การเก็บรักษารถยนตของทางราชการ
จัดทําโดย นางสาวรังสิมา ภูแปลง นิติกรชํานาญการ
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต
ตรวจแกไขโดย นายอํานาจ สนิท ผูอํานวยการกลุม
บริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษา นิตศิ าสตรบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค
,อุทัยธานี)
1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2554 เปนชวงปดภาคเรียนทําใหขาราชการครูมีโอกาส
ไดพักผอนหรือเดินทางทองเที่ยวกันบางหลังจากตรากตรําทํางานหนักกันมาตลอดทั้งภาคเรียน
แตโรงเรียนคอนขางจะเงียบอาจมีเฉพาะผูที่มาอยูเวรหรืออยูยามดูแลทรัพยสินของทางราชการ
เทานั้น ซึ่งบางโรงเรียนอาจมีรถยนตของทางราชการและมีปญหาในเรื่องการเก็บรักษา ซึ่งเรื่องนี้
เคยมีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวเปนแนวทางใหตระหนักถึงวาถาหากรถยนต
ดังกลาวเกิดการสูญหายจะมีผลกระทบกระเทือนถึงขาราชการที่เกี่ยวของอยางไรบาง ลองมาทํา
ความเขาใจกับคําพิพากษาดังตอไปนี้
คํ าพิพ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ. 362/2549 กรณีเป นเรื่ องที่ ผู ฟอ งคดีเป น
ประชาสัมพันธจังหวัด ไดขออนุญาตผูวาราชการจังหวัดนํารถยนตของสํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดไปเก็บรักษาที่บานพักของตนเปนครั้งคราวเนื่องจากเห็นวา การจอดรถยนตในบริเวณศาลา
กลางจังหวัดอาจเกิดการ สูญหาย เพราะมีบริเวณกวางและมืดมากในยามวิกาล ตอมารถยนตคัน
ดังกลาวถูกขโมยไปในขณะที่จอดไวบริเวณหนาบานพักของผูฟองคดี กรมประชาสัมพันธ (ผูถูก
ฟ อ งคดี ที่ 1) ซึ่ ง เป น หน ว ยงานต น สั ง กั ด ของผู ฟ อ งคดี ไ ด ร ายงานการสอบสวนต อ
กระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ 2) ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวาการที่ ผูฟองคดี
นํารถยนตไปเก็บรักษาที่บานพักของตนในลักษณะเปนประจําทุกวันเปนเวลานาน เปนการฝาฝน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 ประกอบกับสถานที่ที่นํารถไปเก็บ
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รักษานั้นไมมีรั้ วรอบขอบชิดเปนทางสาธารณะที่ ประชาชนและบุคคลโดยทั่ วไปสามารถใช
ประโยชนรวมกันได ถือวาผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูถูก
ฟองคดีที่ 1 จึงมีคําสั่งตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ 2 ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน แต
ผูฟองคดีเห็นวาตนไดรับอนุญาตใหนํารถยนตคันดังกลาวไปจอดเก็บที่บานพักตามระเบียบแลว
ประกอบกับการจอดและเก็บรักษาไดดําเนินการดูแลเยี่ยงวิญูชนจะพึงรักษาทรัพยของตน จึงไม
ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
วินิจฉัยวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดขออนุญาตผูวาราชการจังหวัดนํา
รถยนตของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไปเก็บรักษาที่บานพักของผูฟองคดีเปนครั้งคราว
เนื่องจากเห็นวาการจอดรถยนตไวบริเวณศาลากลางจังหวัดอาจเกิดการสูญหาย เพราะบริเวณศาลา
กลางจังหวัดมีบริเวณกวางและ มืดมากในยามวิกาล ซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดอนุญาตตามที่
ขอ แตผูฟองคดีกลับนํารถยนตของทางราชการไปเก็บรักษาที่บานพักของตนในลักษณะเปน
ประจําทุกวันเปนเวลานาน จนเปนเหตุใหรถยนตของทางราชการ ถูกขโมยไปในขณะที่จอด
รถไวบริเวณบานพักของผูฟองคดี ซึ่งขัดกับบันทึกขออนุญาตและไมใชเปนการนํารถไปเก็บ
รักษาที่อื่นชั่วคราวตามที่กําหนดไวในขอ 16 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ
พ.ศ. 2523 ประกอบกั บ สถานที่ ที่ นํ า รถยนต ไ ปเก็ บ รั ก ษาไม มี รั้ ว รอบขอบชิ ด เป น เส น ทาง
สาธารณะที่บุคคลทั่วไปสามารถใชประโยชนรวมกันได ไมไดเปนที่รโหฐานสวนตัวและไมไดมี
การจัดเวรยาม ซึ่งผูฟองคดีนาจะไดคาดเห็นความ ไมปลอดภัยในการเก็บรักษารถยนตคัน
ดังกลาว จึงถือไดวาผูฟองคดีมีความประมาทเลินเลอยางรายแรง
ตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนอันเกิดจากการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ 1
คํ าพิ พ ากษาศาลปกครองสู งสุด ที่ อ.462/2551 ในคดี ที่ ผูฟ องคดี เ ป น พนั ก งาน
เทศบาลสามัญไดรับอนุญาตใหไปราชการโดยใชรถยนตของทางราชการเปนพาหนะในการ
เดินทางและไดจอดรถยนตไวบริเวณหนาบานพัก แตปรากฏวาในวันรุงขึ้นรถยนตคันดังกลาวได
สู ญ หายไป เทศบาลนครนครสวรรค (ผู ถู ก ฟ อ งคดี ) จึ ง มี คํ า สั่ ง ให ผู ฟ อ งคดี ชํ า ระค า สิ น ไหม
ทดแทนแกทางราชการตามราคารถยนตหลังหักคาเสื่อมราคาแลว แต
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่ง
ใหชําระคาสินไหมทดแทนไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว
วินิจฉัยวา การที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหใชรถยนตของทางราชการเปนพาหนะ
ในการเดิ นทางไปราชการ ผูฟองคดี จึงยอมตองดูแ ลรักษาและระมัดระวังทรัพย สิ นของทาง
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ราชการมิใหสูญหายเปนพิ เศษยิ่งกวากรณีปกติทั่วไป การที่ผูฟองคดีไดจอดรถยนตของทาง
ราชการไวนอกรั้วบริเวณหนาบานพักของตนเอง โดยมีเหตุเพียงเพราะภายในบานพักมีสิ่งของกีด
ขวางจนไมมีบริเวณเพียงพอที่จะจอดรถยนต ซึ่งโดยสามัญสํานึกของบุคคลทั่วไปยอมเห็นไดวา
การจอดรถยนตภายในบานยอมปลอดภัยมากกวาจอดไวนอกบาน เวนแตภายในบานไมไดสราง
ที่จอดรถยนตไวหรือไมมีบริเวณที่จะจอดไดอยางแนแท แตขอเท็จจริงปรากฏวาบริเวณภายใน
บานพักของผูฟองคดีมีพื้นที่สําหรับจอดรถยนตได เพียงแตวามีสิ่งของกีดขวางไวเทานั้น ซึ่งผู
ฟองคดีสามารถเคลื่อนยายสิ่งของดังกลาวออกไปอันอยูในวิสัยที่จะกระทําได แตผูฟองคดีได
เลือกที่จะเสี่ยงภัยโดยคาดการณจากสภาพแวดลอมภายนอกวาการจอดรถยนตไวนอกบานมีความ
ปลอดภัยเพียงพอ ดังนั้นการที่ผูฟองคดี
นํารถยนตของทางราชการไปจอดไวนอกบาน
แทนที่จะจอดในบานจึงถือไดวาเปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง จําตองรับ
ผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการ
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 549/2551 ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศก 7 ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหใชรถยนตตูเพื่อการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
โดยนํารถยนตตูมาจอดเก็บรักษาไวที่บานพักของผูฟองคดี โดยนาย พ.ลูกจางประจําเปนพนักงาน
ขับรถยนตและผูฟองคดีเปนผูควบคุมรถยนต ตอมานาย พ. ไดนํารถยนตไปใชปฏิบัติราชการแต
หลังสิ้นสุดเวลาราชการ นาย พ. ไมได นํารถยนตตูมาเก็บรักษาที่บานของผูฟองคดี แตขับ
รถยนตคันดังกลาวไปประสบอุบัติเหตุ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูถูกฟอง
คดีที่ 2) มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีชดใชเงินรวมกับนาย พ. ในอัตรารอยละหาสิบของจํานวน
คาเสียหายภายในกําหนด ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายจึงฟองขอใหเพิก
ถอนคําสั่งดังกลาว
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เมื่อผูฟองคดีเปนผูขออนุญาตใชรถยนตและขอ
อนุญ าต
นํ ารถยนต มาเก็ บ รั ก ษาไว ที่ บ า นพั ก ของผู ฟอ งคดี ผู ฟอ งคดี จ ะต อ งรับ ผิด ชอบ
ควบคุมดูแลการเก็บรักษารถยนตใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ แตเมื่อผูฟองคดีทราบวา
นาย พ.ไมนํารถยนตมาเก็บรักษาไวที่บานพักของผูฟองคดีในเวลาอันสมควร ผูฟองคดีก็มิได
ติดตามรถยนตคันดังกลาวตามสมควร ซึ่งแมผูฟองคดีจะอางวาไดใชความพยายามติดตามโดย
การโทรศัพทฝากขอความไปยังเพจเจอรของนาย พ. แตเมื่อไมไดรับการติดตอกลับ
ผูฟองคดี
ก็จะตองใชความพยายามขวนขวายติดตามวานาย พ. นํารถยนตตูไปใชที่ใดโดยสอบถามจาก
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บุคคลที่ใกลชิดหรือบุคคลที่นาย พ.อาศัยอยูดวย หรือแมขอเท็จจริงจะเปนไปตามที่ผูฟองคดีกลาว
อางวาในระหวางเวลานั้นมีฝนตกหนักและน้ําทวมไมสามารถนํารถยนตออกไปไดก็ตาม ผูฟอง
คดีก็สามารถใชโทรศัพทในการแจงเหตุตอผูที่เกี่ยวของใหทราบได แตผูฟองคดีกลับอางวาตนมี
อาการออนเพลียจากการรับประทานยา จึงทําใหเกิดอาการงวงนอนและเขานอนพักผอนโดยมิได
เอาใจใสในการติดตามรถยนตตูคันดังกลาวกลับคืนมาใหเพียงพอตามวิสัยและพฤติการณที่ผู
ควบคุมดูแลรถยนตจะพึงกระทําและมิไดรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ จนเปนเหตุใหนาย พ.
นํารถยนตตูไปใชประโยชนสวนตัวจนประสบอุบัติเหตุในเวลาตอมา ถือวาความเสียหายสวน
หนึ่งเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูฟองคดีในการควบคุมดูแลรถยนตของทาง
ราชการ ผูฟองคดีจึงตองรวมรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการดวย ดังนั้นคําสั่งของผูถูก
ฟองคดีที่ 2 ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการในอัตรารอยละหาสิบของ
จํานวนคาเสียหาย จึงชอบดวยกฎหมาย
จากคําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดดั งกลาวคงจะพอทําให เข าใจไดบางแลววา
ผลกระทบตอขาราชการหรือผูเกี่ยวของกรณีนํารถยนตของทางราชการไปเก็บรักษาไวที่อื่นที่
ไมใชสถานที่ที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 กําหนดไว แลวรถยนต
ดังกลาวเกิดการสูญหาย ถือวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ซึ่งตองชดใชคา
สินไหมทดแทนใหแกทางราชการ



