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สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีบ้านพักของทางราชการไม่ว่างและชารุด
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุทัยธานี เขต 2
เนื่องจากที่ผ่ านมาเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ
ประเภทใดก็ตาม นับได้ว่ามีปัญหาที่ต้องมีการตีความตามตัวบทกฎหมาย หรือแม้แต่หน่วยงานต้นสังกัดจะต้อง
ให้ คาปรึ กษาตอบข้อหารือในเรื่ องของสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านมาโดยตลอด และยังคงมีปั ญหาเป็นเหตุให้
ข้าราชการต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาระน่ารู้ที่จะนามาฝากให้ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจ ได้รับทราบถึงหลักของการวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ประเด็นดังกล่าว ในโอกาสนี้จึงได้นาอุทาหรณ์คดีปกครองมาฝากทุกท่าน โดยมีใจความว่า
“การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเป็นสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้กับข้าราชการประเภทต่างๆ
ตามกฎหมาย เช่น พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ สาหรับข้าราชการพลเรือน หรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ สาหรับข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ข้าราชการได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากทางราชการเป็นเหตุและตามกฎหมาย
แต่ละฉบับจะกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านไว้ในลักษณะเดียวกันว่า ข้าราชการผู้ใด ได้รับ
คาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริง ตามที่
สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน เว้นแต่ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว และในกรณีที่ส่วนราชการ ได้จัดที่พัก
อาศัยให้กับข้าราชการแล้ว จะต้องจัดให้ข้าราชการดังกล่าวเข้าพักในบ้านพั กที่ทางราชการจัดไว้ให้ หากไม่เข้า
พักให้ถือว่าสละสิทธิการเข้าพักอาศัยและจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
คดีปกครองที่นาเสนอในคอลัมน์กฎหมายใกล้ตัวฉบับนี้เป็นกรณีของข้าราชการที่มีสิทธิ ได้รับ
ค่าเช่าบ้าน แต่ถูกระงับ การเบิ กจ่ายเงินค่าเช่าบ้านเนื่องจากไม่ได้เข้าพักในบ้านพักที่ทางราชการจัดไว้ให้
ซึ่งแม้ว่าคดีนี้จะเป็นการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีระเบียบและหลักเกณฑ์กาหนดไว้
โดยเฉพาะก็ตาม แต่มีประเด็นที่น่าสนใจที่หน่วยงานของรัฐสามารถนาไปเป็นบรรทัดฐานหรือแนวทาง ในการ
ปฏิบัติราชการหรือแนวทางในการวินิจฉัยสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านได้
ในประเด็นว่า หากทางราชการได้จัดที่พักไว้แล้ว แต่ได้จัดให้ผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน เป็นผู้
เข้ า อยู่ อ าศั ย และให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า นใช้ สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นแทน แต่ ต่ อ มาส่ ว นการคลั ง ได้ มี ก าร
ตรวจสอบพบว่าเป็ น การเบิ กจ่ ายไม่ถูกต้อง จึงได้ระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้ กับผู้ มีสิ ทธิดังกล่ าวโดย
เรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ผู้มีสิทธิเคยได้รับ
กรณีดังกล่าวผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่ และหากต่อมา บ้านพัก
ของราชการว่าง ผู้มีสิทธิขอเข้าพักในบ้านพักที่ทางราชการจัดไว้ให้แต่ปรากฏว่าบ้านพักไม่อยู่ใน สภาพจะเข้า
พักอาศัยได้จริงขณะนั้น เพราะมีสภาพชารุดทรุดโทรมมาก ทั้งไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือแก้ไข ผู้มีสิทธิจึงไม่เข้า
อยู่อาศัยในบ้านพักดังกล่าว แต่ได้เช่าบ้านพักอาศัยและขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านแทนได้หรือไม่
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นผู้มีสิทธิได้เบิกค่าเช่าบ้าน แต่ในระยะแรก
ที่ผู้ฟ้องคดีโอนย้ายมาปฏิบั ติหน้ าที่ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้พักในบ้านพักที่ อบต. จัดไว้ให้ กับข้าราชการ เนื่องจาก
คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี มติ ใ ห้ พ นั ก งานส่ ว นต าบลที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า น
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เข้าอยู่อาศัยและให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ผู้ฟ้องคดีจึงไดเช่าบ้านพักอาศัย (เมษายน
๒๕๔๙ จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๑) และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน
แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดี (นายก อบต.) สั่งระงับเบิกค่าเช่าบ้าน เพราะหัวหน้ากองคลัง ทักท้วง
ให้ตรวจสอบสิทธิของผู้ฟ้องคดีและเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตาบลต้องเข้าพักบ้านพักของ อบต. ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑)
ซึ่งให้สิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่างท้องที่ ได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน เว้นแต่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้จัดที่พัก
อาศัยให้อยู่แล้ว
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว มีปัญหาว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านหรื อไม่ ? ซึ่งตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๔๗ (ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกและใช้บังคับตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพัก
อาศัยใน ที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งหลักการตามข้อ ๓ ยังคงเดิม)ที่
กระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆถือปฏิบัติข้อ ๓ (๑) (๒) (๕)ให้อานาจหัวหน้าส่วนราชการ
ออกระเบียบและวิธีปฏิบัติและจัดที่พักได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม รวมทั้งต้องจัดให้ผู้ไม่มีสิทธิ เบิกค่า
เช่าบ้านออกจากที่พักทางราชการเพื่อให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักแทน และหาก ผู้มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านต้องไปเช่าบ้านอยู่ เนื่องจากไม่มีการดาเนิ นการดังกล่าวผู้นั้นมีสิทธินาค่าเช่าบ้าน มาขอเบิกจาก
ทางราชการได้
และกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๘๐๘./ว ๙๕๔ ลง
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ มีเนื้อหาเช่นเดียวกัน โดยข้อ ๑ (๖) กาหนดเพิ่มเติมว่า ในระหว่างที่ผู้มีอานาจจัดที่
พักยังไม่ดาเนินการจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยในบ้านพัก หากผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้เช่าบ้าน
เพื่ออาศัยอยู่จริง ก็ย่อมมีสิทธินาค่าเช่าบ้านมาเบิกได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าพักอาศัย ในที่พัก
ประเด็ น นี้ ศาลปกครองสู งสุ ด วินิจฉัย ว่า ผู้ ถู กฟ้องคดีต้องจั ดให้ ผู้ ไ ม่มีสิ ทธิ เบิกค่า เช่าบ้า น
ออกจากบ้านพักและให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยโดยเร็ว ส่วนมติคณะกรรมการบริหาร
อบต. ที่ให้ ผู้ ไม่มีสิ ทธิเบิ กค่าเช่าบ้ านได้พักอาศัยอยู่ในบ้านพัก เป็นการปฏิบัติไม่ส อดคล้องกับหลั กเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติของทางราชการ เมื่อขณะนั้น อบต. ยังไม่จัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
จึงยั งถือไม่ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศั ยให้อันจะเป็นเหตุให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เช่าบ้านอยู่อาศัยจริง จึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ ต้องจ่าย
จริงตามสมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่ไม่เกินจานวนเงินที่กาหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน ข้าราชการและผู้
ฟ้องคดีไม่จาต้องมีหนังสือร้องขอเข้าพักอาศัย อีกทั้งไม่ใช่กรณีผู้มีอานาจจัดที่พักได้จัดให้ ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านเข้าพักอาศัยแล้ว แต่ผู้นั้นไม่เข้าพัก อันจะถือเป็นการสละสิทธิในการเข้าพักอาศัย ที่เป็นเหตุไม่ให้มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน ดังนั้น นับจากผู้ฟ้องคดีโอน (ย้าย) มาดารงตาแหน่งจนกระทั่งมีการ เสนอให้ตรวจสอบสิทธิ
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เบิกค่าเช่าบ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จัดให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้ านออกจากบ้านพัก จึงถือว่ายังคงมีเหตุที่จะอ้าง
ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้จัดที่พักไว้ให้ผู้ฟ้องคดีจึงยังเป็นผู้มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านได้ต่อไป
คาสั่งระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประเด็นที่น่าสนใจประการต่อมา คือ ผู้ ถูกฟ้องคดีล ะเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พัก
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรือไม่ ? โดยข้อ ๔ ของหลั กเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า พั ก อาศั ย ในที่ พั ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ที่มท ๐๘๐๘./ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ กาหนดให้ผู้มีอานาจจัดที่พักต้องซ่อมแซมที่พักซึ่งมีสภาพ
ชารุด ทรุดโทรม หรือต้องแก้ไขหรือบรรเทาที่พักซึ่งมีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของ
ผู้เข้าอยู่อาศัย หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอื่นที่ทาให้ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้จนสามารถเข้าอยู่อาศัยได้
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า นอกจากผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี มี อ านาจจั ด ที่ พั ก ให้ กั บ ข้ า ราชการ
ผู้มีคุณสมบัติให้เข้าอยู่อาศัยก่อนแล้ว ยังมี หน้าที่ต้องพิจารณาสภาพที่พักด้วยว่าอยู่ในสภาพที่สามารถ เข้าอยู่
อาศัยได้หรือไม่ หากมีสภาพชารุด ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ของผู้เข้าอยู่
อาศัยหรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าอาศัยอยู่ได้ก็ยังมีหน้าที่ ต้องซ่อมแซมให้แล้ว
เสร็จหรือดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาเหตุจนสามารถจัดให้เข้าอาศัยอยู่ได้ด้วย เมื่อจากหลักฐานภาพถ่าย
บ้านพักแสดงให้เห็นว่า บ้านพักชารุด ทรุดโทรม และไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซม และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้ง
กรณีจึงรับฟังได้ว่าบ้านพักของ อบต. ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดให้ผู้ฟ้องคดีมีสภาพ ทรุดโทรมการที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้
ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักให้มีสภาพเหมาะสมสามารถเข้าอยู่อาศัย ได้ก่อนมีคาสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี
เข้าพักในบ้านพัก จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร
จึงพิพากษาเพิกถอนคาสั่งระงับการเบิกค่าเช่าบ้าน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ. ๖๗๖/๒๕๕๗)
ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด นี้ ถื อ เป็ น บรรทั ด ฐานการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ดี เ กี่ ย วกั บ
การวินิจฉัยสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ กรณีที่ทางราชการจัดที่พักให้กับข้าราชการ แต่ผู้มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านไม่สามารถเข้าอยู่ในบ้านพักที่ทางราชการจัดไว้ให้ โดยมิใช่ความผิดของผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ซึ่งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้มีอานาจจะต้องพิจารณาข้อกฎหมาย ตลอดจนระเบียบหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพักให้ถูกต้องและชัดเจน โดยฝ่ายปกครองผู้ใช้อานาจ
ไม่อาจใช้อานาจนอกเหนือหรือเกินกว่าที่กฎหมาย ระเบียบกาหนดไว้และต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ในขณะที่มีการขอใช้สิทธิรวมทั้งสภาพบ้านพักอาศัยเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัย นอกจากนี้ในกรณีที่
กฎหมายหรือระเบีย บกาหนดอานาจหน้ าที่ให้ ฝ่ ายปกครองกระทาการใด ๆ เพื่อให้บรรลุ เจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่ ให้ อ านาจนั้ น และฝ่ ายปกครองไม่กระทาการดังกล่ าว อาจถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่
กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรได้ดังเช่นคดีนี้”1
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กลุ่มงานวินัยและนิติการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความที่ได้นามาเผยแพร่นี้จะเป็นประโยชน์กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจที่เป็นผู้มีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านจะสามารถนา
บทความที่ได้หยิบยกประเด็นนี้นาไปเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาที่จะใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือ
ประกอบการพิจ ารณาให้ข้า ราชการในสั งกัด ผู้ใดเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามสิ ทธิที่ควรจะได้รับหรือไม่ หากมี
ข้อเท็จจริงเช่นกับคดีปกครองนี้ โดยให้คานึงถึงความถูกต้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ต่อไป
...................................

