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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  และหนังสือสั่งการอื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้ว  

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของข้อ  ๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน  
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“(๑)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
ส่วนท้องถิ่น  ท้ายระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



  

บัญชีอัตราคา่เช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ตําแหน่งประเภททั่วไป 

ระดบัปฏบิตังิาน ระดบัชาํนาญงาน ระดบัอาวุโส 
ขั้นเงินเดือน อัตราคา่เชา่บา้น 

ไม่เกินเดือนละ/บาท 
ขั้นเงินเดือน อัตราคา่เชา่บา้น 

ไม่เกินเดือนละ/บาท 
ขั้นเงินเดือน อัตราคา่เชา่บา้น 

ไม่เกินเดือนละ/บาท 
ขั้นที่ 1 – 7.5  1,600 ขั้นที่ 1 – 5.5  2,400 ขั้นที่ 1 – 8.5 3,000 
ขั้นที่ 8 - 13 1,950 ขั้นที่ 6 ขึ้นไป 3,000 ขั้นที่ 9 ขึ้นไป 3,500 
ขั้นที่ 13.5 ขึน้ไป 2,300     

 
 
 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัปฏบิตักิาร ระดบัชาํนาญการ ระดบัชาํนาญการพเิศษ ระดบัเชี่ยวชาญ 

ขั้นเงินเดือน อัตราคา่เชา่บา้น 
ไม่เกินเดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน อัตราคา่เชา่บา้น 
ไม่เกินเดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน อัตราคา่เชา่บา้น 
ไม่เกินเดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน อัตราคา่เชา่บา้น 
ไม่เกินเดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1 – 2.5  1,600 ขั้นที่ 1 – 2  2,400 ขั้นที่ 1 – 4 3,000 ขั้นที่ 1 – 5.5 3,500 
ขั้นที่ 3 – 7.5 1,950 ขั้นที่ 2.5 - 12  3,000 ขั้นที่ 4.5- 9 3,500 ขั้นที่ 6 ขึ้นไป 4,000 
ขั้นที่ 8 – 11.5  2,400 ขั้นที่ 12.5 ขึน้ไป 3,500 ขั้นที่ 9.5 ขึ้นไป 4,000   
ขั้นที่ 12 ขึ้นไป 3,000       
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ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น 
ระดบัต้น ระดบักลาง ระดบัสูง 

ขั้นเงินเดือน อัตราคา่เชา่บา้น 
ไม่เกินเดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน อัตราคา่เชา่บา้น 
ไม่เกินเดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน อัตราคา่เชา่บา้น 
ไม่เกินเดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1 – 1.5  2,400 ขั้นที่ 1 – 3.5  3,000 ขั้นที่ 1 – 5 3,500 
ขั้นที่ 2 – 11.5 3,000 ขั้นที่ 4 – 8.5 3,500 ขั้นที่ 5.5 ขึ้นไป 4,000 
ขั้นที่ 12 ขึ้นไป 3,500 ขั้นที่ 9 ขึ้นไป 4,000   

 
 
 

ตําแหน่งประเภทบริหารทอ้งถิ่น 
ระดบัต้น ระดบักลาง ระดบัสูง 

ขั้นเงินเดือน อัตราคา่เชา่บา้น 
ไม่เกินเดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน อัตราคา่เชา่บา้น 
ไม่เกินเดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน อัตราคา่เชา่บา้น 
ไม่เกินเดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1  2,400 ขั้นที่ 1 – 3  3,000 ขั้นที่ 1 – 3.5 3,500 
ขั้นที่ 1.5 – 11 3,000 ขั้นที่ 3.5 – 8 3,500 ขั้นที่ 3.5 ขึ้นไป 4,000 
ขั้นที่ 11.5 ขึน้ไป 3,500 ขั้นที่ 8.5 ขึ้นไป 4,000   

 
 

 


