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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปน การสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๒
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๓
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๖
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๐
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๑
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
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“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล
“ขาราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล
และพนักงานสวนตําบล
“เงินเดือน” หมายความวา เงินเดือนสุทธิที่ขาราชการสวนทองถิ่นไดรับ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเบิกลด
เนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแลว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชาหรือเงินเพิ่ม
การเลื่อนฐานะ หรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติหรือสําหรับการสูรบ
“สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณที่ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
“ทองที่” หมายความวา อําเภอ กิ่งอําเภอ หรือทองที่ของอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่กระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนดใหเปนทองที่เดียวกัน
“ทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความวา ทองที่ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการ
หรือมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ และไดมีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เปนครั้งแรก
“ทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม” หมายความวา ทองที่ที่กลับเขารับราชการเปนขาราชการ
สวนทองถิ่นตามระเบียบนี้
“ภัยพิบัติ” หมายความวา ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอยางใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้น โดยที่ผูซึ่ง
ไดรับความเสียหายนั้นไมมีสวนที่จะตองรวมรับผิดดวย
ขอ ๕ การจายเงินงบประมาณรายจายเปนเงินคาเชาบานขาราชการสวนทองถิ่น ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและอัตราตามระเบียบนี้
การเบิกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอ ๖ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่
มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกิน
จํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เวนแตผูนั้น
(๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว
(๒) มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม
โดยไมมีหนี้คางชําระกับสถาบันการเงิน
(๓) ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือ
ทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม
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ขา ราชการสว นท องถิ่ น ผูใ ดได รับ เงิ น เดื อ นไม ต รงกั บ ที่กํ า หนดในบั ญชี อั ต ราค า เช า บ า น
ข า ราชการท า ยระเบี ย บนี้ ให ไ ด รั บ ค า เช า บ า นตามส ว นของเงิ น เดื อ นโดยคํ า นวณตามวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอ ๗ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับคําสั่งใหไปรับราชการในทองที่ใดและไมมีสิทธิ
ไดรับคาเชาบานขาราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสตามขอ ๖ (๒)
แมวากรรมสิทธิ์ในเคหสถานไดโอนไปดวยเหตุใด ก็ไมทําใหเกิดสิทธิที่จะไดรับคาเชาบานขาราชการ
ในระหวางรับราชการในทองที่นั้ น เวน แตเคหสถานนั้น ถูกทําลาย หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบั ติ
จนไมสามารถพักอาศัยอยูได
ขอ ๘ ถาขาราชการสวนทองถิ่นและคูสมรสรับราชการในทองที่เดียวกันและตางก็มีสิทธิ
ไดรับคาเชาบานขาราชการตามระเบียบนี้ ใหเบิกจายไดเฉพาะคนใดคนหนึ่ง
ขาราชการสวนทองถิ่น ผูใ ดมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามระเบียบนี้และมีคูสมรส
เปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือพนักงาน
หรือเจาหนาที่องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองคการมหาชน ถาคูสมรสของผูนั้นไดใชสิทธิเบิก
คาเชาบานหรือขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นไดอยูในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดใหแกคูสมรสในทองที่
เดียวกัน ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามระเบียบนี้
ขอ ๙ ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการอยูแลวภายหลังไดรับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้น ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูง
ไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายระเบียบนี้ ถาเงินเดือนที่ไดรับ
เพิ่มขึ้นไมตรงกับที่กําหนดในบัญชีอัตราคาเชาบานดังกลาว ใหไดรับคาเชาบานตามสวนของเงินเดือน
โดยคํานวณตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอ ๑๐ การลดหรืองดเบิกจายเงินเดือนแกขาราชการสวนทองถิ่นผูใด เนื่องจากการถูกตัด
เงินเดือนหรือการลาโดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน ไมกระทบตอสิทธิของผูนั้น ที่จะไดรับคาเชาบาน
ตามระเบียบนี้ และใหผูนั้น มีสิทธิไดรับคาเชาบานเสมือนหนึ่งไมมีการลดหรืองดเบิกจายเงิน เดือน
เชนวานั้น เวนแตเปนการลาติดตามคูสมรสซึ่งยายไปรับราชการในตางประเทศ
ขอ ๑๑ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่ง
ใหออกจากราชการไวกอน หรือมีกรณีอื่นใดอันเปนเหตุใหถูกงดเบิกจายเงินเดือนใหงดเบิกจายคาเชาบาน
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ขาราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถาปรากฏวาผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางกรณีเชนวานั้นสําหรับเดือนใด
ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานสําหรับเดือนนั้นตามระเบียบนี้
ขอ ๑๒ ใหขาราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตั้งแตวันที่ขาราชการสวนทองถิ่น
ผูนั้นไดเชาอยูจริง แตไมกอนวันที่รายงานตัวเพื่อเขารับหนาที่ และใหสิ้นสุดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน
หรือวัน ที่อยูใ นขายหมดสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ ถาผูซึ่งไดรับ แตงตั้งใหไปรับราชการ
ในทองที่อื่นไมสามารถออกเดินทางไปไดในวันที่สงมอบหนาที่ ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการ
ตอไปอีกไมเกินสิบวันนับแตวันสงมอบหนาที่ เวนแตมีความจําเปนจะตองอยูตอไปอีกใหเบิกคาเชาบาน
ขาราชการตอไปไดเทาที่จําเปนโดยไดรับการอนุมัติจากผูออกคําสั่งแตงตั้ง
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งไดรับคาเชาบานอยูแลวในทองที่หนึ่งและตอมา
ไดรับแตงตั้งใหไปรับราชการในทองที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ ใหขาราชการ
ผูนั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาบานในทองที่เดิมมาเบิกคาเชาบานขาราชการในทองที่ใหมได
ถาคูสมรสหรือบุตรซึ่งอยูในอุปการะของขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นไมอาจติดตามขาราชการผูนั้นไปได
และมีความจําเปนตองอาศัยอยูในบานในทองที่เดิมตอไป
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ ไดเชาซื้อ
หรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานที่คางชําระอยูในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม เพื่อใชเปน
ที่อยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริงในบานนั้น ใหขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระ
คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานไดไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชี
อัตราคาเชาบานขาราชการทายระเบียบนี้ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ตนเอง หรือคูสมรส ไดทําการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน
ในทองที่นั้น จะเบิกจายไดเฉพาะบานหลังแรกเทานั้น เวน แตบานหลังที่เคยใชสิทธิถูกทําลายหรือ
เสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยอยูได
(๒) หากเชาซื้อหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบานรวมกับบุคคลอื่นซึ่งไมใชคูสมรสและมีกรรมสิทธิ์
รวมกับบุคคลอื่นในบานนั้น จะเบิกจายคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูไดตามสัดสวนแหงกรรมสิทธิ์
สําหรับบานหลังดังกลาว
(๓) จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานกับสถาบันการเงิน
และสัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเงินกูจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๘๒ ง

หนา ๖
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๑๑ กันยายน ๒๕๔๘

(๔) จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูสําหรับบาน
หลังหนึ่งหลังใดในทองที่นั้น มาแลว เวน แตเปน กรณีที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปรับราชการในทองที่
ที่เคยใชสิทธินั้น อีก และเปน การใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูตามที่
ไดเคยใชสิทธิมาแลว หรือขณะที่ยายมารับราชการในทองที่นั้นบานที่เคยใชสิทธิไดโอนกรรมสิทธิ์ไปแลว
(๕) หากเงินกูเพื่อชําระราคาบานสูงกวาราคาบาน ใหนําคาผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบาน
ขาราชการได โดยใหคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ใหนาํ ความในขอ ๗ ถึงขอ ๑๒ มาใชบังคับกับการเชาซื้อหรือการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบานโดยอนุโลม
ขอ ๑๕ ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งไดใ ชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอน
ชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานตามขอ ๑๓ และตอมาไดรับแตงตั้งใหไปรับราชการ
ในท องที่อื่น ซึ่ง ตนมีสิท ธิไ ดรั บคา เช าบา นตามระเบีย บนี้ ใ หข าราชการสว นทอ งถิ่ น ผู นั้น มี สิท ธินํ า
หลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานในทองที่เดิมมาเบิก คาเชาบาน
ในทองที่ใหมได
ขอ ๑๖ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีสิทธิเบิกคาเชาบานอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
แตไมมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ใหยังคงมีสิทธิเบิกคาเชาบานตอไป ตามระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่มีอยูเดิม จนกวาจะหมดสิทธินั้น
ขอ ๑๗ ใหปลั ดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํา นาจตี ความ
วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนด
ตามวรรคแรก ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

