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นางสาวจิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์ พนักงานคดีปกครองชำ�นาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร สำ�นักวิจัยและวิชาการ สำ�นักงานศาลปกครอง

เบิกค่าเช่าบ้านได้

แม้ต่างท้องที่กับท้องที่ที่ปฏิบัติงาน !
สิทธิในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ เป็นสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการทีร่ ฐั ให้แก่ขา้ ราชการ ที่ได้รบั ผลกระทบในด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
อันเนือ่ งมาจากได้รบั คำ�สัง่ ทางราชการให้เดินทางไปปฏิบตั ริ าชการ
เป็นการประจำ�ในต่างท้องที่
โดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กำ�หนดให้
สิทธิแก่ข้าราชการซึ่งได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจาก
ทางราชการมีคำ�สัง่ ให้เดินทางไปปฏิบตั ริ าชการเป็นการประจำ�ในต่างท้องทีม่ สี ทิ ธิ
ได้รบั ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เว้นแต่ กรณีดงั ต่อไปนีท้ จี่ ะไม่มสี ทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
(1) ทางราชการได้จัดที่พักให้อยู่แล้ว (2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
หรือคูส่ มรสในท้องทีท่ ไ่ี ปประจำ�สำ�นักงานใหม่ โดยไม่มหี นีค้ า้ งชำ�ระกับสถาบันการเงิน
(3) ได้รบั คำ�สัง่ ให้เดินทางไปประจำ�สำ�นักงานใหม่ในท้องทีท่ เี่ ริม่ รับราชการครัง้ แรก
หรือท้องทีท่ ก่ี ลับเข้ารับราชการใหม่ (4) ได้รบั คำ�สัง่ ให้เดินทางไปประจำ�สำ�นักงานใหม่
ในต่างท้องที่ตามคำ�ร้องขอของตนเอง  
นอกจากนี้ กรณีทขี่ า้ ราชการทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ค่าเช่าบ้าน ได้เช่าซือ้ หรือผ่อนชำ�ระ
เงินกู้เพื่อชำ�ระราคาบ้านในท้องที่ประจำ�สำ�นักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และได้อาศัยอยูจ่ ริงในบ้านนัน้ มาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กำ�หนด
ให้มสี ทิ ธินำ�หลักฐานการผ่อนชำ�ระค่าเช่าซือ้ หรือผ่อนชำ�ระเงินกูม้ าเบิกค่าเช่าบ้าน
จากทางราชการได้ไม่เกินจำ�นวนที่กำ�หนดตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
อย่างไรก็ตาม กรณีบ้านที่ข้าราชการเช่าซื้อหรือผ่อนชำ�ระเงินกู้เพื่อชำ�ระ
ราคาบ้าน แต่บ้านดังกล่าวอยู่ต่างท้องที่กับสถานที่ปฏิบัติงาน จะมีสิทธิ
นำ�หลักฐานการผ่อนชำ�ระมาเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่า
บ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ได้หรือไม่ มีตัวอย่างคดีพิพาทที่เข้าสู่การพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง โดยคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรกในตำ�แหน่ง
อาจารย์สอนทีโ่ รงเรียนในจังหวัดนครนายก ต่อมามีคำ�สัง่ สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้โอนย้ายผูฟ้ อ้ งคดีมาปฏิบตั ริ าชการในตำ�แหน่งนักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ซึง่ มีทที่ ำ�การตัง้ อยูใ่ นท้องทีก่ รุงเทพมหานคร โดยผูฟ้ อ้ งคดี
ได้เช่าบ้านอยู่ที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และได้รับอนุมัติให้ใช้สิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการมาโดยตลอด ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้กู้เงินจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีอ่ ำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เพื่ออยู่อาศัยเป็นของตนเอง และได้ทำ�เรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้านโดยนำ�หลักฐาน
การผ่อนชำ�ระเงินกูม้ าเบิก แต่ผถู้ กู ฟ้องคดี (อธิการบดีมหาวิทยาลัย) มีคำ�สัง่ ไม่อนุมตั ิ
ให้เบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการนำ�บ้านที่เช่าซื้อหรือผ่อนชำ�ระเงินกู้
ในพืน้ ทีน่ อกทีต่ งั้ ของสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน (นอกกรุงเทพมหานคร) มาเบิกค่าเช่าบ้าน
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“ ข้าราชการที่ได้รบั คำ�สัง่ ให้เดินทางไป
ประจำ�สำ�นักงานในต่างท้องที่ มีสทิ ธิ
จะได้รบั ค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ ทัง้ นี้
เนือ่ งจากทางราชการต้องการ
ช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รบั
ความเดือดร้อนในเรือ่ ง
ทีอ่ ยูอ่ าศัย อันเนือ่ งมาจาก
ทางราชการเป็นเหตุ ”
หลังจากผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำ�สั่ง และผู้ถูกฟ้องคดีมีคำ�สั่ง
ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ผู้ ฟ้ อ งคดี เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นตามความเห็ น
ของกรมบัญชีกลางที่ตอบข้อหารือ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้อง
ผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำ�พิพากษา
หรือคำ�สัง่ ให้เพิกถอนคำ�สัง่ ไม่อนุมตั ใิ ห้ผฟู้ อ้ งคดีเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ
ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยวางหลักเกี่ยวกับสิทธิ
การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7 และมาตรา 17
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
ไว้ดังนี้
ประเด็นแรก เกีย่ วกับเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 โดยบทบัญญัตมิ าตรา 7
เป็นการกำ�หนดเกีย่ วกับสิทธิของข้าราชการในการขอเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ โดยกำ�หนดให้ข้าราชการที่ได้รับ
คำ�สั่งให้เดินทางไปประจำ�สำ�นักงานในต่างท้องที่มีสิทธิ
จะได้รบั ค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากทางราชการ
ต้องการที่จะช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อน
เรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ  
ดังนั้น ถ้าหากข้าราชการที่ได้รับคำ�สั่งให้เดินทาง
ไปประจำ�สำ�นักงานในต่างท้องที่ได้รับความเดือดร้อน
ต้องมีภาระเพิม่ ขึน้ ในการเช่าบ้านเพือ่ อยูอ่ าศัยในระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ในต่างท้องที่ดังกล่าว ข้าราชการผู้นั้น
ย่อมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ แม้ว่าบ้าน
ที่ได้เช่าและใช้พักอาศัยเพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการ
จะตัง้ อยูต่ า่ งท้องทีก่ บั ท้องทีท่ สี่ ำ�นักงานใหม่ตงั้ อยูก่ ต็ าม

เรื่องต้องรู้

และมาตรา 17 ได้กำ�หนดให้ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7 โดยสมบูรณ์แล้ว
และได้เช่าซือ้ บ้านหรือผ่อนชำ�ระเงินกูเ้ พือ่ ชำ�ระราคาบ้าน
ที่ค้างชำ�ระในท้องที่ที่ได้รับคำ�สั่งให้เดินทางไปประจำ�
สำ�นั ก งานใหม่ และได้ อ าศั ย อยู่ จ ริ ง ในบ้ า นที่ เช่ า ซื้ อ
หรือบ้านทีผ่ อ่ นชำ�ระเงินกู  ้ ให้มสี ทิ ธินำ�หลักฐานการชำ�ระ
ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำ�ระเงินกู้เพื่อชำ�ระราคาบ้านมาเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจำ�นวนเงินที่กำ�หนดไว้
ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ซึง่ เป็นการขยายสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ตามมาตรา 7 โดยขยายรวมไปถึ ง การเช่ า ซื้ อ หรื อ
การผ่อนชำ�ระเงินกูเ้ พือ่ ชำ�ระราคาบ้านทีค่ า้ งชำ�ระด้วย ทำ�ให้
ข้าราชการทีป่ ระสงค์จะมีบา้ นเป็นของตนเองโดยการเช่าซือ้
หรือกูเ้ งินเพือ่ ชำ�ระราคาบ้าน สามารถเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเพื่อนำ�ไปชำ�ระค่าเช่าซื้อหรือชำ�ระหนี้เงินกู้
ดังกล่าวบางส่วนได้
ประเด็นทีส่ อง    เกีย่ วกับการตีความ “ท้องที”่ ว่าจะต้อง
เป็ น บ้ า นที่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกั บ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้วยหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่าการตีความคำ�ว่า
“ท้องที”่ ตามมาตรา 4 ประกอบมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ของผู้ถูกฟ้องคดี
ย่อมทำ�ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูฟ้ อ้ งคดี และไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการขยายสิทธิในการ
เบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการให้ ร วมถึ ง การเช่ า ซื้ อ หรื อ
การผ่อนชำ�ระเงินกูเ้ พือ่ ชำ�ระราคาบ้าน อันเป็นการสนับสนุน
ให้ขา้ ราชการได้มบี า้ นอยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง และทำ�ให้
ทางราชการรับภาระค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ต้องจ่าย
ให้แก่ข้าราชการผู้นั้นอย่างมีกำ�หนดเวลา  
ดังนั้น เมื่อข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้ า ราชการได้ เช่ า ซื้ อ หรื อ ผ่ อ นชำ�ระเงิ น กู้ เ พื่ อ ชำ�ระ
ราคาบ้านที่ตั้งอยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ที่สำ�นักงานตั้งอยู่
และการเดินทางไปทำ�งานที่สำ�นักงานซึ่งได้รับคำ�สั่ง
ให้ไปประจำ�ไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ข้าราชการผูน้ น้ั ก็ยอ่ มมีสทิ ธินำ�หลักฐาน
การชำ�ระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำ�ระเงินกู้หรือชำ�ระ
ราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ในทำ�นอง
เดียวกันกับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสำ�หรับ
บ้านเช่าที่อยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ที่สำ�นักงานตั้งอยู่
เมื่ อ ผู้ ฟ้ อ งคดี เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ ที่ มี สิ ท ธิ เ บิ ก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการสำ�หรับบ้านเช่าที่ตั้งอยู่ในท้องที่
ทีส่ ำ�นักงานตัง้ อยู่ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มสี ทิ ธิเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการด้วยเงื่อนไขอื่นๆ ตามมาตรา 7
และมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

พ.ศ. 2547 แต่อย่างใด ต่อมาได้นำ�หลักฐานการผ่อนชำ�ระเงินกูเ้ พือ่ ชำ�ระราคาบ้าน
ที่ ต นเองใช้ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ซึ่ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด ที่ มี เขตติ ด ต่ อ กั บ
กรุงเทพมหานคร จึงเป็นท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสำ�นักงานของผู้ถูกฟ้องคดี
ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ท้ อ งที่ ใ กล้ เ คี ย งกรณี ก รุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง
ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 และการเดินทางไม่เป็นปัญหาอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ดังนัน้ แม้ทดี่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจะตัง้ อยูต่ า่ งท้องทีก่ บั ท้องทีท่ สี่ ำ�นักงานตัง้ อยู่
ก็หาได้ทำ�ให้สทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผูฟ้ อ้ งคดีทม่ี อี ยูต่ อ้ งสิน้ ผลแต่อย่างใด
ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำ�หลักฐานการผ่อนชำ�ระเงินกู้เพื่อชำ�ระราคาบ้านที่ซื้อมาเบิก
ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการได้ นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ เข้ า พั ก อาศั ย อยู่ จ ริ ง ตามมาตรา 17
แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าดั ง กล่ า ว คำ�สั่ ง ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ผู้ ฟ้ อ งคดี เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า น
ข้าราชการของผูถ้ กู ฟ้องคดีจงึ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ. 1587/2559)
คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีนี้ เป็นบรรทัดฐานการปฏิบตั ริ าชการทีด่ ี
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการวินิจฉัยสิทธิของข้าราชการผู้ขอใช้สิทธิในการ
เบิกค่าเช่าบ้านว่า จะต้องพิจารณา (1) ข้าราชการเป็นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ค่าเช่าบ้าน
อยูก่ อ่ นแล้ว (2) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นเงือ่ นไขไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าเช่าบ้าน
ตามที่กฎหมายกำ�หนด (3) บ้านที่เช่าซื้อและนำ�หลักฐานการผ่อนชำ�ระเงินกู้
เพื่อชำ�ระราคาบ้านที่ซื้อมาเป็นหลักฐานการเบิกค่าเช่าบ้าน แม้จะตั้งอยู่
ต่างท้องที่กับท้องที่ที่สำ�นักงานตั้งอยู่ แต่เป็นจังหวัดที่มีท้องที่ใกล้เคียงกับ
ท้องที่ที่ตั้งสำ�นักงานตามบัญชีรายชื่อท้องที่ใกล้เคียงกรณีกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดใกล้เคียงทีก่ ำ�หนดไว้ทา้ ยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการ พ.ศ. 2549
และการเดินทางไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ย่อมเป็น
ผูม้ สี ทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามมาตรา 17 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2547
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