(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557)
จอดรถยนต์ ราชการไว้ หน้ าบ้ านพัก ... หาย !!
คดี ปกครองที่ จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟั งฉบับ นี้ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับเจ้าหน้าที่ ของรั ฐนํารถยนต์ของทาง
ราชการไปใช้ในราชการและรถยนต์สูญหายไปขณะจอดเก็บไว้บนถนนบริ เวณหน้าบ้านพักของตนเองในช่วงเวลา
กลางคืน หน่วยงานต้นสังกัดจึงมีคาํ สัง่ ให้ชดใช้ค่าเสี ยหาย
ในเรื่ องการเก็บรักษารถของทางราชการมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 วรรคสาม กําหนดไว้ว่า กรณี ที่จะนํารถยนต์ของทางราชการไปเก็บรักษาที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว
หรื อเป็ นครั้งคราวได้ ส่ วนราชการต้องไม่มีสถานที่เก็บรักษาที่ปลอดภัยเพียงพอหรื อต้องมีราชการจําเป็ นและเร่ งด่วนหรื อ
ปฏิบตั ิราชการลับเท่านั้น
คดี น้ ี ผูฟ้ ้ องคดี ซ่ ึ งเป็ นผูน้ ํารถไปเก็บที่ บ ้านพักดํารงตําแหน่ งหัวหน้าส่ วนราชการประจําจังหวัด
ตําแหน่งโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ได้อา้ งเหตุผลที่นาํ รถไปจอดที่บา้ นว่า ภารกิจต่างๆ ของผังเมืองจังหวัดเป็ นภารกิจที่มี
ความจําเป็ นเร่ งด่วนและจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรี ยมความพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ตลอด 24 ชัว่ โมง และสํานักงาน
ผังเมืองจังหวัดตั้งอยู่ ณ อาคารศาลากลางจังหวัด ไม่มีสถานที่เก็บรักษารถเป็ นการเฉพาะ ไม่ปลอดภัยเพียงพอ อีกทั้งได้รับ
อนุ ญาตจากผูว้ ่าราชการจังหวัดให้เป็ นผูใ้ ช้รถยนต์ส่วนกลางในการปฏิ บตั ิ ราชการและเก็บรั กษาไว้ที่บา้ นพักของตน
และโดยปกติผอู ้ ยูอ่ าศัยในละแวกนั้นจะจอดรถไว้บนถนนเช่นเดียวกัน จึงเป็ นการดูแลรักษารถยนต์เยี่ยงวิญญูชนจะพึงรักษา
ทรัพย์สินของตนแล้ว
หลังจากได้รั บคําสั่งให้ชดใช้ค่าเสี ยหายก็ได้อุ ทธรณ์ ค าํ สั่ง แต่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยมี ค าํ สั่ ง
ยกอุทธรณ์ จึงนําคดีมาฟ้ องศาลปกครองขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเพิกถอนคําสั่งให้ผฟู ้ ้ องคดีชดใช้ค่าเสี ยหาย
ปั ญหา คื อการขออนุญาตและการอนุญาตนํารถยนต์ส่วนกลาง ไปเก็บรักษาที่บา้ นพักชอบด้วยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 หรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวิ นิ จฉั ยว่ า เมื่ อบริ เวณที่ จอดรถยนต์ส่ วนกลางของสํานักงานผังเมื องจังหวัด
มีความปลอดภัยเพียงพอและมีระยะทางห่างจากบ้านพักเพียง 2.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ประกอบกับ
เวลาประมาณ 17 นาฬิกา ก่อนคืนที่รถยนต์จะสู ญหาย ผูฟ้ ้ องคดีได้ขบั รถยนต์ออกไปสํารวจพื้นที่เขตผังเมืองบริ เวณ
ชุมชนและบริ เวณใกล้เคียงในเขตเทศบาล โดยไม่มีความจําเป็ นและเร่ งด่วนหรื อเป็ นการปฏิบตั ิราชการลับ และยังไม่มี
ภารกิ จใดที่ เกี่ ยวกับการให้บ ริ การสาธารณะแก่ ประชาชนที่ เป็ นกรณี เกิ ดเหตุ เร่ งด่วนหรื อในเวลาคํ่าคื นหรื อมี การ
ให้บริ การแก่ประชาชนนอกเวลาราชการ
การขออนุญาตและการอนุญาตนํารถส่ วนกลางพิพาทไปเก็บรักษาที่บา้ นพัก จึงเป็ นการไม่ชอบด้วย
ข้อ 16 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
ถ้ าเช่ นนั้น ผู้ฟ้องคดีต้องรั บผิดชดใช้ ค่าเสี ยหายให้ แก่ ทางราชการหรื อไม่ ? ประเด็นนี้ ศาลปกครองสู งสุ ด
วินิจฉัยว่ า แม้วา่ การอนุญาตจะไม่ชอบด้วยระเบียบ แต่ตราบใดที่ไม่มีการยกเลิกหรื อเพิกถอนคําสั่งอนุญาต คําสั่งก็ยงั มีผล
ใช้บงั คับ ซึ่ งผูฟ้ ้ องคดี ตอ้ งปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ ได้รับอนุ ญาต คื อ นํารถยนต์ไปจอดเก็บรั กษาไว้ใน
บริ เวณบ้านที่ได้รับอนุ ญาตโดยต้องจัดให้มีที่เก็บรักษาอย่างปลอดภัยด้วย หรื อไม่เช่นนั้นก็ตอ้ งนํารถยนต์ไปจอดที่
ที่จอดรถยนต์ส่วนกลางของสํานักงานผังเมืองจังหวัด ซึ่ งมีความปลอดภัยมากกว่า เมื่อผูฟ้ ้ องคดีเป็ นเจ้ าหน้ าที่ มีหน้ าที่
ในการดูแลรั กษารถยนต์ ซึ่ งจะต้องดูแลรั กษารถยนต์ เหมือนวิญญูชนทัว่ ไปพึงต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของตน แต่กลับนํารถยนต์ไปจอดเก็บไว้บนถนนหน้าบ้าน
พฤติการณ์จึงถือเป็ นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการเก็บรักษารถยนต์และเมื่อรถยนต์สูญหาย
จึงเป็ นการกระทําละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ผฟู้ ้ องคดีตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายต่อหน่วยงานของรัฐ
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แต่คดีน้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดเห็นว่า การที่หน่วยงานอนุญาตให้นาํ รถยนต์ไปจัดเก็บนอกสถานที่โดย
ไม่มีการตรวจสอบก่อนว่าสถานที่ที่ขออนุญาตนํารถยนต์ไปเก็บรักษามีความปลอดภัยหรื อไม่ การกระทําละเมิดจึงเกิด
จากความผิดหรื อความบกพร่ องของหน่ วยงานของรั ฐด้วย จึ งต้องหักส่ วนแห่ งความรั บผิดออกด้วย ดังนั้น คดีน้ ี จึงเป็ น
อุทาหรณ์ที่ดีท้ งั สําหรับหน่วยงานของรัฐ ผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตให้นาํ รถยนต์ไปเก็บนอกสถานที่ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขอ
อนุญาตใช้รถยนต์และนํารถยนต์ไปเก็บรักษาไว้ที่อื่นที่ไม่ใช่สถานที่ที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ. 2523 กําหนดไว้ จะได้มีความระมัดระวังในการใช้อาํ นาจและเก็บรักษารถยนต์ไว้ในที่ปลอดภัยที่สุด...ครับ!
นายปกครอง

