250

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Vol. 4 No. 1 (January – June 2016)

หลักการพื้นฐานว่าด้วยความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ:
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัย
THE BASIC PRINCIPLES OF STATE LIABILITY TO STATE OFFICIALS:
IN CASE OF STATE OFFICIALS WHO WORK WITH THE RISK.
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ABSTRACT
Risks in providing public services by state officials can be found in
some kinds of duties such as ones in the southern border provinces,
demonstration and protest sites, terrorist incidents, or disaster regions. In this
case, it is the state’s responsibility for any suffer or damage which might
happen to their officials on duty.
This article aims to study the basic principles of state liability to state
officials as well as the concepts and theories about the responsibilities of the
Thai state and other countries in order to develop precise guidelines
concerning the state liability to state officials with occupational risks. Safety
guarantees and working incentives by the state have also been expected to be
provided to state officials for efficient public services with maximum benefits.
Keywords : state liability, risk, state official
บทคัดย่อ
ในการจัดทาบริการสาธารณะของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในบางกรณีย่อมมีความ
เสี่ยงภัยที่แตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยทั่วไป เช่น การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นสถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นสถานการณ์ ที่ มี
1, 2, 3

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

เหตุการณ์ก่อการร้าย หรือการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ซึ่งมีภัยพิบัติ ย่อมทาให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นมีความเสี่ยงภัยมากกว่าการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับความเสียหายย่อมทาให้รัฐจาเป็นที่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดให้มีลักษณะแตกต่าง
จากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการพื้นฐานว่าด้วยความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐทั้งของไทยและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความแน่นอนชัดเจน
มากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างหลักประกันและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
คาสาคัญ : ความรับผิดของรัฐ, ความเสี่ยงภัย, เจ้าหน้าที่ของรัฐ

บทนา
รัฐมี วัต ถุป ระสงค์ ที่ส าคั ญในการจั ดท าบริก ารสาธารณะเพื่ อประโยชน์สู งสุ ดแก่
ประชาชน รัฐจึงจาเป็นที่ต้องมีเครื่องมือที่สาคัญ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการจัดทาบริการ
สาธารณะจาเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจกรรมต่างๆ แทนรัฐเพื่อให้การจัดทาบริการ
สาธารณะนั้นบรรลุผลและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด แต่ในการจัดทา
บริการสาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐในบางประเภทย่อมมีความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกัน เช่น
กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ปฏิ บั ติ ง านในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ หรื อ กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ปฏิบัติงานในกรณีที่มีการจลาจล สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง หรือกรณีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติ
หน้าที่ซึ่งมีความเสี่ยงภัยดังกล่าว รัฐจึงจาเป็นที่ต้องเข้ามารับผิดในความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐโดยให้มีลักษณะที่แตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดังกล่าวจะต้องรับภาระสาธารณะทั้งปวงแทนรัฐ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เกิดความเสมอ
ภาค และสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นการ
สมควรที่รัฐจะต้องเข้ามารับผิดในความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัตหิ น้าที่เสี่ยงภัยตาม
หลักพื้นฐานว่าด้วยความรับผิดของรัฐ
ความหมายของความรับผิดของรัฐ
“ความรับผิดของรัฐ” หมายความว่า การกระทาของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยรัฐจะต้องรับผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งอาจมีที่มาจากการกระทาที่ชอบด้วย
กฎหมาย เช่น การเวนคืน หรืออาจมีที่มาจากการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น
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การกระทาละเมิด นอกจากนี้ความรับผิดของรัฐอาจมีที่มาจากมูลความรับผิดต่างๆโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในมูลความผิดดังต่อไปนี้ (ฤทัย หงส์สิริ, 2543: 40-42)
1) มูลสัญญา รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอาจต้องรับผิดต่อคู่สัญญาในกรณีที่รัฐผิด
สัญญา ไม่ว่าสัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาแพ่งทั่วไป หรือสัญญาทางปกครอง ซึ่งสิทธิของ
คู่สัญญาต้องบังคับตามหลักเกณฑ์ในเรื่องของสัญญาทางปกครองที่มีหลักเกณฑ์แตกต่างไป
จากหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2) มูลละเมิด ความรับผิดของรัฐอาจเกิดขึ้นมาจากการกระทาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เช่น เทศบาลขยายถนนแล้วลืมรื้อบ่อคอนกรีตข้างถนน และเปิดให้รถเดินไปมา
โดยไม่ได้ทาเครื่องหมายและให้สัญญาณเป็นที่สังเกตมีคนขับรถชนบ่อดังกล่าวเทศบาลต้องรับ
ผิด เป็นต้น
3) มูลความรับผิดที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ ความรับผิดของรัฐอาจเกิดขึ้น
เนื่องจากกรณีเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายเรื่องนั้นๆ บัญญัติไว้ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 ได้มีบทบัญญัติหลายประการเกี่ยวกับความ
รับผิดของรัฐ โดยรัฐธรรมนูญกาหนดให้รัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือหรือรับผิดในกรณีต่างๆ หลาย
กรณี เช่น ต้องช่วยเหลือเด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลให้ได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรม
(มาตรา 53 วรรคท้าย) ช่วยเหลือบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ (มาตรา 53) ช่วยเหลือบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพให้ได้รับสิ่งอานวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ (มาตรา 54) ช่วยเหลือบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่
อาศัยหรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ (มาตรา 55) นอกจากนั้น ยังมีพระราชบัญญัติ
ต่างๆ ที่กฎหมายกาหนดความรับผิดโดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า รัฐจึงมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดจากการกระทาของหน่ วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจเป็นความรับผิดในมูลสัญญา มูลละเมิด และมูลความรับผิดที่กฎหมายเฉพาะ
บัญญัติไว้ โดยการรับผิดของรัฐนั้นอาจแบ่งได้หลายกรณีตามลักษณะของความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรณีที่รัฐรับผิดต่อประชาชน รัฐรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และความรับ
ผิดของรัฐระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
ลักษณะความสัมพันธ์ความรับผิดของรัฐโดยภาพรวม
ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรับผิดของรัฐนั้น สามารถแบ่งความสัมพันธ์ได้ 3
ความสัมพันธ์ ดังนี้
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1) ความรับผิดของรัฐต่อประชาชน กล่าวคือ เมื่อประชาชนได้รับความเสียหายจาก
การกระทาของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ โดยประชาชนผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิเรียกร้องให้
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมูลเหตุแห่งความเสียหายนั้นอาจจะ
เกิดจากมูลเหตุละเมิด มูลเหตุสัญญา หรือมูลเหตุความรับผิดอย่างอื่น เป็นต้น
2) ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลักษณะของความสัมพันธ์ของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่นั้นเป็นความสัมพันธ์ภายในของรัฐระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาใช้อานาจ
ในการจัดทาบริการสาธารณะแทนรัฐ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท
2.1) ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง กล่าวคือ เป็นความรับผิด
ของรั ฐ ต่ อ เจ้า หน้ า ที่ ข องรัฐ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการจั ด ทาบริ ก ารสาธารณะ เช่ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ็บป่วยจาก
การการปฏิบัติงาน จึงเป็นความรับผิดชอบของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับคนในรัฐตามหลักมนุษยธรรม แม้รัฐจะไม่ได้เป็นผู้กระทาผิดก็ตาม แต่เป็นหลักเรื่องของ
รัฐจะต้องสร้างแรงจูงใจให้กับคนของรัฐเพื่อให้มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รัฐ จึงได้มี
การบัญญัติกฎหมายมาคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอันตรายจาก
การปฏิบั ติร าชการโดยเรี ยกร้อ งค่ ารั กษาพยาบาลจากรั ฐตามพระราชบัญ ญัติ สงเคราะห์
ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2543 ซึ่ง
ข้าราชการผู้ใดได้รั บอันตรายหรือการป่ วยเจ็บเพราะเหตุ ปฏิบัติราชการในหน้ าที่หรือถู ก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามที่บัญญัติไว้ หรือ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือ พระราชบัญญัติสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยเนื่องจากการรบ พ.ศ. 2485 เป็นต้น
2.2) ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยอ้อม กล่าวคือ เป็นกรณีที่รัฐ
รับผิดต่อความเสียหายของประชาชนแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐทา
การละเมิด ซึ่งผู้เสียหายจะฟ้องทั้งหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหากพิสูจน์ได้
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาละเมิดจริงก็ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจต้องรับผิดในความ
เสียหายเป็นเงินจานวนมาก อันส่งผลกระทบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ค่อยกล้าที่จะบังคับใช้
กฎหมาย เพราะเกรงว่าอาจถูกผู้เสียหายฟ้อง ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกศาลพิพากษาให้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน เสี่ยงต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ รัฐจึงจาเป็นต้องให้หลักประกันแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐว่าเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วจะไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายส่วนตัว เว้นแต่เจ้าหน้าที่นั้นมี
เจตนาร้ายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยลักษณะความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่โดย
ทางอ้อมนี้ เป็นการที่รัฐเข้ามามีส่วนโดยอ้อมในการรับผิดแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้การ
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ดาเนินกิจการต่างๆ ของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐดาเนินกิจการไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง รัฐหรือหน่ วยงานของรัฐ
สามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ได้
3) ความรับผิดของรัฐระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน สามารถแบ่งความ
รับผิดออกเป็น 2 กรณี คือ
3.1) ความรับผิดในทางมหาชน คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใดให้
ประชาชนได้รับความเสียหาย ซึ่งความเสียหายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนกับรัฐได้ตามหลักเกณฑ์ในเรื่องความรับผิดของ
รัฐ
3.2) ความรับผิดในทางเอกชน คือ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใดให้
ประชาชนได้รับความเสียหาย โดยความเสียหายนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่เป็นการกระทาในฐานะส่วนตัว ส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรับผิดเป็นการ
ส่วนตัวในความเสียหายที่เกิดขึ้น
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัย
เนื่องจากรัฐมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญในการจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน รัฐจึงจาเป็นต้องมีเครื่องมือที่สาคัญ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในการจัดทาบริการสาธารณะแทนรัฐเพื่อให้การจัดทาบริการสาธารณะนั้น
บรรลุผลและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด โดยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับเจ้าหน้าที่ข องรัฐนั้นเป็น ความสัมพันธ์ ภายในของรั ฐ โดยเกิดจากความสัมพันธ์ตาม
กฎหมาย หรือความสัมพันธ์ตามสัญญา (ประยูร กาญจนดุล, 2538: 116-117) อันเป็น
ความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐมีต่อกัน ได้แก่ สิทธิและ
หน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดขึ้นระหว่างกัน เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้สิทธิเรียกร้องให้รัฐ
จ่ายเงินเดือนหรือบาเหน็จบานาญตามกฎหมาย (หยุด แสงอุทัย , 2542: 236) หรือกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอันตรายจากการปฏิบัติราชการโดยเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากรัฐ
ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2543 เป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายอันก่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดสิทธิในการ
เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ รั บ ผิ ด ซึ่ ง เป็ น กรณี ค วามรั บ ผิ ด อย่ า งอื่ น ของรั ฐ อั น มี ที่ ม าจากลั ก ษณะของ
ความสัมพันธ์ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รัฐก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับ
ผิดได้ด้วย เช่น ในกรณีที่รัฐหรือหน่วยงานทางปกครองฟ้องขอให้ข้าราชการคืนเงินประจา

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

ตาแหน่งที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ หรือกรณีรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดจากการผิดสัญญา
ทางปกครองในการชดใช้ทุนคืน หรือกรณีรัฐใช้สิทธิไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยจงใจประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นต้น
ในการจัดทาบริการสาธารณะของรัฐในบางกรณีย่อมมีความเสี่ยงภัยที่แตกต่างจาก
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยทั่วไป เช่น การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานการณ์การชุมนุม การปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์ก่อการร้าย หรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่มีภัยพิบัติ ย่อมทาให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นมี
ความเสี่ยงภัยมากกว่าการปฏิบัตหิ น้าที่ทั่วไป หากเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยในการจัดทาบริการสาธารณะให้กับรัฐจนทาให้เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการหรือ
ทุพพลภาพ รัฐจาเป็นที่ต้องเข้ามารับผิดและคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากความเสียหายดังกล่าว ให้
มีลักษณะแตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป ถึงแม้ความเสียหายนั้นมิได้เกิดจากความผิด
ของรัฐก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นหลักประกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้ง
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐจึงจาเป็นที่ต้อง
เข้ามารับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
สาหรับแนวคิดและทฤษฎีความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยง
ภัยมีแนวคิดและทฤษฎีจานวนมากที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเยียวยาความเสียหายต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบั ติหน้าที่เสี่ยงภัย โดยแต่ละแนวคิดนั้นก็สามารถที่จะนาไป
ประยุกต์ตามหลักการและเหตุผลของแนวคิดนั้นๆ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีนับว่ามีความสาคัญที่
สามารถอธิบายถึงเหตุผลว่าทาไมรัฐต้องรับผิดต่อความเสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมี
แนวคิดและทฤษฎีที่นามาประยุกต์ใช้ในการเยียวยาความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย ดังนี้
1. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพ หรือ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในการจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขสุดแก่
ประชาชน ซึ่งตามหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว รัฐจึงจาเป็นที่ต้อง
เข้ามารับผิ ดเยี ยวยาความเสีย หายให้แก่เ จ้าหน้าที่ข องรัฐ อันเป็นสิท ธิในชี วิตร่ างกายของ
เจ้า หน้ าที่ ของรั ฐ โดยการให้คุ้ มครองช่ วยเหลื อโดยการก าหนดสิท ธิป ระโยชน์ กาหนด
ค่าตอบแทนต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถที่จะดารงชีวิตได้ปกติ
สุข มีกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถดาเนินกิจกรรมในการจัดทาบริการสาธารณะ
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการสร้างหลักประกัน
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ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นบุคคลภายในของรัฐ อีกทั้งเป็นการสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมที่รัฐ
จะต้องให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอีก
ด้วย (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552: 42-44)
2. หลักความเสมอภาค
การที่รัฐจะออกกฎหมายหรือใช้กฎหมายในการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายหรือ
การกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่
แตกต่างกันจะต้องคานึงถึงหลักความเสมอภาค โดยการเยียวยาความเสียหายในลักษณะที่
เหมือนกันอาจเกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยได้ เพราะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยนั้นต้องรับภาระสาธารณะแทนรัฐโดยการรับเคราะห์
ความเสี่ยงภัยทั้งปวงแทนรัฐที่มากกว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป (ฌ็อง ริแวร์โต และฌ็
อง วาลีน 2545, :281-282.) ดังนั้น การที่รัฐได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความ
เสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยโดยการกาหนดค่าตอบแทนพิเศษที่
มีลักษณะที่แตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป ซึ่งการกาหนดค่าตอบแทนในการเยียวยา
ความเสียหายที่แตกต่างกันนั้นไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เนื่องจากรัฐจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสาคัญให้
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ การที่รัฐเยียวยาความเสียหาย
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามสาระสาคัญของการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยกับการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่ว
ให้มีลักษณะที่แตกต่างกันจึงทาให้การเลือกปฏิบัติของรัฐนั้นเกิดเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็น
ธรรมอันเป็นการสอดคล้องกับหลักความเสมอภาค และเป็นสร้างขวัญกาลั งใจให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมีแรงจูงใจในการจัดทาบริการสาธารณะให้กับรัฐต่อไป
3. ทฤษฎีว่าด้วยความเสี่ยงภัย
ตามแนวความคิดเรื่องความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษตามทฤษฎีความเสี่ยงภัยนั้น อาจกล่าวได้ว่าเหตุผลที่รัฐต้องรับผิดในความเสียหายแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยให้กับรัฐ เนื่องจากรัฐเป็นผู้ก่อให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐดาเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยและทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจาก
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย อันเป็นความเสี่ยงภัยจากการดาเนินกิจกรรมนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะและส่งผลประโยชน์แก่รัฐ หากปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
รับภาระสาธารณะเพียงรับพังหรือได้รับผลเสียหายจากการกระทาดังกล่าวเพียงลาพัง ย่อมไม่
เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีความเสี่ยงภัยรัฐ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

จึงจาเป็นที่ต้องเข้ามารับผิดในความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
ดังกล่าว (วรวุฒิ ทวาทศิน, 2547: 593)
4. หลักประกันความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ สี่ ย งภั ย
เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐ ซึ่งในการเยียวยาความ
เสียหายแก่เจ้าหน้าที่นั้น รัฐต้องคานึงถึงหลักประกันความเป็นธรรมโดยเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ ต้องมีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความ
เสียหายที่ชัดเจนเป็นธรรม และคานึงถึงหลักความเสมอภาค เช่น กรณีที่รัฐได้พิจารณาให้
บาเหน็จความชอบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
จะต้ อ งพิ จ ารณาการให้ บ าเหน็ จ ความชอบโดยเป็ น ธรรมค านึ ง ถึ ง หลั ก ความเสมอภาค
ปราศจากอคติ และไม่นาความเห็นทางการเมืองมาพิจารณา เป็นต้น หากรัฐมิได้ปฏิบัติกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไปทิศทางอย่างเป็นธรรมหรือมิได้คานึงถึงหลักคุณธรรม ก็จะประสบปัญหา
ในด้านการบริหารงานบุคคลได้ รัฐจึงจาเป็นที่ต้องเข้ามายึดหลักคุณธรรมเป็นหลักในการ
บริหารงานบุคคล หากปฏิบัติได้ครบถ้วนอันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในแง่
ต่างๆ กล่าวคือ ทางด้านหน่วยงาน เมื่อมีผู้มีความสามารถเข้าทางานก็พึงหวังได้ว่าหน่วยงาน
จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ทางด้านบุคลากร เมื่อมีความมั่นคงก้าวหน้า
จากระบบคุณธรรมก็ย่อมมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทาให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า
และระบบคุณธรรมส่งเสริมความเสมอภาค และความเป็นธรรมซึ่งเป็นหลักการที่สาคัญของ
ระบอบประชาธิปไตย (นิตยา ศรลัมพ์,2537: 9-10)
5. ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ
รัฐจึ งจาเป็น ที่ต้ องเข้าใจลัก ษณะของความต้ องการของเจ้า หน้ าที่ข องรั ฐในการ
ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบั ติหน้าที่ให้กับรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยมีความต้องการรายได้ที่พิเศษ
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตรายอย่างมาก ซึ่งรายได้หรือเงินเดือน
นับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานอันมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ขั้นแรก (กนกวรรณ ชูชีพ, 2551: 13-14) รัฐจึงต้อง
ตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยโดยการกาหนด
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันความต้องการพื้นฐานให้แก่
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และเป็ น การจู ง ใจให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพตาม
วัตถุประสงค์ที่รัฐวางไว้ หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยมีความต้องการ
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ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมนุษย์ทุกคนต่างมีความต้องการความปลอดภัยใน
ชีวิตซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลาดับความต้องการของมาสโลว์ในขั้นที่สอง โดยรัฐอาจตอบสนอง
ความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐการปฏิบัติหน้าที่เสีย่ งภัยพิเศษโดยการมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดี มีความทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความอุ่นใจเมื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับรัฐก็จะได้รับมั่นคงปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานนั่นเอง
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในต่างประเทศ
สาหรับแนวความคิดของต่างประเทศว่าด้วยความรับผิด ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความเสี่ยงภัยนั้น มีแนวคิด 2 ประเทศที่น่าสนใจ ได้แก่
1) แนวคิดของประเทศฝรั่งเศส
กฎหมายฝรั่งเศสเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัย พบว่าบ่อเกิดที่สาคัญของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยนั้นเกิดขึ้นจากแนวบรรทัดฐานของศาลปกครองฝรั่งเศส ซึ่งได้พัฒนาหลักความเสี่ยง
ภัยและหลักความเสมอภาคของพลเมืองต่อการรับภาระสาธารณะ โดยมีแนวคิดว่า การ
กระทาของรัฐหรือเจ้า หน้า ที่ของรั ฐบางอย่ างก่อให้เกิ ดความเสี่ย งภั ยกับ ประชาชนที่ เป็ น
บุคคลภายนอก หรือแม้แต่เป็นความเสี่ยงต่อตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระทาการนั้นเอง ซึ่งควรให้รัฐ
ต้องรับผิดเยียวยาความเสียหายหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากความเสี่ยงภัยดังกล่าว เพราะ
ถือว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลภายนอกผู้ได้รบั ความเสียหายจากความเสี่ยงภัยนั้นเป็น
การกระทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ และการให้รัฐรับผิดในความเสียหายถือเป็นการ
กระจายการรับภาระในความเสียหายออกไปไม่ให้ตกอยู่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตาม
หลักความเสมอภาคของพลเมืองต่อการรับภาระสาธารณะ (กาญจน์กนก อติสุธาโภชน์,
2551 : 49) จากแนวคิดนี้ทาให้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยให้รัฐรับผิดในความเสียหายต่อ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยนาแนวคิดความเสี่ยงภัย ดังนี้
“กรณีคาวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดี Dame Saulze ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
ค.ศ.1968 ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายกฟ้องคาพิพากษาของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 7
มีนาคม ค.ศ. 1967 โดยที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ของ Dame Saulze (ซึ่งเป็นครู) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการได้รับมอบหมายให้
สอนหนังสือในโรงเรียนที่ได้รับเชื้อโรคหัดระบาดในขณะตั้งครรภ์และส่งผลทาให้บุตรชาย
Pierre (ปิแอร์) เกิดมาพิการ โดยในขณะนั้นมีการประกาศสถานการณ์โรคระบาด โดย Dame
Saulze ได้ร้องขอให้รัฐรับผิดชอบจากผลกระทบต่อบุตร ตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุด วันที่

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

31 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 และคาสั่งศาลปกครองสูงสุด วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1953 โดย
ศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยว่า ในกรณีโรคหัดระบาดขณะนั้น Dame Saulze ซึ่งเป็นครูอยู่
ในสถานะกาลังตั้งครรภ์ ซึ่งย่อมต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษและอันตรายต้อง
สัมผัสโรคหัดระบาด ส่งผลกระทบถึงเด็กในครรภ์ด้วย ซึ่งในขณะที่มีการเรียนการสอนโรค
ระบาดได้แพร่ระบาดทาให้มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตจานวนมาก ซึ่งช่วงของการระบาดของโรค
ได้มีการประกาศ ในเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 1951 โดยในขณะนั้นเป็นช่วงแรกของการ
ตั้งครรภ์ของ Dame Saulze จึงทาให้เด็กในครรภ์และ Dame Saulze มีความสัมพันธ์กับโรค
หัดระบาดโดยตรง ส่งผลทาให้ผู้เสียหายมีโอกาสได้รับผลตอบแทนความเสียหายแก่รัฐ ดังนั้น
กรณีนี้จึงไม่เป็นความผิดใดๆ ของกระทรวงศึกษาธิการตามคาพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้น แต่ถือเป็นความรับผิดชอบที่รัฐต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ Dame Saulze
และบุตร ศาลจึงพิพากษายกฟ้องและให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย” (คาวินิจฉัยสภา
แห่งรัฐ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1968 (CE,Ass., 6 November 1968, Dame Saulze,
Rec., p. 1047.))
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่รัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบอาชีพของเจ้าหน้าที่คามส์ โดยคามส์มีหน้าที่หลอมเหล็กได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ด
โลหะกระเด็นถูกมือซ้ายจนมือใช้การไม่ได้โดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
ศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศสได้น าแนวคิด ทฤษฎีค วามเสี่ย งภัยพร้ อมใช้จิต สานึกของศาลที่
สอดคล้ อ งกับ หลั ก ความเป็ น ธรรมในการก าหนดสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ที่มี ต่ อ กั น ระหว่ า งรั ฐ กั บ
เจ้าหน้าที่ในการดาเนินบริการสาธารณะ โดยได้สร้างหลักประกันให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนขึ้น
(นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2547: 178)
นอกจากแนวบรรทัดฐานของคาวินิจฉัยของศาลปกครองฝรั่งเศสแล้ว ยังมีการตรา
กฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ขึ้นอีกหลายฉบับ เช่น กฎหมายกาหนด
ความรับผิดของรัฐกรณีความเสียหายจากสงคราม กฎหมายเกี่ยวกับอุบัติในการทางานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยในประเทศฝรั่งเศสนั้นเกิดขึ้นจากทฤษฎีความเสี่ยงภัย โดยมีที่มาจากแนว
บรรทัดฐานแห่งคาวินิจฉัยของศาลปกครองฝรั่งเศส และบทบัญญัติของกฎหมายนั่นเอง
2) แนวคิดของประเทศเยอรมัน
กฎหมายความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในระบบกฎหมาย
เยอรมันนั้น มีที่มาจากแนวความคิดในเรื่องของความรับผิดโดยเด็ดขาดในทางมหาชน เป็น
ความรับผิดของรัฐในการชดใช้ค่าเสียหายสาหรับความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพการณ์
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อันตรายเป็นพิเศษที่รัฐได้ก่อขึ้น มีลักษณะคล้ายๆ กับแนวคิดในเรื่องของความรับผิดโดย
ปราศจากความผิดของประเทศฝรั่งเศส โดยเป็นตามแนวคิดของนักนิติศาสตร์เยอรมันชื่อ เอิร์
นส โฟร์ทท็อฟฟ์ (Ersnst Forsthoff) โดยเขามองว่าเกิดช่องว่างเกิดขึ้นในระบบความรับผิด
ของรัฐ และต้องการอุดช่องว่างโดยอาศัยข้อความคิดว่าด้วยความรั บผิดโดยเด็ดขาด แต่
อย่างไรก็ตามศาลก็ไม่ได้ยึดตามหลักการของเอิร์นส โฟร์ทท็อฟฟ์ (Ersnst Forsthoff) โดย
ศาลพิพากษาให้รัฐรับผิดสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์อันตรายเป็นพิเศษเป็น
ผลมาจากการใช้อานาจมหาชน และได้สร้างหลักกฎหมายว่าด้วย “ความรับผิดสาหรับการ
กระทาเสมือนการเวนคืน” และขยายความรับผิดของรัฐสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิทธิ
อื่นใดที่ไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สินเป็นพิเศษออกไปให้ครอบคลุมถึงการกระทาของรัฐที่ไม่ได้เกิดขึ้น
โดยประสงค์จงใจด้วย
ดังนั้น หลักความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ ยงภัยพิเศษใน
ระบบกฎหมายเยอรมันนั้นจึงมีที่มาจากแนวความคิดของศาลปกครอง โดยศาลวินิจฉัยว่า
เป็นความรับผิดสาหรับการกระทาเสมือนการเวนคืนโดยรับผิดในความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และนอกจากความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่จะมีที่มาโดยคาพิพากษาของศาล
ปกครองแล้ว ยังมีกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติกาหนดให้รัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายสาหรับความ
เสียหายต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่จากการก่อสถานการณ์อันตรายพิเศษอีกด้วย โดย
เรียกว่า “เป็นความรับผิดโดยเด็ดขาดตามกฎหมายมหาชนเฉพาะเรื่อง” นั้นเอง
บทสรุป
ส าหรั บ ความรั บ ผิ ด ของรั ฐ ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ สี่ ย งภั ย ในระบบ
กฎหมายไทยนั้น ปัจจุบันยังไม่มีการสร้างแนวบรรทัดฐานไว้ในคาวินิจฉัยที่เกี่ยวกับความรับ
ผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยไว้โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันความรับผิดของรัฐ
ต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยมีเฉพาะกรณีที่รัฐได้ตรากฎหมายกาหนดให้รัฐต้องรับ
ผิดเท่านั้น เช่น พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ
ราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543 เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองไทยก็ปรับใช้ในกรณีการใช้สิทธิฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับ
ผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนอาจได้รับความ
เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเรียกร้องให้มีการเยียวยาความเสียหายซึ่งการเยียวยา
ความเสียหายอาจจะล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน
ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อร้องขอความเป็นธรรมได้ กรณีที่ศาลปกครอง

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

ไทยวินิจฉัยว่าเป็นความรับผิดอย่างอื่นของรัฐอันไม่ได้เกิดจากความผิดของเจ้ าหน้าที่ เช่น
กรณีหน่วยงานทางปกครองฟ้องขอให้อดีตข้าราชการที่ถูกไล่ออกจากราชการคืนบานาญและ
เงินอื่นๆ หรือ กรณีหน่วยงานทางปกครองฟ้องขอให้ข้าราชการคืนเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับ
ไปโดยไม่มีสิทธิ หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาลหรือบาเหน็จบานาญ
พิเศษจากรัฐ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติศาลปกครองไทยยังไม่ยอมรับที่จะนาหลักความรับผิดของ
รัฐต่อเจ้าหน้าที่กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยเสี่ยงภัย และศาลจะวินิจฉัยข้อพิพาทโดยยึดตาม
กฎหมายลายลั กษณ์อั กษรเป็น สาคัญทาให้ความรับผิดของรั ฐมีขอบเขตที่จ ากัดเฉพาะใน
บทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น หากเปรียบเทียบกับระบบแนวคิดของกฎหมายฝรั่งเศสบ่อ
เกิดที่สาคัญของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเกิดจากแนว
คาพิพากษาของศาล อันเป็นการวางหลักเกณฑ์หรือแนวทางในความรับผิดของรัฐต่ อ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษโดยศาลอันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับจนเป็นหลัก
ทั่วไป หรือความรับผิดสาหรับการกระทาเสมือนการเวนคืนของคาวินิจฉัยศาลปกครอง
เยอรมัน อันมีที่มาจากแนวความคิดของความรับผิดของฝ่ายปกครองในการชดใช้ค่าทดแทน
ความเสียหายแก่ปัจเจกบุคคลที่ต้องรับภาระหรือต้องเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
พิเศษเป็นสาคัญ เป็นการวางหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษเป็นรายกรณีไป จะเห็นได้ว่า ระบบกฎหมายไทยขอบเขตความรับผิดของรั ฐ
ต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษจะกาหนดความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายฉบับ แต่ทั้งนี้กรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเสี่ยงภัย ยังไม่มี
การบัญญัติกฎหมายไว้โดยเฉพาะ เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นก็จะมีการเยียวยาความเสียหาย
หรือรับผิดในความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ในลักษณะทั่วไปๆ ซึ่งอาจทาให้ขัดต่อความเป็นธรรม
และหลักความเสมอภาคได้ ดังนั้น รัฐควรที่จะนาแนวคิดและหลักการพื้นฐานว่าด้วยความรับ
ผิ ด ของรั ฐ ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามเสี่ ย งภั ย ที่ ก ล่ า วไปนั้ น น ามาบั ญ ญั ติ เ ป็ น
กฎหมายเพื่อให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยหลักเกณฑ์นั้นจะต้องมีความชัดเจนในเรื่อง
ของค่าตอบแทนความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรั ฐในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัยที่ มี
ลักษณะแตกต่ างจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป รวมไปถึงการกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาความเสียหาย ลักษณะของความเสี่ยงภัย ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ และเป็นหลักประกันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้
แรงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
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