(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้ า 2)

สถานะความเป็ นเจ้ าหน้ าทีต่ ามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดฯ

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 คานิยามเกีย่ วกับบุคลากรของรัฐ
หนึ่ งในข่าวเด่นข่าวดังที่ ปรากฏตามหน้าหนังสื อพิมพ์หรื อฟี ดข่าว (News Feed) ของทุกสานักช่วงนี้
ก็จะต้องมีประเด็นเกี่ยวกับกรณี ที่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวน 110 คน ซึ่งเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวน
จานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎร เข้าชื่ อร้ องต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรขอให้ส่งคาร้ องไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า ความเป็ นรัฐมนตรี ของท่านนายกรัฐมนตรี สิ้นสุ ดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170
วรรคหนึ่ ง (4) ประกอบกับมาตรา 82 วรรคหนึ่ ง ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เนื่ องจาก
เป็ นบุ ค คลที่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มในการด ารงต าแหน่ ง รั ฐ มนตรี ตามมาตรา 160 (6) ประกอบกับ มาตรา 98 (15)
ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพราะเหตุเป็ น “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” !!!
แต่ นั่นก็เป็ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลรั ฐธรรมนูญที่ จะต้ องวินิจฉั ยกรณี ตามคาร้ องดังกล่ าวไป
ตามอานาจหน้ าที่ ครั บ...
หลายท่านอาจจะสงสัยว่า เพราะเหตุใดคานามที่ ใช้กล่าวถึง บุคลากรของรัฐจึ งมีอยู่มากมายหลายคา
ไม่วา่ จะเป็ นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ เป็ นต้น
ลุงเป็ นธรรมก็จะเล่าให้ท่านผูอ้ ่านได้ฟังว่า การกาหนดคานิยามของบุคลากรของรัฐแต่ละประเภทจะต้อง
เป็ นไปตามที่ กฎหมายแต่ละฉบับกาหนดไว้ ซึ่ งก็จะมี ขอบเขตที่ แคบกว้างแตกต่างกันออกไป แต่โดยส่ วนใหญ่ในทาง
กฎหมายปกครองจะมีการกาหนดคานิยามอยู่ 2 ลักษณะ คือ “เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ” และ “เจ้ าหน้ าที่ ” ตัวอย่างเช่น
 พระราชบั ญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 “เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ”
หมายความว่า (1) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรื อผูท้ ี่ป ฏิบตั ิงานในหน่วยงานทางปกครอง (2) คณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรื อบุคคลซึ่ งมีกฎหมายให้อานาจในการออกกฎ คาสั่ง หรื อมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล
และ (3) บุคคลที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อในกากับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (1) หรื อ (2)
 พระราชบั ญญัติวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 “เจ้ าหน้ าที่” หมายความว่า บุ คคล
คณะบุคคล หรื อนิติบุคคล ซึ่งใช้อานาจหรื อได้รับมอบให้ใช้อานาจทางปกครองของรัฐในการดาเนิ นการอย่างหนึ่ งอย่างใด
ตามกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็ นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อกิจการอื่นของรัฐหรื อไม่ก็ตาม
 พระราชบั ญญัติค วามรั บผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 “เจ้ า หน้ าที่ ” หมายความว่า
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผู้ปฏิบัตงิ านประเภทอืน่ ไม่ ว่าจะเป็ นการแต่ งตั้งในฐานะเป็ นกรรมการหรือฐานะอืน่ ใด
จะเห็ นได้ว่าขอบเขตของความเป็ นเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ เขียน
เอาไว้ส้ นั ที่สุด แต่ในความสั้นของข้อความนั้นก็เป็ นเหตุให้นิยามของคาว่าเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้กินความกว้างที่สุดครับ ...
ปั ญหาที่ลุงเป็ นธรรมจะนามาเสนอในวันนี้ มีอยูว่ า่ สถานะความเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ตามกฎหมายความรั บผิด
ทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ มีขอบเขตเพียงใด ??
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ส่ วนที่ 2 สถานะความเป็ นเจ้ าหน้ าทีต่ ามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดฯ
เมื่ อพิจารณาถึ ง คาว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตามที่ ปรากฏในบทนิ ยามของคาว่า “เจ้ าหน้ าที่ ”
ตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในทางพิจารณาแต่อย่างใด เพราะต่างก็มีความหมาย
ชัดเจนในตัวเองอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะเป็ นข้าราชการ ซึ่ งหมายถึงผูท้ ี่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็ นข้าราชการประเภทต่าง ๆ
ทั้งข้าราชการฝ่ ายทหารและข้าราชการฝ่ ายพลเรื อน รวมไปถึ งพนักงานและลูกจ้างซึ่ งหมายถึ งบุคลากรตามสัญญาจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
แต่ปัญหาที่ ถูกหยิบยกขึ้นมาสู่ การวินิจฉัยของศาลปกครองอยู่หลายกรณี คือความเป็ น “ผู้ปฏิ บัติงาน
ประเภทอื่น ไม่ ว่าจะเป็ นการแต่ งตั้งในฐานะเป็ นกรรมการหรื อฐานะอื่นใด” ซึ่งลุงเป็ นธรรมจะขอเล่าตัวอย่างให้ฟังครับ
กรณี นายขัน กับพวกรวม 3 คน ฟ้ องว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) ตูมใต้ ได้ดาเนิ นการจัดซื้ อ
ที่ดินสาหรับก่อสร้างอาคารสานักงาน โดยนายขันกับพวกซึ่ งดารงตาแหน่ งกรรมการบริ หาร อบต. ได้รับแต่งตั้งให้เป็ น
คณะกรรมการจัด ซื้ อ โดยวิธี พิ เ ศษ และได้ท าการซื้ อ ที่ ดิ น จากผูเ้ สนอราคาต่ า ที่ สุ ด ต่ อ มา ได้มี ผูร้ ้ อ งเรี ย นกล่ า วหาว่า
มีการทุจริ ตในการจัดซื้ อที่ ดินดังกล่าว และนายกองค์ การบริ หารส่ วนตาบลตูมใต้ ได้ มีคาสั่ งเรี ยกให้ นายขันกับพวกชดใช้
ค่ าสิ นไหมทดแทน !!
นายขันกับพวกไม่เห็นด้วย จึงนาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคาสัง่ ของนายก อบต. ครับ !!!
ในชั้นพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ศาลท่านก็ได้พิจารณาประเด็นข้อพิพาทอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่ อง
ของกระบวนการจัด ซื้ อตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการพัส ดุ ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2538
มูลค่าของความเสี ยหาย ตลอดจนระดับความร้ายแรงแห่ งการกระทาและความเป็ นธรรมในแต่ละกรณี ซึ่ งก็มีประเด็นที่
น่าสนใจอยูป่ ระการหนึ่ง คือ การทีน่ ายขันกับพวกได้ รับแต่ งตั้งให้ เป็ นคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพเิ ศษ บุคคลดังกล่ าวจะมี
ฐานะเป็ นเป็ นเจ้ าหน้ าทีต่ ามความในมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 หรือไม่ ???
ศาลปกครองสูงสุดท่านเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริ งปรากฏว่า นายขันกับพวกดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลตูมใต้ โดยบุคคลดังกล่าวได้รับแต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ซึ่ งมี หน้าที่
พิจารณาราคาที่ดินที่เหมาะสม และเสนอต่อประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลตูมใต้ เพื่ออนุมตั ิซ้ื อที่ดิน
ก่อสร้างอาคารสานักงาน อบต. ตูมใต้ ดังนั้น นายขันกับพวกจึงเป็ นเจ้ าหน้ าที่ตามความในมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ครับ...
ในทานองเดียวกัน ศาลปกครองสู งสุ ดก็เคยมีคาพิพากษากรณี ความรับผิดของบุคคลภายนอกที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็ นกรรมการตรวจการจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แต่กระทาการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทาให้หน่วยงาน
ได้รับความเสี ยหาย แม้วา่ ผูน้ ้ นั จะเป็ นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากภาคประชาชน แต่เมื่อได้รับแต่งตั้งให้มาเป็ นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ก็ถือเป็ นเจ้ าหน้ าที่ตามนิ ยามของพระราชบัญญัติดงั กล่าว เมื่อกรรมการดังกล่าวกระทาละเมิดต่อหน่วยงานผูแ้ ต่งตั้ง
ก็ยอ่ มต้องรับผิดต่อหน่วยงานตามที่พระราชบัญญัติน้ ีกาหนด (เทียบเคียงคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.899/2561)
นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีความเห็นว่า ผูแ้ ทนบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) รวมถึง
ผูแ้ ทนหน่วยงานอื่นและผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรื อน ตามมาตรา 10
แห่ งพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งสถาบันการบิ นพลเรื อน พ.ศ. 2535 เป็ นเจ้าหน้าที่ ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ปฏิ บตั ิงานให้แก่สถาบัน
การบินพลเรื อน จึงเป็ น “เจ้าหน้าที่” ตามนิ ยามในมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
(ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่ องเสร็ จที่ 398/2552)
และศาลฎีกาก็เคยมีคาพิพากษาว่า ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขฉบับที่ 30 ได้แ ต่งตั้งจาเลยเป็ นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนิ นการ
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และโครงการที่ได้รับอนุมตั ิหรื อเห็นชอบโดยบุคคลในคณะรัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี ที่พน้ ตาแหน่งโดยผลของการปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเป็ นไปโดยทุจริ ตหรื อ
ประพฤติมิชอบ และคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้แต่งตั้งจาเลยเป็ นประธานอนุกรรมการตรวจสอบการให้กูเ้ งินแก่
สหภาพพม่าจานวน 4,000 ล้านบาทของธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย จาเลยจึ งเป็ น "เจ้าหน้าที่" ตามนิ ยาม
ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 21742/2556)
ในกรณี น้ ี จึงอาจกล่าวได้วา่ ขอบเขตนิ ยามคาว่า “เจ้าหน้าที่” ตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 นอกจากจะหมายถึงบุคคลที่เป็ นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐแล้ว
อาจกิ น ความไปถึ ง บุ ค คลธรรมดาที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นข้าราชการ พนักงาน หรื อ ลู ก จ้า ง แต่ ไ ด้รั บ แต่ ง ตั้ง ให้เ ข้า มาท าหน้า ที่
ในหน่ วยงานของรั ฐ ไม่ ว่าจะเข้ามาเป็ นกรรมการตามที่ กฎหมายกาหนด เช่ น คณะกรรมการสถาบัน การบิ น พลเรื อ น
หรื อคณะกรรมการข้าราชการประเภทต่าง ๆ หรื อเข้ามาในฐานะอื่น เช่น ที่ปรึ กษาพิเศษ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นต้น ซึ่งการเป็ น
“เจ้าหน้าที่ ” ตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ผนู ้ ้ นั ต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายความรับผิด
ทางละเมิ ด ของเจ้าหน้า ที่ หากเจ้า หน้า ที่ ผู ้น้ ัน ได้ก ระท าละเมิ ด ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ บุ ค คลภายนอก เช่ น กรณี ที่
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายตามคาสัง่ ของ อบต. เนื่องจากไม่ทาการสอบราคาประเมิ นที่ดิน
ก่อนทาการซื้ อขาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
นอกจากนี้ แล้ว การมีสถานะเป็ นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิด ก็ยอ่ มมีผลทางกฎหมายที่ ทาให้เจ้าหน้าที่ ผนู ้ ้ นั
ต้องเป็ น “เจ้ าหน้ าที่ ” ตามกฎหมายวิ ธีป ฏิ บั ติร าชการทางปกครอง ที่ จ ะต้องใช้อ านาจตามกฎหมายกระทาการต่า ง ๆ
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายกาหนดไว้ รวมถึง ต้องเป็ น “เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ” ที่ อาจเข้ามาเป็ นคู่กรณี
ในคดีปกครองตามกฎหมายว่ าด้ วยวิธีพิจารณาคดีปกครองอีกด้วย...
(ผู้สนใจศึ กษารายละเอี ยดได้ จากคาพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ.761/2556 และสามารถสื บค้ น
บทความย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตราขึ้นภายใต้แนวความคิดที่วา่
1) การปฏิบตั ิหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงานของรัฐไม่ได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว หากแต่เป็ น
การดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ ในการจัดทาบริ การสาธารณะ ดังนั้น การพิจารณาความรับผิด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์จึงเป็ นการไม่เหมาะสม
2) การกระทาละเมิดในการปฏิบตั ิหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ในบางกรณี เกิดขึ้นโดยความไม่ต้ งั ใจหรื อความ
ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย การที่ตอ้ งให้เจ้าหน้าที่รับผิดเต็มจานวนจึ งอาจทาให้เจ้าหน้าที่ ไม่ได้รับความเป็ นธรรม กฎหมาย
จึงกาหนดให้การคานวณความเสี ยหายต้องพิจารณาระดับความร้ายแรงแห่ งการกระทาและความเป็ นธรรมในแต่ละกรณี
และให้เจ้าหน้าที่รับผิดเฉพาะที่กระทาไปโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น
3) การนาหลักเรื่ องลูกหนี้ ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บงั คับ ให้เจ้าหน้าที่ ตอ้ งร่ วมรับผิดในการ
กระทาของเจ้าหน้าที่ผอู ้ ื่นด้วย ซึ่งระบบดังกล่าวนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่คานึ งถึงความเป็ นธรรมที่จะมีต่อเจ้าหน้าที่
แต่ละคน จึงเป็ นการก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ กฎหมายฉบับนี้ จึงห้ามมิให้นาหลักลูกหนี้ ร่วมมาใช้บงั คับใน
กรณี ที่มีเจ้าหน้าที่ผกู ้ ระทาละเมิดตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
4) เป็ นการเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ ทาให้เจ้าหน้าที่กล้าคิดกล้าตัดสิ นใจ
ทางานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
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