(วารสารกรมประชาสัมพันธ์ คอลัมน์กฎหมายใกล้ตัว ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗)
มีคําสัง่ ให้ไปประจําในท้องทีท่ ี่ขอช่วยราชการ ... มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่ ?
จัดทําโดยนางสาวสุนันทา ศรีเพ็ง พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

“ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการ” เป็ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ท างราชการมี ใ ห้ แ ก่ ข้ า ราชการ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการมีคําสั่งให้ไปประจําสํานักงาน
ในต่างท้องที่ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการตามมาตรา ๗
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน กําหนดว่า ข้าราชการ
ที่จะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการนั้น จะต้องได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่
ยกเว้น หากมีกรณีที่ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ หรือมีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือ
คู่ ส มรสในท้ อ งที่ ที่ ไ ปประจํ า สํ า นั ก งานใหม่ โ ดยไม่ มี ห นี้ ค้ า งชํ า ระกั บ สถาบั น การเงิ น หรื อ ได้ รั บ คํ า สั่ ง
ให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง ข้าราชการผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
คดีปกครองที่นํามาฝากฉบับนี้ เป็นเรื่องของข้าราชการซึ่งได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ
ชั่วคราวในท้องที่ตามที่ข้าราชการผู้นั้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ ต่อมา หน่วยงานต้นสังกัดได้มีคําสั่งให้ไป
ดํารงตําแหน่งใหม่แต่ยังคงปฏิบัติราชการประจําอยู่ในท้องที่เดิมซึ่งเป็นท้องที่ที่ขอช่วยราชการ คดีนี้จึงมี
ประเด็นน่าสนใจว่า การที่ทางราชการได้มีคําสั่งดังกล่าวจะทําให้เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่
ข้อเท็จจริงในคดีนี้คือ ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกในท้องที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร และในขณะที่รับราชการในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๘ ว สํานักผู้ตรวจราชการ
ประจําเขตตรวจราชการที่ ๒ (จังหวัดพิษณุโลก) ผู้ฟ้องคดีได้ขอไปช่วยราชการที่สํานักผู้ตรวจราชการ
ประจําเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้เหตุผลว่า มีความพร้อมไปช่วยราชการและเพื่ออยู่ร่วมกับ
ครอบครัว และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคําสั่งอนุญาตให้ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวตามที่ร้องขอ มีกําหนด ๑ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคําสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีให้ไปดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน ๘ ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
และได้ยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคัดเลือกให้ดํารง
ตําแหน่งใหม่แต่ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ในท้องที่เดิมซึ่งเป็นท้องที่ที่ย้ายตามคําร้องขอของตนเอง จึงไม่มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คําสั่งไม่อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนําคดี
มาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติ
ให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
คําสั่งที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ? หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ทางราชการไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้ หรือ
ผู้ฟ้องคดีไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่ อีกทั้ง

๒
หลังครบกําหนด ๑ ปี ที่ผู้ฟ้องคดีขอช่วยราชการ ยังคงขอช่วยราชการต่อไปอีก ๑ ปี นับจากวันที่ ๖
ตุลาคม ๒๕๔๙ จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการประจําตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙
และสํานักผู้ตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ทําหนังสือส่งตัวผู้ฟ้องคดีให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคําสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการ
เป็นการชั่วคราวมีกําหนด ๑ ปี และการไปช่วยราชการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๔๙ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคําสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีไปดํารงตําแหน่งใหม่ที่สํานักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล กรุงเทพมหานคร จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคําสั่งให้เดินทางไปรับราชการประจํา
สํานักงานในต่างท้องที่ ไม่ใช่ตามคําร้องขอของผู้ฟ้องคดีที่ต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ต่อมาบทบัญญัติ
มาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐) ดังนั้น การไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน
เนื่องจากถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคําสัง่ ให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ตามคําร้องขอของตนเอง จึงเป็น
การกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตั้งแต่วันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยมีคําสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ผู้ถู กฟ้ องคดี จึงชอบที่จ ะพิ จารณาคํา ขอเบิ กค่า เช่าบ้า นข้ าราชการฉบับลงวั น ที่ ๒๕ ธัน วาคม ๒๕๔๙
ของผู้ฟ้องคดีใหม่ และวินิจฉัยและมีคําสั่งให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ. ๙๕/๒๕๕๖)
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการว่า
กรณีข้าราชการได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการในต่างท้องที่ตามคําร้องขอ และต่อมาได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการเป็นการประจําในท้องที่เดิมตามที่มีคําร้องขอ ย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันถือได้ว่าศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยถึงความเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่จะบรรเทาความเดือดร้อน
ในเรื่องที่อยู่อาศัยของข้าราชการที่มีผลสืบเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคดีนี้มีข้อโต้แย้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ยกขึ้นว่ามาแล้วโดยชอบ
ในศาลปกครองชั้นต้นเกี่ยวกับการขอช่วยราชการของผู้ฟ้องคดีต่อเนื่องหลังจากการขอช่วยราชการครั้งแรก
สิ้นสุดลง และตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดี
เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งใหม่ตามคําสั่ง ผู้ฟ้องคดีมิได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยงานต้นสังกัดแต่อย่างใด
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า แม้จะเป็นความจริงว่าผู้ฟ้องคดีขออยู่ช่วยราชการ
ต่อไปอีก แต่ก็ไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ช่วยราชการต่อที่สํานักผู้ตรวจราชการ
ประจําเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ กรณีจึง “ถือไม่ได้ว่า
ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการประจําในท้องที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท้องที่ที่ย้ายตามคําร้องขอของตนเอง
และต่อมาได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งใหม่ซึ่งยังคงปฏิบัติราชการประจําอยู่ในท้องที่เดิม” ซึ่งผู้อ่าน
ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคําพิพากษาดังกล่าว

