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คดี ป กครองที่ จ ะน ามาฝากวั น นี้ เป็ น เรื่ อ งการน าหลั ก กฎหมายระหว่ า งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งใช้ในขณะที่มีการกระทาละเมิด มาปรับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น กับการนา
บทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ คือ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาอ้างในคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของข้อพิพาทและเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น ผู้เขียนก็ขอทบทวนหลักการ
สาคัญของกฎหมายทั้งสองฉบับสักเล็กน้อย ซึ่งต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า ก่อนที่พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมีผลใช้บังคับ เมื่อเจ้าหน้าที่กระทาละเมิด ต่อบุคคลภายนอก
หรือต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือส่วนตัว ก็ตาม จะต้องนา
บทบั ญญัติ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับแก่ทุกกรณี ซึ่งจะมีผ ลทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ทา
ละเมิดต้องรับผิ ดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าการกระทาละเมิดนั้นจะเกิดจากความประมาทเลินเล่ อ
อย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ตาม ต่อมา เมื่อพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า ที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิด
ก็เปลี่ ย นไปโดยเจ้ าหน้ าที่ มีความรั บ ผิ ดเฉพาะกรณี ที่ได้ กระทาละเมิด โดยจงใจหรือ ประมาทเลิ น เล่ อ
อย่ า งร้ า ยแรงเท่ า นั้ น และไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเต็ ม จ านวนโดยให้ ค านึ ง ถึ ง ระดั บ
ความร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี รวมทั้ง ต้องหักส่วนความรับผิดอันเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดาเนินงานส่วนรวมด้วย หรือในกรณีที่
การกระทาละเมิดเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่หลายคน เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเฉพาะส่วนของตนโดยมิให้นาหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ
ดังนั้ น หลั กเกณฑ์ ในส่ ว นที่เ ป็น “สารบัญญัติ ” ของกฎหมายทั้งสองฉบับจึงมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งหากการกระทาละเมิดเกิดขึ้น ก่อนที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เสียหายไปแล้ว และ
ใช้สิทธิไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิด เจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดเต็มจานวนความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่า จะเป็น
การกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ตาม
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ หลายคดี อาทิ
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๒๓/๒๕๕๔ หรือคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๕๓๔/๒๕๕๕
รวมทั้ ง คดี พิ พ าทในค าพิ พากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ. ๖๐๙/๒๕๕๕ ที่ย กมาเป็ น อุ ท าหรณ์ ฉ บั บ นี้
ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยในแนวทางเดียวกันว่า การกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งเกิด ขึ้น ก่ อนพระราชบั ญญัติ ความรั บผิ ดทางละเมิดของเจ้า หน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศใช้บั งคั บ
แต่โดยที่พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีบทเฉพาะกาลกาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่การกระทาละเมิด
ของเจ้ าหน้ า ที่ จึ ง ต้องพิ จ ารณาความรั บผิ ด ตามหลั กกฎหมายทั่ว ไป ซึ่งอาจแยกพิจารณาหลั กเกณฑ์
ของกฎหมายในส่ ว นที่ เ ป็ น สารบั ญ ญั ติ แ ละวิ ธี ส บั ญ ญั ติ อ อกจากกั น โดยส่ ว นที่ เ ป็ น “สารบั ญ ญั ติ ”
ให้เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่มี
การกระทาละเมิดเกิดขึ้น แต่ในส่วนที่เป็น “วิธีสบัญญัติ” ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ
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ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจยังไม่ชัดเจนว่าหลักเกณฑ์ใดเป็นส่วนที่เรียกว่า “สารบัญญัติ”
หรือ “วิธีสบัญญัติ” และหากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายได้ดาเนินการถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
ทั้งในส่วน “สารบัญญัติ” หรือ “วิธีสบัญญัติ” แต่ในการออกคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิด ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกลั บ อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้อง โดยอ้างบทบัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิได้อ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่นามาใช้ปรับกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น กรณีนี้จะถือว่าเป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
เรื่ อ งราวของคดี นี้ สื บ เนื่ อ งจากผู้ ฟ้ อ งคดี ข ณะด ารงต าแหน่ ง ผู้ บั ง คั บ หมวด สั ง กั ด
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ได้ขับรถยนต์ของทางราชการไปเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์
ของนาย ส. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๘ จากการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด สานักงาน
ต ารวจแห่ งชาติ มี ความเห็ นว่ า มิ ใช่ เ กิ ดจากความประมาทเลิ น เล่ ออย่ างร้ ายแรงของผู้ ฟ้ องคดี แต่
กระทรวงการคลังเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูก
ฟ้องคดี (ผู้กากับการ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓) ซึ่งได้รับมอบอานาจจากสานักงานตารวจ
แห่งชาติจึงใช้สิทธิไล่เบี้ยโดยมีคาสั่งลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
คืน แก่สานักงานต ารวจแห่งชาติ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคาสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยตนจะต้อง
รับผิดเฉพาะกรณีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น จึงนาคดีมาฟ้อง
ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคาสั่งดังกล่าว
ศาลปกครองสูง สุด วิ นิจ ฉัย ว่า เมื่อการกระท าละเมิ ดเกิด ขึ้น ก่อ นที่พ ระราชบั ญญั ติ
ความรั บ ผิ ดทางละเมิดของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผ ลใช้บัง คับ ในส่ ว นของวิธี ส บัญ ญัติ อัน ได้แ ก่
ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การรายงานความเห็น
ต่อกระทรวงการคลัง และการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงต้องนาหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ แต่ใน
ส่วนของสารบัญญัติ อันได้แก่ ความรับผิดในทางละเมิด สิทธิไล่เบี้ย และความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ดังนั้น แม้การกระทาละเมิดมิใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี
ก็ยังต้องรับผิดและผู้ถูกฟ้องคดีย่อมใช้สิทธิไล่เบี้ยได้ ตามมาตรา ๔๒๕ มาตรา ๔๒๖ และมาตรา ๔๒๗
ประกอบมาตรา ๗๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การที่คาสั่งลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ อาศัยอานาจตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา
๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นบทบัญญัติที่ใช้ในกรณี
หน่วยงานของรัฐออกคาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากการกระทา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และยังได้อาศัยอานาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นเรื่องการบังคับทางปกครองซึ่งมิอาจใช้บังคับได้กับกรณีนี้
จึงเป็นการออกคาสั่งที่ อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องเท่านั้น หาทาให้คาสั่งดังกล่าวเสียไปทั้งหมดหรือเป็น
คาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีสามารถแก้ไขคาสั่งนี้โดยอ้างอิงบทกฎหมายให้ถูกต้องได้
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พิพากษายกฟ้องและให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขคาสั่งในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อานาจในการ
ออกคาสั่งให้ถูกต้องต่อไป
คาพิพากษานี้ ไม่เพีย งแต่จะทาให้ หน่ว ยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รู้ เกี่ยวกับ
การใช้บทบัญญัติของกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกรณีการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่
ที่เกิดขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมีผลใช้บังคับ
เท่านั้น หากแต่ยั งเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอานาจออกคาสั่ ง
ทางปกครองให้ มีความระมัดระวังและรอบคอบในการตรวจสอบบทบัญญัติของกฎหมายและการนา
บทบั ญญัติของกฎหมายมาใช้ เป็ น ฐานในการออกคาสั่ ง เพราะแม้ ว่า การอ้างบทบัญญัติของกฎหมาย
ไม่ถูกต้องจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของเนื้อหาสาระในคาสั่งก็ตาม แต่ก็อาจสะท้อนให้เห็น
ถึงความไม่รู้และไม่เข้าใจในหลักกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งย่อมมีผลต่อความไว้วางใจของคู่กรณี
ในการทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

(บทความ) อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้อง ... มีผลให้คาสั่งชอบหรือ (ไม่ชอบ)ฯ /D:นันทรัตน์_จารุณ_ี บทความ

