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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถิ่น ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
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 
 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๘๒ง/๒/๑๑ กันยายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
“ขาราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

พนักงานเทศบาลและพนักงานสวนตําบล 
“เงินเดือน” หมายความวา เงินเดือนสุทธิท่ีขาราชการสวนทองถิ่นไดรับ ท้ังนี ้

เม่ือหักเงินเบิกลดเนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแลว และรวมกับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน
สําหรับคาวิชาหรือเงินเพิ่มการเล่ือนฐานะ หรือสําหรับประจําตําแหนงท่ีตองฝาอันตรายเปนปกติ
หรือสําหรับการสูรบ 

“สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณท่ี
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ท้ังน้ี ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

“ทองท่ี” หมายความวา อําเภอ กิ่งอําเภอ หรือทองท่ีของอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดใหเปนทองท่ีเดียวกัน 

“ทองท่ีท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความวา ทองท่ีท่ีไดรับการบรรจุและ
แตงต้ังใหปฏิบัติราชการหรือมีคําส่ังใหไปปฏิบัติราชการ และไดมีการรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติ
ราชการตามระเบียบนี้เปนครั้งแรก 

“ทองท่ีท่ีกลับเขารับราชการใหม” หมายความวา ทองท่ีท่ีกลับเขารับราชการ
เปนขาราชการสวนทองถิ่นตามระเบียบนี ้

“ภัยพิบัติ” หมายความวา ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอยางใด ๆ ซ่ึง
เกิดข้ึนโดยท่ีผูซ่ึงไดรับความเสียหายน้ันไมมีสวนท่ีจะตองรวมรับผิดดวย 

 
ขอ ๕  การจายเงินงบประมาณรายจายเปนเงินคาเชาบานขาราชการสวนทองถิ่น 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราตามระเบียบนี้ 
การเบิกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
ขอ ๖  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใน

ตางทองท่ีมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเทาท่ีตองจายจริงตามท่ีสมควรแกสภาพแหงบาน แต
อยางสูงไมเกินจํานวนเงินท่ีกําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายระเบียบนี้ ท้ังนี้ เวน
แตผูนั้น 

(๑)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดท่ีพักอาศัยใหอยูแลว 
(๒)  มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคูสมรสในทองท่ีท่ีไปประจํา

สํานักงานใหมโดยไมมีหนี้คางชําระกับสถาบันการเงิน 
(๓)  ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้ง

แรกหรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับเงินเดือนไมตรงกับท่ีกําหนดในบัญชีอัตราคาเชา
บานขาราชการทายระเบียบนี้ ใหไดรับคาเชาบานตามสวนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ขอ ๗  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับคําส่ังใหไปรับราชการในทองท่ีใดและไม

มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเพราะเหตุท่ีมีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรส
ตามขอ ๖ (๒) แมวากรรมสิทธ์ิในเคหสถานไดโอนไปดวยเหตุใด ก็ไมทําใหเกิดสิทธิท่ีจะไดรับคา
เชาบานขาราชการในระหวางรับราชการในทองท่ีนั้น เวนแตเคหสถานนั้นถูกทําลาย หรือเสียหาย
เนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยอยูได 

 
ขอ ๘  ถาขาราชการสวนทองถิ่นและคูสมรสรับราชการในทองท่ีเดียวกันและตาง

ก็มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามระเบียบนี้ ใหเบิกจายไดเฉพาะคนใดคนหนึ่ง 
ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามระเบียบนี้และมีคู

สมรสเปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
หรือพนักงานหรือเจาหนาที่องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองคการมหาชน ถาคูสมรสของผูนั้น
ไดใชสิทธิเบิกคาเชาบานหรือขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นไดอยูในท่ีพักอาศัยที่ทางราชการจัดใหแก
คูสมรสในทองท่ีเดียวกัน ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตาม
ระเบียบนี้ 

 
ขอ ๙  ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการอยูแลวภายหลัง

ไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน 
แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงินท่ีกําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายระเบียบนี้ ถา
เงินเดือนท่ีไดรับเพิ่มข้ึนไมตรงกับท่ีกําหนดในบัญชีอัตราคาเชาบานดังกลาว ใหไดรับคาเชาบาน
ตามสวนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ขอ ๑๐  การลดหรืองดเบิกจายเงินเดือนแกขาราชการสวนทองถิ่นผูใด เนื่องจาก

การถูกตัดเงินเดือนหรือการลาโดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน ไมกระทบตอสิทธิของผูนั้นท่ีจะไดรับ
คาเชาบานตามระเบียบนี้ และใหผูนั้นมีสิทธิไดรับคาเชาบานเสมือนหนึ่งไมมีการลดหรืองด
เบิกจายเงินเดือนเชนวานั้น เวนแตเปนการลาติดตามคูสมรสซึ่งยายไปรับราชการในตางประเทศ 

 
ขอ ๑๑  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดซ่ึงมีสิทธิไดรับคาเชาบานถูกส่ังพักราชการ

หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือมีกรณีอื่นใดอันเปนเหตุใหถูกงดเบิกจายเงินเดือนใหงด
เบิกจายคาเชาบานขาราชการ เม่ือกรณีถึงท่ีสุด ถาปรากฏวาผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวาง
กรณีเชนวานั้นสําหรับเดือนใดใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานสําหรับเดือนนั้นตามระเบียบนี ้

 
ขอ ๑๒  ใหขาราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตั้งแตวันที่ขาราชการ

สวนทองถิ่นผูนั้นไดเชาอยูจริง แตไมกอนวันท่ีรายงานตัวเพื่อเขารับหนาท่ี และใหส้ินสุดในวันท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาดจากอัตราเงินเดือนหรือวันท่ีอยูในขายหมดสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ ถาผูซ่ึงไดรับ
แตงต้ังใหไปรับราชการในทองท่ีอื่นไมสามารถออกเดินทางไปไดในวันท่ีสงมอบหนาท่ี ใหมีสิทธิ
ไดรับคาเชาบานขาราชการตอไปอีกไมเกินสิบวันนับแตวันสงมอบหนาท่ี เวนแตมีความจําเปน
จะตองอยูตอไปอีกใหเบิกคาเชาบานขาราชการตอไปไดเทาที่จําเปนโดยไดรับการอนุมัติจากผูออก
คําส่ังแตงต้ัง 

 
ขอ ๑๓  ในกรณีท่ีขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงไดรับคาเชาบานอยูแลวในทองท่ีหนึ่ง

และตอมาไดรับแตงตั้งใหไปรับราชการในทองที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ ให
ขาราชการผูนั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาบานในทองท่ีเดิมมาเบิกคาเชาบานขาราชการใน
ทองท่ีใหมไดถาคูสมรสหรือบุตรซ่ึงอยูในอุปการะของขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นไมอาจติดตาม
ขาราชการผูนั้นไปไดและมีความจําเปนตองอาศัยอยูในบานในทองที่เดิมตอไป 

 
ขอ ๑๔  ในกรณีท่ีขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี ้

ไดเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานท่ีคางชําระอยูในทองท่ีท่ีไปประจําสํานักงานใหม 
เพื่อใชเปนท่ีอยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริงในบานนั้น ใหขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นมีสิทธินํา
หลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานไดไมเกินจํานวนเงินท่ี
กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายระเบียบนี ้ตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

(๑)  ตนเอง หรือคูสมรส ไดทําการผอนชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบานในทองที่นั้น จะเบิกจายไดเฉพาะบานหลังแรกเทานั้น เวนแตบานหลังท่ีเคยใชสิทธิ
ถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยอยูได 

(๒)  หากเชาซ้ือหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบานรวมกับบุคคลอื่นซึ่งไมใชคูสมรส
และมีกรรมสิทธ์ิรวมกับบุคคลอื่นในบานนั้น จะเบิกจายคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูไดตาม
สัดสวนแหงกรรมสิทธ์ิสําหรับบานหลังดังกลาว 

(๓)  จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน
กับสถาบันการเงินและสัญญาเชาซ้ือหรือสัญญาเงินกูจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

(๔)  จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกู
สําหรับบานหลังหนึ่งหลังใดในทองท่ีนั้นมาแลว เวนแตเปนกรณีท่ีไดรับแตงต้ังใหกลับไปรับ
ราชการในทองท่ีท่ีเคยใชสิทธิน้ันอีก และเปนการใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอน
ชําระเงินกูตามท่ีไดเคยใชสิทธิมาแลว หรือขณะท่ียายมารับราชการในทองท่ีนั้นบานท่ีเคยใชสิทธิ
ไดโอนกรรมสิทธ์ิไปแลว 

(๕)  หากเงินกูเพื่อชําระราคาบานสูงกวาราคาบาน ใหนําคาผอนชําระเงินกูมา
เบิกคาเชาบานขาราชการได โดยใหคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

ใหนําความในขอ ๗ ถึงขอ ๑๒ มาใชบังคับกับการเชาซ้ือหรือการผอนชําระเงินกู
เพื่อชําระราคาบานโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๕  ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งไดใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคา

ผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานตามขอ ๑๓ และตอมาไดรับแตงต้ังใหไปรับ
ราชการในทองท่ีอื่นซ่ึงตนมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ใหขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นมี
สิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานในทองท่ีเดิมมาเบิก 
คาเชาบานในทองท่ีใหมได 

 
ขอ ๑๖  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีสิทธิเบิกคาเชาบานอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใช

บังคับแตไมมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ใหยังคงมีสิทธิเบิกคาเชาบานตอไป ตามระเบียบ 
ขอบังคับคําสั่ง หรือหนังสือส่ังการท่ีมีอยูเดิม จนกวาจะหมดสิทธินั้น 

 
ขอ ๑๗  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธี

ปฏิบัติที่กําหนดตามวรรคแรก ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 
 
 

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

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑  บัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการสวนทองถิ่น 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัชสรัญ/ผูจัดทํา 
๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ 

 


