(สําเนา)
พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗*
------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ให้ ไว้ ณ วันที0 ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็ นปี ที0 ๕๙ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมี พระบรมราชโองการ
โปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที0เป็ นการสมควรปรับปรุ งพระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา ๓(๑) (๒) และ (๖) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ก ารกํา หนดหลัก เกณฑ์ เ กี0 ย วกับ การจ่ า ยเงิ น
บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ Cนไว้ ดังต่อไปนี C
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี Cเรี ยกว่า “พระราชกฤษฎี กาค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี ใC ห้ ใช้ บั ง คั บ ตั งC แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
(๒) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ (ฉบับที0 ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๓) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ (ฉบับที0 ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
(๔) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ (ฉบับที0 ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ (ฉบับที0 ๕) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๖) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ (ฉบับที0 ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๗) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ (ฉบับที0 ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๘) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ (ฉบับที0 ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕
/มาตรา ๔ ....

-๒มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี C
“ข้ าราชการ” หมายความว่า ข้ าราชการพลเรื อนตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการ
พลเรื อน ข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการฝ่ ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ข้ าราชการฝ่ ายอัยการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการฝ่ ายอัยการ ข้ าราชการ
พลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ตามกฎหมายว่ า ด้ วยระเบี ย บข้ าราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย
ข้ า ราชการฝ่ ายรั ฐ สภาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ ายรั ฐ สภา ข้ า ราชการตํ า รวจ
ตามกฎหมายว่าด้ วยตํารวจแห่งชาติ ข้ าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการทหาร
และข้ าราชการครูตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการครู
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิ ที0ข้าราชการได้ รับ ทั Cงนี C เมื0อหักเงินเบิกลด
เนื0องจากการปรับชันเงิ
C นเดือนออกแล้ ว และรวมกับเงินเพิ0มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชาหรื อเงินเพิ0ม
การเลื0อนฐานะ หรื อสําหรับประจําตําแหน่งที0ต้องฝ่ าอันตรายเป็ นปกติหรื อสําหรับการสู้รบ
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรื อสหกรณ์ที0ดําเนินกิจการ
เกี0 ยวกับการเคหะ ทังC นี C ตามที0 กระทรวงการคลังกํ าหนด และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
ตามกฎหมายว่าด้ วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
“ท้ องที0” หมายความว่า กรุ งเทพมหานคร อําเภอ กิ0งอําเภอ หรื อท้ องที0ของอําเภอหรื อ
กิ0งอําเภอที0กระทรวงการคลังประกาศกําหนดให้ เป็ นท้ องที0เดียวกันตามมาตรา ๕
“ท้ องที0ที0เริ0 มรับราชการครังC แรก” หมายความว่า ท้ องที0ที0ได้ รับการบรรจุและแต่งตังC
ให้ ปฏิ บตั ิราชการ หรื อมีคําสั0งให้ ไปปฏิบตั ิราชการ และได้ มีการรายงานตัวเพื0 อปฏิบตั ิราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี Cเป็ นครังC แรก
“ท้ องที0ที0กลับเข้ ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้ องที0ที0กลับเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี C
“ภัยพิบตั ิ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรื อความเสียหายอย่างใด ๆ ซึ0งเกิดขึ Cนโดยที0
ผู้ซงึ0 ได้ รับความเสียหายนันไม่
C มีสว่ นที0จะต้ องร่วมรับผิดด้ วย
มาตรา ๕ ให้ กระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศกํ าหนดให้ อําเภอหรื อกิ0งอําเภอ
หลายท้ องที0รวมกันเป็ นท้ องที0เดียวกันได้
มาตรา ๖ การจ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยเป็ นเงิ น ค่ า เช่ า บ้ า นข้ าราชการ
ให้ เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราตามพระราชกฤษฎี ก านี C
การเบิกจ่ายให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที0กระทรวงการคลังกําหนด
/มาตรา ๗ ....

-๓มาตรา ๗ ข้ าราชการผู้ใดได้ รับคําสัง0 ให้ เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้ องที0
มีสิทธิได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการเท่าที0ต้องจ่ายจริ งตามที0สมควรแก่สภาพแห่งบ้ าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จํานวนเงินที0กําหนดไว้ ตามบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้ านข้ าราชการท้ ายพระราชกฤษฎีกานี C ทังนี
C C เว้ นแต่ผ้ นู นั C
(๑) ทางราชการได้ จดั ที0พกั อาศัยให้ อยูแ่ ล้ ว
(๒) มี เคหสถานอันเป็ นกรรมสิ ทธิO ข องตนเองหรื อ คูส่ มรสในท้ อ งที 0ที0ไ ปประจํ า
สํานักงานใหม่ โดยไม่มีหนี Cค้ างชําระกับสถาบันการเงิน
(๓) ได้ รับ คํ าสัง ให้ เ ดิน ทางไปประจํ าสํ า นัก งานใหม่ใ นท้ อ งที ทีเ ริ  ม รับ ราชการ
ครังC แรกหรื อท้ องที0ที0กลับเข้ ารับราชการใหม่

(๔)

ได้ รับคําสัง ให้ เ ดินทางไปประจํ าสํ านักงานใหม่ในต่างท้ องที ตามคํ าร้ องขอ

ของตนเอง
ข้ าราชการผู้ใดได้ รับเงินเดือนไม่ตรงกับที0กําหนดในบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ
ท้ ายพระราชกฤษฎีกานี ( ให้ ได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการ
ทีกระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๘ ข้ าราชการผู้ใ ดต้ องไปปฏิ บัติราชการประจํ าสํ านักงานในต่างท้ องที0
เนื0องจากสํานักงานที0ปฏิบตั ิราชการประจําอยู่เดิมได้ ย้ายสถานที0ทําการไปตังในท้
C องที0ใหม่มีสิทธิได้ รับ
ค่าเช่าบ้ านข้ าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี Cเช่นเดียวกับข้ าราชการซึ0งได้ รับคําสัง0 ให้ เดินทางไปประจํา
สํานักงานในต่างท้ องที0ตามมาตรา ๗ เว้ นแต่ท้องที0ใหม่ที0สํานักงานได้ ย้ายไปนันอยู
C ่ใกล้ เคียงกับท้ องที0
ที0ตงสํ
ั C านักงานเดิมตามหลักเกณฑ์ที0กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๙ ข้ าราชการผู้ใดรั บราชการหรื อได้ รับคํ าสั0งให้ ไปรั บราชการในท้ องที0 ใด
และไม่มี สิ ทธิ ไ ด้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการเพราะเหตุที0มี เ คหสถานอันเป็ นกรรมสิ ทธิO ของตนเองหรื อ
คู่ส มรสตามมาตรา ๗(๒) แม้ ว่า กรรมสิ ท ธิO ใ นเคหสถานได้ โ อนไปด้ ว ยเหตุใ ด ก็ไม่ทําให้ เกิดสิทธิ
ที0จะได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการในระหว่างรับราชการในท้ องที0นนั C เว้ นแต่เคหสถานนันถู
C กทําลายหรื อ
เสียหายเนื0องจากภัยพิบตั จิ นไม่สามารถพักอาศัยอยูไ่ ด้
มาตรา ๑๐ ถ้ าข้ าราชการและคู่สมรสรับราชการในท้ องที0เดียวกันและต่างก็มีสิทธิ
ได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี C ให้ เบิกจ่ายได้ เฉพาะคนใดคนหนึง0
ข้ าราชการผู้ใดมีสิทธิได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี (และมีคสู่ มรส
เป็ นข้ าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานส่วนท้ องถิน หรื อพนักงานหรื อลูกจ้ างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
/ว่าด้ วย ....

-๔ว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อพนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที0องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรื อองค์การ
มหาชน ถ้ าคู่ส มรสของผู้ นันC ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นหรื อ ข้ า ราชการผู้ นันC ได้ อ ยู่ใ นที0 พัก อาศัย ที0
ทางราชการจัดให้ แก่คสู่ มรสในท้ องที0เดียวกัน ข้ าราชการผู้นนไม่
ั C มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้ านข้ าราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี C
มาตรา ๑๑ ข้ าราชการซึ0งมีสิทธิ ได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการอยู่แล้ วภายหลังได้ รับ
เงินเดือนเพิ0มขึ Cน ให้ มีสิทธิได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการเท่าที0ต้องจ่ายจริ งตามที0สมควรแก่สภาพแห่งบ้ าน
แต่อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงินที0กําหนดไว้ ตามบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้ านข้ าราชการท้ ายพระราชกฤษฎีกานี C
ถ้ าเงิ นเดือนที0 ได้ รับเพิ0มขึนC ไม่ตรงกับที0 กําหนดในบัญชี อัตราค่าเช่าบ้ านข้ าราชการดังกล่าว ให้ ได้ รับ
ค่าเช่าบ้ านข้ าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการที0กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๒ การลดหรื องดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ใด เนื0องจากการถูกตัด
เงิ นเดือนหรื อการลาโดยไม่มี สิทธิ ไ ด้ รับเงิ นเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิ ข องผู้นันC ที0 จ ะได้ รับค่าเช่าบ้ าน
ข้ าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี C และให้ ผ้ นู นมี
ั C สิทธิ ได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการเสมือนหนึ0งไม่มีการ
ลดหรื อ งดเบิ ก จ่ ายเงิ น เดื อ นเช่ นว่ า นันC เว้ น แต่เ ป็ นการลาติ ด ตามคู่ส มรสซึ0 ง ย้ ายไปรั บราชการ
ในต่างประเทศ
มาตรา ๑๓ ข้ าราชการผู้ใดซึ0งมี สิทธิ ได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการถูกสัง0 พักราชการ
หรื อถูกสัง0 ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน หรื อมีกรณีอื0นใดอันเป็ นเหตุให้ ถกู งดเบิกจ่ายเงินเดือนให้ งดเบิกจ่าย
ค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ เมื0อกรณีถึงที0สดุ ถ้ าปรากฏว่าผู้นนมี
ั C สิทธิได้ รับเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านันC
สําหรับเดือนใด ให้ มีสิทธิได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการสําหรับเดือนนันตามพระราชกฤษฎี
C
กานี C
มาตรา ๑๔ ให้ ข้ าราชการมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า เช่ า บ้ านข้ าราชการตั งC แต่ วั น ที0
ข้ าราชการผู้นันC ได้ เ ช่าอยู่จ ริ ง แต่ไ ม่ก่ อนวันที0 รายงานตัวเพื0 อเข้ ารั บหน้ าที0 และให้ สิ นC สุดในวัน ที0
ขาดจากอัตราเงินเดือนหรื อวันที0อยูใ่ นข่ายหมดสิทธิได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี C
ถ้ าผู้ซึ0งได้ รับแต่งตังให้
C ไปรั บราชการในท้ องที0 อื0นไม่สามารถออกเดินทางไปได้ ในวันที0 ส่งมอบหน้ าที0
ให้ มีสิทธิ ได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการต่อไปอีกไม่เกิ นสิบวันนับแต่วนั ส่งมอบหน้ าที0 เว้ นแต่มีความจําเป็ น
จะต้ องอยู่ตอ่ ไปอีก ให้ เบิกค่าเช่าบ้ านข้ าราชการต่อไปได้ เท่าที0จําเป็ นโดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ออกคําสัง0
แต่งตังC
มาตรา ๑๕ ในกรณีที0ข้าราชการซึง0 ได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการอยู่แล้ วในท้ องที0หนึ0ง
และต่อ มาได้ รั บ แต่ง ตังC ให้ ไ ปรั บ ราชการในท้ อ งที0 อื0 น ซึ0ง ตนมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บค่า เช่า บ้ า นข้ า ราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี C ให้ ข้าราชการผู้นนมี
ั C สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้ านในท้ องที0เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้ าน
/ข้ าราชการ ....

-๕ข้ าราชการในท้ องที0 ใหม่ได้ ถ้ าคู่สมรสหรื อบุตรซึ0งอยู่ในอุปการะของข้ าราชการผู้นันC ไม่อาจติดตาม
ข้ าราชการผู้นนไปได้
ัC
และมีความจําเป็ นต้ องอาศัยอยูใ่ นบ้ านในท้ องที0เดิมต่อไป
มาตรา ๑๖ ข้ าราชการซึ0งรับราชการประจําในต่างประเทศ ถ้ าจําเป็ นต้ องเช่าบ้ าน
ให้ เบิกค่าเช่าบ้ านข้ าราชการได้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที0กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๗ ในกรณี ที0 ข้ าราชการซึ0 ง มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ านข้ าราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี C ได้ เช่าซื Cอหรื อผ่อนชําระเงินกู้เพื0อชําระราคาบ้ านที0ค้างชําระอยู่ในท้ องที0ที0ไปประจํา
สํา นักงานใหม่ เพื0 อ ใช้ เ ป็ นที0 อ ยู่อาศัยและได้ อาศัยอยู่จ ริ ง ในบ้ า นนันC ให้ ข้ า ราชการผู้นันC มี สิท ธิ นํา
หลักฐานการชํ าระค่าเช่าซื อC หรื อค่าผ่อนชํ าระเงิ นกู้ดงั กล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้ านข้ าราชการได้ ไ ม่เ กิ น
จํ านวนเงิ นที0 กําหนดไว้ ตามบัญ ชี อัตราค่าเช่าบ้ านข้ าราชการท้ ายพระราชกฤษฎี กานี C ตามเงื0 อนไข
ดังต่อไปนี C
(๑) ตนเอง หรื อคูส่ มรส ได้ ทําการผ่อนชําระค่าเช่าซื Cอหรื อผ่อนชําระเงินกู้เพื0อชําระ
ราคาบ้ านในท้ องที0นนั C จะเบิกจ่ายได้ เฉพาะบ้ านหลังแรกเท่านันC เว้ นแต่บ้านหลังที0เคยใช้ สิทธิถกู ทําลาย
หรื อเสียหายเนื0องจากภัยพิบตั จิ นไม่สามารถพักอาศัยอยูไ่ ด้

(๒)

หากเช่าซื อ( หรื อกู้เ งิ นเพื อชํ า ระราคาบ้ านร่ ว มกับบุคคลอื นซึงไม่ใช่คู่สมรส

และมีกรรมสิทธิOรวมกับบุคคลอื0นในบ้ านนันC จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื Cอหรื อค่าผ่อนชําระเงินกู้ได้ ตามสัดส่วน
แห่งกรรมสิทธิOสําหรับบ้ านหลังดังกล่าว
(๓) จะต้ องเป็ นการผ่อนชําระค่าเช่าซื Cอหรื อผ่อนชําระเงินกู้เพื0อชําระราคาบ้ านกับ
สถาบัน การเงิ น และสัญ ญาเช่า ซื อC หรื อ สัญ ญาเงิ น กู้ จ ะต้ อ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที0กระทรวงการคลังกําหนด
(๔) จะต้ องไม่เคยใช้ สิทธิ นําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื อC หรื อค่าผ่อนชํ าระเงิ นกู้
สําหรับบ้ านหลังหนึ0งหลังใดในท้ องที0นนมาแล้
ัC
ว เว้ นแต่เป็ นกรณี ที0ได้ รับแต่งตั Cงให้ กลับไปรับราชการ
ในท้ องที0ที0เคยใช้ สิทธิ นนอี
ั C ก และเป็ นการใช้ สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื Cอหรื อค่าผ่อนชําระเงินกู้
ตามที0ได้ เคยใช้ สิทธิมาแล้ ว หรื อขณะที0ย้ายมารับราชการในท้ องที0นนบ้
ั C านที0เคยใช้ สิทธิได้ โอนกรรมสิทธิO
ไปแล้ ว
(๕) หากเงินกู้เพื0อชําระราคาบ้ านสูงกว่าราคาบ้ าน ให้ นําค่าผ่อนชําระเงินกู้มาเบิก
ค่าเช่าบ้ านข้ าราชการได้ โดยให้ คํานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที0กระทรวงการคลังกําหนด
ให้ นําบทบัญญัตมิ าตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้ บงั คับกับการเช่าซื (อหรื อการผ่อนชําระ
เงินกู้เพือชําระราคาบ้ านโดยอนุโลม
/มาตรา ๑๘ ....

-๖มาตรา ๑๘ ข้ าราชการซึง ได้ ใช้ สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื (อหรื อค่าผ่อนชําระ
เงิ นกู้เพื อชําระราคาบ้ านมาเบิกค่าเช่าบ้ านข้ าราชการตามมาตรา ๑๗ และต่อมาได้ รับแต่งตังให้
C ไป
รับราชการในท้ องที0อื0นซึ0งตนมีสิทธิ ได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี Cให้ ข้าราชการผู้นนั C
มีสิทธิ นําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื Cอหรื อค่าผ่อนชํ าระเงินกู้เพื0 อชําระราคาบ้ านในท้ องที0 เดิมมาเบิก
ค่าเช่าบ้ านข้ าราชการในท้ องที0ใหม่ได้
มาตรา ๑๙ สิ ท ธิ ที0 จ ะเบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
ระเบียบค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ0งมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ กํ าหนดให้ มีอยู่ตอ่ ไปนันC ให้ ยงั คงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยระเบียบค่าเช่าบ้ านข้ าราชการพุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๒๐ สิท ธิ ที0จ ะเบิก ค่า เช่า บ้ า นข้ า ราชการของข้ า ราชการซึ 0ง ได้ รับ คํ า สั ง0
ให้ เ ดิ น ทางไปประจํ า สํ า นัก งานใหม่ ต ามคํ า ร้ องขอของตนเองตามพระราชกฤษฎี ก าค่ า เช่ า บ้ า น
ข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ0งมีอยู่ก่อนวันที0พ ระราชกฤษฎี กานี Cใช้ บงั คับ ให้ ยงั คงมีอยู่ต่อไปจนกว่า
จะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๒๑ ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี C
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
*พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ พ.ศ. 2547 ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 81 ก วันที0
27 ธันวาคม 2547
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี C คือ โดยที0พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยค่าเช่าบ้ าน
ข้ าราชการที0ใช้ บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั มีบทบัญญัติบางประการที0ไม่ชดั เจนทําให้ เกิดปั ญหาในการตีความและการวินจิ ฉัย
สิทธิ การได้ รับค่าเช่าบ้ านข้ าราชการ อีกทังเพื
C 0อเป็ นการบรรเทาความเดือดร้ อนด้ านที0อยู่อาศัยของข้ าราชการ จึงสมควร
ปรับปรุ งหลัก เกณฑ์ แ ละเงื0 อ นไขในการเบิก ค่า เช่า บ้ า น ค่า เช่า ซื อC และค่า ผ่อ นชํา ระเงิ น กู้ เ พื0อ ชํา ระราคาบ้ า น
ให้ เหมาะสมยิ 0 ง ขึ นC นอกจากนี C เนื 0 อ งจากได้ ม ี ก ารปรั บ ปรุ ง บัญ ชี อ ัต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ง
ข้ า ราชการตุล าการท้ า ยพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และบัญชีอตั รา
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้ าราชการอัยการท้ ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้ าราชการ
อัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงต้ องปรับปรุ งบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้ านข้ าราชการให้ สอดคล้ องกับบัญชีอตั ราเงินเดือนและ
เงินประจําดังกล่าว จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชกฤษฎีกานี C

ค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการ
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ได้มีผลใช้บงั คับแล้ว โดย
ได้ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ฉบับ กฤษฎี ก า เล่ ม 121 ตอนพิ เ ศษ 81 ก วัน ที/
27 ธันวาคม 2547โดยได้มีการแก้ไขในประเด็นต่างๆ โดยมีหลักการสรุ ปได้ดงั นี5
(1) แก้ไขให้ขา้ ราชการที/เช่ าซื5 อบ้านหรื อกูเ้ งินเพื/อซื5 อบ้านในท้องที/หนึ/ ง
ไว้ก่อนที/ตนจะย้ายไปรับราชการในท้องที/น5 นั และต่อมาได้รับคําสั/งให้ยา้ ยไปรับราชการ
ในท้องที/ที/บา้ นตั5งอยู่ หากว่ายังคงมีหนี5 คา้ งชําระราคาบ้านอยู่ และตนมีสิทธิ ได้รับค่าเช่ าบ้าน
ก็จะมีสิทธิ นาํ หลักฐานการชําระ ค่าเช่าซื5 อหรื อค่าผ่อนชําระเงินกูเ้ พื/อชําระราคาบ้านดังกล่าว
มาเบิกจากทางราชการได้ (ซึ/ งหลักเกณฑ์เดิ มจะเบิกไม่ได้ เนื/ องจากถือว่ามีเคหสถานของ
ตนเองอยูก่ ่อนแล้ว ตามมาตรา 7(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ)
(2) แก้ไขในกรณี ที/ขา้ ราชการและคู่สมรสรับราชการอยู่ในท้องที/เดียวกัน
และต่างมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ให้มีสิทธิเลือกได้วา่ จะให้ฝ่ายใดเป็ นผูเ้ บิก (ซึ/งตามหลักเกณฑ์เดิม
บังคับให้ผูท้ ี/ มีสิทธิ สูงกว่าเป็ นผูเ้ บิ ก หรื อกรณี ที/สิทธิ เท่ ากันฝ่ ายชายเท่ านั5นที/ มีสิทธิ เบิ กได้)
ทั5งนี5 เพื/อเป็ นการสนับสนุนหลักความเท่าเทียมกันทางเพศที/รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
รับรองไว้
(3) แก้ไ ขให้ขา้ ราชการที/ บ ้านได้ถู ก ทํา ลายหรื อเสี ยหายจนไม่ ส ามารถ
พักอาศัยอยู่ได้อนั เนื/ องมาจากภัยพิบตั ิ เช่ น ไฟไหม้ นํ5าท่วม วาตภัย เป็ นต้น มีสิทธิ เช่ าบ้าน
หรื อเช่าซื5อบ้านหรื อกูเ้ งินเพื/อซื5อบ้านหลังใหม่และนํามาเบิกจากทางราชการได้
(4) แก้ไขปรับปรุ งบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้านข้าราชการให้สอดคล้องกับบัญชีอตั รา
เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํา ข้ า ราชการตุ ล าการและข้ า ราชการอั ย การให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติระเบีย บข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และบัญ ชี อตั รา
เงิน เดื อ นและเงินประจําตําแหน่ งข้าราชการอัยการท้ายพระราชบัญญัติเงินเดื อนและเงิ น
ประจําตําแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2544

