ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
________________________
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๘๘ แห่ งพระราชบั ญญัติส ภาตาบลและองค์ การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒[๑] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๒
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๓
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๖
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๐
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๑
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาลและพนักงานส่วนตาบล
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเบิก
ลดเนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับค่าวิชาหรือเงินเพิ่มการ
เลื่อนฐานะ หรือสาหรับประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือสาหรับการสู้รบ
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“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ดาเนิ นกิจการ
เกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
“ท้ อ งที่ ” หมายความว่ า อ าเภอ กิ่ ง อ าเภอ หรื อ ท้ อ งที่ ข องอ าเภอหรื อ กิ่ ง อ าเภอที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดให้เป็นท้องที่เดียวกัน
“ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
ราชการหรือมีคาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เป็นครั้งแรก
“ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู้ซึ่งได้รับ
ความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย
ข้อ ๕ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบนี้
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๖[๒] ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่างท้องที่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจานวนเงิน
ที่กาหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้ ตามหลั กเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจาสานักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ค้างชาระกับสถาบันการเงิน
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจา
สานักงานในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย
ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ ใ ดได้ รั บ เงิ น เดื อ นไม่ ต รงกั บ ที่ ก าหนดในบั ญ ชี อั ต ราค่ า เช่ า บ้ า น
ข้ า ราชการท้ า ยระเบี ย บนี้ ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า นตามส่ ว นของเงิ น เดื อ นโดย ค านวณตามวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๗ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคาสั่งให้ไปรับราชการในท้องที่ใดและไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสตามข้อ ๖ (๒) แม้ว่า
กรรมสิทธิ์ในเคหสถานได้โอนไปด้วยเหตุใด ก็ไม่ทาให้เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในระหว่างรับ
ราชการในท้องที่นั้น เว้นแต่เคหสถานนั้นถูกทาลาย หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
ข้อ ๘ ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้และมีคู่สมรสเป็น
ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน ถ้าคู่สมรสของผู้นั้นได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วภายหลังได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้น ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จานวนเงินที่กาหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ถ้าเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้นไม่ตรงกับ
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ที่กาหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านดังกล่าว ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยคานวณตามวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๑๐ การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใด เนื่องจากการถูกตัด
เงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั้นที่จะได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้
และให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเสมือนหนึ่งไม่มีการลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนเช่นว่านั้น เว้นแต่เป็นการลา
ติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการในต่างประเทศ
ข้อ ๑๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน หรื อมีกรณีอื่น ใดอันเป็นเหตุให้ ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือนให้ งดเบิกจ่ายค่าเช่าบ้า น
ข้าราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านั้นสาหรับเดือนใดให้
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านสาหรับเดือนนั้นตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ ให้ ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที่รายงานตัว เพื่อเข้ารับหน้าที่ และให้สิ้นสุดในวันที่ขาดจากอั ตรา
เงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ถ้าผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการใน
ท้องที่อื่นไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกิน
สิบวันนับแต่วันส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่มีความจาเป็นจะต้องอยู่ต่อไปอีกให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปได้
เท่าที่จาเป็นโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านอยู่แล้วในท้องที่หนึ่งและต่ อมา
ได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิ
นาหลักฐานการชาระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตร
ซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการส่วนท้องถิ่ นผู้นั้นไม่อาจติดตามข้าราชการผู้นั้นไปได้และมีความจาเป็นต้อง
อาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ได้เช่าซื้อ
หรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านที่ค้างชาระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจาสานักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิท ธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ชาระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจานวนเงินที่กาหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้าย
ระเบียบนี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทาการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้าน
ในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทาลายหรือเสียหาย
เนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
(๒) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชาระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์
รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สาหรับ
บ้านหลังดังกล่าว
(๓) จะต้องเป็นการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านกับสถาบัน
การเงิน และสั ญญาเช่าซื้อหรือสั ญญาเงิน กู้จะต้องเป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธี การที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
(๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้สาหรับบ้าน
หลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้น
อีก และเป็นการใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือ
ขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว
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(๕) หากเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นาค่าผ่อนชาระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการได้ โดยให้คานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ให้นาความในข้อ ๗ ถึงข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระ
ราคาบ้านโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระ
เงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ ๑๔ และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นซึ่ง
ตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อ
หรือค่าผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิก ค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้
ข้อ ๑๖ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแต่
ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ให้ยังคงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่อไป ตามระเบียบ ข้อบังคับคาสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่มีอยู่เดิม จนกว่าจะหมดสิทธินั้น
ข้อ ๑๗ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กาหนด
ตามวรรคแรก ให้ขอทาความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑. บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๒.[๓] บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑[๔]
ข้อ ๔ ให้เพิ่มบัญชีค่าเช่าบ้าน สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ายระเบียบ
นี้เป็นบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการและให้มีผลใช้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้เบิกเงินค่าเช่าบ้านตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปก่อนวันที่ระเบียบนี้มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ในกรณีที่มีส่ ว นต่างของอัตราค่า เช่าบ้านตามอัตราค่าเช่าบ้านส าหรับข้ าราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บนี้ กั บ บั ญ ชี อั ต ราค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท้ า ยระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่างของ
อัตราค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รับนั้น
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ข้อ ๕ สิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในท้องที่
ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเมื่อ
ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่างท้องที่ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มผี ลใช้บังคับ
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9[๔]
ข้ อ 5 ให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี อั ต ราค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท้ า ยระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท้ายระเบียบนี้แทน
[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๘๒ ง/หน้า ๒/๑๑ กันยายน ๒๕๔๘
ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ 6 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9
[๓] บั ญ ชี อั ต ราค่ า เช่ า บ้ า น เพิ่ ม โดยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า เช่ า บ้ า นของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9
[๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๑/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
[5] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑33/ตอนพิเศษ 178 ง/หน้า ๑/16 สิงหาคม ๒๕๕9
[๒]
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