(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฉบับเดือนสิ งหาคม ๒๕๖๑)
เบิกจ่ ายเงินค่ านํา้ มัน “รถยนต์ ส่วนตัว” โดยใช้ สิทธิ...ราชการ !
นางสาวจิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์ พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ ขอ้ มูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

การใช้รถยนต์ราชการและการเบิกจ่ายค่านํ้ามันรถยนต์ที่ใช้ในราชการ ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของ
ทางราชการ และในทางปฏิ บัติ หน่ วยงานของรัฐหลายแห่ งอาจทําสัญญากับสถานี บริ การนํ้ามันขอสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้ อเพลิง
กับสถานี บริ การนํ้ามันแบบเครดิ ต โดยจะขอสั่งจ่ายนํ้ามันเชื้ อเพลิ งก่ อน แล้วสถานี บริ การนํ้ามันจะวางบิ ลเงิ นสด
เพื่อเรี ยกเก็บเงินกับหน่วยงานของรัฐในภายหลัง
คดีปกครองที่จะนํามาเป็ นอุทาหรณ์ในคอลัมน์ระเบียบกฎหมายฉบับนี้
เป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ เจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในสั ง กัด เทศบาลแห่ ง หนึ่ งทั้ งระดับ ผู ้บัง คับ บั ญ ชาและ
ผูใ้ ต้บังคับบัญชาหลายคน อาศัยโอกาสในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการทําให้ราชการได้รับความเสี ยหาย โดยร่ วมกัน
กระทําความผิด คือ นํารถยนต์ส่วนตัวไปเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยให้ผูข้ าย (สถานี บริ การนํ้ามัน) ออกบิลเงินเชื่อมาขอรับ
ชําระหนี้รวมกับบิลเงินเชื่อที่เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงให้กบั รถยนต์ส่วนกลางและเบิกจ่ายค่านํ้ามันเชื้อเพลิงตามบิลเงินเชื่อ
คดี น้ ี มี ค วามน่ า สนใจเกี่ ย วกับ พฤติ ก ารณ์ ห รื อวิ ธี ก ารของการกระทํา ของเจ้า หน้ า ที่ ดัง กล่ า ว
และถือเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีที่จะทําให้หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผูบ้ งั คับบัญชา
จะต้องระมัดระวังและหามาตรการป้ องกันไม่ให้เกิดการกระทําที่ไม่ถูกต้องต่อไป
มูลเหตุของคดี นี้เกิ ดจาก นายกเทศมนตรี มีคาํ สั่งให้ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องชดใช้
ค่าสิ น ไหมทดแทนจากการกระทํา ตามที่ กล่าวข้างต้น โดยพฤติ การณ์ รั บฟั งยุติไ ด้ ว่า เจ้า หน้าที่ นํารถยนต์ส่ วนตัว
ไปเติมนํ้ามันกับสถานีบริ การนํ้ามันที่เทศบาลได้ตกลงใช้บริ การเติมนํ้ามันสําหรับรถยนต์ราชการ โดยลงชื่อเป็ นผูร้ ับของ
ในบิลเงินเชื่อที่ไม่ได้ระบุวา่ เติมให้กบั รถยนต์ส่วนกลางคันใด ไม่ได้ระบุวนั ที่เติมนํ้ามัน จํานวนนํ้ามันตามบิลเงินเชื่อ
มากกว่าความจุของถังนํ้ามันรถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน จากนั้นผูข้ าย (สถานีบริ การนํ้ามัน) นําบิลเงินเชื่อมาขอรับชําระหนี้
รวมกับบิลเงิ นเชื่อที่เติมนํ้ามันให้กบั รถยนต์ราชการ (รถยนต์ส่วนกลาง) ทั้งที่ ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ไม่มีใบสัง่ จ่ายนํ้ามันที่อนุมตั ิและไม่ได้จดั ทําสมุดบันทึกการใช้รถยนต์
หลังจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิดได้สอบสวนข้อเท็จจริ งและ
รายงานผลการสอบสวนต่อกระทรวงการคลัง ผูม้ ีอาํ นาจจึงได้มีคาํ สัง่ ตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้เจ้าหน้าที่
ที่ร่วมกันกระทําความผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยหนึ่ งในนั้น คื อ ปลัดเทศบาล ซึ่ งขณะเกิ ดเหตุปฏิ บัติหน้ าที่ นายกเทศมนตรี อีกตําแหน่ งหนึ่ ง
และเป็ นหั วหน้ าพัสดุมีอาํ นาจอนุมตั ใิ ห้เบิกจ่ายนํ้ามัน มีอาํ นาจอนุมตั ิเบิกจ่ายเงินค่านํ้ามันตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ มีอาํ นาจลงนาม
สัง่ จ่ายเช็คทั้งที่ไม่มีฎีกาและเจ้าหนี้ที่จะต้องจ่าย และลงนามสัง่ จ่ายเช็คซํ้าซ้อนและสัง่ จ่ายเช็คชําระหนี้เกินจํานวน
ปลัดเทศบาลไม่เห็นด้วย จึงยืน่ อุทธรณ์คาํ สัง่ และผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้ยกอุทธรณ์
ปลัดเทศบาลจึงฟ้ องศาลปกครองขอให้มีคาํ พิพากษาหรื อคําสัง่ เพิกถอนคําสัง่ ให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
คําสั่งให้ ปลัดเทศบาล (ผู้ฟ้องคดี) ชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ?
โดยผู้ฟ้องคดี ให้ ถ้อยคําต่ อคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริ งความรั บผิ ดทางละเมิดเกี่ ยวกับขั้นตอน
วิธีการเบิกจ่ ายนํา้ มันของรถยนต์ ส่วนกลางว่ า ไม่มีการกําหนดปริ มาณหรื อควบคุมนํ้ามันที่จะจ่ายให้กบั รถยนต์ส่วนกลาง
การขอเบิกจ่ายนํ้ามันเมื่อเติมนํ้ามันแล้ว สถานี บริ การนํ้ามันจะระบุจาํ นวนลิตร ผูข้ อเบิ กจะต้องขออนุ มตั ิปลัดเทศบาล
และนายกเทศมนตรี ตามแบบฟอร์ มขออนุ มตั ิเบิ กนํ้ามันที่ ระเบี ยบกําหนดไว้ เมื่อมีการอนุมตั ิแล้วก็นาํ ใบขอเบิกไปสั่งจ่าย
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นํ้ามันที่ สถานี บริ การนํ้ามัน และสถานี บริ การนํ้ามันก็จะจ่ายนํ้ามันให้ ซึ่ งใบขอเบิ กที่ นาํ ไปสั่งจ่ายนํ้ามันที่ สถานี บริ การ
นํ้ามันนั้นไม่มีการระบุจาํ นวนลิตร เมื่อมีการจ่ายนํ้ามันแล้ว สถานี บริ การนํ้ามันก็จะระบุจาํ นวนลิตรและจํานวนเงิ น
ลงในบิ ลเงินเชื่อของสถานี บริ การนํ้ามัน และรวมบิลเงิ นเชื่อเป็ นงวด ๆ มาวางบิลเพื่อตั้งฎี กาเบิ กจ่ายค่านํ้ามันให้กบั สถานี
บริ การนํ้ามันในภายหลัง
คดีน้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ผูฟ้ ้ องคดี มีหน้าที่ ควบคุมและรับผิดชอบในการบริ หารภารกิ จ
ของเทศบาล (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๑) และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล และมีหน้าที่ในการควบคุม
ตรวจสอบการเบิ กจ่ายเงิ นให้เป็ นไปตามระเบี ยบ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการจ่ายนํ้ามันเชื้ อเพลิงให้กบั รถยนต์
ส่วนกลางในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
เมื่อบิลเงินเชื่อหลายฉบับที่ใช้เป็ นหลักฐานประกอบฎีกาการเบิกจ่ายค่านํ้ามันเชื้อเพลิงที่ผูฟ้ ้ องคดี
ลงชื่อเป็ นผูร้ ับของโดยไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบี ยนว่าเติมให้รถยนต์คนั ใด และบิลเงินเชื่ อหลายฉบับที่ มีจาํ นวนนํ้ามัน
ที่ เติ มมากกว่าความจุของถังนํ้ามันรถยนต์ของเทศบาลแต่ละคัน แล้วให้สถานี บริ การนํ้ามัน นําบิ ลเงิ นเชื่ อดังกล่าว
มารวมกับบิลเงินเชื่อที่เติมนํ้ามันให้กบั รถยนต์ของทางราชการเพื่อขอชําระหนี้ และผูฟ้ ้ องคดีปล่อยให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
นํารถยนต์ส่วนตัวไปเติมนํ้ามัน และผูฟ้ ้ องคดี ไม่ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานกรณี ที่ถูกกล่าวหาว่าลงชื่ อรั บของ
ในบิลเงินเชื่อหลายฉบับโดยไม่ได้ระบุวา่ เป็ นการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ของทางราชการคันใด
จึ ง รั บ ฟั ง ได้ว่า ผูฟ้ ้ องคดี เ ป็ นผูอ้ นุ มตั ิ เบิ กจ่ ายนํ้า มันเชื้ อ เพลิ ง เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ ฎีก าเบิ กจ่ ายค่า นํ้า มัน
เชื้อเพลิงและร่ วมกับเจ้าหน้าที่ลงนามสัง่ จ่ายเช็คให้สถานีบริ การนํ้ามัน ทั้งที่ไม่มีฎีกาและเจ้าหนี้ที่ตอ้ งจ่าย และชําระหนี้
ให้เจ้าหนี้เกิน ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเทศบาล
ถือเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยจงใจฝ่ าฝื นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
หน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็ นการจงใจไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามข้อ ๖๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
พฤติ ก ารณ์ ข องผูฟ้ ้ องคดี จึ ง เป็ นการกระทํา ละเมิ ด ต่ อ ผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี ที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๗๗/๒๕๕๙)
คดีน้ ีเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาํ หรับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอาํ นาจควบคุม ดูแล
และรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชา รวมถึ ง เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ห น้า ที่ ต รวจสอบหรื อ อนุ ม ัติ
การเบิ กจ่ายเงิ นราชการ ต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความระมัดระวัง ไม่ปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยโอกาส
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการกระทําทุจริ ตต่อราชการ นอกจากนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอาํ นาจสั่งการหรื อมีอาํ นาจอนุมตั ิ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ราชการกําหนดต้องไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
โดยทุจริ ตหรื อจงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาํ หนดไว้เสี ยเอง เพราะการปล่อยปละละเลยหรื อปฏิบตั ิหน้าที่โดยจงใจ
เมื่อเกิดความเสี ยหายกับหน่วยงานของรัฐหรื องบประมาณของแผ่นดินถือว่าเป็ นการกระละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐและ
ต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ
(สําหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ ศาลนํามาใช้ประกอบการวินิจฉัยคดี น้ ี ปั จจุ บันระเบี ยบดังกล่าวได้ถูกยกเลิ กโดยใช้
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ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรั กษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ แทน
ซึ่งหลักการและสาระสําคัญมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม)

