(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558)
เก็บเงินราชการไว้ ในรถ ... เงินหาย ต้ องรับผิดหรือไม่ ?
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟั งฉบับนี้ เป็ นเรื่ องของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐซึ่ งเก็บเงินของทางราชการ
ที่ไปรับมาไว้ ในรถยนต์ ส่วนตัว แต่ในระหว่างเดินทางและแวะกินข้าวกลางวัน รถกลับถูกงัด ทําให้เงินของทางราชการหาย
เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินให้กบั ราชการหรื อไม่
ข้อเท็จจริ งในคดีน้ ี มีวา่ ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเกษตรอําเภอได้รับมอบอํานาจ
ให้ไปรับเงิ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด ผูฟ้ ้ องคดีที่ 2 จึ งขับรถยนต์ ส่วนตัวไป
เพื่ อรั บเงิ นดังกล่าว จากนั้นได้นาํ เช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารและนําเงินใส่ ไว้ ในกระเป๋ าเอกสารและเดินทางกลับ โดยมี
นาย ท. ขออาศัยรถกลับด้วย ซึ่ งระหว่างเดินทาง ผูฟ้ ้ องคดีทั้งสองได้ แวะรั บประทานอาหารกลางวันประมาณ 20 นาที
โดยเก็บกระเป๋ าใส่ เงินไว้ ในรถซึ่ งจอดไว้ ที่ริมฟุตบาทห่ างจากร้ านประมาณ 25 เมตร และล็อคประตูรถไว้ แต่ปรากฏว่า
รถยนต์ ถกู งัดและกระเป๋ าที่ ใส่ เงินหายไป
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด (ผูถ้ กู ฟ้ องคดี) จึงมีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด
และรายงานผลให้กระทรวงการคลัง จากนั้น กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสี ยหายเกิดจาก
การประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผูถ้ กู ฟ้ องคดีจึงมีคาํ สั่งให้ผฟู้ ้ องคดีท้ งั สองชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ผูฟ้ ้ องคดี ท้ งั สองอุทธรณ์คาํ สั่ง แต่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซ่ ึ งมีอาํ นาจพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว
ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองเห็นว่า การที่ผฟู้ ้ องคดีท้ งั สองเก็บกระเป๋ าใส่ เงินไว้ในรถยนต์และล็อคประตูรถแล้ว
โดยจุดที่จอดรถเป็ นที่โล่ งสามารถมองเห็นจากจุดที่นั่งกินข้ าวได้ ตลอดเวลา ถือว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
มิใช่การกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่อย่างใด จึงนําคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้มีคาํ พิพากษาหรื อ
คําสัง่ เพิกถอนคําสัง่ ที่ให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าว
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองควรใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรื อซื้ อดร๊ าฟ หรื อตัว๋ แลกเงิน
แล้วไปเบิกเงินสด ณ ธนาคาร จะปลอดภัยกว่า การเลือกวิธีการถือเงินสด ถือเป็ นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกระทําการด้ วยความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรงหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดโดยทีป่ ระชุ มใหญ่ วินิจฉัยว่ า เมื่อข้อเท็จจริ งไม่ ปรากฏว่ าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีเจตนา
ที่ จะทําให้ เงิ นสู ญหาย จึ งไม่ เป็ นการกระทําด้ วยความจงใจ และการที่ผฟู้ ้ องคดีท้ งั สองได้เก็บเงิ นไว้ ในกระเป๋ าเอกสาร
ซึ่ งไม่ สามารถมองเห็นได้ จากภายนอกว่าในกระเป๋ าใส่ เงินไว้ และเมื่อไปรั บประทานอาหารก็ได้ นาํ กระเป๋ าใส่ เงินดังกล่ าว
เก็บไว้ ในรถและล็อคประตูรถแล้ ว เป็ นการแสดงให้เห็นว่าได้ ใช้ ความระมัดระวังในการเก็บรั กษาเงินตามสมควรแล้ ว
และแม้จะมีขอ้ พิจารณาว่าผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองอาจเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่านี้ ได้ เช่น อาจนํากระเป๋ าใส่ เงินติดตัวไปด้วย
หรื อให้ใ ครคนใดคนหนึ่ ง เฝ้ ากระเป๋ าใส่ เงิ นไว้ แต่ อ ย่ า งไรก็ตาม แม้ ว่าจะเป็ นความประมาทเลิ นเล่ อ ก็หาใช่ เป็ น
ความประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรงไม่ เพราะพฤติการณ์ของผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองแสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความระมัดระวังแล้ว
มิใช่ ไม่ ใช้ ความระมัดระวังเสี ยเลย
ส่ วนวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรื อซื้ อดร๊ าฟ หรื อตัว๋ แลกเงิน แล้วไปเบิกเงินสด ณ ธนาคาร
ซึ่ งผูถ้ ูกฟ้ องคดีกล่าวอ้างว่าปลอดภัยกว่าการถือเงินสดนั้น แม้จะมีความรัดกุมมากกว่าและมีความเสี่ ยงน้อยกว่าวิธีการ
ถือเงินสด แต่เมื่อระเบี ยบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องไม่ ได้ กาํ หนดวิธีการไว้ โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึ งสามารถเลือก
วิ ธี การเก็บรั กษาและนําเงิ นกลับสํานั กงานตามที่ เห็ นสมควรได้ นอกจากนี้ วิธี การดังกล่าวยังไม่ ได้รับประกันว่า
เงินจะไม่ถูกขโมย เงินยังอาจถูกขโมยได้ ดังนั้น ไม่วา่ จะใช้วิธีการใดก็ยงั มีความเสี่ ยงที่เงินจะถูกขโมยได้ การพิจารณา
จึ งต้ องพิจารณาพฤติการณ์ ในการเก็บรั กษาเงินว่ าได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรหรื อไม่ มากกว่ าการพิจารณาวิธีการ
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ในการเก็บรั กษาเงิ นและนําเงิ นกลับ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการเก็บรั กษาเงินแล้ว
แม้วธิ ีการที่ใช้จะมีความปลอดภัยน้อยกว่าวิธีการที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีอา้ ง ก็ไม่ถือเป็ นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
คําสั่งให้ผฟู้ ้ องคดีท้ งั สองชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจึงเป็ นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําพิพากษา
ศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 921/2558)
คดีน้ ี นอกจากศาลปกครองสู งสุ ดจะได้อธิ บายการกระทําที่จะถือเป็ นการกระทําด้ วยความประมาท
เลินเล่ ออย่ างร้ ายแรง ว่ าหมายถึง การกระทําโดยมิได้ เจตนา แต่ เป็ นการกระทําซึ่ งบุคคลพึงคาดหมายได้ ว่าอาจก่ อให้ เกิด
ความเสี ยหายขึน้ และหากได้ ใช้ ความระมัดระวังแม้ เพียงเล็กน้ อยก็อาจป้ องกันมิให้ เกิดความเสี ยหายได้ แต่ กลับมิได้ ใช้
ความระมัดระวังเช่ นว่ านั้นเลยแล้ว ยังเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาํ หรับทั้งเจ้าหน้าที่การเงินหรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอํานาจให้มี
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินว่า แม้กฎหมายหรื อระเบียบของทางราชการจะไม่ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการ
เกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิ นกรณี ดงั กล่าวไว้เป็ นการเฉพาะ การปฏิ บัติหน้ าที่ กจ็ าํ เป็ นต้ องใช้ ความระมัดระวังอย่ างมาก
เพื่อมิให้ เกิดความเสี ยหายกับทางราชการ คดีน้ ี แม้พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับเงินรวมถึงดูแลรักษา
เงิ นจะไม่ถือเป็ นการกระทําโดยประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ ายแรง แต่ก็ทาํ ให้ราชการได้รับความเสี ยหาย ประกอบกับ
ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาเงิน เช่น กรณี ที่มีระเบียบและกฎหมายกําหนดวิธีการรับเงิน
ดูแลเก็บรักษาเงิน หรื อวิธีการเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สมควรที่จะต้อง
ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการครับ !
นายปกครอง

