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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

    คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง
ที่ อ. ๒๐๘/๒๕๕๔

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เร่ือง    คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย
  (อุทธรณคำพิพากษา)

    
   

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
 ผูฟองคดียื่นอุทธรณคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำท่ี ๑๔๑/๒๕๔๗ หมายเลขแดงท่ี 

๑๐๒/๒๕๕๐ ของศาลปกครองช้ันตน (ศาลปกครองนครศรีธรรมราช)
 โดยที่มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การกำหนด
และแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๓ ทำใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต ๑ เปล่ียนแปลงเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต ๑ จึงใหถือวาบรรดาถอยคำสำนวนคดีตางๆ ในคดีที่กลาวถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร
 เขต ๑ โอนมาเปนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

 คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีรับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตำแหนงนักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ๘ว สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแหงชาติ ปจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยไดเชาบานเลขท่ี 
๕๕/๗๑ หมู ๑ ตำบลบานนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และไดรับอนุมัติใหใชสิทธิ
เบิกคาเชาบานในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตอมา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผูฟองคดี

  นายลิกขิต หรือลิขิต  ชวยปลอง หรืออ่ำหิรัญกุล       ผูฟองคดี
 ระหวาง
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร เดิม) ที่ ๑
  กรมบัญชีกลาง ที่ ๒         ผูถูกฟองคดี
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คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี อ. ๒๐๘/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ซื้อบานพรอมที่ดินจากการประกาศขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร ในราคา
๒๕๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น ผูฟองคดีกูเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร
ตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ือชำระราคา
บานพรอมที่ดิน โดยไดจำนองบานพรอมที่ดินที่ซื้อมาเปนประกัน แตเนื่องจากบานดังกลาวชำรุด
ทรุดโทรมไมสามารถใชพักอาศัยได ผูฟองคดีจึงกูเงินจากธนาคารดังกลาวอีกเปนสัญญากูเงินฉบับที่ ๒
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อตอเติมและซอมแซมบาน โดยทำการ
เดินสายไฟฟา เปลี่ยนอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร ติดตั้งมิเตอรไฟฟา ซอมแซมประตูหนาตาง ติดตั้ง
เหล็กดัดมุงลวดหนาตางและประตู ปูกระเบ้ืองพ้ืนบาน ซอมแซมฝาเพดาน เปลี่ยนกระเบ้ืองหลังคา
ทาสีภายในและภายนอกอาคาร ตอเติมอาคารโรงรถ ลานอเนกประสงค ประตูเหล็กและติดตั้ง
อุปกรณไฟฟาและทาสี หลังจากนั้น ผูฟองคดียายชื่อจากทะเบียนบานที่เชาอยูเดิมไปอยูบานที่ซื้อ
จากการขายทอดตลาด และทำบันทึกขอความ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ ยื่นตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ขอเปล่ียนแปลงการใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๗ ประกอบกับมาตรา ๑๖
แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ เพ่ือผอนชำระเงินกู จำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท
ภายในระยะเวลาไมเกินกำหนดสัญญาเทาที่ชำระหน้ีกับธนาคาร และไมเกินสิทธิเบิกคาเชาบาน
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานขาราชการไดเฉพาะ
การกูเงินตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๑ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งตองใหผอนชำระธนาคารในอัตรา
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท สวนหนี้เงินกูตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตองชำระ 
ในอัตราเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานวาผูฟองคดีจะมีสิทธินำหลักฐานการผอนชำระเงินกูในสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ ดังกลาว
มาเบิกคาเชาบานขาราชการไดหรือไม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหารือตอไป
ยังผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอบขอหารือตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๕/๓๕๐๔ 
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ วาการที่ขาราชการจะมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๑๖ 
แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ จะตองเปนกรณีที่มีหน้ีตองชำระราคาบาน
เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในบานหลังดังกลาว สำหรับหน้ีท่ีเกิดจากการตอเติมและซอมแซมบานถือเปน
หนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งมิใชเปนภาระผูกพันในการเชาซื้อหรือชำระราคาบาน จึงไมอาจนำหลักฐาน
การผอนชำระเงินกูกรณีดังกลาวมาใชสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการได สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพื้นฐานมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๘๓๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ แจงใหผูถูกฟอง 
คดีที่ ๑ ทราบ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗
แจงไมอนุมัติใหผูฟองคดีนำหลักฐานการผอนชำระเงินกูตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ จำนวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท มาใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ ผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงทำบันทึกขอความ
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ อุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาคำสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย
เนื่องจากการใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาเชาบาน
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ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ จะพิจารณาเรื่องการเชาซ้ือบานหรือผอนชำระเงินกูเพื่อชำระราคาบานที่ใช
เปนที่อยูอาศัยและไดอยูอาศัยจริงเปนประการสำคัญ สวนกรรมสิทธ์ิมิใชองคประกอบหลัก
ของการเกิดสิทธิตามมาตรา ๑๖ ดังกลาว เพราะผูเชาซื้อซึ่งยังมิไดกรรมสิทธิ์ในบาน ก็สามารถ
ใชสิทธิตามมาตราดังกลาวได ผูฟองคดีมีเจตนาซ้ือบานพรอมท่ีดินเพ่ือใชเปนที่อยูอาศัย แตบาน
ที่ซื้อและจดทะเบียนโอนดังกลาวอยูในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมไมอาจใชพักอาศัยได จึงจำเปนตอง
กูเงินมาซอมแซมบานอีกสัญญาหนึ่งจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไดเคยวินิจฉัย
องคประกอบของการเกิดสิทธิตามมาตรา ๑๖ ดังกลาว โดยถือหลักการเขาพักอาศัยอยูจริงในบาน
ที่เชาซื้อ หรือซื้อ หรือสราง ตลอดมาวาหน้ีใดท่ีเกิดขึ้นไมวาจะเกิดก่ีคร้ังก่ีสัญญา หากหน้ีนั้นเกิดขึ้น
กอนวันที่เขาอาศัยอยูจริงในบานยอมเปนหนี้ที่สามารถนำมาใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ
ไดทั้งสิ้น เชน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๑๔/๑๘๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๒
กรณีตอบขอหารือของนางจีราวรรณ  สมพฤกษ เปนตน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหนับจำนวนหนี้
ถึงวันที่ไดกรรมสิทธิ์ในกรณีของผูฟองคดี จึงเปนการขัดตอมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และคำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบาน
ขาราชการในสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ เปนคำส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน และจนถึง
วันฟองคดีนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไมไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบแตอยางใด ผูฟอง
คดีจึงนำคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

 ขอใหศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้
 ๑. ใหเพิกถอนคำวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๙.๕/๓๕๐๔ 

ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
 ๒. ใหเพิกถอนคำส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที่

๒๕ มนีาคม ๒๕๔๗ ทีไ่มอนมุตัใิหผูฟองคดเีบกิคาเชาบานขาราชการสำหรบัเงนิกูตามสญัญากูเงนิ ลงวนัที ่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖

 ๓. ใหศาลมีคำส่ังใหผูฟองคดีมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการไดเต็มวงเงินกูทั้งสองสัญญา
จำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท โดยใหมีสิทธิเบิกตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖

 ศาลปกครองช้ันตนพิจารณาแลวเห็นวา การที่ผูฟองคดีอางวาไดรับความเดือดรอนเสียหาย
เนื่องจากผูถูกฟองคดีที ่ ๒ ตอบขอหารือของผูถูกฟองคดีที ่ ๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที ่กค ๐๔๐๙.๕/๓๕๐๔ ลงวนัที ่๙ กมุภาพันธ ๒๕๔๗ วาผูฟองคดีไมมสีทิธทิีจ่ะนำหลักฐานการผอนชำระ
เงินกูตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใชตอเติมและซอมแซมบานมาเบิกคาเชา
บานขาราชการ เนื่องจากเปนหน้ีที่เกิดขึ้นภายหลังการชำระราคาบานและที่ดินตามสัญญากูเงิน
ฉบับท่ี ๑ เกิดข้ึนแลวเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ถือเอาหนังสือตอบขอหารือดังกลาวของผูถกูฟองคดีที ่๒ 
เปนเหตุผลในการออกคำสั่งไมอนุมัติตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ นั้น เห็นวา การตอบ 
ขอหารือของผูถูกฟองคดีท่ี ๒ เก่ียวกับกรณีดังกลาว เปนเพียงการใหความเห็นในทางกฎหมาย 
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คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี อ. ๒๐๘/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมสามารถใชดุลพินิจวาควรจะปฏิบัติตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
หรือไมก็ได เนื่องจากการอนุมัติใหเบิกคาเชาบานเปนอำนาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตาม
ขอ ๘ (๓) ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐
ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๕/๒๕๔๖ เรื่อง การรับรอง
การใชสิทธิและอนุมัติการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ หาได
ใหเปนอำนาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตอยางใด รวมทั้งไมมีกฎหมายหรือระเบียบใดบังคับ
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองปฏิบัติตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังนั้น หนังสือของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ที่ กค ๐๔๐๙.๕/๓๕๐๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงมิไดเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดตามที่ผูฟองคดี 
กลาวอางแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ตอศาลปกครอง สำหรับกรณี ผูฟองคดี
มีสิทธินำหลักฐานการผอนชำระเงินกูตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ มาเบิกคาเชาบานขาราชการตามท่ี
กลาวอางไดหรือไม เห็นวา มาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให
ขาราชการที่จะมีสิทธินำหลักฐานการชำระราคาคาเชาซื้อหรือคาผอนชำระเงินกูมาเบิกคาเชาบาน
ขาราชการ ก็ตอเม่ือขาราชการผูน้ันเชาซ้ือบานหรือกูเงินเพ่ือปลูกสรางบานและยังคงคางชำระราคาบาน
หรือผอนชำระเงินกูอยู  สำหรับคดีน้ีผูฟองคดีกูเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร จำนวน 
๒ สัญญา โดยสัญญากูเงินฉบับท่ี ๑ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีใช
ชำระราคาบานพรอมทีด่นิซึง่มกีารจดทะเบยีนไวแลว และสญัญากูเงนิฉบบัที ่๒ ลงวนัที ่๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเจตนาใชตอเติมและซอมแซมบานอยูอาศัยซึ่งมีสภาพชำรุด
ทรุดโทรมไมสามารถใชอยูอาศัยได และปรากฏตามบันทึกการตรวจผลงานการกอสราง ลงวันท่ี
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ วาผูฟองคดีไดทำการซอมแซมบานโดยมีการเปล่ียนอุปกรณไฟฟาภายใน  ติดตั้ง
มิเตอรไฟฟา ซอมแซมประตูหนาตาง ติดตั้งเหล็กดัด มุงลวดหนาตางและประตู ปูกระเบ้ืองพ้ืนบาน
ซอมแซมฝาเพดาน เปลีย่นกระเบือ้งหลงัคา  ทาสภีายในและภายนอกอาคาร  และทำการตอเตมิอาคาร
โรงรถ ลานเอนกประสงค ประตูเหล็กและติดตั้งอุปกรณไฟฟาและทาสี จึงเห็นไดวาเงินกูตามสัญญา
กูเงนิฉบบัที ่๒ ของผูฟองคดเีปนการกูเงนิภายหลงัทีม่กีารชำระราคาบานทีผู่ฟองคดซีือ้จากการขาย
ทอดตลาดแลว และมวีตัถปุระสงคเพือ่ทำการซอมแซมและตอเตมิบานตามรายการทีก่ลาวไวขางตน
เปนหลัก มิไดใชในการชำระราคาบานดังเชนเงินกูตามสัญญาฉบับที่ ๑ ทั้งบางสวนยังเปนรายการ
ตอเตมิทีม่ไิดเปนสาระสำคัญของการอยูอาศยั เชน อาคารโรงรถ การกูเงินตามสัญญากูเงินฉบับท่ี ๒
จึงมิไดอยูภายในขอบวัตถุประสงคของมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวท่ีมุงใหขาราชการ
ทีม่สีทิธไิดรบัคาเชาบานขาราชการนำหลกัฐานการเชาซือ้หรอืคาผอนชำระเงนิกูท่ีจะตองชำระราคา
บานท่ีคางชำระอยูมาใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ โดยมิไดครอบคลุมถึงการกูเงินเพ่ือซอมแซม
และตอเติมบานท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการท่ีไดชำระราคาบานไปแลวแตอยางใด สำหรับขออาง
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

ของผูฟองคดีเก่ียวกับองคประกอบของการเกิดสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการเพ่ือผอนชำระเงินกู
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว วาจะตองประกอบดวย  ๑. เปนขาราชการมีสิทธิ
เบิกคาเชาบาน และไมเขาขอยกเวน ตามมาตรา ๗ (๑) – (๕)  ๒. เชาซื้อบานหรือผอนชำระเงินกู
เพ่ือชำระราคาบาน   ๓. บานอยูในเขตทองท่ีเดียวกับที่ไปปฏิบัติราชการประจำ และ ๔. เพื่อใชเปน
ที่อยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริง ขาดขอใดขอหนึ่งไมอาจเกิดสิทธิตามกฎหมาย โดยองคประกอบตาม
ขอ ๔. เปนขอที่สำคัญที่สุด และกรรมสิทธิ์มิไดเปนองคประกอบหลักของการเกิดสิทธิ  โดยอางถึงกรณี
การเชาซ้ือท่ีผูเชาซ้ือสามารถใชสิทธิเบิกคาเชาซ้ือไดแมยังมิไดกรรมสิทธ์ิ น้ัน การใชสิทธิเบิกคาเชาบาน
ขาราชการตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนการผอนผันใหมีการเชาซื้อหรือ
กูเงินเพ่ือผอนชำระราคาบานเพ่ือใชอยูอาศัยในขณะตองไปรับราชการประจำสำนักงานใหม เพ่ือเปน
การบรรเทาความเดือดรอนในเร่ืองท่ีอยูอาศัยอันเน่ืองจากทางราชการเปนเหตุ และผูใชสิทธิเบิก
คาเชาบานไดอยูอาศัยในบานที่เชาซื้อหรือกูเงินมาปลูกสรางจริง หากบานดังกลาวยังใชอยูอาศัย
มิไดก็ควรเปนกรณีที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จสมบูรณ เพราะกรณีเชนวานี้ยังอยูในความหมาย
ของการเชาซื้อบานหรือการผอนชำระเงินกูที่ใชในการปลูกสรางบาน เมื่อผูฟองคดีกูเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร ๒ สัญญาดังที่กลาวไวขางตนโดยสัญญากูเงิน
ฉบับที่ ๑ เปนการกูเพื่อชำระราคาบานหลังที่ปลูกสรางเสร็จสมบูรณแตชำรุดทรุดโทรมดังกลาว
พรอมท่ีดินเพ่ือใชเปนที่อยูอาศัย และการกูเงินตามสัญญาเชนวานั้นไดกอใหเกิดสิทธิในการเบิก
คาเชาบานขาราชการแลว สัญญากูเงินฉบับที่ ๒ ซึ่งเปนการกูเพื่อทำการตอเติมและซอมแซม
บานดังกลาว จึงเปนกรณีที่ไมอาจนำองคประกอบขางตนมาปรับใชได สำหรับขอที่ผูฟองคดี 
อางวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นำหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๑๔/๕๓๕๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๓๑ มาใชประกอบการวินิจฉัยตัดสิทธิการเบิกคาเชาบานขาราชการของผูฟองคดีตามสัญญากูเงิน
ฉบับที่ ๒ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวาไมอาจนำกรณีของนางจีราวรรณ และบุคคลอื่น
มาเปรยีบเทยีบกบักรณขีองผูฟองคดไีดเพราะมขีอเทจ็จรงิทีแ่ตกตางออกไป เปนการกระทำทีไ่มถกูตอง 
เพราะกรณีตามหนังสือที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางมีขอเท็จจริงที่แตกตางจากกรณีของผูฟองคดี
และกระทรวงการคลังและผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดถือเรื่องการซื้อหรือการจางกอสรางเปนหลัก
แตจะถือตามจำนวนหน้ีรวมโดยมิไดคำนึงวาเปนการกูเพ่ือซ้ือหรือจางกอสรางก่ีสัญญา หากเปนหน้ี
ที่เกิดขึ้นกอนวันที่เขาอาศัยอยูจริงในบานก็เกิดสิทธิตามองคประกอบท่ีผูฟองคดีกลาวไวขางตน
สามารถนำหลักฐานมาเบิกคาเชาบานขาราชการได นั้น เห็นวา หนังสือ ที่ กค ๐๕๑๔/๕๓๕๔ ลงวันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑ มีขอพาดพิงถึงการตกแตงตอเติมบานซ่ึงอาจนำมาเทียบเคียงใชกับกรณีของ
ผูฟองคดีไดบางสวน สำหรับกรณีของนางจีราวรรณ ตามหนังสอื ที ่กค ๐๕๑๔/๑๘๕๙ ลงวันที ่๗ พฤษภาคม 
๒๕๓๒ ซึ่งเปนการเชาซื้อบานที่ยังกอสรางไมเสร็จและจำเปนตองกูเงินเพื่อกอสรางบานดังกลาว
ใหเสร็จสมบูรณพอท่ีจะอยูอาศัยได รวมท้ังกรณีของบุคคลอ่ืนยังถือเปนการกูเงินเพ่ือเชาซ้ือบานหรือ
การผอนชำระเงินกูเพื่อชำระราคาบาน จึงไมอาจนำมาเทียบเคียงใชกับกรณีของผูฟองคดีได ขออาง
ของผูฟองคดีขางตนจึงยังไมมีน้ำหนักใหรับฟงได ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คำสั่งของผูถูกฟอง
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คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี อ. ๒๐๘/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

คดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดี
นำหลักฐานการผอนชำระเงินกูตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มาเบิกคาเชาบาน
ขาราชการจึงเปนคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  

  ศาลปกครองช้ันตนพิพากษายกฟอง

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
 คดีมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดตองพิจารณาวา คำส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือ 

ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีนำหลักฐานการผอนชำระ
เงินกูเพื่อตอเติมและซอมแซมบานตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มาเบิก
คาเชาบานขาราชการเปนคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม

  ศาลปกครองสงูสดุพเิคราะหแลวเหน็วา พระราชกฤษฎกีาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
มีเจตนารมณที่จะชวยเหลือขาราชการที่ไดรับความเดือดรอนในเร่ืองที่อยูอาศัยอันเนื่องมาจาก
ทางราชการเปนเหตุ ทำใหขาราชการผูน้ันตองเดินทางไปประจำสำนักงานแหงใหมในตางทองท่ีท่ีเร่ิม
รับราชการคร้ังแรกหรอืทองทีท่ีก่ลบัเขารบัราชการใหม โดยใหมสีทิธิเบกิคาเชาบานขาราชการเพือ่ใชเปน
ที่อยูอาศัยและไดจายเงินคาเชาบานไปจริง แตไมเกินอัตราคาเชาบานขาราชการท่ีกำหนดไวทาย
พระราชกฤษฎีกา และมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีเจตนารมณที่จะชวยเหลือ
ขาราชการท่ีมีรายไดนอยใหมีเคหสถานของตนเอง ในกรณีที่ขาราชการซ่ึงไดเชาซ้ือบานหรือ
ผอนชำระเงินกูเพื่อชำระราคาบานที่คางชำระอยูในทองที่ที่ไปประจำสำนักงานใหมเพื่อใชเปนที่อยู
อาศัย และไดอาศัยอยูจริงในบานนั้น นำหลักฐานการชำระคาเชาซื้อหรือการผอนชำระเงินกูเพื่อชำระ
ราคาบานที่คางชำระมาเบิกคาเชาบานขาราชการแทนการเชาบาน ดังนั้น การอนุมัติเบิกจาย
ของทางราชการจะตองพิจารณาวาขาราชการผูนั้นจะตองไดรับความเดือดรอนในเรื่องท่ีอยูอาศัย
อันเนื่องมาจากราชการเปนเหตุกอน สวนสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือกรณีใดและเปนจำนวน
เทาใดข้ึนอยูกับความประสงคของขาราชการผูนั้น โดยจะไดรับการชวยเหลือไมเกินจำนวนท่ีตน
มีสิทธิไดรับ  ซึ่งหากประสงคจะเชาซื้อหรือกูเงินเพ่ือชำระราคาบาน ก็จะไดรับการชวยเหลือเฉพาะ
ในสวนที่เปนราคาท่ีดินและบานที่เชาซื้อหรือกูเงินเพื่อซื้อเทานั้น สวนการตอเติมหรือซอมแซม
มิไดเปนกรณีที่อยูในขายจะไดรับการชวยเหลือ แมจะเปนการตอเติมหรือซอมแซมกอนการเขาอยู
จริงก็ตาม เพราะเงินที่ตองใชในการดังกลาวเปนสวนที่แยกตางหากจากราคาบานที่เชาหรือซื้อ 

  เมื่อคดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับคำสั่งใหมาประจำในสำนักงานแหงใหมและได
รับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานขาราชการเพื่อเปนที่พักอาศัย ถือไดวาความเดือดรอนของผูฟองคดีไดรับ
การแกไขเยียวยาแลว การท่ีผูฟองคดีมีความประสงคจะซ้ือท่ีดินพรอมบานจากการขายทอดตลาดของ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร ซึ่งผูฟองคดีทราบแลววาบานดังกลาวมีสภาพทรุดโทรมไมสามารถ
ใชพักอยูอาศัยได เมื่อผูฟองคดีไปจดทะเบียนการซื้อขายที่ดินพรอมบานดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ 
ผูฟองคดจีงึไดกรรมสิทธ์ิในทีด่นิพรอมบานดงักลาวนับแตเวลาน้ันและการทีผู่ฟองคดทีำสญัญากูยมืเงนิ
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๑๐๕จุลนิติ

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร ฉบับลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน 
๒๒๕,๐๐๐ บาท ระบุขอความวามีวัตถุประสงคในการกูเงินเพ่ือซื้อที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางคือบาน
ดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีสิทธินำหลักฐานการผอนชำระเงินกูดังกลาวมาเบิกเงินคาเชาบานขาราชการได
ถือวาอยูในเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ แตการท่ีผูฟองคดี
ทำสัญญากูยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร ฉบับลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนสัญญากูฉบับที่ ๒ โดยระบุขอความวามีวัตถุประสงค
ในการกูเพื่อตอเติมและซอมแซมบาน อีกฉบับนั้น มิใชเปนกรณีที่อยูในเจตนารมณของ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว ผูฟองคดีจะนำหลักฐานการผอนชำระเงินกูเพื่อตอเติมและซอมแซม
บานมาขอเบิกเงินคาเชาบานขาราชการไมได ประกอบกับเหตุแหงความเดือดรอนของผูฟองคดี
ในขณะทำสัญญาซื้อขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดแกไขเยียวยาใหแก
ผูฟองคดโีดยอนมุตัใิหผูฟองคดเีบกิเงนิคาเชาบานขาราชการ บานเลขที ่๕๕/๗๑ หมู ๑ ตำบลบานนา 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อใหผูฟองคดีใชเปนที่พักอาศัยอยูกอนแลว ผูฟองคดีมีสิทธิ
ที่จะเลือกตัดสินใจวาจะซื้อบานดังกลาวหรือไม การที่ผูฟองคดียกขอกลาวอางที่วาบานดังกลาว
ไมอยูในสภาพท่ีใชเปนที่พักอาศัยไดก็เปนกรณีที่ผูฟองคดีทราบอยูกอนซื้อจากการขายทอดตลาด
แลว แตผูฟองคดีก็ยังตัดสินใจซื้อ จึงเปนการตัดสินใจบนพื้นฐานของความสมัครใจของผูฟองคดี
ที่ยอมรับภาระที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อบานหลังดังกลาวเอง กรณีผูฟองคดีอางวา บานท่ียังสราง
ไมเสร็จกรณีของนางจีราวรรณ  สมพฤกษ สามารถเทียบเคียงไดกับบานที่สรางเสร็จแลวเพียงแต
เปนบานที่อยูในสภาพทรุดโทรมไมมีสภาพที่สามารถใชอยูอาศัยได นั้น เห็นวา บานที่ยังสรางไมเสร็จ
ยังไมมีสภาพเปนบานที่ใชเปนที่อยูอาศัย ผูกอสรางที่มีหนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกลาว ถือเปน
หนี้เพื่อการกอสรางใหเปนบานที่สมบูรณกอนเขาอยูอาศัย ขาราชการดังกลาวก็มีสิทธิสามารถ
นำคาเชาซื้อหรือเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยมาขอเบิกคาเชาบานขาราชการได แตบานที่สรางเสร็จแลว
ยอมมีสภาพเปนบานหรือเคหสถานมากอนหากเพียงแตมีสภาพทรุดโทรม เจาของบานมีภาระ
ที่จะตองดำเนินการดวยตนเอง การมีหนี้จากการซอมแซมหรือตอเติมกรณีน้ีจึงไมสามารถนำมา
ใชสิทธิขอเบิกคาเชาบานขาราชการได ทั้งสองกรณีดังกลาวจึงมีความแตกตางกันในสาระสำคัญไมอาจ
มาเทียบเคียงกันได การท่ีผูถกูฟองคดีที ่๑ มคีำส่ังตามหนังสอื ที ่ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที ่๒๕ มนีาคม 
๒๕๔๗ ท่ีไมอนุมัติใหผูฟองคดีนำหลักฐานการผอนชำระเงินกูเพ่ือตอเติมบาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
มาเบิกคาเชาบานขาราชการ จึงเปนคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย อุทธรณของผูฟองคดีจึงฟงไมขึ้น
ที่ศาลปกครองช้ันตนพิพากษายกฟองของผูฟองคดีนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย

๓. ผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
 พิพากษายืน 
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