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พระราชกฤษฎีกา
คาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาเชาบานขาราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓
(๑) (๒) และ (๖) แหง พระราชบั ญญั ติ การกํ าหนดหลัก เกณฑเ กี่ย วกับ การจ า ยเงิน บางประเภท
ตามงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๗ ขาราชการผูใดไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่มีสิทธิไดรับ
คาเชาบานขาราชการเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงิน
ที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เวนแตผนู ั้น
(๑) ทางราชการไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว
(๒) มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม
โดยไมมีหนี้คางชําระกับสถาบันการเงิน
(๓) ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ตามคํารองขอของตนเอง
ความในวรรคหนึ่ง ใหใ ชบังคับ แกข าราชการผูไดรับ คําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงาน
ในตางทองที่ที่เปนทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหมดวย
ข า ราชการผู ใ ดได รั บ เงิ น เดื อ นไม ต รงกั บ ที่ กํ า หนดในบั ญ ชี อั ต ราค า เช า บ า นข า ราชการ
ทายพระราชกฤษฎีกานี้ ใหไดรับคาเชาบานขาราชการตามสวนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข ๑ สําหรับขาราชการพลเรือน
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการครู ขาราชการศาลยุติธรรม และ
ขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ทายพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข ๑ สําหรับขาราชการ
พลเรื อน ข าราชการพลเรื อ นในมหาวิ ทยาลั ย ข าราชการฝา ยรั ฐ สภา ข า ราชการศาลยุติ ธรรม
และขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ทายพระราชกฤษฎีกานี้แทน
มาตรา ๕ ให เ พิ่ ม บั ญ ชี อั ต ราค า เช า บ า นข า ราชการหมายเลข ๖ สํ า หรั บ ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทายพระราชกฤษฎีกานี้เปนบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ
มาตรา ๖ บัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข ๖ สําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทายพระราชกฤษฎีกานี้ ใหมีผลใชบังคับแกขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา
ที่ไดรับเงินเดือนตามพระราชบัญญัติเงิน เดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน ประจําตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งไดเบิกเงินคาเชาบาน
ตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข ๑ สําหรับขาราชการพลเรือน ขาราชการพลเรือ น
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการครู ขาราชการศาลยุติธรรม และขาราชการธุรการ
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ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ทายพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ไปกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ
ในกรณีที่มีเงินสวนตางของอัตราคาเชาบานตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข ๖
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ กับบัญชีอัตราคาเชาบาน ขาราชการหมายเลข ๑ สําหรับขาราชการ
พลเรือน ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการครู ขาราชการศาลยุติธรรม
และขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ทายพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหมีสิทธิไดรับเงินสวนตางของอัตราคาเชาบานที่ยังไมไดรับนั้น
มาตรา ๗ สิทธิของขาราชการผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในทองที่ที่เริ่ม
รับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม ใหเริ่มมีสิทธิการไดรับคาเชาบานขาราชการ
เมื่อไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ
มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

บัญชีอตั ราคาเชาบานขาราชการ
บัญชีอตั ราคาเชาบานขาราชการหมายเลข ๑
สําหรับขาราชการพลเรือน ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการศาลยุติธรรม
และขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
ตําแหนงระดับ ๑
ตําแหนงระดับ ๒
ตําแหนงระดับ ๓
ตําแหนงระดับ ๔
ตําแหนงระดับ ๕
คาเชาบาน
คาเชาบาน
คาเชาบาน
คาเชาบาน
คาเชาบาน
ขั้นเงินเดือน
ไมเกิน
ขั้นเงินเดือน
ไมเกิน
ขั้นเงินเดือน
ไมเกิน
ขั้นเงินเดือน
ไมเกิน
ขั้นเงินเดือน
ไมเกิน
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑–๔.๕
๘๐๐
ขั้นที่ ๑–๕.๕
๑,๐๐๐
ขั้นที่ ๑–๕.๕
๑,๒๕๐
ขั้นที่ ๑–๕.๕
๑,๖๐๐
ขั้นที่ ๑–๕.๕
๑,๙๕๐
ขั้นที่ ๕–๑๐.๕
๑,๐๐๐
ขัน้ ที่ ๖–๑๐.๕
๑,๒๕๐
ขั้นที่ ๖–๑๐.๕
๑,๖๐๐
ขัน้ ที่ ๖–๑๐.๕
๑,๙๕๐
ขัน้ ที่ ๖–๑๐.๕
๒,๔๐๐
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๑,๒๕๐
ขัน้ ที่ ๑๑ ขึ้นไป
๑,๕๐๐
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๑,๙๕๐
ขัน้ ที่ ๑๑ ขึ้นไป
๒,๓๐๐
ขัน้ ที่ ๑๑ ขึ้นไป
๓,๐๐๐

ตําแหนงระดับ ๖
ตําแหนงระดับ ๗
ตําแหนงระดับ ๘
ตําแหนงระดับ ๙
คาเชาบาน
คาเชาบาน
คาเชาบาน
คาเชาบาน
ขั้นเงินเดือน
ไมเกิน
ขั้นเงินเดือน
ไมเกิน
ขั้นเงินเดือน
ไมเกิน
ขั้นเงินเดือน
ไมเกิน
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑–๕.๕
๒,๔๐๐
ขั้นที่ ๑–๑๐.๕
๓,๐๐๐
ขั้นที่ ๑–๕.๕
๓,๐๐๐
ขั้นที่ ๑–๕.๕
๓,๕๐๐
ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป
๓,๐๐๐
ขัน้ ที่ ๑๑ ขึ้นไป
๓,๕๐๐
ขัน้ ที่ ๖–๑๐.๕
๓,๕๐๐
ขัน้ ที่ ๖ ขึ้นไป
๔,๐๐๐
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๔,๐๐๐

ตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป
คาเชาบาน
ไมเกิน
เดือนละ/บาท
๔,๐๐๐

บัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข ๖
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูผูชวย
เงินเดือน
ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก
ลําดับที่
ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก
ลําดับที่
ขั้นที่

ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่

ตําแหนงระดับ คศ. ๑
ตําแหนงระดับ คศ. ๒
คาเชาบานไมเกิน
คาเชาบานไมเกิน
คาเชาบานไมเกิน
เงินเดือน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
๑-๒
๑,๒๕๐
ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา
๑-๒
๑,๒๕๐
ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา ๑-๘
๒,๔๐๐
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก
เงินเดือนนอยไปหามาก
ลําดับที่
ลําดับที่
๓-๔
๑,๖๐๐
ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา ๓-๑๐
๑,๖๐๐
ขัน้ ที่
๑-๑๐.๕
๓,๐๐๐
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก
ลําดับที่
๑-๔.๕
๑,๖๐๐
ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา ๑๑-๑๖
๑,๙๕๐
ขัน้ ที่
๑๑-๒๐
๓,๕๐๐
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก
ลําดับที่
๕-๘.๕
๑,๙๕๐
ขั้นที่
๑-๑.๕
๑,๙๕๐
๙-๑๒.๕
๒,๔๐๐
ขั้นที่
๒-๖.๕
๒,๔๐๐
๑๓ ขึ้นไป
๓,๐๐๐
ขั้นที่
๗-๒๑
๓,๐๐๐

ตําแหนงระดับ คศ. ๓
คาเชาบานไมเกิน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา
๑-๘
๒,๔๐๐
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก
ลําดับที่
ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา ๙-๑๖
๓,๐๐๐
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก
ลําดับที่
ขั้นที่
๑-๕.๕
๓,๐๐๐
ขั้นที่
๖-๑๐.๕
๓,๕๐๐
ขั้นที่
๑๑-๒๔
๔,๐๐๐

ตําแหนงระดับ คศ. ๔
คาเชาบานไมเกิน
เงินเดือน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่
๑-๕.๕
๓,๕๐๐

ขั้นที่

๖-๒๐

๔,๐๐๐

ตําแหนงระดับ คศ. ๕
คาเชาบานไมเกินเดือนละ/บาท
๔,๐๐๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงมีขอยกเวนที่ขาราชการจะไมไดรับคาเชาบาน หากเปนกรณีที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปรับราชการ
ในทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม สมควรปรับปรุงสิทธิการไดรับคาเชาบาน
ใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความจําเปนที่ตองกําหนดใหมีบัญชีอัตราคาเชาบาน
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดเปลี่ยนแปลงระบบตําแหนงใหม เพื่อใหมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ในอัตราที่ถูกตองและเปนธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

