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โดยท่ีพระราชบัญญตัคิวามรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่มีเหตุผลท่ีปรากฏอยูใน
หมายเหตุทายพระราชบัญญตัวิา “...การท่ีเจาหนาทีด่าํเนินกจิการตาง ๆ  ของหนวยงานของรัฐนัน้ หาได
เปนไปเพือ่ประโยชนอนัเปนการเฉพาะตวัไม การปลอยใหความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่ในกรณทีี่
ปฏบิตังิานในหนาทีแ่ละเกดิความเสยีหายแกเอกชนเปนไปตามหลกักฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิยจงึเปนการไมเหมาะสมกอใหเกดิความเขาใจผดิวา เจาหนาทีจ่ะตองรบัผดิในการกระทาํ
ตาง ๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการท่ีทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอก
เพยีงใดก็จะมีการฟองไลเบีย้เอาจากเจาหนาทีเ่ตม็จาํนวนน้ัน ทัง้ทีบ่างกรณีเกดิขึน้โดยความไมตัง้ใจหรือ
ความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาที ่นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบ
กฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาที่ตองรวมรับผิดในการกระทําของเจาหนาที่ผูอื่นดวย ซึ่งระบบนั้น
มุงหมายแตจะไดเงินครบโดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมที่จะมีตอแตละคน กรณีเปนการกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมแกเจาหนาที่และยังเปนการบั่นทอนกําลังขวัญในการทํางานของเจาหนาที่ดวย 
จนบางคร้ังกลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาทีไ่มกลาตดัสนิใจดาํเนนิงานเทาทีค่วร เพราะเกรง
ความรบัผดิชอบทีจ่ะเกดิแกตน อนึง่ การใหคณุใหโทษแกเจาหนาทีเ่พือ่ควบคมุการทาํงานของเจาหนาทีย่งั
มวีธิกีารในการบรหิารงานบคุคลและการดาํเนนิการทางวนิยักํากบัดูแลอกีสวนหนึง่ อนัเปนหลกัประกนั
มิใหเจาหนาที่ทําการใด ๆ โดยไมรอบคอบอยูแลว ดังนั้น จึงสมควรกําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิด
ทางละเมดิในการปฏบิตังิานในหนาทีเ่ฉพาะเมือ่เปนการจงใจกระทาํเพือ่การเฉพาะตวั หรอืจงใจใหเกิด
ความเสยีหายหรอืประมาทเลนิเลออยางรายแรงเทานัน้ และใหแบงแยกความรบัผดิของแตละคนมใิหนาํหลกั
ลกูหน้ีรวมมาใชบงัคบั ทัง้นี ้ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเพ่ิมพนูประสิทธภิาพในการปฏิบตังิานของรัฐ…”
ซึง่หลกัการท่ีหนวยงานของรัฐตองรบัผดิตอผูเสยีหายในผลแหงละเมิดทีเ่จาหนาทีข่องตนไดกระทําในการ
ปฏิบัติหนาที่นั้น ไดบัญญัติไวในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สวนมาตรา ๕ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่รองรับในกรณีที่การละเมิดเกิดจาก
เจาหนาทีซ่ึง่ไมไดสงักดัหนวยงานของรฐัแหงใด กฎหมายใหถอืวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรฐั
ทีต่องรบัผดิ ซึง่เปนกรณทีีน่าพจิารณาวา เจาหนาทีซ่ึง่ไมสงักัดหนวยงานของรฐัทีก่ระทรวงการคลังจะตอง
รับผิดชอบในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่นั้นไดทําขึ้นนั้น มีความหมายอยางไร ดังนั้น จึงขอเสนอเรื่อง 
“ขอควรคดิตามมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบญัญัติความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙”

ขอควรคิดตามมาตรา ๕ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
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ข�อควรคิดตามมาตรา ๕ วรรคสอง 
แห�งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๕๐

เพ่ือใหผูอานไดรูถงึหลักการและเจตนารมณของพระราชบญัญตัดิงักลาวในเรือ่งเก่ียวกบัความรบัผดิของ
หนวยงานของรัฐตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาท่ีไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

ตามทีพ่ระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ มผีลบงัคบัใชเมือ่วนัที่ 
๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ อนัมผีลทาํใหเจาหนาทีต่องรบัผดิทางละเมดิในการปฏบิติังานในหนาที ่เฉพาะเมือ่
เปนการจงใจกระทําเพ่ือการเฉพาะตัว หรอืจงใจใหเกดิความเสยีหายหรอืประมาทเลินเลออยางรายแรง
เทานัน้ และใหแบงแยกความรบัผดิของแตละคน มใิหนําหลกัลกูหนีร้วมมาใชบงัคบั ทัง้น้ี เพือ่ใหเกิดความ
เปนธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบงัคับเกีย่วกับการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี ตอมาไดมกีารออก
ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวีาดวยหลกัเกณฑการปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึ้น เพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ให
เหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และที่แกไขเพิ่มเติมกําหนดคํานิยามที่สําคัญ ไดแก คําวา

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรอืสวนราชการ ทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภมิูภาค ราชการสวนทองถิน่ และรัฐวสิาหกิจทีต่ัง้ขึน้โดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึง หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให
เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ีดวย

“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลกูจาง หรอืผูปฏิบตังิานประเภทอ่ืน ไมวาจะ
เปนการแตงต้ังในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด

“ความเสียหาย” หมายความวา ความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดอยางใด ๆ แตไมรวมถึง
การออกคําสั่งหรือกฎ

สําหรับคําวา “ละเมิด” ทั้งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ ไมไดกําหนดคาํนิยามไว จงึตองพจิารณาตามบทบญัญตัขิอง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอ
บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิน
หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจึงตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน”

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดใหคุมครอง
การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ในขณะปฏิบัติหนาที่ ซึ่งมีผลทําใหเกิดความเสียหายตอผูอื่นไวตาม
มาตรา ๕ วรรคหน่ึง วาหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาท่ีของตนได
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีสังกัดไดโดยตรง 
แตจะฟองเจาหนาทีไ่มได และในมาตรา ๕ วรรคสอง กําหนดวา ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาทีซ่ึ่งไมได
สังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิด
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๕๑

 หมายความวา บคุคลภายนอกท่ีไดรบัความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที ่ไดแก 
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใชหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําของเจาหนาที่และ
ใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
คนอื่น ไมวาเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดจะสังกัดหนวยงานเดียวกันกับเจาหนาที่ผูไดรับความเสียหาย
หรือสังกัดหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือไมก็ตาม ผูเสียหายมีสิทธิเรียกรองใหหนวยงานตนสังกัดของ
เจาหนาทีช่ดใชคาสนิไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจาหนาทีไ่ด แตหากเจาหนาทีไ่มมตีนสงักัด 
ผูเสียหายสามารถเรียกคาเสียหายจากกระทรวงการคลัง

สาํหรับวธิกีารเรียกคาเสียหาย มาตรา ๑๑ ไดใหสทิธิแกผูเสียหายทีจ่ะเลือกใชวธิยีืน่คาํขอตอ
หนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาเสียหายแกตนได แทนที่จะใชวิธีการฟองคดีซึ่งอาจตองใชเวลา
พอสมควร โดยหากมีการยื่นคํารอง หนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองพิจารณาโดยไมชักชา แตถาเปนเรื่อง
ซับซอนจะกําหนดใหใชระยะเวลาไมเกิน ๑๘๐ วัน ถาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา เจาหนาที่
ของตนกระทาํละเมดิจรงิกก็าํหนดคาเสยีหายไปดวย และสงคาํสัง่นัน้ใหกบัผูเสยีหายทีย่ืน่คาํรอง แตถา
หนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา เจาหนาที่หรือหนวยงานไมตองรับผิด ก็ใหยกคํารองและแจงให
ผูเสยีหายทราบ ซึง่หากผูเสยีหายไมเหน็ดวยกม็สีทิธฟิองคดตีอศาลปกครองภายใน ๙๐ วนั นบัแตวนัที่
ไดรับแจงผลการวินิจฉัย กรณีการเยียวยาความเสียหายใหกับผูเสียหาย จึงสามารถดําเนินการไดโดย
ไมตองเสียคาขึ้นศาลหรือคาธรรมเนียมใด ๆ และไมตองเสียเวลาในการใชสิทธิทางศาลตามปกติ

ที่กลาวมาขางตนเปนการแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการตราพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ตองการใหความคุมครองเจาหนาที่ที่กระทําละเมิดในขณะ
ปฏิบัติหนาที่มิตองรับผิดชดใชคาเสียหาย โดยใหหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดเปนผูชดใช รวมท้ังหาก
เจาหนาที่ที่ไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ก็กําหนดใหกระทรวงการคลังเปนผูชดใช

กรณีมีประเด็นท่ีตองพิจารณาก็คือ เจาหนาท่ีที่ไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดจะมีได
ในกรณีใดบาง เพราะเจาหนาทีข่องรัฐทกุคนลวนมหีนวยงานตนสงักดัทัง้สิน้ เชน ผูเขยีนดาํรงตําแหนง
ผูอํานวยการกองคดีก็สังกัดกรมบัญชีกลาง แตในการบริหารราชการของหนวยงานของรัฐหลายแหง
จะมีการตรากฎหมายใชบงัคบักบัการบริหารราชการแผนดนิตามภารกิจของหนวยงานของรัฐนัน้ ๆ  เชน 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร แตงตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่
ตามอํานาจทําใหมีผูไดรับความเสียหาย จนนํามาสูการฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อเรียกคาเสียหาย 
ผูเสยีหายกจ็ะฟองกระทรวงการคลงัใหเปนผูรบัผดิชอบชดใชคาเสยีหายโดยอางบทบญัญตัติามมาตรา ๕
วรรคสอง ทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน เนือ่งจากเหน็วา คณะกรรมการเปนเจาหนาทีท่ีไ่มไดสงักดัหนวยงาน
ของรฐัแหงใด ทัง้นี ้เพราะองคประกอบของคณะกรรมการจะประกอบไปดวยเจาหนาทีจ่ากหนวยงานตาง ๆ
มารวมใหความเห็น โดยคณะกรรมการไมไดอยูภายใตบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีดําเนินการใหมี
คณะกรรมการชุดนั้น ๆ ขึ้น เชน คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานครท่ียกตัวอยางขางตน
มีอธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายเปนประธานกรรมการ 
ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสด ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมการผังเมือง ผูแทนกรมชลประทาน 
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creo




ข�อควรคิดตามมาตรา ๕ วรรคสอง 
แห�งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๕๒

ผูแทนสํานกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และผูทรงคุณวฒุอีิก ๔ คน ซึง่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยแตงต้ังเปนกรรมการและผูแทนกรมท่ีดินเปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่
กํากับดูแลการจัดสรรที่ภายในจังหวัดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี แตคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กรุงเทพมหานครมิไดอยูใตบังคับบัญชาของกรมที่ดิน หรือกรณีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ซึ่งแตงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานปลัด
กระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย 
และใหเลขาธิการ ก.พ.เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม รวมทั้ง
ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
แตคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมิไดอยูภายใตบังคับบัญชาของสํานักงานขาราชการพลเรือน

เมือ่พจิารณาเจตนารมณของมาตรา ๕ วรรคสอง ของพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิ
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว เห็นวา มีเจตนารมณใหใชในกรณีท่ีเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึง
คณะกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตัง้ใหปฏบิตัหินาท่ีโดยมไิดเปนไปเพ่ือประโยชนหรอืภารกิจของหนวยงานใด
หนวยงานหน่ึงโดยเฉพาะ แตเปนการปฏิบตัหินาท่ีตามท่ีไดรบัมอบหมายตามกฎหมายเปนการเฉพาะ
หากเจาหนาทีด่งักลาวปฏบิตังิานตามหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมายจนเกดิเหตลุะเมดิเปนเหตใุหมผีูไดรบัความ
เสียหายตามพระราชบัญญตัคิวามรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ จะตองมีหนวยงานหน่ึง
หนวยงานใดรับผดิชอบชดใชความเสียหายน้ัน เหตุทีพ่ระราชบัญญติัความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคสอง กาํหนดใหกระทรวงการคลงัเปนหนวยงานทีต่องรบัผดิในผลแหงละเมดิ
ในกรณทีีก่ารละเมิดเกดิจากเจาหนาท่ีซึง่ไมไดสงักดัหนวยงานของรฐัแหงใดนัน้ ก็เนือ่งจากการทีก่ระทรวง
การคลังเปนหนวยงานท่ีมีอาํนาจหนาทีด่แูลการเงินการคลังของแผนดนิ ตามท่ีพระราชบัญญตัปิรบัปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดไว เมื่อไมมีหนวยงานของรัฐแหงใด
เปนผู รับผิดชอบความเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาท่ีไดกระทําข้ึนแลว จึงตองกําหนดให
กระทรวงการคลังเปนผูรบัผิดชอบ จงึเหน็วา การท่ีจะกําหนดใหกระทรวงการคลังเปนหนวยงานท่ีจะตอง
รับผิด ควรจะตองพิจารณาถึงกรณีที่ไมอาจมีหนวยงานใดรับผิดในความเสียหายไดอยางแทจริงเทานั้น

ความหมายและเจตนารมณของการสังกัดหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะกรณทีีผู่ถกูกลาวหาวา
กระทาํละเมดิเปนองคกรในรปูคณะกรรมการ ไมควรพจิารณาจากการเปนบคุคลในสงักัดของหนวยงาน
ในลกัษณะเดียวกบัเจาหนาทีใ่นหนวยงานของรัฐตามปกติ ซึง่การท่ีเจาหนาทีท่ีอ่ยูในสังกดัของหนวยงานนัน้ ๆ
มคีวามมุงหมายในเร่ืองของการบรรจุ แตงต้ัง การรบัเงนิเดอืน การบงัคบับญัชา การปฏิบตัหินาทีต่ามภารกิจ
ของหนวยงานและตามตําแหนงหนาท่ี ตามที่กฎหมายกําหนด สวนองคกรในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยเฉพาะคณะกรรมการท่ีกาํหนดไวโดยกฎหมายเปนการเฉพาะ ซึง่แตงต้ังจากผูมคีวามรูความสามารถ
จากหลายองคกร มหีนาท่ีหลัก คอื พจิารณาใหความเห็น กํากับดูแล การใชดลุพินิจตดัสนิวินิจฉยัช้ีขาด
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บทความทางวิชาการ

๕๓

ปญหาขอกฎหมายตาง ๆ  ของหนวยงานทีเ่ปนฝายเลขานกุาร ยอมไมสามารถทีจ่ะกาํหนดใหคณะกรรมการ
อยูในสังกัดของหนวยงานท่ีทาํหนาทีฝ่ายเลขานุการไดโดยตรง แตเม่ือพจิารณาจากภารกิจอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการแลว จะเห็นไดวาเปนภารกิจอํานาจหนาที่ในเรื่องเดียวกันกับหนวยงานที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการนั้น และหนวยงานที่ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ
คณะกรรมการนั้น ๆ ก็มีหนาที่รับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เชน เสนอขอมูล
ความเห็นประกอบการพิจารณา การอํานวยการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ การขอตั้ง
งบประมาณเปนคาตอบแทน และคาใชจายตาง ๆ  สาํหรบัการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ เปนตน ดงันัน้
หากจะพิจารณาถึงความเปนหนวยงานที่เปนเจาสังกัดในแงของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแลว
จงึนาจะหมายถึง หนวยงานท่ีมหีนาทีด่าํเนินการสนับสนุนหรืออาํนวยการเพ่ือใหคณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายที่แตงต้ังคณะกรรมการไดกําหนดไว ทั้งในแงความรับผิด
ในการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ (คณะกรรมการ) ในสวนของการพิจารณาและการออกคําสั่ง
ทางปกครอง หนวยงานท่ีเปนฝายเลขานุการยอมมีความเขาใจ มหีนาทีเ่กีย่วของโดยตรง และในแงของ
ความสามารถในการรับผิดชดใชความเสียหาย หนวยงานดังกลาวก็สามารถรับผิดชอบขอรับจัดสรร
เงินงบประมาณเพื่อชดใชโดยตรงและอาจดําเนินการไดเร็วกวา ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่งเสรจ็ที ่๖๓๗/๒๕๔๙๑ ทีเ่หน็วา คณะกรรมการการเลือกตัง้เปนเจาหนาที่
ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
นิติบุคคลรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
และคาใชจายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งมาจากงบประมาณแผนดินตามกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของแตละปซึง่จายใหแกสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้

อกีทัง้ ศาลปกครองสงูสดุไดเคยมคีาํสัง่ที ่๒๑/๒๕๔๘๒ เมือ่วนัที ่๑๑ กมุภาพนัธ ๒๕๔๘ วางหลกัเกณฑ
ในกรณีหนวยงานของรัฐทีจ่ะถกูฟองคดีเน่ืองจากเจาหนาทีข่องตนกระทําละเมิดในการปฏิบตัหินาทีน่ัน้ 
จะตองเปนหนวยงานของรัฐที่เขาลักษณะ ดังนี้ ๑) เปนกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ๒) เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดสังกัดอยู และ ๓) มีงบประมาณของตนเอง
ซึ่งอยูในฐานะที่จะรับผิดชอบคาเสียหายได

๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หองสมุดกฎหมาย, ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเสร็จที่ ๖๓๗/๒๕๔๙, 
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite16/pdfs/637_2549.pdf (สืบคนเมื่อวันที ่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).
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creo




ข�อควรคิดตามมาตรา ๕ วรรคสอง 
แห�งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๕๔

นอกจากน้ี ศาลปกครองสูงสดุยงัไดมคีาํพพิากษาคดีหมายเลขดําที ่อ. ๕๔๗/๒๕๕๑ คดหีมายเลขแดง
ที ่อ. ๑๕๒๕/๒๕๕๗๓  เมือ่วันที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วา คณะกรรมการจัดสรรทีด่นิกรงุเทพมหานคร 
ผูถกูฟองคดีที ่๑ เปนคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัตกิารจัดสรรท่ีดนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรท่ีดินภายในเขตกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๑๔ 
แหงพระราชบญัญัติเดยีวกนั จงึเปนเจาหนาทีข่องรฐั ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบญัญัตจัิดต้ังศาลปกครอง
และวิธพิีจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเปนการปฏิบติังานภายในหนวยงานของกรมท่ีดนิ ผูถกูฟอง
คดทีี ่๓ สังกดักระทรวงมหาดไทย ดงัน้ันผูฟองคดีทัง้สี ่จึงไมมอีาํนาจย่ืนฟองกระทรวงการคลัง ผูถกูฟอง
คดีที่ ๕ ใหรับผิดชดใชคาเสียหายได

เมือ่พิจารณาเจตนารมณของมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของ
เจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบคาํวินจิฉยัคณะกรรมการกฤษฎกีา คาํส่ังและคาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ
ดังกลาวขางตนแลว จงึเหน็วา กรณทีีก่ระทรวงการคลงัตองรบัผดิชอบชดใชคาเสยีหาย ก็เฉพาะแตกรณี
ไมมหีนวยงานใดรบัผดิในความเสยีหายไดอยางแทจรงิ ดงักรณทีีย่กตวัอยาง คณะกรรมการขาราชการ
พลเรอืนเมือ่พจิารณาพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ บญัญตัิ
ใหมีสาํนกังานคณะกรรมการพลเรือน มอํีานาจหนาทีเ่ปนเจาหนาทีเ่ก่ียวกับการดําเนินงานในหนาท่ีของ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เสนอแนะและใหคาํปรึกษาแกกระทรวง ทบวง กรม เก่ียวกับหลักเกณฑ
วธิกีาร และแนวทางการบรหิารทรพัยากรบคุคลภาครฐัและปฏบัิตหินาทีอ่ืน่ตามทีบั่ญญตัไิวในพระราชบญัญตันิี้
กฎหมายอ่ืนหรอืตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรอืคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมอบหมาย 
ดงันัน้ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนจงึมลีกัษณะการปฏิบัตหินาทีเ่พือ่ประโยชนในการบริหารทรัพยากร
บคุคลภาครัฐอนัเปนภารกิจของสํานกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จงึตองถือวา คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนเปนเจาหนาท่ีในสงักดัของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หากการกระทํา
ของคณะกรรมการขาราชพลเรอืนเปนเหตใุหเกดิความเสยีหายตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิ
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนก็จะตองเปนผูรับผิดชอบ
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตน

จากท่ีอธิบายใหเหน็ถงึเจตนารมณของมาตรา ๕ วรรคสอง ของพระราชบัญญตัคิวามรับผดิทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกบัคําพพิากษาศาลปกครองสูงสดุทีไ่ดมคีาํพพิากษาคดหีมายเลขดาํ
ที ่อ. ๕๔๗/๒๕๕๑ คดหีมายเลขแดงท่ี อ. ๑๕๒๕/๒๕๕๗๔  เมือ่วนัที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วา คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง (๑) 
แหงพระราชบญัญติัการจดัสรรทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๔๓ มอํีานาจหนาทีก่าํกับดแูลการจดัสรรทีด่นิภายในเขต

  ๓ ศาลปกครอง , สืบคนขอมูล, คําพิพากษาคําสั่งศาลปกครองสูงสุด, คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๕๒๕/๒๕๕๗ 
http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2551/01012-510547-1F-
591021-0000585159.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒).

๔ เพ่ิงอาง.
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บทความทางวิชาการ

๕๕

กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธีิพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเปนการปฏบิตังิาน
ภายในหนวยงานของกรมที่ดิน ผูถูกฟองคดีที ่๓ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ผูฟองคดีทั้งสี่ จึงไมมี
อาํนาจยืน่ฟองกระทรวงการคลัง ผูถกูฟองคดทีี ่๕ ใหรบัผดิชดใชคาเสยีหายไดแลว จงึเหน็วา การใชบทบญัญตัิ
มาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญตัคิวามรบัผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ทีก่าํหนดให
กระทรวงการคลงัเปนหนวยงานของรฐัทีต่องรบัผดิชดใชคาเสยีหายนัน้ จะตองเปนกรณทีีไ่มมหีนวยงาน
ของรัฐที่จะตองรับผิดชอบอยางแทจริงเทานั้น

บทสรุป
กลาวโดยสรุป ถึงแมวาคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายจะประกอบดวยเจาหนาที่จาก

หนวยงานหลายสังกัดและปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจเปนอิสระ ไมอยูภายใตบังคับบัญชาของหนวยงาน 
แตคณะกรรมการน้ันจะปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของหนวยงาน เมื่อเปนเชนน้ี จะตองถือวา
คณะกรรมการนั้น ๆ เปนเจาหนาที่สังกัดหนวยงานนั้น และหากปฏิบัติหนาที่แลวเกิดความเสียหาย
จะฟองกระทรวงการคลังใหตองรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิได

บรรณานุกรม
๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วาดวยหลกัเกณฑวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัความรับผดิทางละเมิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๔. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
๕. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วาดวยหลกัเกณฑวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัความรับผดิทางละเมิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
๖. คําวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที ่๖๓๗/๒๕๔๙
๗. คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๑/๒๕๔๘ วันที่ ๑๑ กมุภาพันธ ๒๕๔๘
๘. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ. ๕๔๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดง

ที่ อ. ๑๕๒๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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