
 
 
 
 



 (ส าเนา) 
พระราชกฤษฎีกา 

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

------------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา ๓(๑) (๒) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน                   
บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา 
ขึ้นไว้  ดังต่อไปนี ้
 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ.  ๒๕๔๗” 
 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ ใช้บัง คับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศใน                
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 
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 มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน  ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ   ข้าราชการ            
พลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย                
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  ข้าราชการต ารวจ                   
ตามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 
 “เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการได้รับ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเบิกลด
เนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนส าหรับค่าวิชาหรือเงินเพิ่ม
การเลื่อนฐานะ หรือส าหรับประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือส าหรับการสู้รบ 
 “สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ด าเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ               
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 “ท้องที่” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร อ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือท้องที่ของอ าเภอหรือ
กิ่งอ าเภอที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดให้เป็นท้องที่เดียวกันตามมาตรา ๕ 
 “ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า  ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง          
ให้ปฏิบัติราชการ หรือมีค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตาม   
พระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก 
 “ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 “ภัยพิบัติ” หมายความว่า  ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่  
ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายน้ันไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย 
 มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังมีอ านาจประกาศก าหนดให้อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ
หลายท้องที่รวมกันเป็นท้องที่เดียวกันได้ 
 มาตรา ๖ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ                
ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราตามพระราชกฤษฎีกานี้  
 การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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 มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น 
 (๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว  
 (๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที ่ที ่ไปประจ า
ส านักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน 
 (๓) ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในท้องที ่ที ่เริ ่มรับราชการ      
ครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ 

 (๔) ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอ             

ของตนเอง 
 ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที่ก าหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้  ให้ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยค านวณตามวิธีการ   
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 มาตรา ๘ ข้าราชการผู้ใดต้องไปปฏิบัติราชการประจ าส านักงานในต่างท้องที่
เนื่องจากส านักงานที่ปฏิบัติราชการประจ าอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ท าการไปต้ังในท้องที่ใหม่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เช่นเดียวกับข้าราชการซึ่งได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ า
ส านักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา ๗ เว้นแต่ท้องที่ใหม่ที่ส านักงานได้ย้ายไปนั้นอยู่ใกล้เคียงกับท้องที่
ที่ต้ังส านักงานเดิมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 มาตรา ๙ ข้าราชการผู้ใดรับราชการหรือได้รับค าสั่งให้ไปรับราชการในท้องที่ใด            
และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือ                  
คู่สมรสตามมาตรา ๗(๒) แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในเคหสถานได้โอนไปด้วยเหตุใด  ก็ไม่ท าให้เกิดสิทธิ              
ที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในระหว่างรับราชการในท้องที่นั้น  เว้นแต่เคหสถานนั้นถูกท าลายหรือ
เสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 
 มาตรา ๑๐ ถ้าข้าราชการและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง 
 ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้และมีคู่สมรส
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
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ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การ
มหาชน ถ้าคู่สมรสของผู้นั้นได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือข้าราชการผู้นั้นได้อยู่ในที่พักอาศัยที่                 
ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน  ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี ้
 มาตรา ๑๑ ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วภายหลังได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้น ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน
แต่อย่างสูงไม่เกินจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 
ถ้าเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้นไม่ตรงกับที่ก าหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการดังกล่าว ให้ได้รับ              
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยค านวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 มาตรา ๑๒ การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ใด เนื่องจากการถูกตัด
เงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั้นที่จะได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเสมือนหนึ่งไม่มีการ
ลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนเช่นว่านั้น  เว้นแต่เป็นการลาติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการ                        
ในต่างประเทศ 
 มาตรา ๑๓ ข้าราชการผู้ใดซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการถูกสั่งพักราชการ
หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือมีกรณีอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือนให้งดเบิกจ่าย
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านั้น
ส าหรับเดือนใด ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการส าหรับเดือนนั้นตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 มาตรา ๑๔ ให้ข้าราชการมีสิทธิ ไ ด้รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการต้ังแต่วันที่
ข้าราชการผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่  และให้สิ้นสุดในวันที่             
ขาดจากอัตราเงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ถ้าผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืนไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่              
ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบวันนับแต่วันส่งมอบหน้าที่  เว้นแต่มีความจ าเป็น
จะต้องอยู่ต่อไปอีก ให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปได้เท่าที่จ าเป็นโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ออกค าสั่ง
แต่งต้ัง 
 มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วในท้องที่หนึ่ง
และต่อมาได้รับแต่งต้ังให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืนซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตาม                  
พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้าน 

/ข้าราชการ .... 



- ๕ - 
 

ข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั้นไม่อาจติดตาม
ข้าราชการผู้นั้นไปได้  และมีความจ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป 
 มาตรา ๑๖ ข้าราชการซึ่งรับราชการประจ าในต่างประเทศ ถ้าจ าเป็นต้องเช่าบ้าน
ให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่ งมีสิทธิ ไ ด้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตาม               
พระราชกฤษฎีกาน้ี  ได้เช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านที่ค้างช าระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจ า
ส านักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิน า
หลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกิน
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ท าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระ
ราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกท าลาย
หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 

 (๒) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อช าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่คู่สมรส            

และมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอ่ืนในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ได้ตามสัดส่วน
แห่งกรรมสิทธิ์ส าหรับบ้านหลังดังกล่าว 
 (๓) จะต้องเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงิน และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีกา ร              
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 (๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้
ส าหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการ             
ในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้
ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์
ไปแล้ว 
 (๕) หากเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้น าค่าผ่อนช าระเงินกู้มาเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้ค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนช าระ
เงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านโดยอนุโลม 

/มาตรา ๑๘ .... 



- ๖ - 
 

 มาตรา ๑๘ ข้าราชการซึ่งได้ใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระ
เงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๑๗ และต่อมาได้รับแต่งต้ังให้ไป               
รับราชการในท้องที่อ่ืนซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ข้าราชการผู้นั้น              
มีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิก               
ค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ 
 มาตรา ๑๙ สิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓  ซึ่งมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ก าหนดให้มีอยู่ต่อไปนั้น ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการพุทธศักราช  ๒๔๘๓ 
 มาตรา ๒๐ สิทธิที ่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของข้าราชการซึ ่งได้รับค าสั ่ง                   
ให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ตามค าร้องขอของตนเองตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗  ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่า               
จะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

      นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ                   
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ชัดเจนท าให้เกิดปัญหาในการตีความและการวินิจฉัยสิทธิ              
การได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของข้าราชการ จึงสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ  และค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้าน               
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการตุลาการ
ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ .ศ. ๒๕๔๓ และบัญชีอัตราเงินเดือนและ                
เงินประจ าต าแหน่งข้าราชการอัยการท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการอัยการ                 
พ.ศ. ๒๕๔๔  จึงต้องปรับปรุงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าดังกล่าว 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 


