
ขอใช้รถไปราชการแล้วต่อไปงานศพ...ไม่นับว่าไปราชการครับ 
 
 
 
 

โดย... ลงุเป็นธรรม 
สายด่วนศาลปกครอง 1355 

ส่วนที ่1 น ารถราชการไปงานศพแล้วเกดิอบุัตเิหตุ... 

  คราวท่ีแล้ว ลุงไดอ้ธิบายความหมายของ “รถราชการ” ประเภท รถส่วนกลาง ไปแลว้นะครับ คราวน้ี  
ลุงขออธิบายความหมายของประเภทท่ีเหลือ ซ่ึงไดแ้ก่ รถประจ าต าแหน่ง และรถรับรอง ... ครับ! 
  “รถประจ าต าแหน่ง” หมายความว่า รถยนต์ท่ีทางราชการจดัให้แก่ขา้ราชการผูด้  ารงต าแหน่งตามท่ี
ก าหนดไว ้ ส่วน “รถรับรอง” หมายความวา่ รถยนตท่ี์จดัไวเ้ป็นพาหนะรับรองชาวต่างประเทศซ่ึงเป็นแขกของทางราชการ 
ทั้งน้ี ตามขอ้ 4 ของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยรถราชการ พ.ศ. 2523 ครับ 
  ท่านผู ้อ่านจะเห็นได้ว่า  “รถราชการ”  ไม่ว่าจะเป็นรถประเภทใด ต่างก็มีระเบียบข้อบังคับ 
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการน าไปใชอ้ยา่งเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐน ารถราชการไปใชอ้ยา่งผิดวตัถุประสงค ์
หรือตามอ าเภอใจตน ก็อย่างท่ีเราท่านต่างก็เคยไดย้ินค าโบราณวา่ไวล่้ะครับ “ของหลวง ... ตกน ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐคนใดใช้ของหลวงโดยไม่ถกูต้องตามกฎหมายกย่็อมต้องรับผิด ครับ !!! 
  แน่นอนครับ..ในห้วงเวลานี้ ปัญหาเก่ียวกับการน ารถราชการไปใช้ส่วนตวัเป็นเร่ืองท่ีสังคมและแวดวง
ราชการใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก  
  ลุงเป็นธรรมจึงอยากน าอุทาหรณ์จากคดีปกครองท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นน้ีมาเล่าใหท่้านผูอ่้าน โดยเฉพาะ
หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือ “ขา้ราชการ” ทัว่ไป ไดรู้้เพ่ิมเติมอีกสกัหน่อยครับ...จากตอนท่ีแลว้ ลุงเป็นธรรม
ไดน้ าเสนออุทาหรณ์จากคดีปกครองเก่ียวกบัการน ารถราชการไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั และรถถูกขโมยขณะจอดเก็บไว ้
ท่ีบา้นพกัในเวลากลางคืน ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา่ การกระท าละเมิดมิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ตอ้งรับผิด
ชดใชค้่าเสียหายแก่ทางราชการตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์คือ รับผดิเป็นการส่วนตวันัน่เอง...ครับ 
  ส าหรับอุทาหรณ์จากคดีปกครองในวนัน้ี...ครับ  
  ผูช่้วยผูอ้  านวยการสถานศึกษาแห่งหน่ึง ได้รับอนุญาตจากผูอ้  านวยการสถานศึกษาให้ใช้รถยนต์
ส่วนกลางน าคณะอาจารยไ์ปศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต่างจงัหวดั แต่หลงัจากดูงานแลว้ไดเ้ลยต่อไปงานศพมารดาของ
อาจารยท่์านหน่ึง ระหวา่งเดินทางกลบัสถานศึกษา ปรากฏวา่ รถคว ่า !!! ครับ …ซ่ึงแน่นอนวา่รถราชการตอ้งไดรั้บความ
เสียหายไม่มากก็นอ้ย ...เท่านั้นไม่พอครับ !  รถคันนีย้ังไปชนกับร้ัวบ้านของประชาชน และท่อประปาหมู่บ้านได้รับความ
เสียหาย 
  หน่วยงานตน้สังกดั (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) และกรมบญัชีกลาง ต่างก็เห็นวา่ การท่ี
ผูช่้วย ผอ. ขออนุญาตน ารถไปราชการและไปงานศพต่อ ไม่ถือวา่เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  
  หน่วยงานตน้สงักดั จึงออกค าสัง่ใหผู้ช่้วย ผอ. รับผิดชดใชค้่าเสียหายเป็นการส่วนตวั ครับ ...  
  ผูช่้วย ผอ. ไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์และเม่ือผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงฟ้อง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนค าส่ังให้ชดใช้ความเสียหาย ครับ ...!!! 

(บทความเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทุกวนัจันทร์ หน้า 2) 
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ส่วนที ่2 ขอใช้รถไปราชการแล้วต่อไปงานศพ...ไม่นับว่าไปราชการครับ 
  ประเดน็ปัญหา คือ ความเสียหายท่ีเกิดขึน้เกิดจากการท่ีผู้ ฟ้องคดีได้กระท าละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่  
  คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาว่า...  
  “..น่าเช่ือไดว้า่พฤติการณ์ในการขออนุญาตใชร้ถยนตเ์พ่ือไปศึกษาดูงานของผูฟ้้องคดีนั้น มีวตัถุประสงค์
ที่แท้จริง คือตอ้งการใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อไปงานศพของมารดาอาจารย์... จึงไม่อาจถือได้ว่า การท่ีผูฟ้้องคดี 
ไดเ้ดินทางไปศึกษาดูงาน.... เป็นการเดินทางไปปฏิบติัหน้าท่ีราชการ ดงันั้น เม่ือในระหว่างเดินทางกลบัรถยนต์ไดเ้กิด
อุบติัเหตุเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหาย ผูฟ้้องคดีจึงตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายจากการกระท าละเมิดต่อผูถู้กฟ้องคดี
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ตามนัยมาตรา 10 วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539….”  
   “วตัถุประสงค์ทีแ่ท้จริง” ของการขอใชร้ถราชการ...เป็นเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาพฤติการณ์หรือขอ้เท็จจริง
หลายอย่างประกอบกัน มิใช่พิจารณาเฉพาะการระบุเหตุผลหรือวตัถุประสงค์ในค าขอใช้รถยนต์เท่านั้ นและคดีน้ี 
ศาลปกครองสูงสุดวนิิจฉยัพฤติการณ์หรือขอ้เท็จจริงไวอ้ยา่งละเอียด... 
  โดยศาลปกครองสูงสุดรับฟังขอ้เท็จจริงและขั้นตอนการขออนุญาต ครับ… 
  ประการที่หนึ่ง วันเวลาในบันทึกการขออนุญาตใช้รถ  โดยผูฟ้้องคดี (ผูช่้วย ผอ.) มีบันทึกขอ้ความ  
ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2544 ถึง ผอ. สถานศึกษา เพื่อขออนุญาตพาคณะครูอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีจ านวน 6 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน
เก่ียวกบัระบบการบริหารของฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ณ สถานศึกษาอีกแห่งหน่ึงในต่างจงัหวดั ในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2544 
ประการที่สอง การประสานงานเพ่ือเข้ารับการศึกษาดูงาน มีหนงัสือลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2544 ประสานไปยงัหน่วยงานท่ีจะขอ
ไปศึกษาดูงาน อนัเป็นวนัก่อนเดินทางเพียงหน่ึงวนัเท่านั้น ประการที่สาม เหตุผลของการไปศึกษาดูงาน ผูฟ้้องคดีด ารง
ต าแหน่งผูช่้วย ผอ. สถานศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแลบุคลากรและงานอ่ืน ๆ แต่ไม่ปรากฏวา่งานในหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบมีปัญหาหรืออุปสรรคอนัจะมีเหตุผลถึงขนาดตอ้งไปศึกษาดูงาน ประการที่ส่ี ช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาดูงาน   
ผูฟ้้องคดีและคณะเดินทางไปถึงสถานท่ีดูงานก็เป็นในช่วงเวลาเยน็แลว้ โดยใชเ้วลาอยูดู่งานเพียงไม่ถึงชัว่โมงก็เดินทางกลบั 
และประการที่ห้า ค าให้การของเจ้าหน้าท่ีผู้ ร่วมเดินทาง  บุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วยไม่มีผูใ้ดให้ถอ้ยค าในรายละเอียด
เก่ียวกบัการศึกษาดูงานไดอ้ยา่งชดัเจนและเจา้หนา้ท่ีท่ีไดร่้วมเดินทางไปดว้ยให้การวา่ การเดินทางไปศึกษาดูงานคร้ังนี้ 
มีเจตนาท่ีแท้จริงต้องการไปงานศพ พร้อมกับได้น าเงินท าบุญพร้อมของถวายพระไปด้วย 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เป็นการด าเนินการในเวลาท่ีกระช้ันชิดมาก โดยไม่ปรากฏว่ามีการ
จัดเตรียมแผนงานในการไปศึกษาดูงานดังกล่าวแต่อย่างใด  และแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติในการเดินทางไกลเพ่ือไป
ศึกษาดูงาน ครับ !  จึงเห็นวา่ พฤติการณ์ในการขออนุญาตใชร้ถยนต์ มีวัตถปุระสงค์ท่ีแท้จริงคือต้องการใช้รถยนต์ของทาง
ราชการเพ่ือไปงานศพ  
  เม่ือในระหวา่งเดินทางกลบัรถยนตไ์ดเ้กิดอุบติัเหตุเป็นเหตุให้ทางราชการไดรั้บความเสียหาย ผู้ฟ้องคดี
จงึต้องรับผดิชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท าละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ทั้งน้ี ตามมาตรา 10 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 ครับ (ผู้สนใจศึกษารายละเอียด
ได้จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 15/2555 และสามารถสืบค้นบทความย้อนหลังได้ท่ี www.admincourt.go.th  เมนู
วิชาการ  เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เร่ืองขอใช้รถไปราชการ ... แต่แวะผ่านงานศพ !) 

นอกจากความรับผิดในทางละเมิดตามอุทาหรณ์ท่ีลุงเป็นธรรมน ามาเล่าต่อเน่ืองตั้งแต่ตอนแรกแลว้... 



3 
 
  เจา้หน้าท่ีท่ีน ารถราชการไปใชส่้วนตวัโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ก็อาจถูกด าเนินการทางวินัยหรือ 
มีผลกระทบต่อต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เน่ืองจากมีพฤติการณ์ท่ีไม่เหมาะสมในการเป็นผูบ้ริหารไดด้ว้ยครับ..  
  เช่น กรณีของหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวดัท่านหน่ึง เป็นผูมี้คุณสมบัติจะได้รับการพิจารณา 
เล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน แต่กลบัถูกร้องเรียนวา่ มพีฤตกิารณ์ไม่เหมาะสมในการเป็นผู้บริหาร ใช้อ านาจข่มขู่ผู้ใต้บังคบับัญชา 
น ารถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และผลการสอบสวนขอ้เท็จจริงเห็นว่า มีพฤติกรรมส่อว่าอาจถือเป็นความผิดวินัย  
แต่การสอบสวนรวมทั้งพยานหลกัฐานต่าง ๆ ยงัไม่ไดค้วามแน่ชดัเพียงพอท่ีจะฟังลงโทษทางวินัย...ผูมี้อ  านาจจึงไม่ไดมี้ค าสั่ง
ลงโทษทางวินัย... แต่เหตุร้องเรียนดงักล่าวมีผลต่อการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในชีวิตราชการของหัวหน้า 
ผูน้ั้น...ครับ  
  เพราะปลดักระทรวงไม่ไดเ้สนอช่ือให้คณะกรรมการคดัเลือกฯ พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
เน่ืองจากกรณีมีขอ้ร้องเรียนดงักล่าว  
  คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนขอ้เท็จจริงแลว้ไม่เสนอช่ือผูฟ้้องคดีต่อคดัเลือกฯ ถือเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ ... ครับ !!! 
(ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 848/2558) 
  ส าหรับรถราชการประเภทอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นรถประจ าต าแหน่ง หรือรถรับรอง การจัดหา การใช ้ 
การเก็บรักษาและซ่อมบ ารุง การเบิกจ่ายค่าเช้ือเพลิงและปัจจุบนัไดมี้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจดัหารถประจ าต าแหน่งให้แก่บุคคลบางต าแหน่งท่ีมีสิทธิไดรั้บรถประจ าต าแหน่ง แต่หน่วยงานไม่ไดจ้ดัหารถประจ า
ต าแหน่งให ้กรณีต่างๆ ดงักล่าว จ าตอ้งปฏิบติัตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด เพราะหากท าผิดระเบียบ หรือเกิดความ
เสียหายอยา่งใดข้ึนก็ตอ้งรับผิดชอบในผลของการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายครับ...!!!  

ส่วนที ่3 รู้ทนัระเบียบเกีย่วกบัรถราชการ 
  ตามขอ้ 13 วรรคหน่ึง และวรรคสอง และขอ้14 วรรคหน่ึง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย 
รถราชการ พ.ศ. 2523 ก าหนดการใชร้ถประจ าต าแหน่งวา่ รถประจ าต าแหน่งให้ใชใ้นการปฏิบติัราชการในต าแหน่งหนา้ท่ี 
หรือท่ีได้รับมอบหมายโดยชอบ หรืองานท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบังานในต าแหน่งหน้าท่ีหรือฐานะท่ีด ารงต าแหน่งนั้น  
รวมตลอดถึงการใชเ้พื่อเดินทางไป - กลบัระหวา่งท่ีพกัและส านกังาน และเพ่ือการอ่ืนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมแก่การด ารง
ต าแหน่งหนา้ท่ีในหมู่ขา้ราชการและสงัคม  ส่วนรถรับรองจะตอ้งใชเ้พ่ือกิจการอนัเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส่วนราชการเจ้าของรถนั้นก าหนดข้ึน โดยให้ส่วนราชการจะตอ้งจัดให้มี 
สมุดบนัทึกการใชร้ถรับรองประจ ารถแต่ละคนั และส่วนราชการตอ้งควบคุมพนกังานขบัรถใหล้งรายการไปตามความเป็นจริง 
  ส าหรับกรณีการเลือกรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่งนั้น คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ
เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2547 วา่ เม่ือผูมี้สิทธิเลือกรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแลว้ฯ ห้ามมิให้น ารถยนตส่์วนกลางหรือรถประจ า
ต าแหน่งมาใชใ้นการปฏิบัติราชการเสมือนเป็นรถประจ าต าแหน่ง หรือน ามาใชใ้นกรณีการเดินทางเพื่อปฏิบติัราชการ 
ในหนา้ท่ีปกติประจ าของขา้ราชการผูมี้สิทธิรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บค าสั่งให้เดินทางไปราชการ
ชัว่คราว ซ่ึงไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดทางวนิยั ... !!! 
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