
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการสว่นท้องถิน่  (ฉบับที่  4) 

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ให้สอดคล้องกับส่วนราชการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบา้น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ท้ายระเบียบนี้แทน   

ข้อ 4 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.  2551  และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ายระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๒



  

บัญชีอัตราคา่เช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ตําแหน่งประเภททั่วไป 

ระดบัปฏบิตังิาน ระดบัชาํนาญงาน ระดบัอาวุโส 
เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
ขั้นที่ 1 – 15.5  2,500 ขั้นที่ 1 – 2.5  2,500 ขั้นที่ 1 – 11 4,000 
ขั้นที่ 16 ขึ้นไป 3,000 ขั้นที่ 3 - 8  3,000 ขั้นที่ 11.5 - 17 5,000 
  ขั้นที่ 8.5 ขึ้นไป 4,000 ขั้นที่ 17.5 ขึน้ไป 6,000 

 
 
 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัปฏบิตักิาร ระดบัชาํนาญการ ระดบัชาํนาญการพเิศษ ระดบัเชี่ยวชาญ 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1 – 9.5  2,500 ขั้นที่ 1 – 4  3,000 ขั้นที่ 1 – 6.5 4,000 ขั้นที่ 1 – 7.5 5,000 
ขั้นที่ 10 – 14 3,000 ขั้นที่ 4.5 – 12  4,000 ขั้นที่ 7 – 11.5 5,000 ขั้นที ่8 ขึน้ไป 6,000 
ขั้นที่ 14.5 ขึ้นไป 4,000 ขั้นที่ 12.5 – 20.5 5,000 ขั้นที ่12 ขึ้นไป 6,000   
  ขั้นที่ 21 ขึ้นไป 6,000     
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ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น 
ระดบัต้น ระดบักลาง ระดบัสูง 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1 – 5.5  3,000 ขั้นที่ 1 – 5.5  4,000 ขั้นที่ 1 – 7 5,000 
ขั้นที่ 6 – 14 4,000 ขั้นที่ 6 – 11 5,000 ขั้นที่ 7.5 ขึ้นไป 6,000 
ขั้นที่ 14.5 - 20 5,000 ขั้นที่ 11.5 ขึน้ไป 6,000   
ขั้นที่ 20.5 ขึน้ไป 6,000     

 
 
 

ตําแหน่งประเภทบริหารทอ้งถิ่น 
ระดบัต้น ระดบักลาง ระดบัสูง 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1 - 10 4,000 ขั้นที่ 1 – 2  4,000 ขั้นที่ 1 – 6.5 5,000 
ขั้นที่ 10.5 – 19.5 5,000 ขั้นที่ 2.5 – 10.5 5,000 ขั้นที่ 7 ขึ้นไป 6,000 
ขั้นที่ 20 ขึ้นไป 6,000 ขั้นที่ 11 ขึ้นไป 6,000   

 
 



  

บัญชีอัตราคา่เช่าบ้านสําหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
อันดบั ครผูู้ชว่ย อันดบั คศ. 1 อันดบั คศ. 2 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน
เดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1 – 8.5  2,500 ขั้นที่ 1 – 1.5  2,500 ขั้นที่ 1 – 11.5 4,000 
ขั้นที่ 9 – 12.5 3,000 ขั้นที่ 2 – 6.5 3,000 ขั้นที่ 12 – 16.5 5,000 
ขั้นที่ 13  4,000 ขั้นที่ 7 – 21.5 4,000 ขั้นที่ 17 ขึ้นไป 6,000 
      

 
 

อันดบั คศ. 3 อันดบั คศ. 4 อันดบั คศ. 5 
เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 
ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 
เดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1 – 5.5  4,000 ขั้นที่ 1 – 6.5  5,000 6,000 
ขั้นที่ 6 – 11.5  5,000 ขั้นที่ 7 ขึ้นไป 6,000  
ขั้นที่ 12 ขึ้นไป 6,000    

 


