บทวิเคราะห์กรณีการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ในประเด็นเนือ่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
นายธรรมนิตย์ คงทน นิตกิ รชำนาญการ
กองกฎหมายและทีด่ นิ กรมชลประทาน
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ตามทีไ่ ด้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ โดยให้มผี ลบังคับใช้
เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ กฎหมายฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์มงุ่ คุม้ ครองเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
ซึ่งมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัว แต่หากเป็นไปเพื่อมุ่งจุดประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะ
ซึ่งบางครั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการก็มิได้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อันเกิดจากการกระทำโดย
ไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือเพราะหลงสันนิษฐานพลาดไปว่ามีเหตุอันจำเป็นที่จะทำได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย หากจะเจ้าหน้าทีน่ น้ั ๆ ต้องรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเป็นการเฉพาะตัวก็จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
และบัน่ ทอนกำลังขวัญในการทำงานของเจ้าหน้าทีอ่ กี ด้วย และอาจจะกลายเป็นปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดิน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจเท่าที่ควร ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ในครั้งนี้มูลเหตุเนื่องมาจากสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค ได้ทำการสืบสวนตรวจสอบการจัดซือ้ ทรายหยาบและกระสอบพลาสติกของโครงการส่งน้ำฯ
พ. กรม ช. และตั้งข้อสังเกตว่าการจัดซื้อทรายหยาบและกระสอบพลาสติก ของโครงการดังกล่าวไม่เป็นระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และจัดซือ้ ในราคาแพงกว่าหน่วยราชการอืน่
ทีจ่ ดั ซือ้ ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน จึงแจ้งให้กรม ช. ดำเนินการตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ.๒๕๓๙ หาตัวผูต้ อ้ งรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ประเด็นในการวิเคราะห์สามารถแยกพิจารณาได้
ดังนี้
กรณีการจัดซือ้ ไม่เป็นไปตามระเบียบ โดยโครงการส่งน้ำฯ พ. จัดซือ้ ทรายหยาบตามใบสัง่ ซือ้ จำนวนแปดฉบับ
ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ซือ้ ด้วยวิธตี กลงราคาจำนวนสามครัง้ คือเมือ่ วันที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ และในวันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม ๒๕๔๖
ตามลำดับ (อนุมตั ติ ามใบสัง่ ซือ้ ครัง้ ที่ ๒ จำนวน ๖ ฉบับ) และจัดซือ้ กระสอบพลาสติกตามใบสัง่ ซือ้ จำนวนห้าฉบับ
ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ซือ้ ด้วยวิธสี อบราคาหนึง่ ครัง้ และอนุมตั ใิ ห้จดั ซือ้ ด้วยวิธตี กลงราคาจำนวนสองครัง้ คือเมือ่ วันที่ ๑๗ และวันที่
๒๖ เดือนมีนาคม ๒๕๔๖ (อนุมัติตามใบสั่งซื้อครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ ฉบับ) เป็นการซื้อพัสดุตามความต้องการ
ใช้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันเพื่อนำมาใช้ร่วมกันและสามารถรวมจัดซื้อในคราวเดียวกันได้ด้วยวิธีสอบราคา
การดำเนินการจัดซือ้ ทรายหยาบและกระสอบพลาสติกจำนวนห้าครัง้ ด้วยวิธตี กลงราคาดังกล่าว เป็นการแบ่งซือ้ ขัดต่อข้อ
๒๒ แห่งระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุหรือไม่
กรณีการจัดซือ้ พัสดุราคาแพง โดยจัดซือ้ ทรายหยาบตามใบสัง่ ซือ้ จำนวนรวม ๑,๒๐๑ ลบ.ม. ราคา ลบ.ม.ละ
๑๙๐ บาท แต่ราคาวัสดุกอ่ สร้างของสำนักงานพาณิชย์จงั หวัดในช่วงนัน้ (มีนาคม ๒๕๔๖) กำหนดราคาทรายหยาบ ลบ.ม.
ละ ๑๗๐.๕๖ บาท การจัดซือ้ กระสอบพลาสติกตามใบสัง่ ซือ้ ราคาใบละ ๑๐ บาท แต่ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน
หน่วยงานอืน่ จัดซือ้ ได้ในราคาใบละ ๕ บาท เป็นการจัดซือ้ แพงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือไม่
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีดงั กล่าว สอบข้อเท็จจริงรับฟังได้วา่ ในช่วงเดือนตุลาคม
๒๕๔๕ ได้เกิดเหตุอทุ กภัยขึน้ ภายในเขตท้องทีร่ บั ผิดชอบของโครงการส่งน้ำฯ พ. เป็นเหตุให้นำ้ เอ่อท้วมและกัดเซาะ
บริเวณท่อระบายน้ำ ท่อลอดและคันกั้นน้ำ ท่อลอดกั้นน้ำใหญ่และคันกั้นน้ำเล็ก ได้รับความเสียหายหลายแห่ง
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ซึ่งจำเป็นต้องเร่งทำการป้องกันและซ่อมแซมเพื่อมิให้เกิดการกัดเซาะเสียหายและน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนและ
พืน้ ทีก่ ารเกษตรของราษฎรเป็นการเร่งด่วน แต่เนือ่ งจากโครงการส่งน้ำฯ พ. ยังมิได้รบั อนุมตั งิ บประมาณประจำปี ๒๕๔๖
และกรม ช. ไม่ได้จดั สรรงบประมาณเพือ่ แก้ไขปัญหาอุทกภัยไว้ งบประมาณรายปีมเี ฉพาะงบด้านการซ่อมแซมและ
บำรุงรักษาตามปกติเท่านัน้ จึงเป็นเหตุฉกุ เฉินทีโ่ ครงการส่งน้ำฯ พ. จึงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยทำการยืมวัสดุ
จากร้านค้า แหล่งวัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดที่ตั้ง เพื่อนำมาใช้ทำการป้องกันและซ่อมแซมบริเวณที่เกิดอุทกภัย
และได้ ร ั บ ความเสี ย หายเพื ่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนที ่ จ ะได้ ร ั บ ผลกระทบ
ต่อมาในเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ โครงการส่งน้ำฯ พ. จึงได้จัดตั้งทำประมาณการตามพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
เมื่อได้รับงบประมาณตามที่ได้ตั้งประมาณการไว้ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๖ จึงได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
แผนการใช้วสั ดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๖ และจัดทำรายงานความต้องการพัสดุตามแผนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบนัน้ ๆ
เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป โดยได้มีการจัดซื้อพัสดุระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๖
และทำรายงานขอซือ้ ทรายหยาบกับกระสอบพลาสติกในช่วงระยะเวลาเดียวกันเพือ่ นำมาใช้งานคันกัน้ น้ำเช่นเดียวกัน
ซึง่ สามารถจัดซือ้ ในคราวเดียวกันได้ดว้ ยวิธสี อบราคา การทีโ่ ครงการส่งน้ำฯ พ. ดำเนินการแบ่งซือ้ พัสดุดงั กล่าวด้วย
วิธีตกลงราคาจึงเป็นการทำให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด แต่ไม่ทำให้อำนาจสั่งซื้อเปลี่ยนแปลงไป
เป็นการขัดต่อความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ แต่การฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าว
ก็เนือ่ งด้วยต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพือ่ ป้องกันและซ่อมแซมไม่ให้เกิดการกัดเซาะเสียหายและน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน
พื้นที่การเกษตรของราษฎรซึ่งต้องดำเนินการเป็นการเร่งด่วน โดยทำการยืมวัสดุจากร้านค้ามาดำเนินการ
เนือ่ งจากโครงการส่งน้ำฯ พ. ยังมิได้รบั การจัดสรรงบประมาณในช่วงนัน้ และกรม ช. ก็มไิ ด้มกี ารจัดสรรงบประมาณเพือ่ แก้ไข
ปัญหาอุทกภัยเช่นกรณีนไ้ี ว้ เป็นความบกพร่องอันเกิดจากระบบการบริหารงาน
ส่วนประเด็นการจัดซือ้ พัสดุราคาแพง โดยจัดซือ้ ทรายหยาบตามใบสัง่ ซือ้ จำนวนรวม ๑,๒๐๑ ลบ.ม. ราคา ลบ.ม.ละ
๑๙๐ บาท แต่ราคาวัสดุกอ่ สร้างของสำนักงานพาณิชย์จงั หวัดในช่วงนัน้ (มีนาคม ๒๕๔๖) กำหนดราคาทรายหยาบ ลบ.ม.
ละ ๑๗๐.๕๖ บาท การจัดซือ้ กระสอบพลาสติกตามใบสัง่ ซือ้ ราคาใบละ ๑๐ บาท แต่ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน
หน่วยงานอื่นจัดซื้อได้ในราคาใบละ ๕ บาท คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกล่าว
สอบข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าราคาทรายหยาบที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์กำหนดในเดือนมีนาคม ๒๕๔๖
ลูกบาศก์เมตรละ ๑๗๐.๕๖ บาท รวมค่าขนส่งระยะ ๒๐ กิโลเมตร ลูกบาศก์เมตรละ ๓๙.๘๔ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๐.๔๐
บาท แต่โครงการส่งน้ำฯ พ. สามารถจัดซือ้ ได้ในราคาเพียงลูกบาศก์เมตรละ ๑๙๐ บาท ซึง่ ไม่เกินราคาพัสดุทส่ี ำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดในท้องที่กำหนด จึงไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อทรายหยาบในราคาแพง ส่วนการจัดซื้อกระสอบพลาสติก
ในราคาใบละ ๑๐ บาท ตามราคาท้องตลาดขณะนั้น และไม่สูงกว่าราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุด จึงเป็นราคาที่
สมประโยชน์แก่ทางราชการแล้ว ส่วนการจัดซือ้ ในราคาทีส่ งู กล่าวหน่วยราชการอืน่ อาจเนือ่ งจากขนาด คุณภาพของพัสดุ
และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งกรม ช. เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดกรณีดงั กล่าว และส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
ต่อมากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มหี นังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด ให้กรม ช. ทราบ
ความสรุปได้วา่ การดำเนินการจัดซือ้ พัสดุทรายหยาบและกระสอบพลาสติกดังกล่าว เพือ่ นำส่งคืนให้รา้ นค้าสามารถ
รวมจัดซื้อได้ในคราวเดียวกันโดยวิธีการสอบราคา การกระทำดังกล่าว (แยกจัดซื้อโดยใช้วิธีการตกลงราคา)
จึงเป็นการแบ่งซือ้ ซึง่ ไม่ชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ข้อ ๒๒
แต่เมือ่ การจัดซือ้ ดังกล่าวได้ในราคาไม่เกินราคาพัสดุทส่ี ำนักงานพาณิชย์จงั หวัดในท้องทีก่ ำหนด ไม่ถอื ว่าเป็นการจัดซือ้
ทรายหยาบในราคาแพง ส่วนการจัดซื้อกระสอบพลาสติกโดยวิธีการสอบราคาในราคากระสอบใบละ ๑๐ บาท
ต่อมาได้จดั ซือ้ โดยวิธตี กลงราคาในราคากระสอบใบละ ๑๐ บาทเช่นเดียวกัน จึงถือว่าทางราชการไม่ได้รบั ความเสียหาย
ไม่มปี ระเด็นความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
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ข้อเท็จจริงกรณีทม่ี กี ารสอบสวนนี้ ผูว้ เิ คราะห์เห็นว่าเป็นกรณีตวั อย่างทีด่ ใี นการนำไปปรับใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ
เนือ่ งจากมีประเด็นทีน่ า่ สนใจศึกษาในเชิงกฎหมายดังนี้
ข้อ. ๑ ประเด็นเกีย่ วเนือ่ งกับการกระทำเพือ่ บำบัดป้องกันภัยอันมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน (ป้องกันภัยน้ำท่วม)
ซึง่ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบจำเป็นยิง่ ทีจ่ ะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ ให้ภยั นัน้ สิน้ ไป หรือป้องกันความเสียหายร้ายแรง
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันน่าจะถือได้ว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๔๔๙
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึง่ เป็นบทนิรโทษกรรมของการกระทำละเมิด ทัง้ ยังเป็นการสอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผลแห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึง่ มิได้มงุ่ แต่จะได้เงินครบจำนวน
แต่เป็นทีน่ า่ เสียดายทีผ่ ตู้ รวจสอบสำนวนพิจารณาแต่เพียงมูลค่าในเชิงทรัพย์สนิ ว่าทางราชการไม่ได้จดั ซือ้ พัสดุมาในราคาแพง
โดยมิได้วนิ จิ ฉัยประเด็นเหตุความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบตั ริ าชการมาเพือ่ เป็นแนวทางด้วย อาจเนือ่ งจากเกรงว่า
หากพิจารณาให้การยืมวัสดุเช่นดังกล่าวจากร้านค้าจะทำให้เป็นบรรทัดฐานในการหลบเลี่ยงของเจ้าหน้าที่
ผูม้ ใี จไม่สจุ ริตในการไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบราชการ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายในภายหลัง ซึง่ ก็เป็นเหตุผลทีพ่ อรับฟังได้
ข้อ ๒. ประเด็นตามที่ผู้ตรวจสอบตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อกระสอบพลาสติกในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน
ซึง่ หน่วยราชการอืน่ สามารถจัดซือ้ ได้ในราคาต่ำกว่านัน้ ผูว้ เิ คราะห์เห็นว่าไม่มกี ฎหมาย หรือระเบียบใดกำหนดให้การ
จัดซื้อพัสดุแต่ละครั้งของส่วนราชการหนึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบกับราคาจัดซื้อของส่วนราชการอืน่ ๆ นอกจากจะต้อง
ตรวจสอบกับราคาสำนักงานพาณิชย์จงั หวัดในท้องทีใ่ นช่วงนัน้ ๆ เพราะหากต้องตรวจสอบเช่นนัน้ แล้วจะมีปญ
ั หาว่า
ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานใด และจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าหน่วยงานใดซื้อพัสดุชนิดเดียวกันในราคาที่ต่ำสุด
ประเด็นนีก้ เ็ ป็นทีน่ า่ เสียหายทีห่ น่วยงานผูต้ รวจสอบสำนวนก็มไิ ด้วนิ จิ ฉัยให้ความเห็นให้ชดั แจ้ง โดยวินจิ ฉัยแต่เพียงว่า
เมื่อการจัดซื้อครั้งหลังโดยวิธีตกลงราคาไม่สูงกว่าราคาที่จัดซื้อโดยวิธีการสอบราคา จึงทำให้ทางราชการไม่ได้รับ
ความเสียหาย
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ท่านถาม
ในกรณีประกาศสอบราคา วงเงินงบประมาณ 1 ล้านบาทขึน้ ไป มีผเู้ สนอราคาทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดามายืน่ เสนอราคาด้วย
และเสนอราคาในราคาทีต่ ำ่ สุด ถ้าหากจะพิจารณาบุคคลธรรมดาเป็นผูร้ บั จ้างจะได้ไหม จะผิดระเบียบพัสดุหรือไม่ อย่างไร
ถ้าหากผิดระเบียบตาม ขอหนังสืออ้างอิงด้วย
เราตอบ
ในการประกวดราคาก่อสร้างวงเงินตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป โดยปกติผเู้ ข้าประกวดราคาจะต้องเป็นนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
ซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทย ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ สร 0203/ว 80 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน
2521 เรือ่ ง การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการปรับปรุงแก้ไขวิธกี ารประกวดราคาจ้างก่อสร้างของทางราชการ
ท่านถาม
อยากทราบวิธีการคิดค่าปรับในกรณีจัดซื้อกับจัดจ้าง ว่าแตกต่างกันไหม และการคำนวณค่าปรับใช้ยอดเงินจาก
มูลค่าสินค้าก่อนภาษี หรือว่าราคารวมภาษี เป็นฐานในการคำนวณ
เราตอบ
ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ คิดค่าปรับนับถัดจากวันครบกำหนดการชำระหนี้ ตามทีก่ ำหนดในสัญญา ทัง้ นี้ โดยปกติแล้ว
ราคาที่ผู้เสนอราคาได้เสนอมานั้นจะต้องเป็นราคาสุทธิที่รวมภาษีแล้ว ดังนั้น การคำนวณค่าปรับจึงต้องใช้ยอดเงิน
ตามสัญญาและในอัตราทีไ่ ด้กำหนดไว้ในสัญญาเป็นฐานในการคำนวณ

