
 (สําเนา) 
พระราชกฤษฎีกา 

คา่เชา่บ้านข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗* 

------------------------------------- 
ภมูิพลอดลุยเดช ปร. 

ให้ไว้ ณ วนัที0 ๑๑ ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นปีที0 ๕๙ ในรัชกาลปัจจบุนั 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศวา่ 
 โดยที0เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยคา่เชา่บ้านข้าราชการ 
 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย และ
มาตรา ๓(๑) (๒) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี0ยวกับการจ่ายเงิน                  
บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย   พ.ศ. ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ Cนไว้  ดงัตอ่ไปนี C 
 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี Cเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ.  ๒๕๔๗” 
 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี Cให้ใ ช้บังคับตั Cงแต่วันถัดจากวันประกาศใน                
ราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) พระราชกฤษฎีกาคา่เชา่บ้านข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
 (๒) พระราชกฤษฎีกาคา่เชา่บ้านข้าราชการ  (ฉบบัที0  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 
 (๓) พระราชกฤษฎีกาคา่เชา่บ้านข้าราชการ  (ฉบบัที0  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
 (๔) พระราชกฤษฎีกาคา่เชา่บ้านข้าราชการ  (ฉบบัที0  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 (๕) พระราชกฤษฎีกาคา่เชา่บ้านข้าราชการ  (ฉบบัที0  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
 (๖) พระราชกฤษฎีกาคา่เชา่บ้านข้าราชการ  (ฉบบัที0  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
 (๗) พระราชกฤษฎีกาคา่เชา่บ้านข้าราชการ  (ฉบบัที0  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
 (๘) พระราชกฤษฎีกาคา่เชา่บ้านข้าราชการ  (ฉบบัที0  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 

/มาตรา ๔ .... 
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 มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี C 
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน  ข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตลุาการ
ศาลยตุิธรรม ข้าราชการฝ่ายอยัการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ  ข้าราชการ            
พลเ รือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเ รือนในมหาวิทยาลัย               
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  ข้าราชการตํารวจ                  
ตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
และข้าราชการครูตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการครู 
 “เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที0ข้าราชการได้รับ ทั Cงนี C เมื0อหกัเงินเบิกลด
เนื0องจากการปรับชั Cนเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพิ0มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชาหรือเงินเพิ0ม
การเลื0อนฐานะ หรือสําหรับประจําตําแหนง่ที0ต้องฝ่าอนัตรายเป็นปกตหิรือสําหรับการสู้รบ 
 “สถาบนัการเงิน” หมายความว่า สถาบนัการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที0ดําเนินกิจการ
เกี0ยวกับการเคหะ ทั Cงนี C ตามที0กระทรวงการคลังกําหนด และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ               
ตามกฎหมายวา่ด้วยกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 “ท้องที0” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร อําเภอ กิ0งอําเภอ หรือท้องที0ของอําเภอหรือ
กิ0งอําเภอที0กระทรวงการคลงัประกาศกําหนดให้เป็นท้องที0เดียวกนัตามมาตรา ๕ 
 “ท้องที0ที0เริ0มรับราชการครั Cงแรก” หมายความว่า  ท้องที0ที0ได้รับการบรรจแุละแตง่ตั Cง          
ให้ปฏิบตัิราชการ หรือมีคําสั0งให้ไปปฏิบตัิราชการ และได้มีการรายงานตวัเพื0อปฏิบตัิราชการตาม   
พระราชกฤษฎีกานี Cเป็นครั Cงแรก 
 “ท้องที0ที0กลบัเข้ารับราชการใหม”่ หมายความวา่ ท้องที0ที0กลบัเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี C 
 “ภยัพิบตัิ” หมายความว่า  ภยัธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใด ๆ ซึ0งเกิดขึ Cนโดยที0 
ผู้ซึ0งได้รับความเสียหายนั Cนไมมี่สว่นที0จะต้องร่วมรับผิดด้วย 
 มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลงัมีอํานาจประกาศกําหนดให้อําเภอหรือกิ0งอําเภอ
หลายท้องที0รวมกนัเป็นท้องที0เดียวกนัได้ 
 มาตรา ๖ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ                
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราตามพระราชกฤษฎีกานี C 
 การเบกิจ่ายให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที0กระทรวงการคลงักําหนด 

/มาตรา ๗ .... 
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 มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ ใดได้รับคําสั0งให้เดินทางไปประจําสํานกังานในต่างท้องที0
มีสิทธิได้รับคา่เช่าบ้านข้าราชการเท่าที0ต้องจ่ายจริงตามที0สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แตอ่ย่างสงูไม่เกิน
จํานวนเงินที0กําหนดไว้ตามบญัชีอตัราคา่เชา่บ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี C ทั Cงนี C เว้นแตผู่้นั Cน 
 (๑) ทางราชการได้จดัที0พกัอาศยัให้อยูแ่ล้ว  
 (๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิOของตนเองหรือคูส่มรสในท้องที0ที 0ไปประจํา
สํานกังานใหม ่โดยไมมี่หนี Cค้างชําระกบัสถาบนัการเงิน 
 (๓) ได้รับคําสั�งให้เดินทางไปประจําสํานกังานใหม่ในท้องที�ที�เ ริ�มรับราชการ      
ครั Cงแรกหรือท้องที0ที0กลบัเข้ารับราชการใหม ่

 (๔) ได้รับคําสั�งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที�ตามคําร้องขอ             

ของตนเอง 
 ข้าราชการผู้ ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที0กําหนดในบญัชีอตัราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี (  ให้ได้รับคา่เช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการ  
ที�กระทรวงการคลงักําหนด 
 มาตรา ๘ ข้าราชการผู้ ใดต้องไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที0
เนื0องจากสํานกังานที0ปฏิบตัิราชการประจําอยู่เดิมได้ย้ายสถานที0ทําการไปตั Cงในท้องที0ใหม่มีสิทธิได้รับ
คา่เชา่บ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี Cเชน่เดียวกบัข้าราชการซึ0งได้รับคําสั0งให้เดินทางไปประจํา
สํานกังานในต่างท้องที0ตามมาตรา ๗ เว้นแต่ท้องที0ใหม่ที0สํานกังานได้ย้ายไปนั Cนอยู่ใกล้เคียงกับท้องที0
ที0ตั Cงสํานกังานเดมิตามหลกัเกณฑ์ที0กระทรวงการคลงักําหนด 
 มาตรา ๙ ข้าราชการผู้ ใดรับราชการหรือได้รับคําสั0งให้ไปรับราชการในท้องที0ใด            
และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเพราะเหตุที0มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิOของตนเองหรือ                  
คู่สมรสตามมาตรา ๗(๒) แม้ว่ากรรมสิทธิOในเคหสถานได้โอนไปด้วยเหตุใด ก็ไม่ทําให้เกิดสิทธิ              
ที0จะได้รับคา่เช่าบ้านข้าราชการในระหว่างรับราชการในท้องที0นั Cน  เว้นแตเ่คหสถานนั Cนถกูทําลายหรือ
เสียหายเนื0องจากภยัพิบตัจินไมส่ามารถพกัอาศยัอยูไ่ด้ 
 มาตรา ๑๐ ถ้าข้าราชการและคู่สมรสรับราชการในท้องที0เดียวกันและต่างก็มีสิทธิ
ได้รับคา่เชา่บ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี C  ให้เบกิจา่ยได้เฉพาะคนใดคนหนึ0ง 
 ข้าราชการผู้ ใดมีสิทธิได้รับคา่เชา่บ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี (และมีคูส่มรส

เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานสว่นท้องถิ�น หรือพนกังานหรือลกูจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย      
/วา่ด้วย .... 
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ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือพนกังานหรือเจ้าหน้าที0องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การ
มหาชน ถ้าคู่สมรสของผู้ นั Cนได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือข้าราชการผู้ นั Cนได้อยู่ในที0พักอาศัยที0                
ทางราชการจดัให้แก่คูส่มรสในท้องที0เดียวกนั  ข้าราชการผู้นั Cนไม่มีสิทธิเบิกคา่เช่าบ้านข้าราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี C 
 มาตรา ๑๑ ข้าราชการซึ0งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วภายหลงัได้รับ
เงินเดือนเพิ0มขึ Cน ให้มีสิทธิได้รับคา่เชา่บ้านข้าราชการเทา่ที0ต้องจา่ยจริงตามที0สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน
แตอ่ย่างสงูไม่เกินจํานวนเงินที0กําหนดไว้ตามบญัชีอตัราคา่เช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี C 
ถ้าเงินเดือนที0ได้รับเพิ0มขึ Cนไม่ตรงกับที0กําหนดในบญัชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการดงักล่าว ให้ได้รับ             
คา่เช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการที0กระทรวงการคลงักําหนด 
 มาตรา ๑๒ การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ ใด เนื0องจากการถกูตดั
เงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั Cนที0จะได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี C และให้ผู้นั Cนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเสมือนหนึ0งไม่มีการ
ลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนเช่นว่านั Cน เว้นแต่เป็นการลาติดตามคู่สมรสซึ0งย้ายไปรับราชการ                        
ในตา่งประเทศ 
 มาตรา ๑๓ ข้าราชการผู้ ใดซึ0งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการถูกสั0งพักราชการ
หรือถูกสั0งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือมีกรณีอื0นใดอนัเป็นเหตใุห้ถกูงดเบิกจ่ายเงินเดือนให้งดเบิกจ่าย
คา่เชา่บ้านข้าราชการ เมื0อกรณีถึงที0สดุ ถ้าปรากฏวา่ผู้นั Cนมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านั Cน
สําหรับเดือนใด ให้มีสิทธิได้รับคา่เชา่บ้านข้าราชการสําหรับเดือนนั Cนตามพระราชกฤษฎีกานี C 
 มาตรา ๑๔ ให้ ข้าราชการมีสิทธิไ ด้ รับเ งินค่าเช่าบ้านข้าราชการตั Cงแต่วันที0
ข้าราชการผู้ นั Cนได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที0รายงานตัวเพื0อเข้ารับหน้าที0 และให้สิ Cนสุดในวันที0             
ขาดจากอตัราเงินเดือนหรือวนัที0อยูใ่นขา่ยหมดสิทธิได้รับคา่เช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี C
ถ้าผู้ ซึ0งได้รับแต่งตั Cงให้ไปรับราชการในท้องที0อื0นไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันที0ส่งมอบหน้าที0              
ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบวนันบัแต่วนัส่งมอบหน้าที0  เว้นแต่มีความจําเป็น
จะต้องอยู่ตอ่ไปอีก ให้เบิกคา่เช่าบ้านข้าราชการตอ่ไปได้เท่าที0จําเป็นโดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ออกคําสั0ง
แตง่ตั Cง 
 มาตรา ๑๕ ในกรณีที0ข้าราชการซึ0งได้รับคา่เช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วในท้องที0หนึ0ง
และต่อมาได้รับแต่งตั Cงให้ไปรับราชการในท้องที0อื0นซึ0งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตาม                 
พระราชกฤษฎีกานี C ให้ข้าราชการผู้นั Cนมีสิทธินําหลกัฐานการชําระคา่เชา่บ้านในท้องที0เดมิมาเบกิคา่เชา่บ้าน 

/ข้าราชการ .... 



- ๕ - 
 

ข้าราชการในท้องที0ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตรซึ0งอยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั Cนไม่อาจติดตาม
ข้าราชการผู้นั Cนไปได้  และมีความจําเป็นต้องอาศยัอยูใ่นบ้านในท้องที0เดมิตอ่ไป 
 มาตรา ๑๖ ข้าราชการซึ0งรับราชการประจําในต่างประเทศ ถ้าจําเป็นต้องเช่าบ้าน
ให้เบกิคา่เชา่บ้านข้าราชการได้ตามหลกัเกณฑ์และอตัราที0กระทรวงการคลงักําหนด 
 มาตรา ๑๗ ในกรณีที0 ข้าราชการซึ0ง มีสิทธิไ ด้ รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตาม               
พระราชกฤษฎีกานี C  ได้เชา่ซื Cอหรือผอ่นชําระเงินกู้ เพื0อชําระราคาบ้านที0ค้างชําระอยู่ในท้องที0ที0ไปประจํา
สํานักงานใหม่ เพื0อใช้เป็นที0อยู่อาศยัและได้อาศยัอยู่จริงในบ้านนั Cน ให้ข้าราชการผู้นั Cนมีสิทธินํา
หลักฐานการชําระค่าเช่าซื Cอหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ ดงักล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกิน
จํานวนเงินที0กําหนดไว้ตามบญัชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี C ตามเงื0อนไข
ดงัตอ่ไปนี C 
 (๑) ตนเอง หรือคูส่มรส ได้ทําการผอ่นชําระคา่เชา่ซื Cอหรือผอ่นชําระเงินกู้ เพื0อชําระ
ราคาบ้านในท้องที0นั Cน จะเบกิจา่ยได้เฉพาะบ้านหลงัแรกเทา่นั Cน เว้นแตบ้่านหลงัที0เคยใช้สิทธิถกูทําลาย
หรือเสียหายเนื0องจากภยัพิบตัจินไมส่ามารถพกัอาศยัอยูไ่ด้ 

 (๒) หากเช่าซื (อหรือกู้ เงินเพื�อชําระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื�นซึ�งไม่ใช่คู่สมรส            

และมีกรรมสิทธิOรวมกบับคุคลอื0นในบ้านนั Cน จะเบิกจ่ายคา่เช่าซื Cอหรือคา่ผ่อนชําระเงินกู้ ได้ตามสดัส่วน
แหง่กรรมสิทธิOสําหรับบ้านหลงัดงักลา่ว 
 (๓) จะต้องเป็นการผ่อนชําระค่าเช่าซื Cอหรือผ่อนชําระเงินกู้ เพื0อชําระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงิน และสัญญาเช่าซื Cอหรือสัญญาเงินกู้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ              
ที0กระทรวงการคลงักําหนด 
 (๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื Cอหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้
สําหรับบ้านหลงัหนึ0งหลงัใดในท้องที0นั Cนมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที0ได้รับแต่งตั Cงให้กลบัไปรับราชการ            
ในท้องที0ที0เคยใช้สิทธินั Cนอีก และเป็นการใช้สิทธินําหลกัฐานการชําระคา่เช่าซื Cอหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้
ตามที0ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที0ย้ายมารับราชการในท้องที0นั Cนบ้านที0เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิO

ไปแล้ว 
 (๕) หากเงินกู้ เพื0อชําระราคาบ้านสงูกวา่ราคาบ้าน ให้นําคา่ผ่อนชําระเงินกู้มาเบิก
คา่เชา่บ้านข้าราชการได้ โดยให้คํานวณตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที0กระทรวงการคลงักําหนด 
 ให้นําบทบญัญตัมิาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บงัคบักบัการเช่าซื (อหรือการผ่อนชําระ
เงินกู้ เพื�อชําระราคาบ้านโดยอนโุลม 

/มาตรา ๑๘ .... 



- ๖ - 
 

 มาตรา ๑๘ ข้าราชการซึ�งได้ใช้สิทธินําหลกัฐานการชําระคา่เชา่ซื (อหรือคา่ผ่อนชําระ
เงินกู้ เพื�อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๑๗ และต่อมาได้รับแต่งตั Cงให้ไป               
รับราชการในท้องที0อื0นซึ0งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี Cให้ข้าราชการผู้นั Cน              
มีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื Cอหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ เพื0อชําระราคาบ้านในท้องที0เดิมมาเบิก               
คา่เชา่บ้านข้าราชการในท้องที0ใหมไ่ด้ 
 มาตรา ๑๙ สิทธิที0จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ระเบียบคา่เช่าบ้านข้าราชการ พทุธศกัราช ๒๔๘๓  ซึ0งมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกา
คา่เช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ กําหนดให้มีอยู่ตอ่ไปนั Cน ให้ยงัคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิ
ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยระเบียบคา่เชา่บ้านข้าราชการพทุธศกัราช  ๒๔๘๓ 
 มาตรา ๒๐ สิทธิที0จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของข้าราชการซึ 0งได้รับคําสั 0ง                  
ให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ตามคําร้องขอของตนเองตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗  ซึ0งมีอยู่ก่อนวนัที0พระราชกฤษฎีกานี Cใช้บงัคบั ให้ยงัคงมีอยู่ต่อไปจนกว่า               
จะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาคา่เชา่บ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี C 
 
ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 

พนัตํารวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร 

      นายกรัฐมนตรี 

 
*พระราชกฤษฎีกาคา่เช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ 121 ตอนพิเศษ 81 ก วนัที0 
27 ธนัวาคม 2547 
หมายเหต ุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี C คือ โดยที0พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการที0ใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนัมีบทบญัญตัิบางประการที0ไมช่ดัเจนทําให้เกิดปัญหาในการตีความและการวนิิจฉยั
สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ อีกทั Cงเพื0อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านที0อยู่อาศยัของข้าราชการ  จึงสมควร
ปรับปรุงหลกัเกณฑ์และเงื0อนไขในการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื Cอ และค่าผ่อนชําระเงินกู้ เพื0อชําระราคาบ้าน       
ให้เหมาะสมยิ 0งขึ Cน  นอกจากนี C เ นื 0องจากได้มีการปรับปรุงบ ัญชีอ ัตรา เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการตุลาการท้ายพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และบญัชีอตัรา
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง่ข้าราชการอยัการท้ายพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
อยัการ พ.ศ. ๒๕๔๔  จึงต้องปรับปรุงบญัชีอตัราค่าเช่าบ้านข้าราชการให้สอดคล้องกบับญัชีอตัราเงินเดือนและ     
เงินประจําดงักลา่ว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี C 
 



ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
 

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. 2547 ไดมี้ผลใชบ้งัคบัแลว้ โดย
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 81 ก วนัที/                    
27 ธนัวาคม 2547โดยไดมี้การแกไ้ขในประเดน็ต่างๆ โดยมีหลกัการสรุปไดด้งันี5  
  (1) แกไ้ขให้ขา้ราชการที/เช่าซื5อบา้นหรือกูเ้งินเพื/อซื5อบา้นในทอ้งที/หนึ/ ง                  
ไวก่้อนที/ตนจะยา้ยไปรับราชการในทอ้งที/นั5น และต่อมาไดรั้บคาํสั/งให้ยา้ยไปรับราชการ              
ในทอ้งที/ที/บา้นตั5งอยู่ หากว่ายงัคงมีหนี5คา้งชาํระราคาบา้นอยู่ และตนมีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้น  
กจ็ะมีสิทธินาํหลกัฐานการชาํระ ค่าเช่าซื5อหรือค่าผ่อนชาํระเงินกูเ้พื/อชาํระราคาบา้นดงักล่าว
มาเบิกจากทางราชการได ้(ซึ/ งหลกัเกณฑ์เดิมจะเบิกไม่ได ้เนื/องจากถือว่ามีเคหสถานของ
ตนเองอยูก่่อนแลว้ ตามมาตรา 7(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ) 
  (2) แกไ้ขในกรณีที/ขา้ราชการและคู่สมรสรับราชการอยู่ในทอ้งที/เดียวกนั 
และต่างมีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้น ใหมี้สิทธิเลือกไดว้า่จะใหฝ่้ายใดเป็นผูเ้บิก (ซึ/งตามหลกัเกณฑเ์ดิม
บงัคบัให้ผูที้/มีสิทธิสูงกว่าเป็นผูเ้บิก หรือกรณีที/สิทธิเท่ากนัฝ่ายชายเท่านั5นที/มีสิทธิเบิกได้) 
ทั5งนี5  เพื/อเป็นการสนบัสนุนหลกัความเท่าเทียมกนัทางเพศที/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
รับรองไว ้   
  (3) แก้ไขให้ขา้ราชการที/บ้านได้ถูกทาํลายหรือเสียหายจนไม่สามารถ                  
พกัอาศยัอยู่ไดอ้นัเนื/องมาจากภยัพิบติั เช่น ไฟไหม ้นํ5 าท่วม วาตภยั เป็นตน้ มีสิทธิเช่าบา้น
หรือเช่าซื5อบา้นหรือกูเ้งินเพื/อซื5อบา้นหลงัใหม่และนาํมาเบิกจากทางราชการได ้
  (4) แกไ้ขปรับปรุงบญัชีอตัราค่าเช่าบา้นขา้ราชการใหส้อดคลอ้งกบับญัชีอตัรา

เงินเดือนและเงินประจําข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และบญัชีอตัรา
เงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งขา้ราชการอยัการทา้ยพระราชบญัญติัเงินเดือนและเงิน
ประจาํตาํแหน่งขา้ราชการอยัการ พ.ศ. 2544 
 
 


