(สาเนา)
พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา ๓(๑) (๒) และ (๖) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกาหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การจ่ า ยเงิ น
บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
(๒) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๓) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
(๔) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๖) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๗) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๘) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕
/มาตรา ๔ ....

-๒มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการ
พลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย
ข้ า ราชการฝ่ า ยรั ฐ สภาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยรั ฐ สภา ข้ า ราชการต ารวจ
ตามกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการได้รับ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเบิกลด
เนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับค่าวิชาหรือเงินเพิ่ม
การเลื่อนฐานะ หรือสาหรับประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือสาหรับการสู้รบ
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ดาเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด และกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
“ท้องที่” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร อาเภอ กิ่งอาเภอ หรือท้องที่ข องอาเภอหรือ
กิ่งอาเภอที่กระทรวงการคลังประกาศกาหนดให้เป็นท้องที่เดียวกันตามมาตรา ๕
“ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติราชการ หรือมีคาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติร าชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก
“ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่
ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย
มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังมีอานาจประกาศกาหนดให้อาเภอหรือกิ่งอาเภอ
หลายท้องที่รวมกันเป็นท้องที่เดียวกันได้
มาตรา ๖ การจ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยเป็ น เงิ น ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการ
ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราตามพระราชกฤษฎี ก านี้
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
/มาตรา ๗ ....

-๓มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่างท้องที่
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่ สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จานวนเงินที่กาหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น
(๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
(๒) มี เคหสถานอั นเป็นกรรมสิทธิ์ ของตนเองหรือ คู่ส มรสในท้อ งที่ที ่ไ ปประจ า
สานักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชาระกับสถาบันการเงิน
(๓) ได้รับ คาสั่ ง ให้ เดิน ทางไปประจ าสานัก งานใหม่ใ นท้อ งที่ที่เ ริ่ม รับ ราชการ
ครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่

(๔)

ได้รับคาสั่ ง ให้เดินทางไปประจ าสานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคาร้องขอ

ของตนเอง
ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที่กาหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคานวณตามวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๘ ข้าราชการผู้ใดต้องไปปฏิบัติราชการประจาสานักงานในต่างท้ องที่
เนื่องจากสานักงานที่ปฏิบัติราชการประจาอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ทาการไปตั้งในท้องที่ใหม่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เช่นเดียวกับข้าราชการซึ่งได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจา
สานักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา ๗ เว้นแต่ท้องที่ใหม่ที่สานักงานได้ย้ายไปนั้นอยู่ใกล้เคียงกับท้องที่
ที่ตั้งสานักงานเดิมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๙ ข้าราชการผู้ใดรับราชการหรื อได้ รับคาสั่ งให้ไปรับราชการในท้องที่ใด
และไม่ มี สิ ทธิไ ด้รับค่าเช่ าบ้านข้าราชการเพราะเหตุที่มี เคหสถานอันเป็น กรรมสิทธิ์ ของตนเองหรือ
คู่ส มรสตามมาตรา ๗(๒) แม้ว่า กรรมสิท ธิ์ใ นเคหสถานได้โ อนไปด้ว ยเหตุใ ด ก็ไม่ทาให้เกิดสิทธิ
ที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในระหว่างรับราชการในท้องที่นั้น เว้นแต่เคหสถานนั้นถูกทาลายหรือ
เสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
มาตรา ๑๐ ถ้าข้าราชการและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง
ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้และมีคู่สมรส
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
/ว่าด้วย ....

-๔ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การ
มหาชน ถ้ า คู่ ส มรสของผู้ นั้ น ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นหรื อ ข้ า ราชการผู้ นั้ น ได้ อ ยู่ ใ นที่ พั ก อาศั ย ที่
ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้ านข้าราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๑ ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วภายหลังได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้น ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน
แต่อย่างสูงไม่เกินจานวนเงินที่กาหนดไว้ตามบั ญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
ถ้าเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้นไม่ตรงกับที่กาหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการดังกล่าว ให้ได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคานวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๑๒ การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ใด เนื่องจากการถูกตัด
เงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิไ ด้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั้นที่จ ะได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเสมือนหนึ่งไม่มีการ
ลดหรื อ งดเบิ ก จ่ ายเงิ น เดื อ นเช่ นว่ า นั้ น เว้ น แต่เ ป็ น การลาติ ด ตามคู่ ส มรสซึ่ ง ย้ ายไปรั บราชการ
ในต่างประเทศ
มาตรา ๑๓ ข้าราชการผู้ใดซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการถูกสั่งพักราชการ
หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือมีกรณีอื่นใดอันเป็นเหตุให้ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือนให้งดเบิกจ่าย
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านั้น
สาหรับเดือนใด ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการสาหรับเดือนนั้นตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๔ ให้ ข้ า ราชการมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการตั้ ง แต่ วั น ที่
ข้ าราชการผู้ นั้นได้เ ช่ าอยู่ จ ริง แต่ไ ม่ ก่ อนวันที่รายงานตัวเพื่อเข้ ารับหน้าที่ และให้ สิ้นสุดในวัน ที่
ขาดจากอัตราเงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ถ้าผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่
ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบวันนับแต่วันส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่มีความจาเป็น
จะต้องอยู่ต่อไปอีก ให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปได้เท่าที่จาเป็นโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ออกคาสั่ง
แต่งตั้ง
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วในท้องที่หนึ่ง
และต่อ มาได้ รั บ แต่ ง ตั้ง ให้ ไ ปรั บ ราชการในท้ อ งที่อื่ น ซึ่ ง ตนมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้าน
/ข้าราชการ ....

-๕ข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั้นไม่อาจติดตาม
ข้าราชการผู้นั้นไปได้ และมีความจาเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป
มาตรา ๑๖ ข้าราชการซึ่งรับราชการประจาในต่างประเทศ ถ้าจาเป็นต้องเช่าบ้าน
ให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๑๗ ในกรณี ที่ ข้ า ราชการซึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านที่ค้างชาระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจา
สานักงานใหม่ เพื่อ ใช้เ ป็นที่อ ยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จ ริง ในบ้า นนั้น ให้ข้า ราชการผู้นั้น มีสิท ธินา
หลั กฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงิ นกู้ดัง กล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้ าราชการได้ไ ม่เกิน
จานวนเงินที่กาหนดไว้ตามบัญ ชี อัตราค่าเช่ าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทาการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระ
ราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทาลาย
หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้

(๒)

หากเช่ าซื้ อ หรือกู้ เงิ นเพื่อช าระราคาบ้ านร่ว มกับ บุ คคลอื่ นซึ่ งไม่ ใช่ คู่ สมรส

และมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้ได้ตามสัดส่วน
แห่งกรรมสิทธิ์สาหรับบ้านหลังดังกล่าว
(๓) จะต้องเป็นการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านกับ
สถาบัน การเงิน และสัญ ญาเช่า ซื้อ หรือ สัญ ญาเงิน กู้จ ะต้อ งเป็น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก า ร
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้
สาหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการ
ในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่ าผ่อนชาระเงินกู้
ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์
ไปแล้ว
(๕) หากเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นาค่าผ่อนชาระเงินกู้มาเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้คานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชาระ
เงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านโดยอนุโลม
/มาตรา ๑๘ ....

-๖มาตรา ๑๘ ข้าราชการซึ่งได้ใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระ
เงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๑๗ และต่อมาได้รับ แต่งตั้งให้ไป
รับราชการในท้องที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ข้าราชการผู้นั้น
มีสิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้
มาตรา ๑๙ สิ ท ธิ ที่ จ ะเบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
ระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ กาหนดให้มีอยู่ต่อไปนั้น ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการพุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๒๐ สิท ธิที่จ ะเบิก ค่า เช่า บ้า นข้า ราชการของข้า ราชการซึ ่ง ได้รับ คาสั ่ง
ให้ เ ดิ น ทางไปประจ าส านั ก งานใหม่ ต ามค าร้ อ งขอของตนเองตามพระราชกฤษฎี ก าค่ า เช่ า บ้ า น
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่พ ระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่า
จะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ชัดเจนทาให้เกิดปัญหาในการตีความและการวินิจฉัยสิทธิ
การได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของข้าราชการ จึงสมควร
ปรับ ปรุง หลัก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขในการเบิก ค่า เช่า บ้า น ค่า เช่า ซื้อ และค่า ผ่อ นชาระเงิน กู้เ พื่อ ชาระราคาบ้า น
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการตุลาการ
ท้ายพระราชบัญญัติระเบีย บข้า ราชการฝ่า ยตุลาการศาลยุติธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และบัญ ชีอัต ราเงิน เดือ นและ
เงิ น ประจาต าแหน่ งข้ า ราชการอั ยการท้ า ยพระราชบัญ ญั ติเ งิ นเดื อ นและเงิ นประจาต าแหน่ง ข้ า ราชการอัย การ
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงต้องปรับปรุงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาดังกล่าว
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

