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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน  ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
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  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
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“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบล 

“ขาราชการสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  
และพนักงานสวนตําบล 

“เงินเดือน”  หมายความวา  เงินเดือนสุทธิที่ขาราชการสวนทองถ่ินไดรับ  ทั้งนี้  เมื่อหักเงินเบิกลด  
เนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแลว  และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชาหรือเงินเพิ่ม
การเลื่อนฐานะ  หรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติหรือสําหรับการสูรบ 

“สถาบันการเงิน”  หมายความวา  สถาบันการเงิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือสหกรณที่ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเคหะ  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

“ทองที่”  หมายความวา  อําเภอ  ก่ิงอําเภอ  หรือทองที่ของอําเภอหรือก่ิงอําเภอที่กระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนดใหเปนทองที่เดียวกัน 

“ทองที่ที่เร่ิมรับราชการครั้งแรก”  หมายความวา  ทองที่ที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหปฏิบัติราชการ  
หรือมีคําส่ังใหไปปฏิบัติราชการ  และไดมีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เปนคร้ังแรก 

“ทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม”  หมายความวา  ทองที่ที่กลับเขารับราชการเปนขาราชการ
สวนทองถ่ินตามระเบียบนี้ 

“ภัยพิบัติ”  หมายความวา  ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอยางใด ๆ  ซ่ึงเกิดข้ึนโดยที่ผูซ่ึง
ไดรับความเสียหายนั้นไมมีสวนที่จะตองรวมรับผิดดวย 

ขอ ๕ การจายเงินงบประมาณรายจายเปนเงินคาเชาบานขาราชการสวนทองถ่ิน  ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและอัตราตามระเบียบนี้ 

การเบิกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ขอ ๖ ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่ 

มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน  แตอยางสูงไมเกิน
จํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายระเบียบนี้  ทั้งนี้  เวนแตผูนั้น 

(๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว 
(๒) มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม

โดยไมมีหนี้คางชําระกับสถาบันการเงิน 
(๓) ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองที่ที่เร่ิมรับราชการครั้งแรกหรือ

ทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม 
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ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับเงินเดือนไมตรงกับที่กําหนดในบัญชีอัตราคาเชาบาน
ขาราชการทายระเบียบนี้   ใหได รับคาเชาบานตามสวนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ขอ ๗ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับคําส่ังใหไปรับราชการในทองที่ใดและไมมีสิทธิ
ไดรับคาเชาบานขาราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสตามขอ  ๖  (๒)  
แมวากรรมสิทธิ์ในเคหสถานไดโอนไปดวยเหตุใด  ก็ไมทําใหเกิดสิทธิที่จะไดรับคาเชาบานขาราชการ
ในระหวางรับราชการในทองที่นั้น  เวนแตเคหสถานนั้นถูกทําลาย  หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติ 
จนไมสามารถพักอาศัยอยูได 

ขอ ๘ ถาขาราชการสวนทองถ่ินและคูสมรสรับราชการในทองที่เดียวกันและตางก็มีสิทธิ
ไดรับคาเชาบานขาราชการตามระเบียบนี้  ใหเบิกจายไดเฉพาะคนใดคนหนึ่ง 

ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามระเบียบนี้และมีคูสมรส
เปนขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  หรือพนักงาน
หรือเจาหนาที่องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือองคการมหาชน  ถาคูสมรสของผูนั้นไดใชสิทธิเบิก
คาเชาบานหรือขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นไดอยูในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดใหแกคูสมรสในทองที่
เดียวกัน  ขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามระเบียบนี้ 

ขอ ๙ ขาราชการสวนทองถ่ินซ่ึงมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการอยูแลวภายหลังไดรับ
เงินเดือนเพิ่มข้ึน  ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน  แตอยางสูง
ไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายระเบียบนี้  ถาเงินเดือนที่ไดรับ
เพิ่มข้ึนไมตรงกับที่กําหนดในบัญชีอัตราคาเชาบานดังกลาว  ใหไดรับคาเชาบานตามสวนของเงินเดือน
โดยคํานวณตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ขอ ๑๐ การลดหรืองดเบิกจายเงินเดือนแกขาราชการสวนทองถ่ินผูใด  เนื่องจากการถูกตัด
เงินเดือนหรือการลาโดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน  ไมกระทบตอสิทธิของผูนั้นที่จะไดรับคาเชาบาน
ตามระเบียบนี้  และใหผูนั้นมีสิทธิไดรับคาเชาบานเสมือนหนึ่งไมมีการลดหรืองดเบิกจายเงินเดือน 
เชนวานั้น  เวนแตเปนการลาติดตามคูสมรสซึ่งยายไปรับราชการในตางประเทศ 

ขอ ๑๑ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดซ่ึงมีสิทธิไดรับคาเชาบานถูกส่ังพักราชการหรือถูกสั่ง
ใหออกจากราชการไวกอน  หรือมีกรณีอื่นใดอันเปนเหตุใหถูกงดเบิกจายเงินเดือนใหงดเบิกจายคาเชาบาน
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ขาราชการ  เมื่อกรณีถึงที่สุด  ถาปรากฏวาผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางกรณีเชนวานั้นสําหรับเดือนใด  
ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานสําหรับเดือนนั้นตามระเบียบนี้ 

ขอ ๑๒ ใหขาราชการสวนทองถ่ินมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานต้ังแตวันที่ขาราชการสวนทองถ่ิน
ผูนั้นไดเชาอยูจริง  แตไมกอนวันที่รายงานตัวเพื่อเขารับหนาที่  และใหส้ินสุดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน
หรือวันที่อยูในขายหมดสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้  ถาผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหไปรับราชการ 
ในทองที่อื่นไมสามารถออกเดินทางไปไดในวันที่สงมอบหนาที่  ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการ
ตอไปอีกไมเกินสิบวันนับแตวันสงมอบหนาที่  เวนแตมีความจําเปนจะตองอยูตอไปอีกใหเบิกคาเชาบาน
ขาราชการตอไปไดเทาที่จําเปนโดยไดรับการอนุมัติจากผูออกคําส่ังแตงต้ัง 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ขาราชการสวนทองถ่ินซ่ึงไดรับคาเชาบานอยูแลวในทองที่หนึ่งและตอมา
ไดรับแตงต้ังใหไปรับราชการในทองที่อื่นซ่ึงตนมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้  ใหขาราชการ 
ผูนั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาบานในทองที่เดิมมาเบิกคาเชาบานขาราชการในทองที่ใหมได   
ถาคูสมรสหรือบุตรซ่ึงอยูในอุปการะของขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นไมอาจติดตามขาราชการผูนั้นไปได  
และมีความจําเปนตองอาศัยอยูในบานในทองที่เดิมตอไป 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ขาราชการสวนทองถ่ินซ่ึงมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้  ไดเชาซ้ือ
หรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานที่คางชําระอยูในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม  เพื่อใชเปน 
ที่อยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริงในบานนั้น  ใหขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระ 
คาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานไดไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชี
อัตราคาเชาบานขาราชการทายระเบียบนี้  ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ตนเอง  หรือคูสมรส  ไดทําการผอนชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน
ในทองที่นั้น  จะเบิกจายไดเฉพาะบานหลังแรกเทานั้น  เวนแตบานหลังที่เคยใชสิทธิถูกทําลายหรือ
เสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยอยูได 

(๒) หากเชาซ้ือหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบานรวมกับบุคคลอื่นซ่ึงไมใชคูสมรสและมีกรรมสิทธิ์
รวมกับบุคคลอื่นในบานนั้น  จะเบิกจายคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูไดตามสัดสวนแหงกรรมสิทธิ์
สําหรับบานหลังดังกลาว 

(๓) จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานกับสถาบันการเงิน  
และสัญญาเชาซ้ือหรือสัญญาเงินกูจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๔๘ 

 

 

(๔) จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูสําหรับบาน
หลังหนึ่งหลังใดในทองที่นั้นมาแลว  เวนแตเปนกรณีที่ไดรับแตงต้ังใหกลับไปรับราชการในทองที่ 
ที่เคยใชสิทธินั้นอีก  และเปนการใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูตามที่ 
ไดเคยใชสิทธิมาแลว  หรือขณะที่ยายมารับราชการในทองที่นั้นบานที่เคยใชสิทธิไดโอนกรรมสิทธิ์ไปแลว 

(๕) หากเงินกูเพื่อชําระราคาบานสูงกวาราคาบาน  ใหนําคาผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบาน
ขาราชการได  โดยใหคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ใหนาํความในขอ  ๗  ถึงขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับการเชาซ้ือหรือการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบานโดยอนุโลม 

ขอ ๑๕ ขาราชการสวนทองถ่ินซ่ึงไดใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอน
ชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานตามขอ  ๑๓  และตอมาไดรับแตงต้ังใหไปรับราชการ 
ในทองที่อื่นซ่ึงตนมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ใหขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นมีสิทธินํา
หลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานในทองที่เดิมมาเบิก  คาเชาบาน 
ในทองที่ใหมได 

ขอ ๑๖ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีสิทธิเบิกคาเชาบานอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  
แตไมมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ใหยังคงมีสิทธิเบิกคาเชาบานตอไป  ตามระเบียบ  ขอบังคับ  
คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการที่มีอยูเดิม  จนกวาจะหมดสิทธินั้น 

ขอ ๑๗ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความ
วินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนด
ตามวรรคแรก  ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
สมชาย  สุนทรวัฒน 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 




