(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556)
เบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางอย่างไร ? ... (ไม่ ) หมดสิ ทธิ !
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟังในฉบับนี้ เป็ นคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ “เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น”
แม้วา่ จะเป็ นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่าย
ในการเดิ นทางไปราชการของเจ้ าหน้ าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 ที่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2548 ซึ่ งปั จจุบันระเบี ยบดังกล่ าวได้ ถูกยกเลิกโดยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แต่กถ็ ือเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาํ หรับเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น รวมทั้งข้าราชการในสังกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เบิ ก ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการหรื อ การใช้สิ ท ธิ ใ นกรณี อื่ น ๆ ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บกํา หนด
ระยะเวลาการใช้สิทธิ ไว้อย่างชัดเจน ดังเช่นตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 ที่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548 ซึ่ งกําหนดว่า
การใช้ สิทธิ เบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผู้เบิกเงิน (ผู้มีสิทธิ ) ต้ องยื่นรายงานการเดินทาง
ตามแบบที่ ระเบี ยบกําหนดพร้ อมด้ วยใบสําคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่ าย (หากมี) ต่ อหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ่น
เจ้ าสั งกัด “ภายในสิบห้ าวัน” นับแต่ วนั กลับหรื อวันเดินทางไปถึงหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ่นนั้นๆ (ข้ อ 56 วรรคหนึ่ง)
ระยะเวลาตามข้ อ 56 วรรคหนึ่ง ดังกล่าว จะมีผลทําให้ เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิก ต้ องดําเนินการ
ยื่นเรื่ องขอเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางภายในสิ บห้ าวันหรื อไม่ ? หรื อเป็ นเพียงระยะเวลาที่ กาํ หนดขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติง านของเจ้ า หน้ าที่ ผ้ ูป ฏิ บั ติง านทางด้ า นการเงิ น เกิ ดความสะดวกหรื อเกิ ด ความคล่ อ งตัว ในการ
เบิกจ่ ายเงินเท่ านั้น
ข้อพิพาทในคดีน้ ี เกิดจากผูฟ้ ้ องคดีซ่ ึ งเดิมเป็ นเจ้าพนักงานธุ รการ 2 สังกัดผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 2 (องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ซ.) ได้รับคําสั่งให้โอน (ย้าย) ไปรับราชการในตําแหน่งใหม่ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล ส. จากนั้น
จึงได้เดินทางไปรายงานตัวในวันที่ 12 ธันวาคม 2549 และต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 จึงได้ยนื่ คําขอเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 (นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ซ.) ไม่อนุมตั ิให้เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
โดยอ้างว่าผูฟ้ ้ องคดียนื่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด
ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วยจึงนําคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคําสั่งไม่อนุมตั ิให้เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการและให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีชดใช้เงิน
คําสั่ งไม่ อนุ มัติให้ ผู้ฟ้องคดีเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็ นคําสั่ งที่ชอบด้ วยกฎหมาย
หรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ ีสิทธิ ที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อย่างไรก็ตาม ผูฟ้ ้ องคดีได้ออกเดินทางเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2549 โดยมิได้ยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ
และได้เข้ารายงานตัวกับองค์การบริ หารส่ วนตําบล ส. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ซึ่ งหากผูฟ้ ้ องคดี ประสงค์จะขอเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ก็ชอบที่จะยืน่ รายงานการเดินทางภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ผฟู้ ้ องคดีได้เดินทางไปถึง
การที่ผฟู้ ้ องคดีได้เข้ารายงานตัวแล้ว ได้ปล่อยให้เวลาล่วงเลยถึง 5 เดือนเศษ จึงมีหนังสื อขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการเป็ นค่ารถโดยสารประจําทางปรับอากาศ และค่าขนย้ายสัมภาระ กรณี จึงเป็ นการยื่นเรื่ องขอเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการเมื่อพ้นกําหนดสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้เดินทางไปถึงองค์การบริ หารส่ วนตําบล ส. ตามข้อ 56 วรรคหนึ่ ง
และไม่ปรากฏว่ามี เหตุจาํ เป็ นหรื อมี อุปสรรคใดที่ ขดั ขวางทําให้ผูฟ้ ้ องคดี ไม่สามารถยื่นเรื่ องขอเบิ กค่าใช้จ่ายภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวได้
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จึ งเป็ นการไม่ ใช้ สิทธิ ภายในเวลาที่ กาํ หนด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ มีสิทธิ เบิ กค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามข้ อ 56 วรรคหนึ่ง
คําสั่ งไม่ อนุมัติให้ ผู้ฟ้องคดีเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการจึงเป็ นคําสั่ งที่ชอบด้ วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 668/2556)
ด้วยเหตุน้ ี กรณี ที่มีกฎหมายหรื อระเบียบกําหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิ ในเรื่ องใดๆ ไว้ ก็จะต้อง
ถือปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบดังกล่าว และถึงแม้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ. 2526 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2548 จะถูกยกเลิกไปแล้ว และแม้วา่ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ. 2555 จะไม่ได้กาํ หนดระยะเวลา
ในการยื่นคําขอเบิกไว้ชดั เจน แต่หากพิจารณาข้อ 58 ซึ่ งบัญญัติว่า “การเบิ กเงิ นตามระเบี ยบนี ้ ผู้เบิ กต้ องยื่นรายงาน
การเดินทาง พร้ อมด้ วยใบสําคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่ าย (หากมี) ต่ อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเจ้ าสั งกัดและให้ เบิ ก
จากงบประมาณประจําปี ที่ เดิ นทางไปราชการ” ย่อมแสดงให้เห็นว่าระเบียบปั จจุบนั ยังมุ่งประสงค์ที่จะให้ผมู้ ีสิทธิ
เร่ งรี บดําเนินการยืน่ คําขอเบิกเพื่อให้การปฏิบตั ิงานทางด้านการเบิกจ่ายเงินของราชการในปี งบประมาณนั้นๆ เกิดความ
คล่องตัว ครับ !
นายปกครอง

