
 

พระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา ๓ (๑) (๒) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบาง
ประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราช
กฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗” 
 

มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๓) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๔) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๖) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๗) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๘) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี ้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๘๑ ก/หน้า ๒๙/๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



 

ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตํารวจตาม
กฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และ
ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการคร ู

“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการได้รับ  ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเบิกลด
เนื่องจากการปรับช้ันเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชาหรือเงินเพิ่ม
การเลื่อนฐานะ หรือสําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ หรือสําหรับการสู้รบ 

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับการเคหะ  ทั้งนี้ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

“ท้องที่” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร อําเภอ ก่ิงอําเภอ หรือท้องที่ของอําเภอ
หรือกิ่งอําเภอที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดให้เป็นท้องที่เดียวกันตามมาตรา ๕ 

“ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติราชการ หรือมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก 

“ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

“ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่
ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย 
 

มาตรา ๕  ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศกําหนดให้อําเภอหรือกิ่งอําเภอ
หลายท้องที่รวมกันเป็นท้องที่เดียวกันได้ 
 

มาตรา ๖  การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๗๒  ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่มี

สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น 

(๑)๓ ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจํา

สํานักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน 
(๓) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของ

ตนเอง 

                                                 
๒ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๗ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๖ 



 

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจํา
สํานักงานในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย 

ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที่กําหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๗/๑๔  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้

โอนมาเป็นข้าราชการไม่ว่าครั้งใดก็ตาม การบรรจุและแต่งต้ังผู้โอนมาเป็นข้าราชการนั้นในท้องที่ใด 
ให้ถือว่าเป็นการบรรจุและแต่งต้ังในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้ และไม่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จนกว่าจะได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตาม
มาตรา ๗ 
 

มาตรา ๘  ข้าราชการผู้ใดต้องไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่
เนื่องจากสํานักงานที่ปฏิบัติราชการประจําอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ทําการไปต้ังในท้องที่ใหม่ มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เช่นเดียวกับข้าราชการซึ่งได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา ๗ เว้นแต่ท้องที่ใหม่ที่สํานักงานได้ย้ายไปนั้นอยู่ใกล้เคียงกับ
ท้องที่ที่ต้ังสํานักงานเดิมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

มาตรา ๙  ข้าราชการผู้ใดรับราชการหรือได้รับคําสั่งให้ไปรับราชการในท้องที่ใด 
และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคู่
สมรสตามมาตรา ๗ (๒) แม้ว่ากรรมสิทธ์ิในเคหสถานได้โอนไปด้วยเหตุใดก็ไม่ทําให้เกิดสิทธิที่จะได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการในระหว่างรับราชการในท้องที่นั้น เว้นแต่เคหสถานนั้นถูกทําลายหรือเสียหาย
เนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้  
 

มาตรา ๑๐  ถ้าข้าราชการและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง 

ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และมีคู่
สมรสเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ
องค์การมหาชน ถ้าคู่สมรสของผู้นั้นได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือข้าราชการผู้นั้นได้อยู่ในที่พักอาศัยที่
ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 

มาตรา ๑๑  ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้ว ภายหลังได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้น ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน 
แต่อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 
ถ้าเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้นไม่ตรงกับที่กําหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการดังกล่าว ให้ได้รับค่า
เช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

                                                 
๔ มาตรา ๗/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 

 
มาตรา ๑๒  การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ใด เนื่องจากการถูกตัด

เงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั้นที่จะได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเสมือนหนึ่งไม่มีการ
ลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนเช่นว่านั้น เว้นแต่เป็นการลาติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการใน
ต่างประเทศ 
 

มาตรา ๑๓  ข้าราชการผู้ใดซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการถูกสั่งพักราชการ 
หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือมีกรณีอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือน ให้งด
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณี
เช่นว่านั้นสําหรับเดือนใด ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการสําหรับเดือนนั้นตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

มาตรา ๑๔  ให้ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ข้าราชการ
ผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ และให้สิ้นสุดในวันที่ขาดจากอัตรา
เงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ถ้าผู้ซึ่งได้รับ
แต่งต้ังให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืนไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบวันนับแต่วันส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่มีความจําเป็นจะต้องอยู่
ต่อไปอีก ให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปได้เท่าที่จําเป็นโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ออกคําสั่งแต่งต้ัง 
 

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วในท้องที่หนึ่ง
และต่อมาได้รับแต่งต้ังให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืนซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่า
บ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั้นไม่อาจติดตาม
ข้าราชการผู้นั้นไปได้ และมีความจําเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป  
 

มาตรา ๑๖  ข้าราชการซึ่งรับราชการประจําในต่างประเทศ ถ้าจําเป็นต้องเช่าบ้าน
ให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราช
กฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านที่ค้างชําระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงาน
ใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระ
ค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้
ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทําการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระ
ราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูก
ทําลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 

(๒) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชําระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมี
กรรมสิทธ์ิรวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่ง
กรรมสิทธ์ิสําหรับบ้านหลังดังกล่าว 



 

(๓) จะต้องเป็นการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงิน และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

(๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้
สําหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งต้ังให้กลับไปรับราชการใน
ท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้
ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอน
กรรมสิทธ์ิไปแล้ว 

(๕) หากเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นําค่าผ่อนชําระเงินกู้มาเบิกค่า
เช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้คํานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อน
ชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๘  ข้าราชการซึ่งได้ใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระ
เงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๑๗ และต่อมาได้รับแต่งต้ังให้ไปรับ
ราชการในท้องที่อ่ืนซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ข้าราชการผู้นั้น
มีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่า
เช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ 

 
มาตรา ๑๙  สิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

ระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราช
กฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ กําหนดให้มีอยู่ต่อไปนั้น ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะ
หมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 

มาตรา ๒๐  สิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของข้าราชการซึ่งได้รับคําสั่งให้
เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ตามคําร้องขอของตนเองตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิตาม
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 

มาตรา ๒๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 



 

 
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๑ 
สําหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการศาลยุติธรรม 

และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ๕ 
 

ตําแหน่งระดับ ๑ ตําแหน่งระดับ ๒ ตําแหน่งระดับ ๓ ตําแหน่งระดับ ๔ ตําแหน่งระดับ ๕ 
ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไม่เกนิ 

เดือนละ/บาท 
ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไม่เกนิ 

เดือนละ/บาท 
ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไม่เกนิ 

เดือนละ/บาท 
ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไม่เกนิ 

เดือนละ/บาท 
ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไม่เกนิ 

เดือนละ/บาท 
ขั้นที่ ๑-๔.๕ 
ขั้นที่ ๕-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๒๕๐ 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 

๑,๐๐๐ 
๑,๒๕๐ 
๑,๕๐๐ 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 

๑,๒๕๐ 
๑,๖๐๐ 
๑,๙๕๐ 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 

๑,๖๐๐ 
๑,๙๕๐ 
๒,๓๐๐ 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 

๑,๙๕๐ 
๒,๔๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
ตําแหน่งระดับ ๖ ตําแหน่งระดับ ๗ ตําแหน่งระดับ ๘ ตําแหน่งระดับ ๙ ตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป 

ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไม่เกนิ 
เดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไม่เกนิ 
เดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไม่เกนิ 
เดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไม่เกนิ 
เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้านไม่เกนิ 
เดือนละ/บาท 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป 

๒,๔๐๐ 
๓,๐๐๐ 

ขั้นที่ ๑-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 

๓,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 

๓,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป 

๓,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 
 

                                                 
๕ บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๑ สําหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการศาลยุติธรรม  

และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



 

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๒ 
สําหรับข้าราชการตุลาการ 

 

ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาล ตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
ที่ได้รับเงินเดือนชั้น ๒ 

ตั้งแต่ตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
ที่ได้รับเงินเดือนชั้น ๓ ถึง 
ตําแหน่งประธานศาลฎีกา 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
๒,๔๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐ 

 
 
 

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๓ 
สําหรับข้าราชการอัยการ 

 
ตําแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่ตําแหน่งอัยการจังหวัดผู้ช่วย 

ถึงตําแหน่งอัยการประจํากอง 
ตั้งแต่ตําแหน่งรองอัยการจังหวัด 
ถึงตําแหน่งอัยการประจํากรม 

ตั้งแต่ตําแหน่งอัยการจังหวัด 
ประจํากรมถึงตําแหน่งอัยการสูงสุด 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
๒,๔๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐ 



 

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๔ 
สําหรับข้าราชการตํารวจ 

 
ระดับ พ. ๒ ระดับ ป. ๑ ระดับ ป. ๒ ระดับ ป. ๓ ระดับ ส. ๑ 

 
ขั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
ขั้นที่ ๑-๔.๕ ๘๐๐ ขั้นที่ ๑-๔.๕ ๘๐๐ ขั้นที่ ๑-๕.๕ ๑,๒๕๐ ขั้นที่ ๑-๑.๕ ๑,๖๐๐ ขั้นที่ ๑-๗.๕ ๑,๒๕๐ 
ขั้นที่ ๕–๑๐.๕ ๑,๐๐๐ ขั้นที่ ๕-๙.๕ ๑,๐๐๐ ขั้นที่ ๖–๑๐.๕ ๑,๖๐๐ ขั้นที่ ๒–๖.๕ ๑,๙๕๐ ขั้นที่ ๘–๑๑.๕ ๑,๖๐๐ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป ๑,๒๕๐ ขั้นที่ ๑๐–๑๔.๕ ๑,๒๕๐ ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป ๑,๙๕๐ ขั้นที่ ๗ ขึ้นไป ๒,๔๐๐ ขั้นที่ ๑๒–๑๕.๕ ๑,๙๕๐ 
  ขั้นที่ ๑๕ ขึ้นไป ๑,๕๐๐     ขั้นที่ ๑๖ ขึ้นไป ๒,๔๐๐ 
          
 
หมายเหตุ  สําหรับอัตราเงินเดือนขั้นพิเศษของข้าราชการตํารวจที่กําหนดไว้เพื่อใช้เฉพาะกาลตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามอัตราดังต่อไปนี้ 
              ขั้นพิเศษเงินเดือน ๖,๐๒๐–๗,๕๕๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๑,๒๕๐ บาท 
   ขั้นพิเศษเงินเดือน ๗,๗๒๐-๘,๕๗๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไมเ่กินเดือนละ ๑,๖๐๐ บาท 
 

ระดับ ส. ๒ ระดับ ส. ๓ ระดับ ส. ๔ ระดับ ส. ๕ ระดับ ส. ๖ ขึ้นไป 
 

ขั้นเงินเดือน 
ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
ขั้นชั่วคราว-    ขั้นชั่วคราว-   ขั้นชั่วคราว-  ขั้นที่ ๑-๕.๕ ๓,๕๐๐ 
ขั้นที่ ๑.๕ ๑,๙๕๐   ขั้นที่ ๑.๕ ๒,๔๐๐  ขั้นที่ ๕.๕ ๓,๐๐๐ ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป ๔,๐๐๐ 
ขั้นที่ ๒-๕.๕ ๒,๔๐๐   ขั้นที่ ๒ ขึ้นไป ๓,๐๐๐  ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป ๓,๕๐๐   
ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป ๓,๐๐๐       

๔,๐๐๐ 
 



 

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๕ 
สําหรับข้าราชการทหาร 

 
ระดับ พ. ๒ ระดับ ป. ๑ ระดับ ป. ๒ ระดับ ป. ๓ ระดับ น. ๑ 

 
ชั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ชั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ชั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ชั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ชั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
ชั้นที่ ๑-๔.๕ ๘๐๐ ชั้นที่ ๑-๔.๕ ๘๐๐ ชั้นที่ ๑-๕.๕ ๑,๒๕๐ ชั้นที่ ๑-๑.๕ ๑,๖๐๐ ชั้นที่ ๑-๗.๕ ๑,๒๕๐ 
ชั้นที่ ๕–๑๐.๕ ๑,๐๐๐ ชั้นที่ ๕-๙.๕ ๑,๐๐๐ ชั้นที่ ๖–๑๐.๕ ๑,๖๐๐ ชั้นที่ ๒–๖.๕ ๑,๙๕๐ ชั้นที่ ๘–๑๑.๕ ๑,๖๐๐ 
ชั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป ๑,๒๕๐ ชั้นที่ ๑๐–๑๔.๕ ๑,๒๕๐ ชั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป ๑,๙๕๐ ชั้นที่ ๗ ขึ้นไป ๒,๔๐๐ ชั้นที่ ๑๒–๑๕.๕ ๑,๙๕๐ 
  ชั้นที่ ๑๕ ขึ้นไป ๑,๕๐๐     ชั้นที่ ๑๖ ขึ้นไป ๒,๔๐๐ 
หมายเหตุ   สําหรับอัตราเงินเดือนขั้นพิเศษที่กําหนดไว้เพื่อใช้เฉพาะกาลตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามอัตราดังต่อไปนี้ 

ชั้นพิเศษเงินเดือน ๔,๑๐๐-๔,๘๐๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๘๐๐ บาท 
ชั้นพิเศษเงินเดือน ๔,๙๐๐-๕,๘๘๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๑๐๐๐ บาท 
ชั้นพิเศษเงินเดือน ๖,๐๒๐-๗,๕๕๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๑,๒๕๐บาท 
ชั้นพิเศษเงินเดือน ๗,๗๒๐–๘,๕๗๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไมเ่กินเดือนละ ๑,๖๐๐ บาท 
ระดับ น. ๒ ระดับ น. ๓ ระดับ น. ๔ ระดับ น. ๕ ระดับ น. ๖ ขึ้นไป 

 
ชั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ชั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ชั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 
ชั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
ชั้นชั่วคราว-  ชั้นชั่วคราว-  ชั้นชั่วคราว-  ชั้นที่ ๑-๕.๕ ๓,๕๐๐ 
ชั้นที่ ๑.๕ ๑,๙๕๐ ชั้นที่ ๑.๕ ๒,๔๐๐ ชั้นที่ ๕.๕ ๓,๐๐๐ ชั้นที่ ๖ ขึ้นไป ๔,๐๐๐ 
ชั้นที่ ๒-๕.๕ ๒,๔๐๐ ชั้นที่ ๒ ขึ้นไป ๓,๐๐๐ ชั้นที่ ๖ ขึ้นไป ๓,๕๐๐   
ชั้นที่ ๖ ขึ้นไป     ๓,๐๐๐       

๔,๐๐๐ 
 

 



 

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๖ 
สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๖ 

 
ครูผู้ช่วย ตําแหน่งระดับ คศ. ๑ ตําแหน่งระดับ คศ. ๒ 

เงินเดือน ค่าเชา่บา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท เงินเดือน ค่าเชา่บา้นไม่เกิน 

เดือนละ/บาท เงินเดือน ค่าเชา่บา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า 
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก 
เงินเดือนน้อยไปหามาก 

ลําดับที่ 

๑-๒ 
 
 
 

๑,๒๕๐ ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า 
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก 
เงินเดือนน้อยไปหามาก 

ลําดับที่ 

๑-๒ 
 
 
 

๑,๒๕๐ ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า 
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก 
เงินเดือนน้อยไปหามาก 

ลําดับที่ 

๑-๘ ๒,๔๐๐ 

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า 
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก 
เงินเดือนน้อยไปหามาก 

ลําดับที่ 

๓-๔ 
 
 
 

๑,๖๐๐ ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า 
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก 
เงินเดือนน้อยไปหามาก 

ลําดับที่ 

๓-๑๐ ๑,๖๐๐ ขั้นที่ ๑-๑๐.๕ ๓,๐๐๐ 

ขั้นที่ ๑-๔.๕ ๑,๖๐๐ ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า 
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก 
เงินเดือนน้อยไปหามาก 

ลําดับที่ 

๑๑-๑๖ ๑,๙๕๐ ขั้นที่ ๑๑-๒๐ ๓,๕๐๐ 

ขั้นที่ ๕-๘.๕ ๑,๙๕๐ ขั้นที่ ๑-๑.๕ ๑,๙๕๐ 
ขั้นที่ ๙-๑๒.๕ ๒,๔๐๐ ขั้นที่ ๒-๖.๕ ๒,๔๐๐ 
ขั้นที่ ๑๓ ขึ้นไป ๓,๐๐๐ ขั้นที่ ๗-๒๑ ๓,๐๐๐ 

   

 

                                                 
๖ บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๖ สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 

 
ตําแหน่งระดับ คศ. ๓ ตําแหน่งระดับ คศ. ๔ ตําแหน่งระดับ คศ. ๕ 

เงินเดือน ค่าเชา่บา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท เงินเดือน ค่าเชา่บา้นไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
ค่าเชา่บา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า 
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก 
เงินเดือนน้อยไปหามาก 

ลําดับที่ 

๑-๘ 
 
 
 

๒,๔๐๐ 
 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
 
 
 

๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐ 

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า 
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก 
เงินเดือนน้อยไปหามาก 

ลําดับที่ 

๙-๑๖ ๓,๐๐๐ ขั้นที่ ๖-๒๐ ๔,๐๐๐    

ขั้นที่ ๑-๕.๕ ๓,๐๐๐    
ขั้นที ่ ๖-๑๐.๕ ๓,๕๐๐    
ขั้นที ่ ๑๑-๒๔ ๔,๐๐๐    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๗ 
สําหรับข้าราชการพลเรือน๗ 

 
ตําแหน่งประเภทบริหาร เงินเดือน/บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกนิเดือนละ/บาท 

ระดับต้น ต้ังแต่ ๒๓,๒๓๐ แต่ไม่ถึง ๒๙,๙๐๐  
ต้ังแต่ ๒๙,๙๐๐ ขึ้นไป  

๓,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

ระดับสูง - ๔,๐๐๐ 
 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ เงินเดือน/บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกนิเดือนละ/บาท 
ระดับต้น ต้ังแต่ ๑๘,๙๑๐ แต่ไม่ถึง ๒๔,๓๑๐  

ต้ังแต่ ๒๔,๓๑๐ แต่ไม่ถึง ๒๙,๘๐๐  
ต้ังแต่ ๒๙,๘๐๐ ขึ้นไป  

๓,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

ระดับสูง ต้ังแต่ ๒๓,๒๓๐ แต่ไม่ถึง ๒๙,๙๐๐  
ต้ังแต่ ๒๙,๙๐๐ ขึ้นไป  

๓,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 

                                                 
๗ บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๗ สําหรับข้าราชการพลเรือน เพิ่มโดยพระราช

กฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



 

๒ 
 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ เงินเดือน/บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกนิเดือนละ/บาท 
ระดับปฏิบัติการ ต้ังแต่ ๖,๘๐๐ แต่ไม่ถึง ๘,๓๒๐  

ต้ังแต่ ๘,๓๒๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๑๙๐  
ต้ังแต่ ๑๐,๑๙๐ แต่ไม่ถึง ๑๓,๑๐๐  
ต้ังแต่ ๑๓,๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๖,๐๗๐  
ต้ังแต่ ๑๖,๐๗๐ ขึ้นไป  

๑,๒๕๐ 
๑,๖๐๐ 
๑,๙๕๐ 
๒,๔๐๐ 
๓,๐๐๐ 

ระดับชํานาญการ ต้ังแต่ ๑๒,๕๓๐ แต่ไม่ถึง ๑๕,๔๑๐  
ต้ังแต่ ๑๕,๔๑๐ แต่ไม่ถึง ๒๔,๒๕๐  
ต้ังแต่ ๒๔,๒๕๐ ขึ้นไป  

๒,๔๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

ระดับชํานาญการพิเศษ ต้ังแต่ ๑๘,๙๑๐ แต่ไม่ถึง ๒๔,๓๑๐  
ต้ังแต่ ๒๔,๓๑๐ แต่ไม่ถึง ๒๙,๘๐๐  
ต้ังแต่ ๒๙,๘๐๐ ขึ้นไป  

๓,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

ระดับเชี่ยวชาญ ต้ังแต่ ๒๓,๒๓๐ แต่ไม่ถึง ๒๙,๙๐๐  
ต้ังแต่ ๒๙,๙๐๐ ขึ้นไป  

๓,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

ระดับทรงคุณวุฒิ  - ๔,๐๐๐ 
 
 



 

๓ 
 

ตําแหน่งประเภททั่วไป เงินเดือน/บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกนิเดือนละ/บาท 
ระดับปฏิบัติงาน ต้ังแต่ ๔,๖๓๐ แต่ไม่ถึง ๕,๕๓๐  

ต้ังแต่ ๕,๕๓๐ แต่ไม่ถึง ๖,๘๐๐  
ต้ังแต่ ๖,๘๐๐ แต่ไม่ถึง ๘,๓๒๐  
ต้ังแต่ ๘,๓๒๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๖๔๐  
ต้ังแต่ ๑๐,๖๔๐ แต่ไม่ถึง ๑๓,๑๐๐  
ต้ังแต่ ๑๓,๑๐๐ ขึ้นไป  

๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๒๕๐ 
๑,๖๐๐ 
๑,๙๕๐ 
๒,๓๐๐ 

ระดับชํานาญงาน ต้ังแต่ ๑๐,๑๙๐ แต่ไม่ถึง ๑๒,๕๓๐  
ต้ังแต่ ๑๒,๕๓๐ แต่ไม่ถึง ๑๖,๐๗๐  
ต้ังแต่ ๑๖,๐๗๐ ขึ้นไป  

๑,๙๕๐ 
๒,๔๐๐ 
๓,๐๐๐ 

ระดับอาวุโส ต้ังแต่ ๑๕,๔๑๐ แต่ไม่ถึง ๒๔,๒๕๐  
ต้ังแต่ ๒๔,๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๙,๘๐๐  
ต้ังแต่ ๒๙,๘๐๐ ขึ้นไป  

๓,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

ระดับทักษะพิเศษ - ๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

 



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 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่า
เช่าบ้านข้าราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ชัดเจนทําให้เกิดปัญหาในการ
ตีความและการวินิจฉัยสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านที่อยู่อาศัยของข้าราชการ จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่า
ซื้อ และค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนอกจากนี้ เนื่องจากได้มีการปรับปรุง
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
อัยการท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงต้อง
ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๘ 
 

มาตรา ๖  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๖ สําหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้มีผลใช้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับเงินเดือนตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้ังแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งได้เบิกเงินค่าเช่า
บ้านตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๑ สําหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการครู ข้าราชการศาลยุติธรรม และข้าราชการธุรการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ไปก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ 

ในกรณีที่มีเงินส่วนต่างของอัตราค่าเช่าบ้านตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
หมายเลข ๖ สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ กับบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ
หมายเลข ๑ สําหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
ข้าราชการครู ข้าราชการศาลยุติธรรมและข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่างของ
อัตราค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รับนั้น 

 
มาตรา ๗  สิทธิของข้าราชการผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในท้องที่

ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเมื่อได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ต้ังแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มี
ผลใช้บังคับ 
 

มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้า ๘๐/๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงมีข้อยกเว้นที่ข้าราชการจะไม่ได้รับค่าเช่าบ้าน หากเป็นกรณีที่ได้รับ
คําสั่งให้เดินทางไปรับราชการในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ 
สมควรปรับปรุงสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความ
จําเป็นที่ต้องกําหนดให้มีบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้
เปลี่ยนแปลงระบบตําแหน่งใหม่ เพื่อให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในอัตราที่ถูกต้องและเป็นธรรม  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  
เป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการใช้บังคับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลเป็นการปรับปรุงระบบตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนโดยยกเลิกระดับตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนที่ได้ใช้มาแต่เดิม และปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือน สมควร
ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ ให้
สอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการ
พลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยนําอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสําหรับข้าราชการ
พลเรือนมากําหนดแยกต่างหากไว้เป็นอีกบัญชีหนึ่ง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๐ 
 

มาตรา ๕  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการและมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไป 

 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนด
หลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นโอนมาเป็น
ข้าราชการและขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 

                                                 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๙๔ ก/หน้า ๑๐/๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๙๑ ก/หน้า ๑/๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาญ/ผู้จัดทํา 
 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
 


