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                                    เรื่องในเล่ม 
 
            รวมระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ              

เล่มนี้ ได้รวบรวมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเกี ่ยวกับการใช้รถยนต์ของทางราชการ พร้อมหนังสือตอบข้อหารือ 

นอกจากนี้ยังมีหนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรี และความผิดทางอาญา เกี่ยวกับการ          

นำรถยนต์ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว รวมทั้งเรื่องการซ่อมรถยนต์ไปก่อนที่การสอบ

ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะแล้วเสร็จ ความรับผิดทางละเมิดกรณีขับรถยนต์

ราชการไปชนกับรถยนต์ของบุคคลภายนอก การนำรถยนต์ราชการไปงานศพ การมอบ

ซากรถยนต์ราชการให้กับผู้ที่ชดใช้ค่าเสียหายครบถ้วนแล้ว การเช่ารถยนต์มาใช้                

ในราชการ การรับเงินแทนการรับรถยนต์ประจำตำแหน่ง มาตรการความปลอดภัย              

ในการใช้รถยนต์พยาบาล การใช้บัตรเติมน้ำมัน การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและการออก

ใบสั่งซื้อน้ำมัน ทั้งนี้ หนังสือเวียนต่างๆ อาจจะมีการแก้ไขในภายหลังเพื่อให้ทันสมัย             

จึงขอให้ท่านทำการค้นคว้าเพิ่มเติมประกอบอีกครัง้หน่ึง 

             หวังว่ารวมระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน เกี ่ยวกับการ             

ใช้รถยนต์ราชการ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านในการปฏิบัติงานอยู่บ้าง                       
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'J~,UtJUcill.rfHl'U1.hr~lfn~lI'Jl~fflfjl'JWff'lJ
~ 

-j,~1 tJ'tui"h tfIW~fll'J',r m'J'fluivmn fl nclf mn..h'J 
~ 
~'JfIi;b'Umn~ IIa~'J("'Vu'J 6~ 

rU1. 2526 

,..h~1[J'VI~mflmeYim11,r~tl m~dilJ'rm!tl m~snmJlJl~"~tltl1Uflfll":lLLfl~~nfu4th' YUT, 2523, 
~ 

" 
"LL1fl"'llL~3JL~3J1~[J1~LU[JU "'J \l, ~lJ'Yi

, 
2 YUT. 2524 l~tHl~flael"ilu'VIll'''ffe),~lll'fl''lu11a~ 

'thll'flUl[Jfli':!3JU~1 ~ tn. 1001/4540 fl"1U~ 6 ilU[J1[JU 2525 ~,,1~~elu-nel'VI11el"llel"m3J 
oil a (I Q"..> a." dli./ ~ 

~1~1~11 ti1U~1"11'flnIi11m~Lu[JUtilUflUl[Jm~3JU~~11mmml"11'm~ 'rUT, 2523"l1el 13 1~~fl 
dO 

ti el" 'VI3Jl[Jfl113J~"tl1U~1"11'nn L~l"l1el"'Yli''Vi~ifu ~"L~um~l"h~ LU[Juttl,r~"f1U~"'VIU1[J"lU 

1 U ~1"11'flnU1'V111 tl1UlIn1l1fl"llel "H1ll'fl "lU11 ~~m~'Yl~1"til1in nIoti"ll~1[J
ti , 

Q~1iu mvlke51uH~13Jml3Jlwnel 13 1~~fl 2 LLfl~-nel 17 1~~fl 2 LLV:"~~LU[JU 
HlitflUl[Jfli'~ 3JU~111#f1[J~ml"11'm1 'Vi. fl. 2523 Hlll'fl"lu11~~m~'Yl~1"til1il~ nIoti"ll~"1H.. , 

0

1~LU[Ju"t~"ilell11it 

1ft) 1 ~~LU[JUttL1[Jfl11 "~~LU[JUHlll'fl"lU11~~m~'Yl~1~til1il~ nIoti"ll11 #f1 [J'VI ~fl, 
LnmeYi nnl,r nnbiiui'fl'lfl flnsnel3JlJl~"~tltl1Uflfll"LLfl~1tli'U~el~ 'Vi.fl. 2526", 

1ft) 2 l~[Jman 

2.1 ~~LU[JUHlll'n"lu11~~m~'Yl~1~til1il~ nIoti"ll11#f1[J'VI~mfl meYim~l,r~tl, 

2.2 ~~LU[JUHlll'mlu11~~m~'Yl~1"til1il~ nIoti"ll':h#f1[J'VI~fl bn nIoeYim~l,r~tl, 
m~Lfiui'n'lfl m16Jiel3JlJl~~~tltl1UnflHLLfl~~tJi'U~el" (\l,uu~ 2) 'Vi.fl. 2524 

u~~~n~LU[JU -nelU"~U -nmil'V1U~ fllJ'VI1m11;,,~ul~ lutl1u~iil'V1u~11LL~11u 
~~LU[JUtt'VI1el~ ..riT~'VI1 mLu"ilu~ ~LUti utt 1'VI1,r~~LUtlUttLL'YlU 

V 0

'lit) 3 lu~~Lu[Juit 
"" Ali I a." .d o a." cu dl\l# 

~tl 'VI 3Jl[J tJ" ~tlti1UrlflHLLfl~~mU~el~~lm~LU[JUtilUrlUl[Jm~3JUm11~1[J.. 
IV Q..< ~ d 'IV a." ~ 

~ml"11'1l1~ [Jrl L1U~tJ~m[J1UtlUIi1~lm:::;LU[Jum :::;'Yl~1~til1il~ nIoti"ll11~1t1~tl~mtllUtlU~ 
1 

''L~m 'Via,," 'VI3Jl[J~~ .J.l:IJU'VI1elih61fLL~1LLilmnt 
"m~1,r~tll11~1"11'1l1~" 'VI3Jlt1ml3J~13J~"fll~l,r~tll11~l"11'mj Lt:lUtl1U~13J"lIel~wt.i1tJ 

"luluHlitfl~lu11~~m:::;'Yl~1~til1il~nIoti"ll~1~1"11'mmlim
1 
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" 0 tv itt d I 0 <V

111":i'lJ1":i \I'HI1Yl 'VIlJ1Elfl\l 111":i<il":i'd~ffm~ 111":isntllJ'lJ1":i ,m~:::;111":i":i 1I1Ylf1'dllJff:::enlil, , 
t~tlhhfl~i'tllJ~~:::'Lt1tltl1l11.hl"l1f1n1~ilu.Vi 

..~,zn \l1Wif'lJ":ifl" 'VIlJ1ElmllJ":i'dlJ~\I ~~iil'lJtlu.ID1<i1i'lJ":i fI ~\l1~f'lJlJtl'lJ 'VIlJlmtlu. 
1J 1 '" 

'VIU\I~ tl~lf1~'d'VI 'lt1'V1U'dEl \l1U. 1~ttlu.~i'lJ":i fittlu.f1~ \lfI":il'd 
1J 

"mi":ifl" 'VIlJ1El~\I ~~1~f'lJtlu.~~ln~iie:hm~tlu.~1'V1Li":ifl<illm:::;t1jfJ'lJd
1J if 1 11 1 

"I " 'VIU.'d EI \11 U. 'VImEl,4fI \I 

- ti1,zfl<il":i'd~':i1"l1111':im:::;'YI':i'd\l fltl\l ti1,zfl\llu.f1m:::;m':ilJm':im':iffl1il":imff"J.IlJ~ilU. 
, 11 ,41 

ti1,zfI\llU.f1 m:::m':i lJ111':i ~tlin1Ylb~tl \l111':iiJ tl \lnu.tb~::; f1'd'lJfllJh fI bL~:::;'VIU'dEl\llU.« \lnlilH 'du.~ ~1 \I 
1 

<l,.< u,., 0 Q.,> I J::::. A A. 

- ff1U.fI\llU.ffl1il':i mff"J.I~\I'VI'd1il ff1U.1I\llU.ff \I bff':ilJ'd"l11111':i LL~:::;'lJ":im':iffl1il':i mff"J.I, , 
h \I~m'lJl~f'lu.~ h \I~fJl'lJ1~~'d1tl h \I~m'lJl~"l1lJ"l1U. f'lu.ii111':i bb~'YIiibb~::;tlU.liTEl ti1,zn\llu.

1J , 1J 

U<v Ii,..> t tt d 

'VI 'd'VIU.l'V1U.'dEl \11 U. 'VI lJ1 tJfI \I 

- ~'d'VI'lt1ti1,zflm'd~':i1"l1m':im::;'YI':i'd\l ~ehu.'dEl111':intl\l ~'d'VI'ltlf1tl\l ~ei1u.'dElm':i 
1J 1J 

ti1,z1l\llU.f1 m:::;m':ilJ111':i111':iff11in mff"J.IlJ~ilU. ~'d'VI'lt1ti1UfI \llU.f1 m::;m':ilJ111':i~tli fl1Y1 b~tl\l 
, 1J .. 

1I1':iiJtl \I nu.bt~::;m'lJfllJh fI bb~:::;~'d'VI 'It1'VI U'dEl \llU.«\I niii H 'dU.fI ~1 \I n<11iiti1,z11 \llU.tl rllU.H'dU.11 iimfl 
, 1J 1J 

- U.l£Jbb~'YIiiff11il':i mff"J.I~\I'VI11i1 ~ehil.'dEl111':i th,zfl \I 1U.H \I b«1lJ1"l11111':i bb~:::;'lJ1m':i
, 1J 

I 

ffl1il':imff"lJ ~ei1u.'dfJm':ih \I~tJ1'lJ1~f'lu.ii ~ei1u.'dElm':ih \I~tJ1'lJl~il'd1tl ~ei1u.'dElm':ih \I~m'lJl~ 
, tJ 1J 1J tJ 

~o If! t Q.,> 0 Q.J Q., a tv 

"l1lJ"l1u. ~tl1U.'dfJ111':if'lu.tJm':i bb ~'YI£Jbb~ :::;tlu.1lJtJ ffl1i1':i mff"J.Itl1 bl1mb~:::;'VI'd'VIu.lffmu.tlu.1lJEl 
, tJ 1J 1 

"~iiei1u.1~tlu.~1'VILi':i fI" 'VIlJ1tJ~\I ~'d'VI'ltl'V1U'dEl\llU.'VIitl~~1~f'lJlJtl'lJ'VIlJ1EllIi1El 
1J , 1J 

~1 ttlu.'VI,z\l~tl 

"~m'lJfllJmdli':ifl" 'VIlJ1El~ \I ~~1~f'lJ Lb<11 \li\l'VIitllJtl'lJ'VIlJ1£Jbilu.m~~fl1Y tiLelfl1Y':i
1J , 1J 

~1 11 ~'d'VI 'It1'VI U'dEl\llU. 1~ii'VI'lt1~f1'd'lJfllJ111':itl1i~\l1U."lJtl \lYfUfI \l1u.i'lJ':i tI bb~:::; btlu.~f'lJtllil"l1el 'lJ , .., 1J 

lu.1I1':i~IiI'VInfi bb~:::;~un\llu.i'lJ':ifll~n'lJmi':ifl 
1J 

"~f1'd'lJflm fI" 'VIlJ1El~\I mi':i fllu.m ru~mi':im~u.'YIH1tln'lJ':iflElu.4i~L~El'd Lb~:::;~
tJ, 1J tJ 1J tJ 

tIl'dlff~fflillu.m ru~1I1':ili':itlii~1'dlJb~u.YI1\11tl'VImElflu. , , tJ 

,rll 4 ntlu.1I1dli":itl l~~H''':iflmtlmb'lJ'lJ 3 .yhfJd::;djfJ'lJff1U.flU.ltl1lfilJu.m11~'dfJ
1J .. 

':illdl"l1m':i ~.ff .2523 tu.bffu.tl~iiei1u.1~tlu.~1~i':ifl b~tl1~f'lJtlU.~bt ~'d 1~~m'lJfllJ1I1':i1i 
tJ 1 , 1J 1 

':i fI btl u.~bfi'lJfn1Y1'V1 ~fli1u.mdtl~~ b1 fJ\I<il1lJ~1~'lJ1~b1El'lJbi'mJb ~tl1l1':im'd~fftl'lJ ill111':i"lJtl1-.n 

':ifliinnb1J.n~lfJ'hL~tlL~~\l41'dfJ 1~mtlmt'lJ'lJ 3 ~\l1I~1'd dju.Ghm1b~lJflfl 1 uU'lJ lli1fJ1~~m'lJfllJtJ , 

1I1':ili":im1.lu.~di 'lJffl1Yl~1 m lbb'YIu.4i'u.uU'lJ H'dU.4i'U.uU'lJ1~bm'lJ'tln'lJ1'lJ"J.Itltlu.~LiJ1I ~lfJ,h
1J 1 
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m:i"l"HlfHJ1l'tlLi~:;i1f)\I'~fUf)u.mi~lfl~1iehu.Hf)U.~iiL~'i"HlO;)lllj:;~UtJUdrif)u.
1 U 1 

'Ylflfl~ \I brif)'~fUf)u.mi ~L~1 L~~mUfl1IjtldJu.~mUmJLL~:;0;) Lb1;IL~'Vill'fl\llU.iUjtltl1iUiiO;)11l
, , 11" 11' '1J .. 

fl!}~ 1I1tJ11~1tJ fllj ~jHj~7 f)fl!} ~1IltJ ~u.~L~tJ1-llf) \110;)£1 LfI~ \I fifo;) 

W"1£1\11U.1~ 3Jm~~~LL~:;m11l~lLtlU.f)Hb~lILiimf)ml111~ i LU.LLUU 3 'fil£lj:;bUtJU 

ffl"flU.ltJflf~1Iu.m';h~1tJjml"lffllj 'Vi. fT. 2523 n'~ 1~tJi1f)\I'.mf)u.mitht~m:;'Ylj1\1~11ilj m~"lJ.. " 
rif)u. 

,f6 5 fllj'\I~m~f)L'Vi~\lffl~funnLijtl'tljl"lffllj111tJLU.b"lJ0;)~\I~1~lfu. 1 ,~ 
~1Wlh~U1£I\llU.'\I~m~m'Vi~\I'~fI~\I~:;'lh1lu.n11fl111l1l"lJf)\Iti\lbfiuL~f)b'Vi~\I"lJf)\lj tlflU.~'ifu 

I 

/- f)U.mlL~"1t1jl"lffllj tJflL1u.Lu.m nt~btlU.fllj'~m~f)b'Vi~\lffl~fufllj1ijfl'thl"lffllj1U.L"lJ0;), 
~\I~10;)~'Yljnu.~lj bb~:;1immlb"lJO;)fl1l\1"lJ11\l~\lm~tllu.~~l~Ulm~f)L'Vi~\I'~tJlfl ~7f)fllj'\I, 
~m~f)b'Vi~\lLrif) 1,rtU.1l1lfllj6Jff)1IUlj \I 1~f)rl1u.~~YH:t1l"lJf)\I~1~"1~U1tJ\llU., u, 

,f6 6 1~'Viufl·nu.iujtl'Yllm11l~:;m~o;)j11l~111 'Vi ml11 b1tJ ui'f)tJ"lJf)\lj tlL~'Viff)1I 

~:;1ijl"lffllj'~b~1If) bbt'l:;L~nnUlj
I 
\lfn'MlO;)11l1h~u.~b1~1 ~7f)0;)11l~nf)\I.ul\lUlj

, 
\I Lm:;"l 

l~tJ1~~fl1Ufl1IflljLij tl ~t1u.~mUfl1I'Vill'fl\llU.iujtl1~mf)fl ~UU'V'lf)111bbUU 4 'film:;~U£lU
1J, 1.1' 

!II 
'lI6 7 

,f6 8 Ujj~n:;bu£lu111tJ1u. ~l'\I~7f)~U\lfff)1If)U~1Ilf.l1~ i ~\I'~f)f)nO;)111 
j ~LU£lUfflll'fl\llU.tI ~~m~'Ylj1\1~11in m~"lJ11~1£1'V1 ~flLfl mst1flljLijtl fllj bnuffl'Ml fln6Jff)1I

, I 

Ulj\ljmhu.n~l\l bL~:::jtlfUjf)\I 'Vi.fT. 2523 bL~:::j:::~UtJufflll'n ...nu.tI~~m~'Ylj1\1~11ilj m~"lJ
1 , 

11~1tJ'VI~flLfl mst1fln1ijtl fllj~nuffl'Ml LL~~6Jff)lIUl~\ljtl~1U.fl~1...1LL~:;jflfUjf)...1 ('il. UU~ 2) 

'Vi.fT. 2524 1~fI...11fi~ilf)'tiL'Yh~'~i~'VI7mblf...1iluj:;LUtJud 'VI7f)1lu.n1H:;'~f)f)m::: LutJU111[11u. 

~l'...1'V17 f)'VIU...1ff f)1If) U'VI 111[11'VI ~ o;)lllj:; bU[1udLL~1 
i6 9 Lu.mnt~ihjru'VI1L~tJ1ilUflljtl1iUiiO;)lm:;LUtlud 1~tI~~m:;'Ylj'H~11iljm~OJ:r.J I 

btlu.mit~d'tJ~"lJlO;)
u 

I 

tlj:;fllfT m 1U.fI 18 fl1l111'WU.t 2526, 

(u.lmb'Vi'Yl~1IU~1 ~m'VIuu.'Ylii) 

tI~~m:;'Ylj'N~l1ilj m~"lJ, 

http:LU�lUfflll'fl\llU.tI
http:l'\I~7f)~U\lfff)1If)U~1Ilf.l1
http:fUf)u.mi






















































































































































~lCJf1ru~fJilJ'U~TI~iJlJ~bJjerr'U~ ®ct b1J~lCJ'Uhtctct bbi:1~bJjerr'U~ <9> 'Wfl~mf1lJ ®ctctct ~'1.Q

<9>. b~'U"1leJUnl'jUfUbbm "1lVl~mflru~bbi:1~ bb'UTVl1'11'Unl'jb 'l11'jtlCJ'UI'11J11m'U'jl"1lnl'jmlJ~

"
m~Vl'jl'lnl'jf1~'1b?l'UeJ ~'1-U

<9>.<9> bU~ CJ'UbbUi:1'1'j~CJ~blmvh61'1J'1Jlb'l11'jtlCJ'Ul'1lJl1m'U'jl"1lfl1'j"iJlfl m tJ bU'U ct tJ
<9>. ® VlU Vll 'U?l ~ 'j fll 'j Al 'U1 ru f5~ 'j 1 fi 1 b'l11 'j tl CJ'UI'll VIbVllJ 1 ~ ?llJ n U?l illl fll 'j ill

"
1'UiJ"iJ~u'U l~CJufuf5 ~'jlfilb 'l11'jtlCJ'UI'1U'j~bilVl~1'1 1mlJ~ m~Vl'jl'lfl1'jf1~'1n lVl'U~i:1~i:1'1U'j~lJlru{eJCJi:1~ <9>0

CJfl bl'Umru fl1'jb 'l11'jtlCJ'UI'1"1leJ'I~l'U"Jl"1lfl1'j~1~ b~lJ~ lb '0 'Ufl1'j~llJm~tJl'U fl1'j~ ~~ eJ~~~ 1'1

~llJ'j~b{j CJu~l11 fl'U1CJflf \ilJ'U~~ll~l CJnl'j9/r?l~ 'I"J.\"1.®ctmct bbi:1~~bbnh b~lJb~ lJ Vl~eJ~ ~111 fl'lUU'j~lJlru~ ,
1M~"iJl'jrul1V1f1l1lJb~'U"1leJU 1V1b'l11'jtlCJ'U1'1bU'U'j~CJ~blm m tJ 1uneJ'U~f1ru~f\ilJ'U~~"iJ~iJlJ~ (®ct blJ~lCJ'U ®ctctct)~
fitVI~lb'O'Ufl1'j~eJ 1U1~~llJVl~ flbflru~ b~lJ

®. lJeJUVl1J1CJ1VIm~Vl"Jl'lnl'jf1~ 'I (mlJu '1J~ flm'l) fu 1U~"iJl'jrul~llJnU~l11 fl'lUU"J~lJlru

bbi:1~Vlt1lCJ'Il'U~ b~CJloVeJ'Ib~mbm"1liJ '1JVll~l'1 1b~mnmtlCJ'UI'1~t11lJl1 m 'U'jl"1lnl'j b'l1'Unl'j~l'1'I"Jl1 fl'll'U-lJU'jtl

nl'jb Ufl~ 1 CJb~'U~eJU bbVl'Unl'jUn U~'11'U'UeJfl bli:11'jl"1lnl'j"1leJ'I'l"J11 fl'll'U-lJU'jtl~ ~ 1 '1"iJ1 flJl1 CJ'UeJfl (outsource)

bbi:1~nl'j~lb'O'Unl'j~lVlfu'jml"1lnl'j~iJmCJ nl'j H'Il'U'Ul'U b'l1'U1oV'Il'U1J1bn'Uflll <9>0 tJ bbi:1~tJ'I1dJ?lllJl'jtl~~Vll,
'jtl CJ'U1'11VldJVl~ bbVl'U bU 'U~ 'U bbi:1~Vllfl'<ii'1 bU 'U~ eJ'IufuU1 'I bbm 'UoVeJflDVl1J1 CJ 'j~b {j CJU Vl~ mflru~ ~ b~ CJloVeJ'I

fitVI~lb'O'Ufl1'j bb~l1 Vlt11b?l'UeJf1ru~fJilJ'U~~~eJ 1u

"
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     สํานักความรับผิดทางแพงกลุมพัฒนาและบริหารงานละเมิด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Office of  Civil Liability 

 

ย่อคําวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาความรบัผิดทางแพ่ง 
 

เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๗/๒๕๕๖ 
 

สํานวนเลขที่   ๑๔/๔๗/๒๕๕๖ (มีมติครั้งที่ 14/๒๕๕6 วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
ประเภทสํานวน   อุบัติเหตุ 

เรื่อง   รถยนต์ราชการของหน่วยงานของรัฐเกิดอุบัติเหตุชนวัว 
    สรุปข้อเท็จจริง   เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ นาย ว. ผู้อํานวยการ และนาย พ. 
พนักงานขับรถยนต์ได้นํารถยนต์ราชการประจําหน่วยงานของรัฐเดินทางไปวัดเพื่อร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลศพ   
ของนาย อ. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และนาย ป. ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ               
ขณะปฏิ บั ติหน้าที่ ในพื้นที่  เมื่อวันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ขณะเดินทางกลับเวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น.                   
ได้ประสบอุบัติเหตุชนวัว ทําให้รถยนต์ของทางราชการ ได้รับความเสียหายคิดเป็นจํานวนเงิน ๘๖,๐๒๗.๗๒ บาท 
ความเห็นของพนักสอบสวน - 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  เห็นว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ ใดต้องรับผิด            
ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการ 
คําวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ประเด็นที่พิจารณา  มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่ จํานวนเท่าใด 
กฎหมายที่พิจารณา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ตามสํานวนการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า    
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ นาย ว. ผู้อํานวยการ และนาย พ. พนักงานขับรถยนต์ ได้นํารถยนต์ราชการ
ประจําหน่วยงานของรัฐเดินทางไปวัดเพื่อร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลศพของนาย อ. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และนาย ป. 
ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ขณะเดินทางกลับเวลาประมาณ 
๒๒.๑๐ น .ได้ประสบอุบัติเหตุชนวัวบนทางหลวง ทําให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย             
คิดเป็นจํานวนเงิน ๘๖,๐๒๗.๗๒ บาท เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า กรณีการขออนุญาตใช้รถยนต์
ของทางราชการนอกเวลาราชการเพื่อไปร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลศพของนาย อ. และนาย ป. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่    
ของหน่วยงาน เนื่องจากเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นั้น 
เมื่อได้มีการขออนุญาตตามขั้นตอนของการขอใช้รถยนต์ของส่วนราชการนั้นแล้ว ถือได้ว่าการเดินทางดังกล่าว
เป็นไปเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ  จึงเป็นการปฏิ บัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ            
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากได้มีวัว
ว่ิงขึ้นมาจากข้างทางตัดหน้ารถยนต์ที่นาย พ. ขับมาโดยกะทันหันในระยะกระชั้นชิด อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุสุดวิสัย 
มิได้เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของนาย พ. จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ทางราชการ 
 
 
ผู้ย่อ นายปัฐพงค์    จันทร์นิยม  นิติกร 
ผู้ตรวจ นายวีระวัฒน์  วัฒกระวรรณ์  ผอ. วค. 



























































  
 
 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

รวมระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน 

เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           นายเสมอ  กาฬภักดี 
                              ผู้รวบรวม 

 
 
 

 
 



  
 

              

 

 

 

 

  

 
 

                                    เรื่องในเล่ม 
 
            รวมระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ              

เล่มนี้ ได้รวบรวมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเกี ่ยวกับการใช้รถยนต์ของทางราชการ พร้อมหนังสือตอบข้อหารือ 

นอกจากนี้ยังมีหนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรี และความผิดทางอาญา เกี่ยวกับการ          

นำรถยนต์ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว รวมทั้งเรื่องการซ่อมรถยนต์ไปก่อนที่การสอบ

ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะแล้วเสร็จ ความรับผิดทางละเมิดกรณีขับรถยนต์

ราชการไปชนกับรถยนต์ของบุคคลภายนอก การนำรถยนต์ราชการไปงานศพ การมอบ

ซากรถยนต์ราชการให้กับผู้ที่ชดใช้ค่าเสียหายครบถ้วนแล้ว การเช่ารถยนต์มาใช้                

ในราชการ การรับเงินแทนการรับรถยนต์ประจำตำแหน่ง มาตรการความปลอดภัย              

ในการใช้รถยนต์พยาบาล การใช้บัตรเติมน้ำมัน การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและการออก

ใบสั่งซื้อน้ำมัน ทั้งนี้ หนังสือเวียนต่างๆ อาจจะมีการแก้ไขในภายหลังเพื่อให้ทันสมัย             

จึงขอให้ท่านทำการค้นคว้าเพิ่มเติมประกอบอีกครัง้หน่ึง 

             หวังว่ารวมระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน เกี ่ยวกับการ             

ใช้รถยนต์ราชการ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านในการปฏิบัติงานอยู่บ้าง                       

 

                                                     เสมอ  กาฬภักดี 
                                                        ผู้รวบรวม 
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~lCJf1ru~fJilJ'U~TI~iJlJ~bJjerr'U~ ®ct b1J~lCJ'Uhtctct bbi:1~bJjerr'U~ <9> 'Wfl~mf1lJ ®ctctct ~'1.Q

<9>. b~'U"1leJUnl'jUfUbbm "1lVl~mflru~bbi:1~ bb'UTVl1'11'Unl'jb 'l11'jtlCJ'UI'11J11m'U'jl"1lnl'jmlJ~

"
m~Vl'jl'lnl'jf1~'1b?l'UeJ ~'1-U
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     สํานักความรับผิดทางแพงกลุมพัฒนาและบริหารงานละเมิด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Office of  Civil Liability 

 

ย่อคําวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาความรบัผิดทางแพ่ง 
 

เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๗/๒๕๕๖ 
 

สํานวนเลขที่   ๑๔/๔๗/๒๕๕๖ (มีมติครั้งที่ 14/๒๕๕6 วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
ประเภทสํานวน   อุบัติเหตุ 

เรื่อง   รถยนต์ราชการของหน่วยงานของรัฐเกิดอุบัติเหตุชนวัว 
    สรุปข้อเท็จจริง   เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ นาย ว. ผู้อํานวยการ และนาย พ. 
พนักงานขับรถยนต์ได้นํารถยนต์ราชการประจําหน่วยงานของรัฐเดินทางไปวัดเพื่อร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลศพ   
ของนาย อ. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และนาย ป. ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ               
ขณะปฏิ บั ติหน้าที่ ในพื้นที่  เมื่อวันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ขณะเดินทางกลับเวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น.                   
ได้ประสบอุบัติเหตุชนวัว ทําให้รถยนต์ของทางราชการ ได้รับความเสียหายคิดเป็นจํานวนเงิน ๘๖,๐๒๗.๗๒ บาท 
ความเห็นของพนักสอบสวน - 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  เห็นว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ ใดต้องรับผิด            
ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการ 
คําวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ประเด็นที่พิจารณา  มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่ จํานวนเท่าใด 
กฎหมายที่พิจารณา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ตามสํานวนการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า    
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ นาย ว. ผู้อํานวยการ และนาย พ. พนักงานขับรถยนต์ ได้นํารถยนต์ราชการ
ประจําหน่วยงานของรัฐเดินทางไปวัดเพื่อร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลศพของนาย อ. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และนาย ป. 
ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ขณะเดินทางกลับเวลาประมาณ 
๒๒.๑๐ น .ได้ประสบอุบัติเหตุชนวัวบนทางหลวง ทําให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย             
คิดเป็นจํานวนเงิน ๘๖,๐๒๗.๗๒ บาท เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า กรณีการขออนุญาตใช้รถยนต์
ของทางราชการนอกเวลาราชการเพื่อไปร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลศพของนาย อ. และนาย ป. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่    
ของหน่วยงาน เนื่องจากเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นั้น 
เมื่อได้มีการขออนุญาตตามขั้นตอนของการขอใช้รถยนต์ของส่วนราชการนั้นแล้ว ถือได้ว่าการเดินทางดังกล่าว
เป็นไปเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ  จึงเป็นการปฏิ บัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ            
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากได้มีวัว
ว่ิงขึ้นมาจากข้างทางตัดหน้ารถยนต์ที่นาย พ. ขับมาโดยกะทันหันในระยะกระชั้นชิด อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุสุดวิสัย 
มิได้เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของนาย พ. จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ทางราชการ 
 
 
ผู้ย่อ นายปัฐพงค์    จันทร์นิยม  นิติกร 
ผู้ตรวจ นายวีระวัฒน์  วัฒกระวรรณ์  ผอ. วค. 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 19 กันยายน 2564 
หัวข้อ: รวมระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ โดย นายเสมอ  กาฬภักดี 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รวมระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ โดย นายเสมอ  กาฬภักดี 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  19  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  19  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  19  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

 




