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พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓
(๑) (๒) และ (๖) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การจ่ า ยเงิน บางประเภท
ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “ข้าราชการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
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ข้ า ราชการฝ่ า ยอั ย การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยอั ย การ ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ
ข้ า ราชการทหารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการทหาร และข้ า ราชการครู ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี อั ต ราค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการดั งต่ อ ไปนี้ และให้ ใช้ บั ญ ชี อั ต รา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน
(๑) บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๑ สําหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการศาลยุติธรรม และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๗ สําหรับข้าราชการพลเรือน
ท้ ายพระราชกฤษฎี ก าค่ าเช่าบ้ านข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกฤษฎี ก า
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๒ สําหรับข้าราชการตุลาการ บัญชีอัตรา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๓ สําหรับข้าราชการอัยการ บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๔
สําหรับข้าราชการตํารวจ และบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๕ สําหรับข้าราชการทหาร
ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) บั ญ ชี อั ต ราค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการหมายเลข ๖ สํ าหรั บ ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา ท้ ายพระราชกฤษฎี ก าค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕ ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ และข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้ าราชการหมายเลข ๗ สํ าหรั บ ข้ าราชการพลเรื อ น ท้ ายพระราชกฤษฎี ก าค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ตั้งแต่ วัน ที่ ข้าราชการศาลยุ ติธรรมตามกฎหมายว่าด้ วยระเบี ยบข้ าราชการฝ่ายตุ ลาการศาลยุติธรรม
ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ และข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมาย
ว่ าด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการรั ฐ สภา ได้ ป รั บ เปลี่ ย นการกํ าหนดตํ า แหน่ ง และการได้ รับ เงิน เดื อ นและ
เงินประจําตําแหน่งใหม่ จนถึงวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ
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ในกรณี ที่มีเงินส่วนต่างของอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
หมายเลข ๑ สําหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการศาลยุติธรรม
และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการฝ่ายอัยการ กับบั ญ ชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้ าราชการหมายเลข ๗ สํ าหรั บ ข้ าราชการพลเรื อ น ท้ ายพระราชกฤษฎี ก าค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการธุรการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ และข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่างของอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ยังไม่ได้รับนั้น
มาตรา ๖ ให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามบัญ ชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้ าราชการหมายเลข ๗ สํ าหรับ ข้ าราชการพลเรือ น ท้ ายพระราชกฤษฎี กาค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิ น เดื อ นตามกฎ ก.พ.อ. ว่ า ด้ ว ย
การกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ
ข้าราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึก ษาที่ มี สิ ท ธิได้ รับ ค่าเช่าบ้ านข้ าราชการตามวรรคหนึ่ ง
ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในอัตราเดียวกับข้าราชการพลเรือนในตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
(๒) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
(๓) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานพิเศษ
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
(๔) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
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(๕) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
(๖) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดั บ ชํ า นาญการพิ เศษ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการเช่ น เดี ย วกั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ที่ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
(๗) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับ เชี่ยวชาญ มีสิท ธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่น เดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ ตําแหน่ ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
(๘) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
(๙) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกอง
หรือเทียบเท่า มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภท
อํานวยการ ระดับต้น
(๑๐) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง
(๑๑) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับอาจารย์ ซึ่งมี
ช่วงเงินเดือนระหว่าง ๖,๘๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑๒,๕๓๐ บาท มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และข้าราชการที่มีช่วงเงินเดือน
ตั้งแต่ ๑๒,๕๓๐ บาท ขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
(๑๒) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
มี สิท ธิได้ รับ ค่ าเช่ าบ้ านข้าราชการเช่น เดีย วกั บ ข้ าราชการพลเรือ นสามั ญ ที่ ตํ าแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
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(๑๓) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์
มี สิท ธิได้ รับ ค่ าเช่ าบ้ านข้าราชการเช่น เดีย วกั บ ข้ าราชการพลเรือ นสามั ญ ที่ ตํ าแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ
(๑๔) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับศาสตราจารย์
มี สิท ธิได้ รับ ค่ าเช่ าบ้ านข้าราชการเช่น เดีย วกั บ ข้ าราชการพลเรือ นสามั ญ ที่ ตํ าแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๗ ในกรณี ที่ ก ารปรับ อั ต ราเงิน เดื อ นของข้ าราชการตํ า รวจตามพระราชบั ญ ญั ติ
ตํ า รวจแห่ งชาติ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ผ ลทํ า ให้ ข้ า ราชการตํ า รวจผู้ ใดได้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า น
ข้าราชการต่ํากว่าที่เคยได้รับ ให้ข้าราชการตํารวจผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในอัตราที่ได้รับ
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ จนถึงวันก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๘ ในกรณีที่การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลทําให้ข้าราชการทหารผู้ใดได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ต่ํากว่าที่เคยได้รับ ให้ข้าราชการทหารผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในอัตราที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ จนถึงวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบตําแหน่ง
ระดับตําแหน่ง และบัญ ชีเงินเดือนของข้าราชการหลายประเภท ประกอบกับอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
มิได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้ านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ส อดคล้องกับการปรับปรุงระบบตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง และ
บัญชีเงินเดือนของข้าราชการ และให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

