
“รถราชการ” หากไม่ใช้เพือ่ประโยชน์ราชการ...ต้องรับผดิส่วนตัวนะครับ !!! 
 
 
 
 

โดย... ลงุเป็นธรรม 
สายด่วนศาลปกครอง 1355 

ส่วนที ่1 น ารถราชการเกบ็ไว้บ้านพกั...สูญหาย 
  ช่วงท่ีผ่านมา ตามหน้าหนังสือพิมพ์และส่ือออนไลน์ปรากฏข่าวสารกรณีท่ีศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกเจา้หนา้ท่ีของรัฐคนหน่ึง เน่ืองจาก “น ารถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตวั” 
  ถือเป็นข่าวท่ีสะเทือนวงการขา้ราชการมิใช่น้อย และเร่ืองท านองน้ี ...เป็นขอ้พิพาทในศาลปกครอง
พอสมควร  แต่การลงโทษไม่ใช่การจ าคุก แต่เป็นการใหข้า้ราชการนั้นชดใชค้่าสินไหมทดแทนเป็นการส่วนตวัหากมีความ
เสียหายเกิดข้ึนกบัรถราชการครับ::!! 

ดงันั้น ฉบบัน้ีลุงเป็นธรรมขอน าคดีปกครองเก่ียวกบัการ “น ารถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว” มาให้ผูอ่้าน
ไดศึ้กษากนั...และก่อนอ่ืนลุงเป็นธรรมอยากใหท่้านผูอ่้านไดรู้้จกักบั “รถราชการ” กนัสกัหน่อยครับ  
  ในระบบราชการของประเทศไทยไดก้ าหนดให้มีการจดัหายานพาหนะมาใชใ้นราชการ โดยก าหนดให้มี
ระเบียบเก่ียวกับรถราชการข้ึนคร้ังแรก ตามระเบียบส านักคณะรัฐมนตรี เร่ืองการใช้และรักษารถยนต์นั่ง พ.ศ. 2501  
(ส านักนายกรัฐมนตรีเคยถูกเปล่ียนช่ือเป็น “ส านักคณะรัฐมนตรี” ในช่วงระหว่างวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2497 ถึงวันท่ี  
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502) ต่อมา ได้มีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 ซ่ึงใชบ้ังคบั 
มาจนถึงปัจจุบนั ไดแ้บ่งรถราชการออกไดเ้ป็นหลายประเภทดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นรถประจ าต าแหน่ง รถส่วนกลาง หรือรถรับรอง 
เด๋ียวลุงเป็นธรรมจะค่อย ๆ อธิบายใหท่้านผูอ่้านไดรู้้จกัรถแต่ละประเภทนะครับ แต่ท่ีมกัจะเป็นประเด็นพิพาทกนัอยูเ่สมอ 
ก็คือรถราชการท่ีเป็น “รถส่วนกลาง”  
  ตามข้อ 4 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 “รถส่วนกลาง” หมายความว่า 
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ท่ีจัดไว้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ ครับ 
  ในภายหลงั องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระก็ได้น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีน้ีมา 
เป็นตน้แบบเพ่ือออกระเบียบภายในเก่ียวกบัรถราชการของตนเอง ไม่วา่จะเป็นระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยรถราชการ 
พ.ศ. 2557 ระเบียบคณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง วา่ดว้ยรถราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
วา่ดว้ยรถราชการของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546 หรือ ระเบียบส านักงานอยัการสูงสุด ว่าดว้ยรถราชการ 
และค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2555 เป็นตน้ โดยมีบทบญัญติัและเจตนารมณ์ในท านอง
เดียวกนัครับ 
  ส าหรับอุทาหรณ์จากคดีปกครองฉบบัน้ี  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัผูอ้  านวยการสถานศึกษาน ารถส่วนกลางไปใช้
ในราชการและหลงัเสร็จส้ินภารกิจไดอ้นุญาตให้พนกังานขบัรถน ารถยนตไ์ปเก็บไวท่ี้บา้นพกัและรถยนตสู์ญหายในเวลา
กลางคืน หน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) จึงมีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ใหผู้อ้  านวยการและพนกังานขบัรถยนตช์ดใชเ้งินค่าเสียหายแก่ทางราชการ  

ผอ. สมชายเห็นว่าค าสั่งให้ใช้เ งินไม่เป็นธรรม จึงฟ้องส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ต่อศาลปกครอง ขอใหศ้าลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสัง่เพิกถอนค าสัง่... ครับ ! 

(บทความเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทุกวนัจันทร์ หน้า 2) 
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ส่วนที ่2 “รถราชการ” ทีไ่ม่ใช้เพือ่ประโยชน์ราชการ หากสูญหายต้องรับผดินะครับ !!! 
  ก่อนจะไปถึงผลค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง ลุงเป็นธรรมขออธิบายเก่ียวกบั “รถราชการ” และ “การเก็บรักษา
รถราชการ”เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจก่อนนะครับ  วา่ รถราชการ หมายถึง รถยนต์ท่ีซ้ือมาจากเงินงบประมาณแผ่นดินและต้องใช้
เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น ตามขอ้ 4 และขอ้ 14 วรรคสอง  
ของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยรถราชการ พ.ศ. 2523 โดยให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของส่วนราชการ 
และให้เก็บรักษาในสถานท่ีเก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ แต่หัวหน้าส่วนราชการจะพิจารณาอนุญาตให้น ารถไป 
เก็บรักษาท่ีอ่ืนเป็นการช่ัวคราวหรือเป็นคร้ังคราวก็ได้ ในกรณีท่ีส่วนราชการไม่มีสถานท่ีเก็บรักษาปลอดภยัเพียงพอ 
หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วนหรือการปฏิบติัราชการลบั ตามขอ้ 16 วรรคสอง และวรรคสาม ของระเบียบเดียวกนั  
  และรถยนต์ทีสู่ญหายในคดพีพิาทนี ้เป็น “รถราชการ” และเป็น “รถส่วนกลาง”..ครับ 
  คดีนีม้ลูเหต ุเกิดจาก ผอ. สมชาย (ผูฟ้้องคดี) ไดพ้าคณะครูออกไปปฏิบติัราชการโดยใชร้ถยนตค์นัท่ีสูญหาย 
โดยในช่วงเชา้เป็นการปฏิบติัราชการในต่างพ้ืนท่ีท่ีส านกังานตั้งอยู ่(ต่างจงัหวดั)  หลงัจากเสร็จส้ินภารกิจท่ีต่างจงัหวดัเม่ือ
เวลา 17.00 น. ก็ไดใ้ชร้ถคนัดงักล่าวไปปฏิบติัราชการภายในจงัหวดัท่ีส านกังานตั้งอยู ่และเดินทางกลบัส านกังานเม่ือเวลา 
19.30 น. 
  หลงัจากนั้น ไดน้ ารถยนต์คนัเดียวกนันั้นพาคณะเจา้หน้าท่ีไปรับประทานอาหารค ่าและเม่ือเสร็จส้ิน 
การรับประทานอาหารไดอ้นุญาตดว้ยวาจาใหพ้นกังานขบัรถ ใชร้ถยนตค์นัดงักล่าวไปส่งเจา้หนา้ท่ี (สตรี) ท่ีไม่มีรถ เสร็จส้ิน 
เม่ือเวลา 21.45 น. จึงขบัรถไปจอดท่ีบา้นพกัของพนกังานขบัรถในเวลา  22.10 น. 
  คนืนั้นเอง...รถยนต์หาย..ครับ!! 
  ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ จึงมีค าส่ังให้ผอ. สมชาย และพนักงานขับรถยนต์ร่วมกันชดใช้เงิน
ค่าเสียหายแก่ทางราชการ ผอ. สมชาย จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนค าส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการท่ี
รถยนต์สูญหายครับ .. 
  ประเด็นท่ีน่าสนใจ มี 2 ประเด็น ครับ  
  ประเด็นแรก  รถยนต์สูญหายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่? เพราะหากเป็นการปฏิบัติ
หนา้ท่ีราชการ ตอ้งน ามาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539 มาใชก้บัการออกค าสั่ง
ให้เจา้หน้าท่ีชดใชค้่าสินไหมทดแทน ซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ีมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้เป็นหลกัประกนัการท างานของเจา้หน้าท่ี  
เป็นขวญัและก าลงัใจในการท างานของเจา้หนา้ท่ีโดยรัฐตอ้งรับผลท่ีเกิดข้ึนแทนเจา้หนา้ท่ี หากความเสียหายจากการกระท า
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ีเกิดจากความไม่ตั้งใจ หรือ ความผิดพลาดเล็กนอ้ยในการปฏิบติัหนา้ท่ี เรียกได้ว่า หากเจา้หนา้ท่ีไม่ได้
กระท าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง หน่วยงานของรัฐจะเรียกให้เจา้หนา้ท่ีชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
ไม่ไดน้ัน่เอง...ครับ และถึงแมจ้ะเป็นการละเมิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงก็ตาม หน่วยงาน
ของรัฐจะเรียกให้เจา้หน้าท่ีรับผิดเต็มจ านวนความเสียหายไม่ได ้แต่จะตอ้งค านึงถึงความเป็นธรรม ค านึงถึงระดบัความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า อีกท้ังตอ้งหักส่วนความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงาน
ส่วนรวมและมิใหน้ าหลกัเร่ืองลูกหน้ีร่วมมาใชบ้งัคบั...ดว้ยนะครับ  
  แต่ถา้ไม่ใช่การกระท าในการปฏิบัตหิน้าที่...เจา้หนา้ท่ีตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนในความเสียหายจาก
การละเมิดเป็นการส่วนตวัโดยบงัคบัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทั้ งกรณีการกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ (ธรรมดาหรือไม่ร้ายแรง) และกรณีเจา้หนา้ท่ีกระท าละเมิดหลายคนตอ้งรับผิดอยา่งลูกหน้ีร่วม คือ ร่วมกันและแทน
กันชดใช้หนีจ้นครบถ้วน  ..ครับ  
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  ในประเด็นนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การท่ีผูฟ้้องคดีไดพ้าคณะเจา้หน้าท่ีออกไปปฏิบติัราชการ
นอกสถานศึกษาโดยรถยนต์คันท่ีสูญหาย ภายหลงัเสร็จส้ินภารกิจ คณะเจ้าหน้าท่ีก็ได้เดินทางกลบัมาถึงสถานศึกษา 
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ การใชร้ถส่วนกลางน าคณะเจา้หนา้ท่ีออกไปปฏิบติัภารกิจ จึงเป็นการใชร้ถยนตเ์พ่ือกิจการอนัเป็น
ส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการครับ  

แต่เม่ือเดินทางกลบัมาถึงสถานศึกษาถอืว่า ภารกจิในหน้าทีร่าชการได้เสร็จส้ินลงแล้วครับ !!! 
  ดงันั้น การท่ีผูฟ้้องคดีไดน้ดัหมายกบัคณะเจา้หนา้ท่ีเพ่ือไปรับประทานอาหารเยน็ท่ีร้านอาหารแห่งหน่ึง 
โดยให้พนกังานขบัรถยนต์ ขบัรถคนัดงักล่าวพาคณะเจา้หนา้ท่ีเดินทางไปตามท่ีนดัหมาย และหลงัจากรับประทานอาหาร
เสร็จส้ิน ไดอ้นุญาตดว้ยวาจาให้พนกังานขบัรถ ใชข้บัรถยนตไ์ปส่งเจา้หนา้ท่ีท่ีบา้นและให้พนกังานขบัรถน ารถยนตก์ลบัไป
เก็บไวท่ี้บา้นพกัโดยไม่ตอ้งน ากลบัมาเก็บไวท่ี้สถานศึกษา จนเป็นเหตุให้รถยนต์สูญหาย กรณีเหล่าน้ี “ไม่ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที”่ (หรือ  เป็นเร่ืองส่วนตัว ครับ …) 
  ประเดน็ทีส่อง  ค าส่ังให้ ผอ. สมชาย ชดใช้เงินร่วมกบัพนักงานขับรถ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?  
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา่ ขณะท่ีรถยนต์สูญหาย ไม่ไดเ้กิดข้ึนในระหว่างท่ีผูฟ้้องคดีและพนักงาน 
  ขบัรถยนตก์ระท าไปในการปฏิบติัหนา้ท่ี บุคคลทั้งสองจึงตอ้งรับผดิชดใช้ค่าเสียหายเป็นการส่วนตัวตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 ครับ ... 
  ค าสัง่ของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการท่ีสั่งให้ผูฟ้้องคดีชดใชเ้งินร่วมกบัพนกังานขบัรถจึงชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (ผู้ สนใจศึกษารายละเอียดได้จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 231/2549  
และสามารถสืบค้นบทความย้อนหลงัได้ท่ี www.admincourt.go.th  เมนูวิชาการ  เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง) 
  นอกจากจากขอ้พิพาทในคดีปกครองขา้งตน้แลว้ ..ศาลปกครองสูงสุดไดว้ินิจฉัยคดีพิพาทกรณีการขอใช้
รถยนตร์าชการเพ่ือศึกษาดูงาน แต่หลงัเสร็จส้ินจากการดูงานไดไ้ปร่วมงานศพของมารดาเจา้หนา้ท่ี...และรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ !!
ศาลปกครองสูงสุดวนิิจฉยัวา่ เจตนารมณ์ในการใชร้ถเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตวั...ครับ  หรือกรณีท่ีมีการร้องเรียนวา่น ารถ
ราชการไปใชส่้วนตวั แมไ้ม่มีมูลว่ากระท าผิดวินัยท่ีจะลงโทษทางวินัย แต่ผลจากการร้องเรียนพฤติกรรมดงักล่าวท าให้
ไม่ไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งใหเ้ล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งกนัเลยทีเดียวนะครับ ...  
  รายละเอียดของคดีท้ังสองนี ้ลงุเป็นธรรมจะน ามาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังในตอนต่อไปครับ  

ส่วนที ่3 รู้ทนัระเบียบเกีย่วกบัรถราชการ 
  ตามขอ้ 13 วรรคสอง และขอ้14 วรรคหน่ึง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
ก าหนดการใชร้ถส่วนกลางว่า จะตอ้งใชเ้พ่ือกิจการอนัเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ตามหลกัเกณฑท่ี์ส่วนราชการเจา้ของรถนั้นก าหนดข้ึน โดยให้ส่วนราชการจะตอ้งจดัให้มีสมุดบนัทึกการใช้รถส่วนกลาง
ประจ ารถแต่ละคนั และส่วนราชการตอ้งควบคุมพนกังานขบัรถใหล้งรายการไปตามความเป็นจริง   

-------------------------------------------- 


