
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘๑ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๘๒ ง/หนา ๒/๑๑ กันยายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

  
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
“ขาราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

พนักงานเทศบาลและพนักงานสวนตําบล 
“เงินเดือน” หมายความวา เงินเดือนสุทธิที่ขาราชการสวนทองถ่ินไดรับ ทั้งนี้ 

เมื่อหักเงินเบิกลดเนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแลว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
สําหรับคาวิชาหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ หรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ
หรือสําหรับการสูรบ 

“สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณที่
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

“ทองที่” หมายความวา อําเภอ ก่ิงอําเภอ หรือทองที่ของอําเภอหรือก่ิงอําเภอที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดใหเปนทองที่เดียวกัน 

“ทองที่ที่เร่ิมรับราชการครั้งแรก” หมายความวา ทองที่ที่ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งใหปฏิบัติราชการหรือมีคําส่ังใหไปปฏิบัติราชการ และไดมีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
ราชการตามระเบียบนี้เปนครั้งแรก 

“ทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม” หมายความวา ทองที่ที่กลับเขารับราชการเปน
ขาราชการสวนทองถ่ินตามระเบียบนี้ 

“ภัยพิบัติ” หมายความวา ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอยางใดๆ ซึ่งเกิดขึ้น
โดยที่ผูซึ่งไดรับความเสียหายนั้นไมมีสวนที่จะตองรวมรับผิดดวย 
 

 
ขอ ๕  การจายเงินงบประมาณรายจายเปนเงินคาเชาบานขาราชการสวนทองถ่ิน 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราตามระเบียบนี้ 
การเบิกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
ขอ ๖๒  ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใน

ตางทองที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน แต
อยางสูงไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เวน
แตผูนั้น 

                                                 
๒ ขอ ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว 
(๒) มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ที่ไปประจํา

สํานักงานใหมโดยไมมีหนี้คางชําระกับสถาบันการเงิน 
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกขาราชการสวนทองถ่ินผูไดรับคําส่ังใหเดินทาง

ไปประจําสํานักงานในตางทองที่ที่เปนทองที่ที่เร่ิมรับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่กลับเขารับ
ราชการใหมดวย 

ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดไดรับเงินเดือนไมตรงกับที่กําหนดในบัญชีอัตราคาเชา
บานขาราชการทายระเบียบนี้ ใหไดรับคาเชาบานตามสวนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ขอ ๗  ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดไดรับคําส่ังใหไปรับราชการในทองที่ใดและไม

มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรส
ตามขอ ๖ (๒) แมวากรรมสิทธิ์ในเคหสถานไดโอนไปดวยเหตุใด ก็ไมทําใหเกิดสิทธิที่จะไดรับคา
เชาบานขาราชการในระหวางรับราชการในทองที่นั้น เวนแตเคหสถานนั้นถูกทําลาย หรือเสียหาย
เนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยอยูได 
 

ขอ ๘  ถาขาราชการสวนทองถ่ินและคูสมรสรับราชการในทองที่เดียวกันและตาง
ก็มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามระเบียบนี้ ใหเบิกจายไดเฉพาะคนใดคนหนึ่ง 

ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามระเบียบนีแ้ละมคีู
สมรสเปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
หรือพนักงานหรือเจาหนาที่องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองคการมหาชน ถาคูสมรสของผูนั้น
ไดใชสิทธิเบิกคาเชาบานหรือขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นไดอยูในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดใหแก
คูสมรสในทองที่เดียวกัน ขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตาม
ระเบียบนี้ 

 
ขอ ๙  ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการอยูแลวภายหลัง

ไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน 
แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายระเบียบนี้ ถา
เงินเดือนที่ไดรับเพิ่มขึ้นไมตรงกับที่กําหนดในบัญชีอัตราคาเชาบานดังกลาว ใหไดรับคาเชาบาน
ตามสวนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ขอ ๑๐  การลดหรืองดเบิกจายเงินเดือนแกขาราชการสวนทองถ่ินผูใด เนื่องจาก

การถูกตัดเงินเดือนหรือการลาโดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน ไมกระทบตอสิทธิของผูนั้นที่จะไดรับ
คาเชาบานตามระเบียบนี้ และใหผูนั้นมีสิทธิไดรับคาเชาบานเสมือนหนึ่งไมมีการลดหรืองด
เบิกจายเงินเดือนเชนวานั้น เวนแตเปนการลาติดตามคูสมรสซึ่งยายไปรับราชการในตางประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๑  ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานถูกส่ังพักราชการ

หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน หรือมีกรณีอ่ืนใดอันเปนเหตุใหถูกงดเบิกจายเงินเดือนใหงด
เบิกจายคาเชาบานขาราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถาปรากฏวาผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวาง
กรณีเชนวานั้นสําหรับเดือนใดใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานสําหรับเดือนนั้นตามระเบียบนี้ 

 
ขอ ๑๒  ใหขาราชการสวนทองถ่ินมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตั้งแตวันที่ขาราชการ

สวนทองถ่ินผูนั้นไดเชาอยูจริง แตไมกอนวันที่รายงานตัวเพื่อเขารับหนาที่ และใหส้ินสุดในวันที่
ขาดจากอัตราเงินเดือนหรือวันที่อยูในขายหมดสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ ถาผูซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหไปรับราชการในทองที่อ่ืนไมสามารถออกเดินทางไปไดในวันที่สงมอบหนาที่ ใหมีสิทธิ
ไดรับคาเชาบานขาราชการตอไปอีกไมเกินสิบวันนับแตวันสงมอบหนาที่ เวนแตมีความจําเปน
จะตองอยูตอไปอีกใหเบิกคาเชาบานขาราชการตอไปไดเทาที่จําเปนโดยไดรับการอนุมัติจากผูออก
คําส่ังแตงตั้ง 

 
ขอ ๑๓  ในกรณีที่ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งไดรับคาเชาบานอยูแลวในทองที่หนึ่ง

และตอมาไดรับแตงตั้งใหไปรับราชการในทองที่อ่ืนซึ่งตนมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ ให
ขาราชการผูนั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาบานในทองที่เดิมมาเบิกคาเชาบานขาราชการใน
ทองที่ใหมได ถาคูสมรสหรือบุตรซึ่งอยูในอุปการะของขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นไมอาจติดตาม
ขาราชการผูนั้นไปไดและมีความจําเปนตองอาศัยอยูในบานในทองที่เดิมตอไป 

 
ขอ ๑๔  ในกรณีที่ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ 

ไดเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานที่คางชําระอยูในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม 
เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริงในบานนั้น ใหขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นมีสิทธินํา
หลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานไดไมเกินจํานวนเงินที่
กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายระเบียบนี้ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ตนเอง หรือคูสมรส ไดทําการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพ่ือ
ชําระราคาบานในทองที่นั้น จะเบิกจายไดเฉพาะบานหลังแรกเทานั้น เวนแตบานหลังที่เคยใชสิทธิ
ถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยอยูได 

(๒) หากเชาซื้อหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบานรวมกับบุคคลอื่นซึ่งไมใชคูสมรส
และมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นในบานนั้น จะเบิกจายคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูไดตาม
สัดสวนแหงกรรมสิทธิ์สําหรับบานหลังดังกลาว 

(๓) จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานกบั
สถาบันการเงินและสัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเงินกูจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกู
สําหรับบานหลังหนึ่งหลังใดในทองที่นั้นมาแลว เวนแตเปนกรณีที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปรับ
ราชการในทองที่ที่เคยใชสิทธินั้นอีก และเปนการใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอน
ชําระเงินกูตามที่ไดเคยใชสิทธิมาแลว หรือขณะที่ยายมารับราชการในทองที่นั้นบานที่เคยใชสิทธิ
ไดโอนกรรมสิทธิ์ไปแลว 

(๕) หากเงินกูเพ่ือชําระราคาบานสูงกวาราคาบาน ใหนําคาผอนชําระเงินกูมาเบิก
คาเชาบานขาราชการได โดยใหคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ใหนําความในขอ ๗ ถึงขอ ๑๒ มาใชบังคับกับการเชาซื้อหรือการผอนชําระเงินกู
เพ่ือชําระราคาบานโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๕  ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งไดใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคา

ผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานตามขอ ๑๔ และตอมาไดรับแตงตั้งใหไปรับ
ราชการในทองที่อ่ืนซึ่งตนมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ใหขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นมี
สิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานในทองที่เดิมมาเบิก 
คาเชาบานในทองที่ใหมได 

 
ขอ ๑๖  ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดมีสิทธิเบิกคาเชาบานอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใช

บังคับแตไมมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ใหยังคงมีสิทธิเบิกคาเชาบานตอไป ตามระเบียบ 
ขอบังคับคําส่ัง หรือหนังสือส่ังการที่มีอยูเดิม จนกวาจะหมดสิทธินั้น 

 
ขอ ๑๗  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธี

ปฏิบัติที่กําหนดตามวรรคแรก ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 
 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สมชาย สุนทรวัฒน 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  บญัชีอัตราคาเชาบานขาราชการสวนทองถ่ิน 
๒.  บัญชีอัตราคาเชาบานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๓ 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๓ บัญชีอัตราคาเชาบานสําหรับชาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ิมโดย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของชาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัศมวรรณวลัย/ผูจัดทํา 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หนา ๑/๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๑ 


