
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

_________________ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ           
ส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ 
และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ           
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
       ข้อ ๒1 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
       ข้อ 3 ให้ยกเลิก   

  (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2532 
 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2533 
 (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ.2536 
 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ.2540 
 (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ.2541 
 (๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ.2541 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน

เทศบาล และพนักงานส่วนต าบล  
 
 

----------------------- 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 82 ง ลงวันที่ 11 กันยายน 2548    
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 “เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับ ทั้งนี้  เมื่อหักเงิน    

เบิกลด เนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนส าหรับค่าวิชาหรือเงินเพ่ิม   
การเลื่อนฐานะ หรือส าหรับประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือส าหรับการสู้รบ 

 “สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ด าเนินกิจการ 
เกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 “ท้องที่” หมายความว่า อ า เภอ กิ่งอ าเภอ หรือท้องที่ของอ าเภอหรือกิ่งอ า เภอที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดให้เป็นท้องที่เดียวกัน 

 “ท้องที่ท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
ราชการ หรือมีค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เป็นครั้งแรก 
  “ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้ 

 “ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู้ซึ่งได้รับ
ความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย 

 ข้อ ๕ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบนี้ 

 การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  ข้อ 62 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น  
  (1) 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 (2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ 
โดยไม่มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน 
 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ า
ส านักงานในต่างท้องที่ท่ีเป็นท้องที่ท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที่ก าหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยค านวณตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 ข้อ 7 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปรับราชการในท้องที่ใดและไม่มีสิทธิได้รับ    
ค่าเช่าบ้านข้าราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสตามข้อ 6 (2) แม้ว่า
กรรมสิทธิ์ในเคหสถานได้โอนไปด้วยเหตุใด ก็ไม่ท าให้เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในระหว่างรับราชการ
ในท้องที่นั้น เว้นแต่เคหสถานนั้นถูกท าลาย หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 
 ข้อ 8 ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง 
 
 
----------------------- 

2 ข้อ 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
 3 ข้อ 6 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้และมีคู่สมรส   
เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือพนักงาน   
หรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน ถ้าคู่สมรสของผู้นั้นได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 9 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วภายหลังได้รับ
เงินเดือนเพ่ิมขึ้น ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ถ้าเงินเดือนที่ได้รับเพ่ิมขึ้นไม่ตรง    
กับท่ีก าหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านดังกล่าว ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยค านวณตามวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ข้อ 10 การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใด เนื่องจากการถูกตัด
เงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั้นที่ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ 
และให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเสมือนหนึ่งไม่มีการลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนเช่นว่านั้น เว้นแต่เป็นการลา
ติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการในต่างประเทศ 
 ข้อ 11 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านถูกสั่ งพักราชการหรือถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน หรือมีกรณีอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือนให้งดเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นมีสิทธิ ได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านั้นส าหรับเดือนใด   
ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านส าหรับเดือนนั้นตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 12 ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ และให้สิ้นสุดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน     
หรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ถ้าผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืน        
ไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบวัน  
นับแต่วันส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่มีความจ าเป็นจะต้องอยู่ต่อไปอีกให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปได้เท่าที่
จ าเป็นโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
 ข้อ 13 ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านอยู่แล้วในท้องที่หนึ่งและต่อมา
ได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืนซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิ 
น าหลักฐานการช าระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตร  
ซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่อาจติดตามข้าราชการผู้นั้นไปได้และมีความจ าเป็นต้อง
อาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป 
 ข้อ 14 ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ได้เช่าซื้อ 
หรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ช าระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ    
ท้ายระเบียบนี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ท าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน
ในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกท าลายหรือเสียหาย 
เนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 
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 (2) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพ่ือช าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์
รวมกับบุคคลอ่ืนในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ส าหรับ
บ้านหลังดังกล่าว 
 (3) จะต้องเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านกับสถาบัน
การเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 (4) จะต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับบ้าน 
หลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่ เคยใช้สิทธิ  
นั้นอีก และเป็นการใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ตามที่เคยใช้สิทธิมาแล้ว    
หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 
  (5) หากเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้น าค่าผ่อนช าระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการได้ โดยให้ค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  ให้น าความในข้อ 7 ถึงข้อ 12 มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระ
ราคาบ้านโดยอนุโลม 
  ข้อ 15 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ 14 และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืน
ซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อ
หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้ 
  ข้อ 16 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ     
แต่ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้  ให้ยังคงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่อไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่มีอยู่เดิม จนกว่าจะหมดสิทธินั้น 
  ข้อ 17 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก าหนด
ตามวรรคแรก ให้ขอท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 4  สิงหาคม พ.ศ.2548 
สมชาย  สุนทรวัฒน ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25514 
  ข้อ ๕ สิทธิของข้าราชการสวนท้องถิ่น ผู้ที่ไดรับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในท้องที่  
ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิทธิการไดรับค่าเช่าบ้านข้าราชการ     
เมื่อไดรับค าสั่งให้เดนิทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่ตั้งแตว่ันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25595 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 25626 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ท้ายระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม      
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และให้
ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ท้ายระเบียบนี้แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 

4 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 5ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 178 ง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559  
 6ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 75 ง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 

 
 



  

บ ัญช ีอ ัตราค่าเช ่าบ ้านข ้าราชการส ่วนท ้องถ ิ่น1 
ต าแหน่งประเภทท ั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาว ุโส 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 15.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 2.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 11 4,000 

ข ั้นท ี่ 16 ข ึ้นไป 3,000 ข ั้นท ี่ 3 - 8 3,000 ข ั้นท ี่ 11.5 - 17 5,000 
 ข ั้นท ี่ 8.5 ข ึ้นไป 4,000 ขัน้ที ่17.5 ขึ้นไป 6,000 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งประเภทว ิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช ี่ยวชาญ 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 9.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 4 3,000 ข ั้นท ี่ 1 – 6.5 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 7.5 5,000 

ข ั้นท ี่ 10 – 14 3,000 ข ั้นท ี่ 4.5 – 12 4,000 ข ั้นท ี่ 7 – 11.5 5,000 ขัน้ที่ 8  ขึ้นไป 6,000 

ข ั้นท ี่ 14.5 ข ึ้นไป 4,000 ข ั้นท ี่ 12.5 – 20.5 5,000 ข ั้นท ี่ 12 ข ึ้นไป 6,000  

 ข ั้นท ี่ 21 ข ึ้นไป 6,000  

 
 
 

----------------------- 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้ องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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ต าแหน่งประเภทอ านวยการท ้องถ ิ่น 

ระดับต ้น ระดับกลาง ระดับส ูง 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน    
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 5.5 3,000 ข ั้นท ี่ 1 – 5.5 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 7 5,000 

ข ั้นท ี่ 6 – 14 4,000 ข ั้นท ี่ 6 – 11 5,000 ข ั้นท ี่ 7.5 ข ึ้นไป 6,000 

ข ั้นท ี่ 14.5 - 20 5,000 ขัน้ที ่11.5 ขึ้นไป 6,000  

ขัน้ที ่20.5 ขึ้นไป 6,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับต ้น ระดับกลาง ระดับส ูง 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 - 10 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 2 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 6.5 5,000 

ข ั้นท ี่ 10.5 – 19.5 5,000 ข ั้นท ี่ 2.5 – 10.5 5,000 ข ั้นท ี่ 7 ข ึ้นไป 6,000 

ข ั้นท ี่ 20 ข ึ้นไป 6,000 ข ั้นท ี่ 11 ข ึ้นไป 6,000  

 
 
 
 



  

 

บ ัญช ีอ ัตราค่าเช ่าบ ้านส าหรับข ้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา
ขององค  กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น2 

 

อ ันดบ ั  ครผ ู  ู้ช่วย อ ันดบ ั  คศ. 1 อ ันดบ ั  คศ. 2 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน    
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 8.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 1.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 11.5 4,000 

ข ั้นท ี่ 9 – 12.5 3,000 ข ั้นท ี่ 2 – 6.5 3,000 ข ั้นท ี่ 12 – 16.5 5,000 

ข ั้นท ี่ 13 4,000 ข ั้นท ี่ 7 – 21.5 4,000 ข ั้นท ี่ 17 ข ึ้นไป 6,000 
 
 
 
 
 

อ ันดบ ั  คศ. 3 อ ันดบ ั  คศ. 4 อ ันดบ ั  คศ. 5 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน เด ือน
ละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 5.5 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 6.5 5,000 6,000 

ข ั้นท ี่ 6 – 11.5 5,000 ข ั้นท ี่ 7 ข ึ้นไป 6,000  
ข ั้นท ี่ 12 ข ึ้นไป 6,000    

 
 
 
 
 
 

----------------------- 
 2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

 
 



 
 

 

 


