เบิกค่าเช่าบ้านได้ แม้ต่างท้องที่กับท้องทีท่ ี่ปฏิบัติงาน !
นางสาวจิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์ พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

สิทธิในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ เป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่รัฐให้แก่
ข้าราชการ โดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดให้สิทธิแก่ข้าราชการ
ซึ่งได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการมีคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
เป็นการประจําในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้ที่จะไม่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ (1) ทางราชการได้จัดที่พักให้อยู่ แล้ว (2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือ
คู่สมรสในท้องที่ไปประจําสํานักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน (3) ได้รับคําสั่งให้เดินทาง
ไปประจํ า สํ า นั ก งานใหม่ ใ นท้ อ งที่ ที่ เ ริ่ ม รั บ ราชการครั้ ง แรกหรื อ ท้ อ งที่ ที่ ก ลั บ เข้ า รั บ ราชการใหม่
(4) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจํ าสํานักงานใหม่ใ นต่างท้องที่ตามคํ าร้องขอของตนเอง นอกจากนี้
กรณีที่ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่ประจํา
สํานักงานใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้าน นั้น มาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวได้กําหนดให้มีสิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านจาก
ทางราชการได้ไม่เกินจํานวนที่กําหนดตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
อย่างไรก็ตาม กรณีบ้านที่ข้าราชการเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
แต่บ้านดังกล่าวอยู่ต่างท้องที่กับสถานที่ปฏิบัติงาน จะมีสิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระมาเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ได้หรือไม่
มีตัวอย่างคดีพิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง โดยคดีนี้ผู้ฟ้องคดี
เริ่มรับราชการครั้งแรกในตําแหน่งอาจารย์สอนที่โรงเรียนในจังหวัดนครนายก ต่อมา มีคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาให้ โ อนย้ า ยผู้ ฟ้ อ งคดี ม าปฏิ บั ติ ร าชการในตํ า แหน่ ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ซึ่งมีที่ทําการตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดีได้เช่าบ้านอยู่ที่เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และได้รับอนุมัติให้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการมาโดยตลอด ต่อมา
ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เพื่ออยู่อาศัยเป็นของตนเอง และได้ทําเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้านโดยนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้มาเบิก
แต่ผู้ถูกฟ้องคดี (อธิการบดีมหาวิทยาลัย) มีคําสั่งไม่อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการนําบ้าน
ที่เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้ในพื้นที่นอกที่ตั้งของสถานที่ปฏิบัติงาน (นอกกรุงเทพมหานคร) มาเบิกค่าเช่าบ้าน
หลังจากผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คําสั่ง และผู้ถูกฟ้องคดีมีคําสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามความเห็นของกรมบัญชีกลางที่ตอบข้อหารือ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยวางหลักเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7
และมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ไว้ดังนี้
ประเด็นแรก เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
โดยบทบัญญัติมาตรา 7 เป็นการกําหนดเกี่ยวกับสิทธิของข้าราชการในการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
โดยกําหนดให้ข้าราชการที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่มีสิทธิจะได้รับค่าเช่าบ้าน
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ข้าราชการได้ ทั้งนี้ เนื่องจากทางราชการต้องการที่จะช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่อง
ที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ ดังนั้น ถ้าหากข้าราชการที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจํา
สํานั กงานในต่ างท้ องที่ ได้ รั บความเดื อดร้อนต้ องมี ภาระเพิ่ มขึ้นในการเช่ า บ้ า นเพื่ อ อยู่ อ าศั ย ในระหว่ า ง
การปฏิบัติหน้าที่ในต่างท้องที่ดังกล่าว ข้าราชการผู้นั้นย่อมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ แม้ว่าบ้าน
ที่ได้เช่าและใช้พักอาศัยเพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการจะตั้งอยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ที่สํานักงานใหม่ตั้งอยู่ก็ตาม
และมาตรา 17 ได้กําหนดให้ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7 โดยสมบูรณ์แล้ว
และได้เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านที่ค้างชําระในท้องที่ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจํา
สํานักงานใหม่ และได้อาศัยอยู่จริงในบ้านที่เช่าซื้อหรือบ้านที่ผ่อนชําระเงินกู้ ให้มีสิทธินําหลักฐานการชําระ
ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้
ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ ซึ่งเป็นการขยายสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7
โดยขยายรวมไปถึงการเช่าซื้อหรือการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านที่ค้างชําระด้วย ทําให้ข้าราชการ
ที่ประสงค์จะมีบ้านเป็นของตนเองโดยการเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชําระราคาบ้าน สามารถเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเพื่อนําไปชําระค่าเช่าซื้อหรือชําระหนี้เงินกู้ดังกล่าวบางส่วนได้
ประเด็นที่สอง เกี่ยวกับการตีความ “ท้องที่” ว่า จะต้องเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับ
สถานที่ปฏิบัติงานด้วยหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การตีความคําว่า “ท้องที่” ตามมาตรา 4 ประกอบ
มาตรา 17 แห่ งพระราชกฤษฎี กาค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการ พ.ศ. 2547 ของผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ย่ อ มทํ า ให้ เ กิ ด
ความไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการขยายสิทธิในการเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการให้รวมถึงการเช่าซื้อหรือการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านอันเป็นการสนับสนุน
ให้ข้าราชการได้มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง และทําให้ทางราชการรับภาระค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ต้อง
จ่ า ยให้ แ ก่ ข้ า ราชการผู้ นั้ น อย่ า งมี กํ า หนดเวลา ดั ง นั้ น เมื่ อ ข้ า ราชการผู้ ใ ดมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า น
ข้าราชการได้เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านที่ตั้งอยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ที่สํานักงาน
ตั้งอยู่ และการเดินทางไปทํางานที่สํานักงานซึ่งได้รับคําสั่งให้ไปประจําไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้าราชการผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระ
เงินกู้หรือชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ในทํานองเดียวกันกับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการสําหรับบ้านเช่าที่อยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ที่สํานักงานตั้งอยู่
เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสําหรับบ้านเช่า
ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่สํานักงานตั้งอยู่ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการด้วยเงื่อนไข
อื่นๆ ตามมาตรา 7 และมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 แต่อย่างใด
ต่อมาได้นําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านที่ตนเองใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งจังหวัดนนทบุรี
เป็ น จัง หวั ด ที่ มี เ ขตติด ต่ อ กั บ กรุ ง เทพมหานครจึ ง เป็น ท้ อ งที่ใ กล้เ คีย งกับ ท้อ งที่ ที่ตั้ง สํ า นั ก งานของ
ผู้ถูกฟ้องคดีตามบัญชีรายชื่อท้องที่ใกล้เคียงกรณีกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกล้เคียงท้ายระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
และการเดินทางไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนั้น แม้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จะตั้งอยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ที่สํานักงานตั้งอยู่ ก็หาได้ทําให้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดี
ที่มีอยู่ต้องสิ้นผลแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านที่ซื้อ
มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้นับแต่วันที่ได้เข้าพักอาศัยอยู่จริงตามมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
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คําสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 1587/2559)
คํ าพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ดคดี นี้ เป็ น บรรทั ดฐานการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ดี สํ า หรั บ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการวินิจฉัยสิทธิของข้าราชการผู้ขอใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านว่า จะต้องพิจารณา (1)
ข้าราชการเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านอยู่ก่อนแล้ว (2) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไขไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านตามที่กฎหมายกําหนด (3) บ้านที่เช่าซื้อและนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านที่ซื้อ
มาเป็นหลักฐานการเบิกค่าเช่าบ้าน แม้จะตั้งอยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ที่สํานักงานตั้งอยู่ แต่เป็นจังหวัดที่มี
ท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสํานักงานตามบัญชีรายชื่อท้องที่ใกล้เคียงกรณีกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ใกล้เคียงที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 และการเดินทางไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ย่อมเป็น
ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามมาตรา 17 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

