สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒ /๒๕๔๑
เรื่อง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ศาลแพงสงความเห็นของคูความซึ่งโตแยงวา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ . ศ . ๒ ๕ ๓ ๙ ขั ด ต อ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ เ พื่ อ ข อ ใ ห ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ พิ จ า ร ณ า วิ นิ จ ฉั ย

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
ศาลแพงไดสงความเห็นของคูความซึ่งโตแยงวา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยตะวันออกฟายแนนซ (๑๙๙๑) จํากัด (มหาชน)โจทกที่ ๑ กับนายโกศล ไกรฤกษ โจทกที่ ๒
ไดยื่นฟองนายเริงชัย มะระกานนท จําเลยที่ ๑ นายจรุง หนูขวัญ จําเลยที่ ๒ นายศิริ การเจริญดี จําเลยที่ ๓
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล จําเลยที่ ๔ นายทนง พิทยะ จําเลยที่ ๕ ธนาคารแหงประเทศไทย จําเลยที่ ๖
และกระทรวงการคลัง จําเลยที่ ๗ เปนจําเลยตอศาลแพง ใหรวมกันรับผิดในทางละเมิด ตามคดีหมายเลขดํา
ที่ ๓๐๑๐๗/๒๕๔๐ ซึ่งศาลแพงไดมีคําสั่งใหยกฟองจําเลยที่ ๒ ถึงจําเลยที่ ๕ โดยอางเหตุผลในการมีคําสั่ง
ยกฟองวา ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง โจทก
ทั้งสองสามารถฟองหนวยงานของรัฐไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ของรัฐไมได โจทกทั้งสองจึงไมมี
อํานาจฟองจําเลยที่ ๒ ถึงจําเลยที่ ๕ ซึ่งโจทกทั้งสองไดยื่นคํารองโตแยงวา พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๙ ขอให
ศาลแพงสงความเห็นเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
๒.ประเด็นวินิจฉัยเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา เปนกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
พิจารณาวินิจฉัย

๒๖๔ จึงรับไว

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
มีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา
๒๙ และตองดวยมาตรา ๖ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทยไวในหมวด ๓ ตั้งแตมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๖๕ โดยมาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดย
องคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึง ...สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” มาตรา ๒๗
บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญยอมไดรับความคุมครอง...” และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

๒
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได” แตมาตรา ๖๒ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการหนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือ
การละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งจะเห็นไดวาสิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามมาตรา ๖๒ เปนบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ ที่วาดวย “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย” คือ สิทธิที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล เทานั้น รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติ
รับรองไปถึงสิทธิของบุคคลที่จะฟองเจาหนาที่ของหนวยงานดังกลาวซึ่งเปนบุคคลธรรมดาดวย ดังนั้น การที่
พระราชบัญญั ติความรั บผิดทางละเมิดของเจา หนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่
ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได” นั้น เปนการที่
กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ โดยใหบุคคลที่เปนผูเสียหาย
ฟองหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติ
หนาที่ไดโดยตรงและในสวนที่บัญญัติวาจะฟองเจาหนาที่ไมได ก็ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เพราะสิทธิ
ของบุคคลที่จะฟองเจาหนาที่แมจะมีอยูแตก็มิไดมีการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น สิทธิในการ
ฟองเจาหนาที่ของรัฐตามที่โจทกโตแยงนั้น จึงมิใชสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง แตสิทธิของบุคคลที่จะฟองเจาหนาที่ก็ยังคงมีอยูตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๖ ที่บัญญัติวา “ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการ
ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ได
โดยตรง....” และมาตรา ๗ วรรคสอง บัญญัติวา “ถาศาลพิพากษายกฟอง เพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐ....
มิใชผูตองรับผิด ใหขยายอายุความฟองรองผูที่ตองรับผิดซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับ
แตวันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด” ศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นวา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
เมื่อพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แลว ก็ไมจําตองพิจารณา มาตรา ๒๙ วรรคสอง วาจะ
เปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปหรือไม และจะตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจใน
การตรากฎหมายนั้นหรือไม เพราะมาตรา ๒๙ วรรคสอง ใชเฉพาะกับกฎหมายตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
เทานั้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓๕ ที่บัญญัติวา "ในวาระเริ่มแรก
มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้มาใชบังคับกับกรณีตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ (๑) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา

๓
๒๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับกฎหมายที่มีผลใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ นี้....”
ดังนั้น พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับอยู
ในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ จึงไมอยูในบังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ดวย
สวนขอโตแยงวาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา
๕ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ดวย นั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
บัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๗ บัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว แตสิทธิที่บุคคลจะฟองเจาหนาที่มิไดบัญญัติหรือรับรองไวในรัฐธรรมนูญดังได
วินิจฉัยแลว ฉะนั้น พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
จึงไมอยูในบังคับของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ เชนกัน
๔. ผลคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ า หน า ที่ พ.ศ.
๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และไมตอง
ดวยมาตรา ๖

หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๙๐ ก
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

