จาเป็ นใช้ รถส่ วนตัวเพือ่ ประโยชน์ ราชการ ... เกิดความเสี ยหาย ! ผู้ใดรับผิด ?

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 การใช้ รถหลวงและรถส่ วนตัวเพือ่ ประโยชน์ ราชการ
สวัสดีครับท่านผูอ้ ่าน !! จากที่ลุงเป็ นธรรมได้เคยนาเสนอตัวอย่างข้อพิพาทจากคดีปกครองกรณี การนา
รถราชการ หรือรถหลวงไปใช้ในกิจส่ วนตัว เช่น ขอใช้รถในงานราชการแต่มีเจตนาไปงานศพ หรื อใช้รถในงานราชการ
แต่หลังจากเสร็ จสิ้ นภารกิ จราชการแล้วได้นารถออกไปรับประทานอาหาร หรื อ ใช้อานาจในฐานะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
กรณี เช่นนี้ ตอ้ งรั บผิดทางละเมิด เป็ นการส่ วนตัวและถื อเป็ นพฤติ การณ์ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่ งนอกจาก
ต้องรับผิดทางละเมิดดังกล่าวแล้ว อาจต้องรับทางวินยั อีกด้วยครับ
อย่างไรก็ตาม การที่ขา้ ราชการใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไม่วา่ จะใช้ในลักษณะการรับ - ส่ ง
ระหว่างที่ พกั และที่ ทางานในวันทางาน การนาไปทาธุ ระส่ วนตัวในวันหยุด การใช้รถไปตะลอนทัวร์ ชิ ม ช้อป หรื อ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดก็ตาม ล้วนเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบและไม่พึงปฏิบตั ิอย่างยิ่ง... เพราะรถราชการมีไว้ ใช้ ประโยชน์
ในราชการเท่ านั้น ครับ !!!
แต่ บ างท่ า นอาจเกิ ด ความสงสัย อยู่เ หมื อ นกัน ครั บ ว่า ... ถ้า มี ค วามจ าเป็ นต้อ งน ารถส่ วนตั ว ไปใช้
ในงานราชการ หรื อเพื่อประโยชน์ ราชการ หากการใช้รถดังกล่าวได้ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อบุคคลอื่น ใคร ? ผู้ใด ?
จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่ อความเสี ยหายที่ เกิดขึน้ ?
ลุงเป็ นธรรม ... มีคดีปกครองที่น่าสนใจและมีคาตอบในเรื่ องนี้ครับ !!
มูลเหตุคดีนี้เกิ ดจาก นายรักชาติ (นามสมมุติ) เป็ นครู ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งทาหน้าที่สอนหนังสื อและได้รับมอบหมายให้เป็ นเจ้าหน้าที่การเงินและเป็ นกรรมการที่มีอานาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงิน
ในวันเกิดเหตุ คุณครู รักชาติได้รับมอบหมายจากผูอ้ านวยการโรงเรี ยนให้ไปเบิกเงินที่ ธนาคารเพื่อเป็ นเงินสารองในการไปดูงาน
ของคณะครู ของโรงเรี ยน
ในการเดิ นทางไปเบิกถอนเงิ น คุณครู รักชาติจาเป็ นต้ องใช้ รถยนต์ ส่วนตัว ... ครั บ !! เพราะโรงเรี ยน
ไม่ มรี ถยนต์ ราชการและไม่ มผี ้ปู ฏิบัตหิ น้ าทีพ่ นักงานขับรถยนต์ ราชการ
หลังจากเบิกเงินเสร็ จก็ได้เดินทางกลับโรงเรี ยน แต่ระหว่างทางได้เกิดอุบตั ิเหตุโดยรถของคุณครู รักชาติ
ได้ชนเด็กหญิง อายุ 7 ปี ที่ วิ่งย้อนกลับไปถนนฝั่งตรงข้ามเพื่อหลบรถยนต์อีกคันที่ แล่นสวนทาง ทาให้เด็กหญิงเสี ยชี วิต
ในเบื้องต้นคุณครู รักชาติได้ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่มารดาของเด็กผูต้ ายเป็ นเงิน 250,000 บาท ... ครับ
ในส่วนคดีอาญาถึงที่สุด โดยศาลมีคาพิพากษาลงโทษจาคุกแต่ให้รอการลงอาญา 2 ปี
ต่อมา คุณครู รักชาติได้ยนื่ คาร้องขอให้ตน้ สังกัดคืนเงิน แต่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานต้นสัง กัด มี ค าสั่ง ปฏิ เ สธการจ่ า ยเงิ น คื น ตามความเห็ น ของกรมบัญ ชี กลางที่ เ ห็ น ว่า เป็ นการกระทา
โดยประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรงของคุณครู รักชาติเอง จึงต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
คุ ณครู รักชาติ ไม่ เห็ นด้ว ยจึ งอุทธรณ์ คาสั่งและรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึ กษาธิ ก ารได้พิจ ารณาให้
ยกอุทธรณ์ ... ครับ !! คุณครู รักชาติ จึงนาคดี มาฟ้ องต่อศาลปกครอง โดยฟ้ องผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
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ประถมศึ กษา (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1) เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 2) และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3) ขอให้ศาลมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสั่งของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปฏิเสธการจ่ายเงินคืนให้แก่ผฟู ้ ้ องคดี
ส่ วนที่ 2 จาเป็ นใช้ รถส่ วนตัวเพือ่ ประโยชน์ ราชการ ... เกิดความเสียหาย ! ผู้ใดรับผิด ?
คดี น้ ี มี ประเด็นปั ญหาที่ น่าสนใจ คื อ การกระทาละเมิ ดของคุณครู รักชาติ ดังกล่ าวเกิ ดจาก “การปฏิบัติหน้ าที่
ราชการ” หรื อเป็ นการกระทาโดยส่ วนตัว
ถ้ าเป็ นการปฏิ บัติหน้าที่ ราชการ ความรั บผิ ดจากการกระทาละเมิ ด จะต้อ งบังคับตามมาตรา 8 แห่ ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณี กระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก นัน่ ก็หมายความว่า
เจ้าหน้าที่ ที่กระทาละเมิด ต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน เฉพาะการกระทาละเมิดโดย “จงใจหรื อประมาทเลินเล่ อ
อย่ างร้ ายแรง” เท่านั้น แต่ถา้ ไม่ใช่การกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดในค่าเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นและหากเจ้าหน้าที่ผูก้ ระทาละเมิดได้ชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ผเู ้ สี ยหายไปแล้ว มีสิทธิ ไล่เบี้ยกับหน่ วยงานได้ ตามมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็ นการกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ถา้ การละเมิดเกิดจาก
ความผิดหรื อความบกพร่ องของหน่ วยงานของรัฐหรื อระบบการดาเนิ นงานส่ วนรวมด้วย ให้หักส่ วนแห่ งความรั บผิด
ของหน่วยงานดังกล่าวออกด้วย
ดังนั้น คดีน้ ี เมื่อคุณครู รักชาติได้ชดใช้ค่าเสี ยหายกับให้มารดาของเด็กหญิงผูต้ ายไปแล้ว ถ้ าคุณครู รักชาติ
ไม่ได้การกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3)
ต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนคืนให้คุณครู รักชาตินน่ั เอง ... แต่ ถ้าเป็ นการกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
และเหตุละเมิดเกิดจากความบกพร่ องของหน่วยงานด้วย คุณครู รักชาติ ต้องชดใช้ ความเสี ยหาย ... โดยหั กส่ วนความรั บผิด
ของหน่ วยงานออกด้ วยครั บ !!
แต่หากเป็ นการกระทาโดยส่วนตัว คุณครู รักชาติตอ้ งรับผิดเป็ นการส่ วนตัวตามมาตรา 6 แห่ งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทาของผูฟ้ ้ องคดี (คุณครู รักชาติ) เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่
และเป็ นการกระทาละเมิด อันเกิ ดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เนื่ องจากผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 3ไม่สามารถจัดหา
รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถยนต์ราชการไว้ประจาที่โรงเรี ยนที่ผฟู ้ ้ องคดี ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ จึง จาเป็ นต้องใช้รถยนต์
ส่ วนตัวเป็ นพาหนะเดินทางไปปฏิบตั ิหน้าที่และประสบอุบตั ิเหตุ ถือเป็ นความบกพร่ องของหน่วยงานของรัฐ จึงต้องหักส่ วน
แห่งความรับผิดออก การที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3 มีคาสัง่ ปฏิเสธคาขอที่ขอให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน โดยให้ผฟู ้ ้ องคดีตอ้ งรับผิด
เต็มจานวนความเสี ยหาย โดยมิได้หักส่ วนความรับผิดในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่ องของหน่วยงานออก จึงเป็ นการ
ใช้ดุลพินิจที่ ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย พิพากษาให้หักส่ วนความรับผิดของหน่วยงานออก 50 % ของค่าเสี ยหายทั้งหมด
ซึ่ งทั้งผูฟ้ ้ องคดี และผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 3 ได้รับข้อเท็จจริ งว่ามี ความเสี ยหายจานวน 250,000 บาท จึ งเพิกถอนคาสั่งและให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3 ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผฟู ้ ้ องคดี จานวน 125,000 บาท
คดี น้ ี ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 3 ไม่เห็นด้วย ... ครับ ได้อุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาลปกครองสู งสุ ดว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3
ไม่ตอ้ งรับผิดและไม่อาจหักส่ วนความรับผิดได้ ... ส่ วนผูฟ้ ้ องคดีก็ไม่ได้โต้แย้งว่าตนไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เพียงแต่เห็นว่าต้องหักส่วนความรับผิดของหน่วยงานด้วย ...
กรณี จึงเป็ นการโต้แย้งกันในเฉพาะประเด็นค่ าเสียหาย
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โดยศาลปกครองชั้นต้ นและศาลปกครองสู งสุ ดเห็นตรงกันครั บ ... ว่าผูฟ้ ้ องคดีนอกจากจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่
สอนหนังสื อแล้ว ยังได้รับมอบหมายจากผูอ้ านวยการโรงเรี ยนให้ปฏิ บตั ิหน้าที่เป็ นเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรี ยนอีกด้วย
และผูฟ้ ้ องคดีในฐานะที่เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อเบิกจ่ายเงิน ต้องไปติดต่อเบิกเงิ นที่ธนาคาร จึงถือว่าการขับรถยนต์
ไปและกลับระหว่างโรงเรี ยนและธนาคารเพื่อเบิกเงิน เป็ นการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้ าหน้ าที่การเงิน การที่ผฟู ้ ้ องคดี
กระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอกผูเ้ สี ยหาย อันเนื่องมากจากการขับรถยนต์เพื่อไปปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว จึงเป็ นการกระทาละเมิด
ในการปฏิบัตหิ น้ าทีต่ ่ อบุคคลภายนอก
การที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3ไม่จดั ให้มีรถยนต์ราชการและพนักงานขับรถยนต์ไว้ประจาโรงเรี ยน เป็ นเหตุให้
ผูฟ้ ้ องคดี ตอ้ งขับรถยนต์ส่วนตัวไปปฏิ บัติหน้าที่ เบิ กเงิ นที่ ธนาคารจนเกิ ดเหตุละเมิ ดดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 3 จึ งมี ส่วน
ในการเกิดความเสี ยหายในครั้งนี้ดว้ ย ฉะนั้น ... เมื่อการละเมิดเกิดจากความผิดหรื อความบกพร่ องของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3 ด้วย
ผูฟ้ ้ องคดีจึงมีสิทธิที่จะเรี ยกให้ผถู ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3 ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
พิพากษายืนตามคาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น (รายละเอี ยดอ่ านได้ ในคาพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ด
ที่ อ . 1 2 9 3 / 2 5 5 9 แ ล ะ ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น บ ท ค ว า ม ย้ อ น ห ลั ง ไ ด้ ที่ เ ม นู วิ ช า ก า ร เ ม นู ย่ อ ย อุ ท า ห ร ณ์
จากคดีปกครอง)
คดีน้ ีจึงสรุ ปได้วา่ การนารถยนต์ส่วนตัวไปใช้ในการปฏิบตั ิราชการ กรณี ที่หน่วยงานของรัฐไม่มีรถยนต์
ส าหรั บ ใช้ใ นราชการและไม่ มี พ นัก งานขับ รถยนต์เ ป็ นการเฉพาะถ้า เกิ ด ความเสี ย หายกับ บุ ค คลภายนอก ถื อ ว่า เป็ น
“การกระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้ าที่ ” และความรับผิดของหน่ วยงานของรั ฐกรณี มีส่วนในการเกิ ดความเสี ยหายจะต้อง
หักส่ วนความรั บผิดเพื่อความเป็ นธรรมกับเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
และนอกจากนั้น คดี น้ ี ยงั เป็ นความรู ้และอุทาหรณ์ที่ดีสาหรับคู่กรณี ท้ งั ผูฟ้ ้ องคดี และผูถ้ ูกฟ้ องคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี ที่มี
การอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสู งสุ ด ศาลปกครองสู งสุ ดจะวินิจฉัยเฉพาะประเด็นที่มีการอุทธรณ์
โต้แ ย้ง ไว้เ ท่ า นั้น ดังนั้น ผู ้อุ ทธรณ์ จ ะต้อ งกล่ า วไว้โ ดยชัด แจ้ง และต้อ งเป็ นข้อ ที่ ไ ด้ย กขึ้ น ว่า กัน มาแล้ว โดยชอบใน
ศาลปกครองชั้นต้น ตามข้อ 101 แห่ งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2543
ส่ วนที่ 3 กฎหมายเกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
มาตรา 8 วรรคหนึ่ ง บัญญัติวา่ ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหาย
เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ เรี ยกให้เจ้าหน้าที่ผกู ้ ระทาละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าว
แก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทาการนั้นไปด้วยความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
วรรคสอง บัญญัติว่า สิ ทธิ เรี ยกให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ งจะมีได้เพียงใดให้คานึ งถึ ง
ระดับความร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็ นธรรมในแต่ละกรณี เป็ นเกณฑ์โดยมิตอ้ งให้ใช้เต็มจานวนความเสี ยหายก็ได้
วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรื อความบกพร่ องของหน่วยงานของรัฐหรื อระบบ
การดาเนินการงานส่วนรวม ให้หกั ส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย
-------------------------------------------

