
              บัญชีอัตราคา่เชา่บ้านข้าราชการ 

 บัญชีอัตราคา่เช่าบา้นข้าราชการหมายเลข ๑ 

 ส าหรับขา้ราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการครู ข้าราชการศาลยุติธรรม 

   และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอัยการ 

 

ต าแหน่งระดับ ๑ ต าแหน่งระดับ ๒ ต าแหน่งระดับ ๓ ต าแหน่งระดับ ๔ ต าแหน่งระดับ ๕ 

 

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 ๑–๕.๕ 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 ขั้นที่ ๖–๑๐.๕ ๑,๒๕๐ ขั้นที่ ๖–๑๐.๕ ๑,๖๐๐ ขั้นที่ ๖–๑๐.๕ ๑,๙๕๐ ขั้นที่ ๖–๑๐.๕ ๒,๔๐๐ 

ขั้นที่ ๑๑ ขึน้ไป ๑,๒๕๐ ขั้นที่ ๑๑ ขึน้ไป ๑,๕๐๐ ขั้นที่ ๑๑ ขึน้ไป ๑,๙๕๐ ขั้นที่ ๑๑ ขึน้ไป ๒,๓๐๐ ขั้นที่ ๑๑ ขึน้ไป ๓,๐๐๐ 

          

 

 

ต าแหน่งระดับ ๖ ต าแหน่งระดับ ๗ ต าแหน่งระดับ ๘ ต าแหน่งระดับ ๙ ต าแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป 

 

ขั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 

ขั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 

ขั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

 

ขั้นเงินเดือน 

ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 

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 ๔,๐๐๐ 

ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป ๓,๐๐๐ ขั้นที่ ๑๑ ขึน้ไป ๓,๕๐๐ ขั้นที่ ๖–๑๐.๕ ๓,๕๐๐ ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป ๔,๐๐๐ 

    ขั้นที่ ๑๑ ขึน้ไป ๔,๐๐๐   

        

     

 

 

 



 
    บัญชีอัตราคา่เช่าบา้นข้าราชการหมายเลข ๒ 

 ส าหรับขา้ราชการตุลาการ 

 

 

ต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 

 

ต าแหน่งผู้พิพากษาประจ าศาล 
ต าแหน่งผู้พิพากษาศาลช้ันต้น 

ที่ได้รับเงินเดือนช้ัน ๒ 

ตั้งแต่ต าแหน่งผู้พิพากษาศาลช้ันต้น 

ที่ได้รับเงินเดือนช้ัน ๓ ถึง 

ต าแหน่งประธานศาลฎีกา 

ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

๒,๔๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐ 

 

 

 

    บัญชีอัตราคา่เช่าบา้นข้าราชการหมายเลข ๓ 

 ส าหรับขา้ราชการอัยการ 

 

ต าแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่ต าแหน่งอัยการจังหวัดผูช่้วย 

ถึงต าแหน่งอัยการประจ ากอง 

ตั้งแต่ต าแหน่งรองอัยการจังหวดั 

ถึงต าแหน่งอัยการประจ ากรม 

ตั้งแต่ต าแหน่งอัยการจังหวัด 

ประจ ากรมถึงต าแหน่งอัยการสงูสุด 

ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ค่าเช่าบ้าน 

ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

๒,๔๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐ 

 

     

 

 

 



 

    บัญชีอัตราคา่เช่าบา้นข้าราชการหมายเลข ๔ 

 ส าหรับขา้ราชการต ารวจ 

 

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 ขั้นที ่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 ขึน้ไป ๑,๒๕๐ ขั้นที่ ๑๐–๑๔.๕ ๑,๒๕๐ ขั้นที่ ๑๑ ขึน้ไป ๑,๙๕๐ ขั้นที่ ๗ ขึ้นไป ๒,๔๐๐ ขั้นที่ ๑๒–๑๕.๕ ๑,๙๕๐ 

  ขั้นที่ ๑๕ ขึ้นไป ๑,๕๐๐     ขั้นที่ ๑๖ ขึน้ไป ๒,๔๐๐ 

          

 

หมายเหตุ  ส าหรับอัตราเงนิเดือนขั้นพเิศษของข้าราชการต ารวจท่ีก าหนดไวเ้พื่อใชเ้ฉพาะกาลตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามอัตรา

ดังต่อไปนี ้

               ขัน้พิเศษเงนิเดือน ๖,๐๒๐–๗,๕๕๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๑,๒๕๐ บาท 

    ขั้นพิเศษเงนิเดือน ๗,๗๒๐-๘,๕๗๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ 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 ๔,๐๐๐ 

 ขั้นที่ ๑.๕ ๑,๙๕๐    ขัน้ท่ี ๑.๕ ๒,๔๐๐    ขัน้ท่ี ๕.๕ ๓,๐๐๐ ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป ๔,๐๐๐ 

ขั้นที่ ๒-๕.๕ ๒,๔๐๐   ขั้นที่ ๒ ขึน้ไป ๓,๐๐๐  ขั้นที่ ๖ ขึน้ไป ๓,๕๐๐   

ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป ๓,๐๐๐       

        

 



 

 บัญชีอัตราคา่เช่าบา้นข้าราชการหมายเลข ๕ 

 ส าหรับขา้ราชการทหาร 

 

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 

ชั้นท่ี ๑-๔.๕ ๘๐๐ ชั้นท่ี ๑-๔.๕ ๘๐๐ ชั้นท่ี ๑-๕.๕ ๑,๒๕๐ ชั้นท่ี ๑-๑.๕ ๑,๖๐๐ ชั้นท่ี ๑-๗.๕ ๑,๒๕๐ 

ชั้นท่ี ๕–๑๐.๕ ๑,๐๐๐ ชั้นท่ี ๕-๙.๕ ๑,๐๐๐ ชั้นท่ี ๖–๑๐.๕ ๑,๖๐๐ ชั้นท่ี ๒–๖.๕ ๑,๙๕๐ ชั้นท่ี ๘–๑๑.๕ ๑,๖๐๐ 

ชั้นท่ี ๑๑ ขึน้ไป ๑,๒๕๐ ชั้นท่ี ๑๐–๑๔.๕ ๑,๒๕๐ ชั้นท่ี ๑๑ ขึน้ไป ๑,๙๕๐ ชั้นท่ี ๗ ขึน้ไป ๒,๔๐๐ ชั้นท่ี ๑๒–๑๕.๕ ๑,๙๕๐ 

  ชั้นท่ี ๑๕ ขึ้นไป ๑,๕๐๐     ชั้นท่ี ๑๖ ขึน้ไป ๒,๔๐๐ 

          

 

หมายเหตุ  ส าหรับอัตราเงนิเดือนขั้นพเิศษที่ก าหนดไว้เพื่อใชเ้ฉพาะกาลตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามอัตราดังต่อไปนี ้

               ชัน้พเิศษเงนิเดือน ๔,๑๐๐-๔,๘๐๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๘๐๐ บาท 

    ชั้นพิเศษเงนิเดือน ๔,๙๐๐-๕,๘๘๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๑๐๐๐ บาท 

   ชัน้พิเศษเงนิเดือน ๖,๐๒๐-๗,๕๕๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๑,๒๕๐บาท 

    ชั้นพิเศษเงนิเดือน ๗,๗๒๐–๘,๕๗๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ 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-  ชั้นท่ี ๑-๕.๕ ๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐ 

 ชั้นท่ี ๑.๕ ๑,๙๕๐ ชั้นท่ี ๑.๕ ๒,๔๐๐ ชั้นท่ี ๕.๕ ๓,๐๐๐ ชั้นท่ี ๖ ขึน้ไป ๔,๐๐๐ 

ชั้นท่ี ๒-๕.๕ ๒,๔๐๐ ชั้นท่ี ๒ ขึ้นไป ๓,๐๐๐ ชั้นท่ี ๖ ขึน้ไป ๓,๕๐๐   

ชั้นท่ี ๖ ขึน้ไป ๓,๐๐๐       

        



 


