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ขอควรคิดตามมาตรา ๕ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยทีพ่ ระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่ มีเหตุผลทีป่ รากฏอยูใ น
หมายเหตุทา ยพระราชบัญญัตวิ า “...การทีเ่ จาหนาทีด่ าํ เนินกิจการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐนัน้ หาได
เปนไปเพือ่ ประโยชนอนั เปนการเฉพาะตัวไม การปลอยใหความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่
ปฏิบตั งิ านในหนาทีแ่ ละเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยจงึ เปนการไมเหมาะสมกอใหเกิดความเขาใจผิดวา เจาหนาทีจ่ ะตองรับผิดในการกระทํา
ตาง ๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอก
เพียงใดก็จะมีการฟองไลเบีย้ เอาจากเจาหนาทีเ่ ต็มจํานวนนัน้ ทัง้ ทีบ่ างกรณีเกิดขึน้ โดยความไมตงั้ ใจหรือ
ความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบ
กฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาที่ตองรวมรับผิดในการกระทําของเจาหนาที่ผูอื่นดวย ซึ่งระบบนั้น
มุงหมายแตจะไดเงินครบโดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมที่จะมีตอแตละคน กรณีเปนการกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมแกเจาหนาที่และยังเปนการบั่นทอนกําลังขวัญในการทํางานของเจาหนาที่ดวย
จนบางครัง้ กลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาทีไ่ มกลาตัดสินใจดําเนินงานเทาทีค่ วร เพราะเกรง
ความรับผิดชอบทีจ่ ะเกิดแกตน อนึง่ การใหคณ
ุ ใหโทษแกเจาหนาทีเ่ พือ่ ควบคุมการทํางานของเจาหนาทีย่ งั
มีวธิ กี ารในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินยั กํากับดูแลอีกสวนหนึง่ อันเปนหลักประกัน
มิใหเจาหนาที่ทําการใด ๆ โดยไมรอบคอบอยูแลว ดังนั้น จึงสมควรกําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิด
ทางละเมิดในการปฏิบตั งิ านในหนาทีเ่ ฉพาะเมือ่ เปนการจงใจกระทําเพือ่ การเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิด
ความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานัน้ และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนาํ หลัก
ลูกหนีร้ ว มมาใชบงั คับ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมและเพิม่ พูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของรัฐ…”
ซึง่ หลักการทีห่ นวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเ สียหายในผลแหงละเมิดทีเ่ จาหนาทีข่ องตนไดกระทําในการ
ปฏิบัติหนาที่นั้น ไดบัญญัติไวในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สวนมาตรา ๕ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่รองรับในกรณีที่การละเมิดเกิดจาก
เจาหนาทีซ่ งึ่ ไมไดสงั กัดหนวยงานของรัฐแหงใด กฎหมายใหถอื วากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐ
ทีต่ อ งรับผิด ซึง่ เปนกรณีทนี่ า พิจารณาวา เจาหนาทีซ่ งึ่ ไมสงั กัดหนวยงานของรัฐทีก่ ระทรวงการคลังจะตอง
รับผิดชอบในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่นั้นไดทําขึ้นนั้น มีความหมายอยางไร ดังนั้น จึงขอเสนอเรื่อง
“ขอควรคิดตามมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙”
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ขอควรคิดตามมาตรา ๕ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัตค
ิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เพือ่ ใหผอู า นไดรถู งึ หลักการและเจตนารมณของพระราชบัญญัตดิ งั กลาวในเรือ่ งเกีย่ วกับความรับผิดของ
หนวยงานของรัฐตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลบังคับใชเมือ่ วันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ อันมีผลทําใหเจาหนาทีต่ อ งรับผิดทางละเมิดในการปฏิบตั งิ านในหนาที่ เฉพาะเมือ่
เปนการจงใจกระทําเพือ่ การเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
เทานัน้ และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคน มิใหนาํ หลักลูกหนีร้ ว มมาใชบงั คับ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดความ
เปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบงั คับเกีย่ วกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ ตอมาไดมกี ารออก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยหลักเกณฑการปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึ้น เพื่อใชเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ให
เหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
และที่แกไขเพิ่มเติมกําหนดคํานิยามที่สําคัญ ไดแก คําวา
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ ทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมภิ าค ราชการสวนทองถิน่ และรัฐวิสาหกิจทีต่ งั้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึง หนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให
เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
“เจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูป ฏิบตั งิ านประเภทอืน่ ไมวา จะ
เปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด
“ความเสียหาย” หมายความวา ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอยางใด ๆ แตไมรวมถึง
การออกคําสั่งหรือกฎ
สําหรับคําวา “ละเมิด” ทั้งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม ไมไดกาํ หนดคํานิยามไว จึงตองพิจารณาตามบทบัญญัตขิ อง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอ
บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิน
หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจึงตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดใหคุมครอง
การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ในขณะปฏิบัติหนาที่ ซึ่งมีผลทําใหเกิดความเสียหายตอผูอื่นไวตาม
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง วาหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนได
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่สังกัดไดโดยตรง
แตจะฟองเจาหนาทีไ่ มได และในมาตรา ๕ วรรคสอง กําหนดวา ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาทีซ่ งึ่ ไมได
สังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิด
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หมายความวา บุคคลภายนอกทีไ่ ดรบั ความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ ไดแก
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใชหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําของเจาหนาที่และ
ใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
คนอื่น ไมวาเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดจะสังกัดหนวยงานเดียวกันกับเจาหนาที่ผูไดรับความเสียหาย
หรือสังกัดหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือไมก็ตาม ผูเสียหายมีสิทธิเรียกรองใหหนวยงานตนสังกัดของ
เจาหนาทีช่ ดใชคา สินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจาหนาทีไ่ ด แตหากเจาหนาทีไ่ มมตี น สังกัด
ผูเสียหายสามารถเรียกคาเสียหายจากกระทรวงการคลัง
สําหรับวิธกี ารเรียกคาเสียหาย มาตรา ๑๑ ไดใหสทิ ธิแกผเู สียหายทีจ่ ะเลือกใชวธิ ยี นื่ คําขอตอ
หนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาเสียหายแกตนได แทนที่จะใชวิธีการฟองคดีซึ่งอาจตองใชเวลา
พอสมควร โดยหากมีการยื่นคํารอง หนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองพิจารณาโดยไมชักชา แตถาเปนเรื่อง
ซับซอนจะกําหนดใหใชระยะเวลาไมเกิน ๑๘๐ วัน ถาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา เจาหนาที่
ของตนกระทําละเมิดจริงก็กาํ หนดคาเสียหายไปดวย และสงคําสัง่ นัน้ ใหกบั ผูเ สียหายทีย่ นื่ คํารอง แตถา
หนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา เจาหนาที่หรือหนวยงานไมตองรับผิด ก็ใหยกคํารองและแจงให
ผูเ สียหายทราบ ซึง่ หากผูเ สียหายไมเห็นดวยก็มสี ทิ ธิฟอ งคดีตอ ศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแตวนั ที่
ไดรับแจงผลการวินิจฉัย กรณีการเยียวยาความเสียหายใหกับผูเสียหาย จึงสามารถดําเนินการไดโดย
ไมตองเสียคาขึ้นศาลหรือคาธรรมเนียมใด ๆ และไมตองเสียเวลาในการใชสิทธิทางศาลตามปกติ
ที่กลาวมาขางตนเปนการแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการตราพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ตองการใหความคุมครองเจาหนาที่ที่กระทําละเมิดในขณะ
ปฏิบัติหนาที่มิตองรับผิดชดใชคาเสียหาย โดยใหหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดเปนผูชดใช รวมทั้งหาก
เจาหนาที่ที่ไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ก็กําหนดใหกระทรวงการคลังเปนผูชดใช
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาก็คือ เจาหนาที่ที่ไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดจะมีได
ในกรณีใดบาง เพราะเจาหนาทีข่ องรัฐทุกคนลวนมีหนวยงานตนสังกัดทัง้ สิน้ เชน ผูเ ขียนดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองคดีก็สังกัดกรมบัญชีกลาง แตในการบริหารราชการของหนวยงานของรัฐหลายแหง
จะมีการตรากฎหมายใชบงั คับกับการบริหารราชการแผนดินตามภารกิจของหนวยงานของรัฐนัน้ ๆ เชน
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร แตงตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่
ตามอํานาจทําใหมีผูไดรับความเสียหาย จนนํามาสูการฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อเรียกคาเสียหาย
ผูเ สียหายก็จะฟองกระทรวงการคลังใหเปนผูร บั ผิดชอบชดใชคา เสียหายโดยอางบทบัญญัตติ ามมาตรา ๕
วรรคสอง ทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตน เนือ่ งจากเห็นวา คณะกรรมการเปนเจาหนาทีท่ ไี่ มไดสงั กัดหนวยงาน
ของรัฐแหงใด ทัง้ นี้ เพราะองคประกอบของคณะกรรมการจะประกอบไปดวยเจาหนาทีจ่ ากหนวยงานตาง ๆ
มารวมใหความเห็น โดยคณะกรรมการไมไดอยูภายใตบังคับบัญชาของหนวยงานที่ดําเนินการใหมี
คณะกรรมการชุดนั้น ๆ ขึ้น เชน คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครที่ยกตัวอยางขางตน
มี อ ธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น หรื อ รองอธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น มอบหมายเป น ประธานกรรมการ
ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสด ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมการผังเมือง ผูแทนกรมชลประทาน

๕๑

ขอควรคิดตามมาตรา ๕ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัตค
ิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ผูแ ทนสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และผูท รงคุณวุฒอิ กี ๔ คน ซึง่ ปลัดกระทรวง
มหาดไทยแตงตั้งเปนกรรมการและผูแทนกรมที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่
กํากับดูแลการจัดสรรที่ภายในจังหวัดใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ แตคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กรุงเทพมหานครมิไดอยูใตบังคับบัญชาของกรมที่ดิน หรือกรณีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ซึ่งแตงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานปลัด
กระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย
และใหเลขาธิการ ก.พ.เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม รวมทั้ง
ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
แตคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมิไดอยูภายใตบังคับบัญชาของสํานักงานขาราชการพลเรือน
เมือ่ พิจารณาเจตนารมณของมาตรา ๕ วรรคสอง ของพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว เห็นวา มีเจตนารมณใหใชในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ รวมถึง
คณะกรรมการซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ ใหปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยมิไดเปนไปเพือ่ ประโยชนหรือภารกิจของหนวยงานใด
หนวยงานหนึง่ โดยเฉพาะ แตเปนการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมายตามกฎหมายเปนการเฉพาะ
หากเจาหนาทีด่ งั กลาวปฏิบตั งิ านตามหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมายจนเกิดเหตุละเมิดเปนเหตุใหมผี ไู ดรบั ความ
เสียหายตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะตองมีหนวยงานหนึง่
หนวยงานใดรับผิดชอบชดใชความเสียหายนัน้ เหตุทพี่ ระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคสอง กําหนดใหกระทรวงการคลังเปนหนวยงานทีต่ อ งรับผิดในผลแหงละเมิด
ในกรณีทกี่ ารละเมิดเกิดจากเจาหนาทีซ่ งึ่ ไมไดสงั กัดหนวยงานของรัฐแหงใดนัน้ ก็เนือ่ งจากการทีก่ ระทรวง
การคลังเปนหนวยงานทีม่ อี าํ นาจหนาทีด่ แู ลการเงินการคลังของแผนดิน ตามทีพ่ ระราชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดไว เมื่อไมมีหนวยงานของรัฐแหงใด
เปนผูรับผิดชอบความเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ไดกระทําขึ้นแลว จึงตองกําหนดให
กระทรวงการคลังเปนผูร บั ผิดชอบ จึงเห็นวา การทีจ่ ะกําหนดใหกระทรวงการคลังเปนหนวยงานทีจ่ ะตอง
รับผิด ควรจะตองพิจารณาถึงกรณีที่ไมอาจมีหนวยงานใดรับผิดในความเสียหายไดอยางแทจริงเทานั้น
ความหมายและเจตนารมณของการสังกัดหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะกรณีทผี่ ถู กู กลาวหาวา
กระทําละเมิดเปนองคกรในรูปคณะกรรมการ ไมควรพิจารณาจากการเปนบุคคลในสังกัดของหนวยงาน
ในลักษณะเดียวกับเจาหนาทีใ่ นหนวยงานของรัฐตามปกติ ซึง่ การทีเ่ จาหนาทีท่ อี่ ยูใ นสังกัดของหนวยงานนัน้ ๆ
มีความมุง หมายในเรือ่ งของการบรรจุ แตงตัง้ การรับเงินเดือน การบังคับบัญชา การปฏิบตั หิ นาทีต่ ามภารกิจ
ของหนวยงานและตามตําแหนงหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนด สวนองคกรในรูปแบบคณะกรรมการ
โดยเฉพาะคณะกรรมการทีก่ าํ หนดไวโดยกฎหมายเปนการเฉพาะ ซึง่ แตงตัง้ จากผูม คี วามรูค วามสามารถ
จากหลายองคกร มีหนาทีห่ ลัก คือ พิจารณาใหความเห็น กํากับดูแล การใชดลุ พินจิ ตัดสินวินจิ ฉัยชีข้ าด

๕๒

บทความทางวิชาการ

ปญหาขอกฎหมายตาง ๆ ของหนวยงานทีเ่ ปนฝายเลขานุการ ยอมไมสามารถทีจ่ ะกําหนดใหคณะกรรมการ
อยูใ นสังกัดของหนวยงานทีท่ าํ หนาทีฝ่ า ยเลขานุการไดโดยตรง แตเมือ่ พิจารณาจากภารกิจอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการแลว จะเห็นไดวาเปนภารกิจอํานาจหนาที่ในเรื่องเดียวกันกับหนวยงานที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการนั้น และหนวยงานที่ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ
คณะกรรมการนั้น ๆ ก็มีหนาที่รับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เชน เสนอขอมูล
ความเห็นประกอบการพิจารณา การอํานวยการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ การขอตั้ง
งบประมาณเปนคาตอบแทน และคาใชจา ยตาง ๆ สําหรับการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ เปนตน ดังนัน้
หากจะพิจารณาถึงความเปนหนวยงานที่เปนเจาสังกัดในแงของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแลว
จึงนาจะหมายถึง หนวยงานทีม่ หี นาทีด่ าํ เนินการสนับสนุนหรืออํานวยการเพือ่ ใหคณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายที่แตงตั้งคณะกรรมการไดกําหนดไว ทั้งในแงความรับผิด
ในการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ (คณะกรรมการ) ในสวนของการพิจารณาและการออกคําสั่ง
ทางปกครอง หนวยงานทีเ่ ปนฝายเลขานุการยอมมีความเขาใจ มีหนาทีเ่ กีย่ วของโดยตรง และในแงของ
ความสามารถในการรับผิดชดใชความเสียหาย หนวยงานดังกลาวก็สามารถรับผิดชอบขอรับจัดสรร
เงินงบประมาณเพื่อชดใชโดยตรงและอาจดําเนินการไดเร็วกวา ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ งเสร็จที่ ๖๓๗/๒๕๔๙๑ ทีเ่ ห็นวา คณะกรรมการการเลือกตัง้ เปนเจาหนาที่
ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
นิติบุคคลรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
และคาใชจายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งมาจากงบประมาณแผนดินตามกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของแตละปซงึ่ จายใหแกสาํ นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
อีกทัง้ ศาลปกครองสูงสุดไดเคยมีคาํ สัง่ ที่ ๒๑/๒๕๔๘๒ เมือ่ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ วางหลักเกณฑ
ในกรณีหนวยงานของรัฐทีจ่ ะถูกฟองคดีเนือ่ งจากเจาหนาทีข่ องตนกระทําละเมิดในการปฏิบตั หิ นาทีน่ นั้
จะตองเปนหนวยงานของรัฐที่เขาลักษณะ ดังนี้ ๑) เปนกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ๒) เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดสังกัดอยู และ ๓) มีงบประมาณของตนเอง
ซึ่งอยูในฐานะที่จะรับผิดชอบคาเสียหายได

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หองสมุดกฎหมาย, ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเสร็จที่ ๖๓๗/๒๕๔๙,
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite16/pdfs/637_2549.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒).
๒
ศาลปกครอง, สืบคนขอมูล, คําพิพากษาคําสั่งศาลปกครองสูงสุด, คําสั่งที่ ๒๑/๒๕๔๘, http://admincourt.go.th/
admincourt/upload/admCase/Document/judgement/PDF/2547/01013-470379-2F-480211-0000020422.pdf
(สืบคนเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒).
๑

๕๓

ขอควรคิดตามมาตรา ๕ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัตค
ิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดยังไดมคี าํ พิพากษาคดีหมายเลขดําที่ อ. ๕๔๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดง
ที่ อ. ๑๕๒๕/๒๕๕๗๓ เมือ่ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วา คณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร
ผูถ กู ฟองคดีที่ ๑ เปนคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ (๑) แหงพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในเขตกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๑๔
แหงพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน จึงเปนเจาหนาทีข่ องรัฐ ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเปนการปฏิบตั งิ านภายในหนวยงานของกรมทีด่ นิ ผูถ กู ฟอง
คดีที่ ๓ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนัน้ ผูฟ อ งคดีทงั้ สี่ จึงไมมอี าํ นาจยืน่ ฟองกระทรวงการคลัง ผูถ กู ฟอง
คดีที่ ๕ ใหรับผิดชดใชคาเสียหายได
เมือ่ พิจารณาเจตนารมณของมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบคําวินจิ ฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา คําสัง่ และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ดังกลาวขางตนแลว จึงเห็นวา กรณีทกี่ ระทรวงการคลังตองรับผิดชอบชดใชคา เสียหาย ก็เฉพาะแตกรณี
ไมมหี นวยงานใดรับผิดในความเสียหายไดอยางแทจริง ดังกรณีทยี่ กตัวอยาง คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนเมือ่ พิจารณาพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม บัญญัติ
ใหมสี าํ นักงานคณะกรรมการพลเรือน มีอาํ นาจหนาทีเ่ ปนเจาหนาทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานในหนาทีข่ อง
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เสนอแนะและใหคาํ ปรึกษาแกกระทรวง ทบวง กรม เกีย่ วกับหลักเกณฑ
วิธกี าร และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ตามทีบ่ ญั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎหมายอืน่ หรือตามทีค่ ณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมอบหมาย
ดังนัน้ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนจึงมีลกั ษณะการปฏิบตั หิ นาทีเ่ พือ่ ประโยชนในการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐอันเปนภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จึงตองถือวา คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนเปนเจาหนาทีใ่ นสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หากการกระทํา
ของคณะกรรมการขาราชพลเรือนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนก็จะตองเปนผูรับผิดชอบ
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตน
จากทีอ่ ธิบายใหเห็นถึงเจตนารมณของมาตรา ๕ วรรคสอง ของพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีไ่ ดมคี าํ พิพากษาคดีหมายเลขดํา
ที่ อ. ๕๔๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๕๒๕/๒๕๕๗๔ เมือ่ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วา คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑)
แหงพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีอาํ นาจหนาทีก่ าํ กับดูแลการจัดสรรทีด่ นิ ภายในเขต
ศาลปกครอง, สื บ ค น ข อ มู ล , คํ า พิ พ ากษาคํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด , คดี ห มายเลขแดงที่ อ. ๑๕๒๕/๒๕๕๗
http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2551/01012-510547-1F591021-0000585159.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒).
๔
เพิ่งอาง.
๓

๕๔

บทความทางวิชาการ

กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเปนการปฏิบตั งิ าน
ภายในหนวยงานของกรมที่ดิน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ผูฟองคดีทั้งสี่ จึงไมมี
อํานาจยืน่ ฟองกระทรวงการคลัง ผูถ กู ฟองคดีที่ ๕ ใหรบั ผิดชดใชคา เสียหายไดแลว จึงเห็นวา การใชบทบัญญัติ
มาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทีก่ าํ หนดให
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐทีต่ อ งรับผิดชดใชคา เสียหายนัน้ จะตองเปนกรณีทไี่ มมหี นวยงาน
ของรัฐที่จะตองรับผิดชอบอยางแทจริงเทานั้น

บทสรุป

กลาวโดยสรุป ถึงแมวาคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายจะประกอบดวยเจาหนาที่จาก
หนวยงานหลายสังกัดและปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจเปนอิสระ ไมอยูภายใตบังคับบัญชาของหนวยงาน
แต ค ณะกรรมการนั้ น จะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามภารกิ จ ของหน ว ยงาน เมื่ อ เป น เช น นี้ จะต อ งถื อ ว า
คณะกรรมการนั้น ๆ เปนเจาหนาที่สังกัดหนวยงานนั้น และหากปฏิบัติหนาที่แลวเกิดความเสียหาย
จะฟองกระทรวงการคลังใหตองรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิได

บรรณานุกรม

๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑวธิ ปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๔. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
๕. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑวธิ ปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
๖. คําวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๖๓๗/๒๕๔๙
๗. คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๑/๒๕๔๘ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
๘. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ. ๕๔๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดง
ที่ อ. ๑๕๒๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๕๕

