รถยนต์ของทางราชการถูกขโมย ...
เจ้ าหน้ าทีอ่ ยู่เวรต้ องรับผิดหรือไม่ ?
คดี น้ ี เป็ นคดี ปกครองที่ น่าสนใจสาหรั บเจ้าหน้าที่ ของรั ฐซึ่ งได้รับคาสั่งให้อยู่เวรยามเพื่อรั กษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ แต่มิได้มาปฏิ บตั ิหน้าที่ อยู่เวรยามด้วยตนเอง เพราะหน่ วยงานได้มีมติ
ให้จ้างพนักงานขับรถเป็ นผูป้ ฏิ บัติหน้าที่ ดังกล่า วแทนโดยจ้างเหมาเป็ นรายเดื อน และในวันเดี ยวกัน นั้นรถยนต์
ของหน่วยงานสูญหายไป
ข้ อเท็จจริง คือ ผู้ถูกฟ้องคดี (นายกองค์ การบริหารส่ วนตาบล) ได้ มคี าสั่งให้ ผ้ฟู ้ องคดี (ปลัดองค์ การ
บริ หารส่ วนตาบล) อยู่ เวรยามในวันที่ 25 ตุลาคม 2545 ตั้งแต่เวลา 16.30 นาฬิ กา ถึ งเวลา 8.30 นาฬิ กาของวัน ที่
26 ตุ ล าคม 2545 แต่ ปรากฏว่า เวลาประมาณ 1 นาฬิ กา ได้มี คนร้ ายทาการโจรกรรมรถยนต์ ข ององค์ ก ารบริ ห าร
ส่ วนตาบลซึ่ งจอดไว้ในบริ เวณที่ ทาการขององค์การฯ ไป ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ได้มีคาสั่ งลงวันที่ 4 มกราคม 2548
เรี ย กให้ ผู้ฟ้ องคดีช ดใช้ ค่า สิ น ไหมทดแทนเป็ นเงิ น 134,610 บาท ตามความเห็ น ของกระทรวงการคลัง ผูฟ้ ้ องคดี
ได้มีหนังสื อยื่นอุทธรณ์ แต่ผูว้ ่าราชการจังหวัดเห็ นว่าผูฟ้ ้ องคดี ตอ้ งรั บผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามความเห็ น
ของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีจงึ ฟ้องขอให้ ศาลปกครองมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเพิกถอนคาสั่งดังกล่าว
มีข้อกฎหมายสาคัญ คือ พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 10
ซึ่ งวางหลักเกี่ยวกับการที่เจ้ าหน้ าที่ได้ กระทาละเมิดต่ อหน่ วยงานของรัฐ ว่า หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรี ยกให้ เจ้าหน้าที่
ผูท้ าละเมิดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนได้ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ ได้กระทาการนั้นไปด้วยความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ อ
อย่ างร้ ายแรง โดยจะต้องคานึ งถึงระดับความร้ายแรงแห่ งการกระทาและความเป็ นธรรมในแต่ละกรณี และความผิด
หรื อความบกพร่ องของหน่วยงานของรัฐหรื อระบบการดาเนินงานส่วนรวมประกอบด้วย
คดี น้ ี ผูถ้ ูกฟ้ องคดีโต้แย้งด้วยว่าการที่ผูฟ้ ้ องคดีจอดรถยนต์ขวางโรงจอดรถยนต์ ทาให้ไม่สามารถ
นารถยนต์ที่สูญหายเก็บเข้าไว้ได้ตามปกติ และการที่ ไม่ได้เก็บรักษารถยนต์ไว้ในโรงเก็บรถยนต์เป็ นสาเหตุหนึ่ ง
ที่ทาให้รถยนต์ถูกโจรกรรมไป
ผู้ฟ้องคดีจะต้ องรั บผิดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ผูต้ อ้ งหาที่ถูกจับกุมให้การรับสารภาพว่ามีการเตรี ยมการแบ่งหน้าที่
กันทา รถยนต์จอดอยูบ่ ริ เวณข้างโรงจอดรถภายในที่ทาการ มีการปิ ดล็อคประตูรถยนต์และประตูร้ ัว การที่รถยนต์สูญหาย
เกิดจากคนร้ายจานวน 6 คน ได้โจรกรรมรถยนต์ โดยใช้ไขควงปากแบนถอดกระจกด้านหลังคนขับ ปลดล็อคประตู
รถยนต์แ ละพวงมาลัย และใช้ไ ขควงขนาดใหญ่ งัดประตูร้ ั วทางเข้า ออกช่ องที่ ท าการองค์การบริ ห ารส่ ว นต าบล
และทาการต่อสายไฟตรงขับรถออกไปขายประเทศเพื่อนบ้าน โดยลักษณะการกระทาของคนร้ ายได้ร่วมกันเป็ น
แก๊งลักรถยนต์ มีการแบ่งหน้าที่ กนั ทา มีการเตรี ยมการเป็ นอย่างดี และได้ร่วมกันโจรกรรมรถยนต์มาแล้วหลายคัน
จึ งรับฟั งได้ว่าผู้ต้องหาซึ่ งมีจานวนมากมีความเชี่ ยวชาญในการโจรกรรมรถยนต์ มีการวางแผนไว้ ล่วงหน้ า แม้ว่า
ในคืนเกิดเหตุผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่เวรยามจะนอนอยูภ่ ายในที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบล ก็เป็ นการยากที่ จะป้ องกันมิให้
รถยนต์ถู กโจรกรรมไป เนื่ อ งจากในสภาวะเช่ น นั้น กลุ่ ม ผู ้ต ้อ งหาสามารถจะท าร้ า ยผู ้ที่ ข ัด ขวางการโจรกรรม
ได้ตลอดเวลา ดังนั้น หากผูฟ้ ้ องคดีจะอยูเ่ วรในคืนเกิดเหตุก็ไม่อาจยืนยันได้แน่ ชดั ว่าจะสามารถป้ องกันไม่ให้มีการ
โจรกรรมรถยนต์ไปได้
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และพยานหลักฐานยังรั บฟั งไม่ได้ว่าผูฟ้ ้ องคดี มีพฤติการณ์ ตามที่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี โต้แย้ง และแม้ว่า
จะจอดรถยนต์ไว้ในสถานที่จอดรถยนต์ แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ของผูต้ อ้ งหาที่ทาการโจรกรรมรถยนต์ ยังรับฟัง
ไม่ได้ว่ารถยนต์จะไม่ถูกโจรกรรมโดยเด็ดขาด จึ งยังรับฟั งไม่ได้ว่าผูฟ้ ้ องคดี กระทาการด้วยความจงใจหรื อประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็ นผลให้รถยนต์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลถูกโจรกรรม
ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ ต้องรั บผิดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลตามมาตรา 10
ประกอบมาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึ งพิพากษาเพิกถอนคาสั่ ง
ของผู้ถูกฟ้องคดี (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 455/2554)
คดีน้ ีเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาหรับหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าจะต้ องระมัดระวังในการใช้
และสงวนรักษาทรัพย์ สินของทางราชการอยู่เสมอ ไม่วา่ ในเวลาทาการหรื อปิ ดทาการ และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ รับ
คาสั่ งให้ มีหน้ าที่ในการรักษาทรัพย์สินหรื ออยูเ่ วรยามรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ เจ้าหน้าที่น้ นั ก็จะต้ อง
ปฏิบัตหิ น้ าทีด่ ้ วยความระมัดระวัง สอดส่ องมิให้มีสิ่งผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น เพราะถ้าทรัพย์สินของทางราชการเสี ยหาย
หรื อสู ญหายไป แม้จ ะไม่ ตอ้ งรั บผิด ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในความเสี ยหายหรื อความสู ญ หายที่ เกิ ด ขึ้ น แต่นั่น
ก็หมายถึงความสูญเสี ยทรัพย์สินของทางราชการที่ซ้ือหามาโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครับ !
นายปกครอง

