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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (Act of liability for  
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๔. การขอใหศาลเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณีเขามาเปนคูความในคดี 

(มาตรา ๗) 
๕. การเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐ (มาตรา ๘) 
๖. การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ (มาตรา ๘) 
๗.  อายุความในการเรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทน (มาตรา ๙) 
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๑๐. การเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชําระเงินใหแกหนวยงานของรัฐ (มาตรา ๑๒) 
๑๑. การจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งตองรับผิดสามารถผอนชําระเงินที่จะตองรับผิดได 

(มาตรา ๑๓) 
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หากพิเคราะหบทบัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แลวจะเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวอาจมีปญหาที่นาพิจารณา ซึ่งไดแก 

๑. กรณีบทนิยามตามมาตรา ๔ ยังไมมีนิยามคําวา “ประมาทเลินเลออยางรายแรง” ซึ่งกรณี
ประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนปญหาสําคัญทางกฎหมาย กลาวคือ การกระทําใดถือเปนความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง (grossly negligent act) ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอที่จะเปนแนวทาง 
ในการปรับใชบทบัญญัติมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ได 

๒. การทําละเมิดในกรณีที่เจาหนาที่ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 
กําหนดใหผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได และการทํา
ละเมิดที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งมาตรา ๖ บัญญัติใหผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง 
แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได การบัญญัติกฎหมายในลักษณะการหามฟองคดีเชนนี้ เปนการจํากัดสิทธิ
ในการฟองคดีของผูเสียหาย ซึ่งไมเปนการอํานวยใหผูเสียหายเขาถึงกระบวนยุติธรรมทางตุลาการและ
ไดรับการเยียวยาความเสียหายที่รวดเร็วได 

๓. การขอใหศาลเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณีเขามาเปนคูความในคดีตาม
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง บทบัญญัตินี้ใหสิทธิแกหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ซึ่งเปนผูที่ถูกฟองคดี แตมิได
เปนการกําหนดในลักษณะที่เปนการรับรองใหสิทธิโดยตรงแกผูเสียหายที่ฟองคดีสามารถเรียกให
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่เขามาในคดีหรือรวมกันรับผิดในการชดใชเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได   

๔. การจัดใหมีระเบียบเพ่ือใหเจาหนาที่ซึ่งตองรับผิดสามารถผอนชําระเงินที่จะตองรับผิดไดตาม
มาตรา ๑๓ ซึ่งเปนผลใหคณะรัฐมนตรีออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  อยางไรก็ตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ดังกลาวเปนกฎหมายลําดับรอง แตกลับมีผลหลายกรณีที่เปนการขยายขอบเขตของพระราชบัญญัต ิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวยังมี 
การกําหนดหลักเกณฑที่นอกเหนือและเกินกวาหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใชบังคับมาตั้งแต 
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ซึ่งไดใชบังคับมาระยะหนึ่งอันเปนระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรแลว 
พระราชบัญญัตินี้มีขอบกพรองซึ่งเปนปญหาดังที่ไดกลาวมาขางตน ซึ่งหากมีการพัฒนาปรับปรุง
พระราชบัญญัตินี้ โดยการนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ าหน าที่  พ .ศ .  ๒๕๓๙ มาพิจารณา และนําขอกํ าหนดทั้ งหมดในระเบี ยบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวไปบัญญัติรวมไวในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ อาจจะทําใหเกิดพัฒนาการทางกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่อันจะทําให
หลักเกณฑและการพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังเปน
ผลใหกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่นั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวย
คุมครอง อํานวยความเปนธรรม และสรางหลักประกันใหแกภาครัฐ คือ หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ 
รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปอีกดวย 
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Abstract 
Act of liability for a wrongful act of the officials B.E. 2539 (1996), it contains only 

15 provisions with provisions from Section 1 to Section 15. This Act provides important 
rule which may be considered as follows: 

1. Definition of “the official” and “State agency” (Section 4) 
2.  The wrongful act in the case that the official has performed the duty (Section 5)  
3.  The wrongful act that’s not performance of duty (Section 6)  
4.  Requesting the court to summon the official or State agency, as the case may 

be, to be a party in the case (Section 7) 
5. Claiming the official who commits a wrongful act to pay compensation for 

State agency (Section 8) 
6. The willful act or gross negligence under the law on liability for a wrongful act 

of the official (Section 8) 
7. The prescription claiming the other party to pay compensation (Section 9) 
8. The prescription of right to claim for compensation from the official (Section 10) 
9. Submitting an application to State agency for compensation (Section 11) 
10. Claiming the official who commits a wrongful act to pay State agency (Section 12) 
11. Providing the regulation for the official who is liable to pay for installments   

(Section 13) 
If the provisions of Act of liability for a wrongful act of the officials B.E. 2539 (1996) 

is analyzed, it shall be seen that such provisions may have problems that are interested 
to consider as follow: 

1. In the case of the definition under Section 4, there is not yet a definition that 
“gross negligence”. The case of gross negligence, it is an important legal issue, that is,  
in what act would be considered gross negligence, which is not yet clear enough to apply 
the application of Section 8, paragraph one. 

2. The wrongful act in the case that the official has committed in the performance 
of duties under Section 5 paragraph one, it provides that the injured person may directly 
sue State agency which is directly liable. However, the injured shall not sue the official. 
And in the case of the wrongful act is not an act in the performance of duties, which 
Section 6 provides that the injured person may sue the official directly. But the injured 
shall not sue State agency. Legislation prohibiting prosecution like this case, it limits the 
right to prosecute of the injured person. In this case, it does not allow the injured person 
to access the judicial process and receive rapid remedies. 

3. Requesting the court to summon the official or State agency, as the case  
may be, to be a party in the case under Section 7, paragraph one, this provision provides 
the right for State agency or the official who is prosecuted. However, it does not provide 
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in a way that guarantees the right to the injured person who files a lawsuit, shall summon 
State agency or the official to come into the case, or joint liability in remedies for  
the damage. 

4. Providing the regulation for the official who is liable to pay for installments 
under Section 13, which resulted in the Council of Ministers issuing the Regulation of  
the office of Prime Minister on the performing rule relating to liability for a wrongful act  
of the officials B.E. 2539 (1996). However, the Regulation of the office of Prime Minister is 
subordinate legislation, there are many cases that expanding the scope of the Act of 
liability for a wrongful act of the officials B.E. 2539 (1996). The Regulation of the office  
of Prime Minister also provides out rules that are beyond and exceed the rule and 
condition provided in Section 13 of the Act of liability for a wrongful act of the officials 
B.E. 2539 (1996). 

The Act of liability for a wrongful act of the officials B.E. 2539 (1996), has come 
into force since November 15, 1996, which has been in force for a long time. This Act has 
the defects which are the problem mentioned above. If there is a development to improve 
this Act by considering the Regulation of the office of Prime Minister on the performing 
rule relating to liability for a wrongful act of the officials B.E. 2539 (1996). And take  
all clauses in the Regulation of the office of Prime Minister included in the Act of liability 
for a wrongful act of the officials B.E. 2539 (1996). It could develop the law on liability for  
a wrongful act of the official and make the rule and consideration, relating to liability  
for a wrongful act of the official, clear. It also results in more effective and efficient law on 
liability for a wrongful act of the official. It could protect, facilitate fairness and guarantee 
for public sector, that is, State agency and the official Including general public as well. 
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รัฐ (État) ที่ยึดถือประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม (démocratie libérale) จะใหความคุมครอง
ปจเจกชน (l’individuel) จากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล  ทั้งนี้ 
ประเทศไทยมีการคุมครองสิทธิแกบุคคลที่จะฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิดจากการกระทําของ 
เจาหนาที่โดยเริ่มอยางเปนรูปธรรมซึ่งปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒๑  
มาตรา ๔๔๒ ที่กําหนดใหความคุมครองแกสิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการซึ่งเปนนิติบุคคลใหรับผิด 
เพื่อการกระทําของเจาพนักงาน ในฐานะเสมือนเปนตัวการหรือนายจาง  กลาวคือ บทบัญญัติมาตรา ๔๔  
วางหลักใหหนวยงานของรัฐอันเปนหนวยราชการ (government agency) ที่เปนนิติบุคคล๓ (juristic 
person) ตองเขามารับผิดชอบในการกระทําของเจาหนาที่ซึ่งอยูในฐานะเปนเจาพนักงาน แตในชวงเวลา
ดังกลาวยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะใชบังคับในกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่โดยตรง  
การใหหนวยราชการตองรับผิดตอการกระทําของเจาพนักงานจึงมีแนวคิดในการนําบทบัญญัติในเรื่อง 
ความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  (Civil and Commercial Code)  
มาปรับใชกับความรับผิดทางละเมิดของเจาพนักงาน โดยใหสิทธิแกบุคคลสามารถฟองหนวยราชการ 
ใหรับผิดในฐานะเสมือนเปนตัวการ๔ (principal) หรือนายจาง๕ (employer) ซึ่งความรับผิดโดยสวนใหญ
ที่ผานมานั้น เจาพนักงานจะตองรับผิดโดยตรงหรือมีสวนรับผิดในการกระทําละเมิดจากการปฏิบัติหนาที่
ของตน โดยตองชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหาย การที่เจาพนักงานตองรับผิดในผลแหงละเมิดโดยตรงนั้น
อาจมีผลกระทบตอเงินเดือนที่ไดรับซึ่งไมเปนสัดสวนกับความรับผิด และไมเพียงพอตอการรับภาระของ
เจาหนาที่ที่จะตองชําระคาสินไหมทดแทนใหกับความรับผิดทางละเมิดที่เกิดขึ้น เนื่องจากกิจการหรือ 
งานของรัฐมีขอบเขตกวางขวาง หากเกิดความเสียหายยอมมีจํานวนสูง๖ และการฟองคดีความรับผิด 
ทางละเมิดตอเจาพนักงานในชวงนั้นจะตองฟองคดีตอศาลยุติธรรม (Courts of Justice) 

                                                           
๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๕ ของไทย ซึ่งประกาศ 

ใชบังคับเมื่อวันที ่๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒ และถูกยกเลิกเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ 
๒มาตรา ๔๔ สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการซึ่งเปนนิติบุคคลใหรับผิดเพื่อการกระทําของเจาพนักงาน 

ในฐานะเสมือนเปนตัวการหรือนายจาง ยอมไดรับความคุมครอง 
๓นิติบุคคล ( legal person) เปนกลุ มบุคคลซึ่ งมีบุคคลหลายคนร วมกันก อตั้ งกลุ มขึ้ น โดยอาศั ย 

อํานาจทางกฎหมายเพื่อกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง กลุมบุคคลดังกลาว ไดแก คณะบุคคล องคกร หนวยงาน  
บริษัทจํากัด ฯลฯ ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหนิติบุคคลนั้นเปนบุคคลประเภทหนึ่งที่มิใชบุคคลธรรมดา (natural person)  
แตรับรองใหมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึง
เปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น (ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, พิมพครั้งที่ ๔, กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘, หนา ๑๒๗.) 

๔ความรับผิดทางละเมิดในฐานะเปนตัวการกําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๗  
ซึ่งกําหนดใหนําบทบัญญัติในมาตราที่เกี่ยวกับนายจาง (มาตรา ๔๒๕ และมาตรา ๔๒๖) มาใชบังคับแกตัวการดวย 
โดยอนุโลม 

๕ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๕ กําหนดใหนายจางตองรวมรับผิดกับลูกจางในผลแหง
ละเมิด ซึ่งลูกจางไดกระทําไปในทางการที่จางนั้น และมาตรา ๔๒๖ กําหนดใหนายจางซึ่งไดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจางไดทํานั้น ชอบที่จะไดชดใชจากลูกจางนั้น 

๖ตรีเพชร จิตรมหึมา, “หลักเกณฑการวินิจฉัยความประมาทเลินเลออยางรายแรงตามพระราชบัญญัต ิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙”, วารสารนิติพัฒนนิดา, ปที่ ๑, ฉบับปฐมฤกษ, มิถุนายน, ๒๕๕๕, 
กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๕. หนา ๑. 



พัชฌา จิตรมหึมา หลักเกณฑสําคัญในกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พิเคราะหปญหา 
 ของบทบัญญัติกฎหมายเพื่อนําไปสูแนวคิดในการพัฒนาปรับปรงุกฎหมาย 

  
 

๖ 

 

ขอแตกตางระหวางความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ความรับผิดทางละเมิดตามหลักกฎหมายแพง 
 และความรับผิดทางอาญา 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙๗ บัญญัติหลักเกณฑ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่และเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือ
หนวยงานของรัฐ พระราชบัญญัตินี้มีความมุงหมายที่จะใหความคุมครองแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ 
จึงมีแนวคิดและการกําหนดความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่แตกตางไปจากความรับผิดทางละเมิด
ทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งเปนแนวคิดของกฎหมายเอกชน (droit privé) โดยเหตุที่
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่หรือการใชอํานาจตามกฎหมายนั้น 
มีความเกี่ยวของกับการกระทําทางปกครอง๘ (actions administratives) โดยการกระทําทางปกครอง 
ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่ตองกระทําจะถือเปนนิติกรรมทางปกครอง 
(acte administratif) ซึ่งมีความมุงหมายเพื่อประโยชนสวนรวม๙ (intérêt général) มิใชเปนไปเพื่อ
ประโยชนสวนตัว (intérêt privé) ดังเชนกฎหมายเอกชน  ดังนั้น การใชบังคับพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ จึงควรคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมาย (spirit of law) ที่มุงใหความคุมครอง
แกเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่เปนสําคัญ แตขณะเดียวกันก็ตองเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกบุคคล
หรือหนวยงานของรัฐซึ่งเปนฝายที่ไดรับความเสียหายดวย 

แมวาแนวคิดของกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่จะมีพัฒนาการมาจาก 
ความรับผิดทางละเมิด (liability for a wrongful act) ตามกฎหมายแพงก็ตาม แตกฎหมายนี้มีความ 
มุงหมายสําคัญที่ใหความคุมครองแกเจาหนาที่ โดยเฉพาะกรณีที่เปนความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่นั้นมิไดเปนไปเพื่อประโยชนของตัวเจาหนาที่ แตเปนการปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว ซึ่งหากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวแลวกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต (life) 
รางกาย (body) อนามัย (health) เสรีภาพ (liberty) ทรัพยสิน (property) หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใด 
(any right) ของบุคคลหรือหนวยงานของรัฐแลว กรณีเชนนี้อาจเปนปญหาทางกฎหมายวาความรับผิด
ทางละเมิดที่เกิดขึ้นนั้นจะถือเปนความรับผิดของเจาหนาที่ หรือความรับผิดของหนวยงานของรัฐ หรือเปน
ความรับผิดรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐกับเจาหนาที่๑๐  อยางไรก็ตาม ระบบงานของรัฐเปนงาน 
ในทางมหาชนมักมีความสลับซับซอน บางกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นไมใชความผิดของเจาหนาที่เทานั้น 
                                                           

๗พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓ 
ตอนที่ ๖๐ ก ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ มีผลใชบังคับในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ซึ่งเปนไปตามนัยมาตรา ๒ 
ทีบ่ัญญัติวา พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๘การกระทําทางปกครองเปนการกระทําของฝายปกครอง (administration) ที่เกี่ยวของกับกฎหมายปกครอง 
(droit administratif) โดยการกระทําทางปกครองนั้นอาจมีลักษณะซึ่งเปนการกระทําในรูปแบบตาง ๆ อันไดแก  
๑. ปฏิบัติการทางปกครอง (acte réel) ๒. มาตรการภายในของฝายปกครอง (mesure d’ordre intérieur de 
l’administration) ๓. นิติกรรมทางปกครอง (acte administratif) และ ๔. สัญญาทางปกครอง (contrat administratif) 
การกระทําทางปกครองในรูปแบบดังกลาว ยกเวนสัญญาทางปกครอง เปนการกระทําทางปกครองที่อาจกอใหเกิด 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ได สวนสัญญาทางปกครอง หากมีการฝาฝนสัญญาดังกลาว ยอมถือเปนความรับผิด 
ทางสัญญา 

๙Georges Dupuis, Marie-José Guédon et Patrice Chrétien, Droit administratif, 7e édition, 
 Paris : Armand Colin, Coll. « U. Droit », 2007, p. 435. 

๑๐ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, หนา ๑๐๘. 
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อาจเปนความผิดที่สวนหนึ่งนั้นเกิดจากระบบงานของรัฐดวย จึงสมควรมีการแบงแยกขอบเขตความรับผิด
ของเจาหนาที่ใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น๑๑ 

การพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่จะพิจารณาจากความรับผิด 
(liability) โดยความรับผิดจะเกิดขึ้นเมื่อผูกระทํามีความผิด (fault) ซึ่งเปนไปตามหลักท่ีวา ไมมีความรับผิด
โดยปราศจากความผิด (No liability without fault.)  กลาวคือ ความรับผิดทางละเมิดเปนความรับผิด 
ที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดอันเปนการฝาฝนขอหาม ซึ่งกฎหมายกําหนดหามกระทําการใดอันกอใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคล ความรับผิดทางละเมิดเปนความรับผิดโดยกฎหมาย ไมใชความรับผิดที่เกิดจาก
ขอตกลง๑๒ และเมื่อพิเคราะหจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวจะเห็นไดวา มาตรา ๔๒๐๑๓ 
กําหนดการทําละเมิดนั้น เปนการทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเปนไปตามแนวคิดที่วาความรับผิด
ทางละเมิดเปนไปตามหลักในเรื่องความผิด ซึ่งความผิดในที่นี้คือกรณีที่เปนการกระทําผิดกฎหมาย 
(wrongful act) 

การทําละเมิดถือเปนการกอใหเกิดหนี้ (obligation) ซึ่งผูกระทําจะตองชดใชคาสินไหมทดแทน 
(compensation) ใหแกผูเสียหาย  ทั้งนี ้การทําละเมิดอาจเปนความผิดทางอาญาไดดวย หากการกระทํา
ดังกลาวนั้นครบองคประกอบความรับผิดทางอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว  อยางไรก็ตาม ความรับผิด
ทางละเมิด (delictual liability) นั้นมีความแตกตางไปจากความรับผิดทางอาญา (criminal liability)  
ซึ่งความรับผิดทางอาญามีมาตรการบังคับ (sanction) เปนการลงโทษ (punishment) ผูกระทํา 
ความผิด ซึ่งโทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดอาจเปนการประหารชีวิต (death penalty) จําคุก 
( imprisonment) กักขัง (confinement) ปรับ (fine) หรือริบทรัพยสิน (forfeiture of property)  
ซึ่งเปนไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง๑๔  เนื่องจากกฎหมายอาญามุงที่จะแกไข
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกชุมชนโดยสวนรวม เพราะการกระทําความผิดอาญานั้นถือวาชุมชนยอมไดรับ

                                                           
๑๑ Mancur Olson, “Official Liability and Its Less Legalistic Alternatives”, in Law and 

Contemporary Problems, Vol. 42, No. 1, Winter, 1978, p. 67. 
๑๒ศนันทกรณ โสตถิพันธ, คําอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได  

(มูลหนี้ ๒) พรอมคําอธิบายในสวนของพระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายใหมที่เกี่ยวของ, พิมพครั้งท่ี ๗ (แกไขเพิม่เติม), กรุงเทพฯ: วิญูชน, 
๒๕๖๐, หนา ๑๑. 

๑๓มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสยีหายถึงแกชีวิตก็ดี แก
รางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหม
ทดแทนเพื่อการนั้น 

๑๔มาตรา ๑๘ โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดมีดังนี ้
(๑) ประหารชีวิต 
(๒) จําคุก 
(๓) กักขัง 
(๔) ปรับ 
(๕) ริบทรัพยสิน 
                                ฯลฯ                                   ฯลฯ 
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๘ 

 

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม๑๕ แตความรับผิดทางละเมิดนั้นมุงหมายที่จะใหมีการชดใชเยียวยา 
หรือทําใหผูเสียหายกลับคืนสภาพเดิมใหมากที่สุด 

 
หลักเกณฑสําคัญในกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (Act of liability for  
a wrongful act of the officials B.E. 2539 (1996)) มีบทบัญญัติเพียง ๑๕ มาตรา โดยมีบทบัญญัติ
ตั้งแตมาตรา ๑ ถึง มาตรา ๑๕ เมื่อพิเคราะหพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ แลว
จะพบวา พระราชบัญญัตินี้กําหนดหลักเกณฑสําคัญปรากฏในกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ ซึ่งอาจแยกพิจารณาได ดังนี้ 

๑. บทนิยามคําวา “เจาหนาที”่ และ “หนวยงานของรัฐ” (มาตรา ๔) 
๒. การทําละเมิดในกรณีที่เจาหนาที่ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ (มาตรา ๕) 
๓.  การทําละเมิดที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ (มาตรา ๖) 
๔. การขอใหศาลเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณีเขามาเปนคูความในคดี 

(มาตรา ๗) 
๕. การเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐ (มาตรา ๘) 
๖. การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ (มาตรา ๘) 
๗.  อายุความในการเรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทน (มาตรา ๙) 
๘.  อายุความของสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ (มาตรา ๑๐) 
๙. การยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหชดใชคาสินไหมทดแทน (มาตรา ๑๑) 
๑๐. การเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมดิชําระเงินใหแกหนวยงานของรัฐ (มาตรา ๑๒) 
๑๑. การจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งตองรับผิดสามารถผอนชําระเงินที่จะตองรับผิดได 

(มาตรา ๑๓) 
 
๑. บทนิยามคําวา “เจาหนาที่” และ “หนวยงานของรัฐ”  

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๑๖ กําหนดนิยาม 
คําวา “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปน 
การแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด และใหคํานิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา 
กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค 

                                                           
๑๕วารี นาสกุล, คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได, 

กรุงเทพฯ: จิรรัชการพิมพ, ๒๕๕๓, หนา ๑๐. 
๑๖มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
 “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปน 

การแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ

เปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
ใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
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๙ 

 

ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความ
รวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

หากพิจารณานิยามคําวา “เจาหนาที่” ตามนัยมาตรา ๔ แลวจะเห็นไดวา เจาหนาที่   
(the officials) จะเปนบุคลากรของรัฐ ๔ ประเภท คือ (๑) ขาราชการ (government official)  
(๒) พนักงาน (officer) (๓) ลูกจาง (employee) และ (๔) ผูปฏิบัติงานประเภทอื่น (other person 
performing duties) ซึ่งแยกพิจารณาได ดังนี้ 

(๑) ขาราชการ หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายนั้น ๆ ใหรับราชการตามหนวยงานของรัฐประเภท กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ซึ่งมีระเบียบ
ขาราชการบังคับ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน และการบังคับบัญชาเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งไมใชลูกจางหรือตัวแทนที่เกิดจากความสัมพันธตามหลักนิติกรรมสัญญาและปฏิบัติตอ
กันแตเพียงตามสัญญาเทานั้น  ทั้งนี้ ขาราชการ มีหลายประเภท เชน ขาราชการพลเรือน ขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการการเมือง ขาราชการ
ทหาร ขาราชการตํารวจ ขาราชการตุลาการ ขาราชการอัยการ ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

(๒)  พนักงาน หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการทําสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่ เปนพนักงาน 
ในหนวยงานของรัฐ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งอาจเปนพนักงาน 
ตามองคกรอื่นที่มิใชประเภทกระทรวง ทบวง กรม แตเปนพนักงานผูปฏิบัติงานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ตาง ๆ เชน พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พนักงานการประปานครหลวง พนักงาน 
การรถไฟแหงประเทศไทย หรือเปนพนักงานในหนวยงานอื่นของรัฐซึ่งไมเปนสวนราชการ เชน พนักงาน
ราชการ พนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พนักงาน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พนักงานสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน พนักงานสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พนักงานธนาคารแหง
ประเทศไทย พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งพนักงานเหลานี้มีลักษณะการทํางานที่
คลายคลึงกับขาราชการ 

พนักงานในสังกัดหนวยงานของรัฐ เมื่อไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ ยอมมี
สถานะเปนเจาหนาที่ตามนัยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ 
(ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๑๘๖/๒๕๔๔)๑๗) 

พนักงานลูกจางประจําสํานักงานเขตสังกัดกรุง เทพมหานครซึ่ งมีฐานะเปนราชการ 
สวนทองถิ่น มีฐานะเปนเจาหนาที่ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๓๕๑/๒๕๔๕๑๘) 

                                                           
๑๗ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๑๘๖/๒๕๔๔) ใหความเห็นวา เมื่อพนักงาน

ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ 
บุคคลดังกลาวจึงมีสถานะเปนเจาหนาที่ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๘คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๓๕๑/๒๕๔๕ วินิจฉัยวา พนักงานลูกจางประจําสํานักงานเขตคันนายาว 
สังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น มีฐานะเปนเจาหนาที่ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัต ิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๑๐ 

 

(๓)  ลูกจาง หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการทําสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่เปนลูกจางในหนวยงาน
ของรัฐ ไมวาจะเปนลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวของกระทรวง ทบวง กรม หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือ
ของหนวยงานของรัฐประเภทอื่น โดยลูกจางประจําไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณคาจางประจํา  
สวนลูกจางชั่วคราวไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดรายจายอื่นหรือจากเงินนอกงบประมาณของ
หนวยงานตนสังกัด ซึ่งสวนใหญจะมีนิติสัมพันธตามสัญญาจางแรงงานเปนหลัก 

หากเปนลูกจางของหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีการทําสัญญาวาจางมาเปนลูกจางเปนครั้งคราว
เฉพาะงาน ซึ่งไมมีการบรรจุแตงตั้งลูกจางดังกลาวเปนพนักงานเจาหนาที่ตามระเบียบเกี่ยวกับ 
การรับสมัครหรือบรรจุแตงตั้งของหนวยงานของรัฐ ยอมถือวานิติสัมพันธระหวางลูกจางกับหนวยงาน 
ของรัฐนั้นเปนไปตามสัญญาจางแรงงาน หากมีการทําละเมิดเกิดขึ้น ความผิดทางละเมิดดังกลาวตองนํา
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ เนื่องจากลูกจางดังกลาวไมถือเปนเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๘๔๙/๒๕๔๒)๑๙) 

(๔)  ผูปฏิบัติงานประเภทอื่น๒๐ หมายความวา นอกเหนือจากการเปนขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจางตามที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีเจาหนาที่ประเภทอื่นที่ปฏิบัติงานใหหนวยงานของรัฐไดอีก ไมวา
จะเปนโดยการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด หรืออาจจะมีการเรียกชื่ออยางไรก็ได เชน 
อนุกรรมการ คณะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ  ดังนั้น ผูปฏิบัติงาน
ประเภทอื่น จึงหมายถึง ผูปฏิบัติงานที่มิไดมีฐานะเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง 

เมื่อพิเคราะหจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ มาตรา ๔ แลว 
ความหมายของหนวยงานของรัฐ (State agency) อาจแบงได ดังนี ้

(๑)  กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการ 
สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น ซึ่งแยกพิจารณาได ดังนี้  

 (๑.๑) กระทรวง  ทบวง  กรม  คือ สวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ปรากฏ
อยูในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีสถานะ 
ทางกฎหมายเปนนิติบุคคล 

                                                           
๑๙ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๘๔๙/๒๕๔๒) ใหความเห็นวา ลูกจางของ

องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ ซึ่งไดทําสัญญาวาจางบุคคลมาเปนลูกจางเปนครั้งคราวเฉพาะงาน ไมใชการบรรจุ
แตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนพนักงานเจาหนาที่ขององคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ ตามระเบียบวาดวยเรื่องรับสมัคร 
บรรจุ และใหออกของพนักงานเจาหนาที่องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ พ.ศ. ๒๔๙๕  ดังนั้น นิติสัมพันธระหวาง
ลูกจางกับองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ ยอมเปนไปตามขอตกลงในสัญญาจางแรงงาน รวมทั้งความผิดทางละเมิด 
ซึ่งตองนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ ลูกจางดังกลาวจึงมิใชเจาหนาที่ตามพระราช 
บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๐ทั้งนี้ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดใหคํานิยาม
เพิ่มเติมวา “ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด”  

 ในประเด็นนี้ พิเคราะหแลวสามารถแยกพิจารณาไดสองกรณี คือ  
 ๑. มีการแตงตั้งในฐานะกรรมการ หรืออนุกรรมการ เชน กรรมการคุมครองผูบริโภค กรรมการการเลือกตั้ง 

กรรมการของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ และอนุกรรมการตาง ๆ 
 ๒. มีการแตงตั้งในฐานะอื่น เชน คณะทํางาน ท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของสวนราชการตาง ๆ 
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๑๑ 

 

 กรมที่ดิน เปนหนวยงานของรัฐตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ แตสํานักงานที่ดินจังหวัดเปนสวนราชการในสังกัดกรมที่ดิน ซึ่งมิไดมีฐานะเปน 
นิติบุคคล สํานักงานที่ดินจังหวัดจึงไมถือเปนหนวยงานของรัฐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๒๑/๒๕๔๘๒๑ 
และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๘๖๐/๒๕๕๖๒๒) 

 (๑.๒) สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม แบงออกเปน 
  (๑.๒.๑)  สวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
  (๑.๒.๒) สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(๒) ราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด และอําเภอ 
 จังหวัดและอําเภอเปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาคตามมาตรา ๕๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๕๒๒๔ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จังหวัดถือเปนหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ที่ตองรับผิดในผลแหงละเมิดอันเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๖๘/๒๕๕๖๒๕) 

(๓) ราชการสวนทองถิ่น ซึ่งแบงออกเปน  
 (๓.๑) ระบบทั่วไป ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 

และเทศบาลตําบล ซึ่งองคกรเหลานี้มีฐานะเปนนิติบุคคล 
 (๓.๒) ระบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
(๔) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ซึ่งแยกพิจารณาได ดังนี้ 

                                                           
๒๑คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๒๑/๒๕๔๘ วินิจฉัยวา สํานักงานที่ดินจังหวัดระยองมิใชหนวยงานของรัฐ 

ที่เปนนิติบุคคลที่อาจถูกฟองใหชดใชคาเสียหายได ศาลปกครองชั้นตนชอบที่จะเรียกกรมที่ดินซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด
เขามาเปนผูถูกฟองคดีรวมดวย 

๒๒คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๘๖๐/๒๕๕๖ วินิจฉัยวา สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณเปนสวนราชการ 
ในสังกัดกรมที่ดิน ไมไดมีสถานะเปนกรม  ดังนั้น สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณจึงไมถือวาเปนหนวยงานของรัฐ 
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๓มาตรา ๕๑ ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคดังน้ี 
 (๑) จังหวัด 
 (๒) อําเภอ 
๒๔มาตรา ๕๒ ใหรวมทองท่ีหลาย ๆ อําเภอตั้งข้ึนเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ 
 เพื่อประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัด 

ยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ใหถือวา
จังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

๒๕คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๖๘/๒๕๕๖ วินิจฉัยวา เมื่อจังหวัดและอําเภอเปนหนวยงานราชการ
สวนภูมิภาคตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และจังหวัดมีฐานะเปน 
นิติบุคคลตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และเปนหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น จังหวัดเพชรบูรณ จึงเปนหนวยงานของรัฐ 
ที่ตองรับผิดในผลแหงละเมิดอันเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ 
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๑๒ 

 

 (๔.๑) รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ ไดแก รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค
ทั้งหลาย เชน การรถไฟแหงประเทศไทย การทาเรือแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การประปาสวนภูมิภาค การสื่อสารแหงประเทศไทย  

 (๔.๒) รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา เปนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราช
กฤษฎีกาซึ่งอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของ
รัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๓๒๖ มาตรา ๔๒๗ และ มาตรา ๕๒๘) มักจะมีคํานําหนาวา องคการ เชน 
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ องคการคลังสินคา องคการอุตสาหกรรมปาไม องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 

(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ  
หนวยงานอื่นของรัฐ หมายถึง หนวยงานของรัฐในรูปแบบอื่นนอกจากราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนหนวยงานที่เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ไดแก 

 (๕.๑) องคการมหาชน๒๙ (public organizations) 
 (๕.๒) หนวยงานอิสระของรัฐ (independent public agencies) 
ในกรณีหนวยงานอื่นของรัฐที่นอกเหนือจากคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ 

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ นั้น การเปนหนวยงานของรัฐอาจเปนผลมาจากกรณีที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนด 
ใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๓๙๓/๒๕๔๕)๓๐) 
                                                           

๒๖มาตรา ๓ เมื่อรัฐบาลเห็นเปนการสมควรจะจัดตั้งองคการเพื่อดําเนินกิจการอันเปนสาธารณประโยชน หรือ
เพื่อประโยชนในการเศรษฐกิจ หรือชวยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยบริการแกประชาชน โดยใชเงินทุนจาก
งบประมาณแผนดินก็ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

๒๗มาตรา ๔ องคการซึ่งไดจัดตั้งข้ึนตามความในพระราชบัญญัตินี้ ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 
๒๘มาตรา ๕ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตามความในมาตรา ๓ อยางนอยจะตองมีขอความดังตอไปนี้ 
 (๑) ชื่อขององคการ 
 (๒) ที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญ 
 (๓) วัตถุประสงคขององคการ 
 (๔) ทุนซึ่งไดรับอนุมัติ 
 (๕) การจัดสรรผลประโยชน 
 (๖) การควบคุมและการบริหารกิจการขององคการตลอดจนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ผูอํานวยการ 

หรือผูจัดการ แลวแตกรณี 
 (๗) การบัญชี การสอบ และการตรวจ 
 (๘) ขอกําหนดอื่น ๆ อันจําเปนเพื่อใหกิจการขององคการไดดําเนินไปโดยเรียบรอย 
๒๙พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ใหนิยามคําวา “องคการมหาชน” หมายความวา 

องคการมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๐ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๓๙๓/๒๕๔๕) ใหความเห็นวา พระราชบัญญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
หนวยงานที่เปนอิสระตามรัฐธรรมนูญ และพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไดกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
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๒. การทําละเมิดในกรณีที่เจาหนาที่ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๓๑ กําหนดให

หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 
ซึ่งในกรณีนี้ ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได (มาตรา ๕ 
วรรคหนึ่ง) และถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ใหถือวา
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ดังกลาวได
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ (มาตรา ๕ วรรคสอง) 

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามนัยมาตรา ๕ เปนความรับผิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
(liability from the performance of duties) ซึ่งกรณีเจาหนาที่ทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่นั้น
หนวยงานของรัฐที่เปนหนวยงานตนสังกัดตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ไดกระทํา 
เชน ผูวาราชการจังหวัดทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ กระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของ
ผูวาราชการตองรับผิดตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ (ความเห็น

                                                           

หนวยงานของรัฐ  ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงถือเปนหนวยงานของรัฐในฐานะเปนหนวยงานอ่ืนของรัฐ
ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ 

๓๑มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผู เสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทํา 
ในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 

 ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวากระทรวงการคลังเปน
หนวยงานของรัฐท่ีตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง 
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๐/๒๕๕๓)๓๒) หรืออธิบดีกรมการคาตางประเทศ 
ทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ กรมการคาตางประเทศในฐานะหนวยงานของรัฐตนสังกัดตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๕๖๒/๒๕๔๖๓๓) 

การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่กอใหเกิดความเสียหายนั้น โดยทั่วไป มักเปนการกระทําที่
เกี่ยวของกับการออกคําสั่งทางปกครอง ศาลที่ผู เสียหายฟองหนวยงานของรัฐโดยสวนใหญจึงเปน 
ศาลปกครอง (Administrative Court)  อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เปนการละเมิดจากการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ แตหากการละเมิดนั้นมิไดเกิดจากเจาหนาที่ปฏิบัติการโดยใชอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งถือเปน 
การปฏิบัติหนาที่ตามธรรมดาแลว การฟองคดี ในกรณีนี้ ยอมอยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลยุติธรรม (Court of Justice) เชน ลูกจางในสังกัดหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่โดยขับรถ 
เก็บขยะมูลฝอยดวยความประมาทชนทายรถรับจางสาธารณะของผูเสียหาย ทําใหรถยนตของผูเสียหาย
ไดรับความเสียหาย การกระทําดังกลาวจึงเปนการทําละเมิดตอผูเสียหายในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ในการใหบริ การสาธารณะเกี่ ยวกับการรั กษาความสะอาด กรณีจึ ง เปน ไปตามมาตรา  ๕  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ 
เก็บขยะมูลฝอยเปนการปฏิบัติหนาที่ธรรมดาทั่วไปมิไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่
จึงไมอยูในอํานาจพิจารณาคดีของศาลปกครอง คดีนี้จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๘/๒๕๔๙๓๔) 

บทบัญญัติมาตรา ๕ กําหนดใหการฟองเรียกคาสินไหมทดแทน (compensation) จาก 
การกระทําละเมิดของเจาหนาที่นั้น หากเปนละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ ผูเสียหายสามารถฟองหนวยงาน
                                                           

๓๒ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๐/๒๕๕๓) ใหความเห็นวา ผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานีไดมีคําสั่งให นาย ย. ออกจากตําแหนงผูใหญบานเนื่องจากไดรับรายงานการสอบสวนของนายอําเภอวา 
นาย ย. บกพรองในหนาที่หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงอันเปนผลให นาย ย. ตองออกจากตําแหนงผูใหญบาน 
และสงผลใหนาย ป. และนาง ว. ผูชวยผูใหญบานอีก ๒ คน ออกจากตําแหนงตามไปดวย แตเนื่องจากการใชดุลพินิจของ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีที่สั่งให นาย ย. ออกจากตําแหนงผูใหญบานเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
คําสั่งจังหวัดอุดรธานีให นาย ย. ออกจากตําแหนงผูใหญบานดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายอันเปนการทํา
ละเมิดตอ นาย ย. กระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีผูออกคําสั่งจึงเปน
หนวยงานที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๓ศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๕๖๒/๒๕๔๖ วินิจฉัยวา อธิบดีกรมการคาตางประเทศมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ใหนําสินคาเขามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบ ทําใหผูฟองคดีเสียหาย กรณีจึงเปนขอพิพาทเกี่ยวกับการทําละเมิด 
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ กรมการคาตางประเทศในฐานะหนวยงานของรัฐตนสังกัดจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทน 

๓๔คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๘/๒๕๔๙ วินิจฉัยวา นาย ส. ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนตของ
สํานักงานเขตยานนาวา ปฏิบัติหนาที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยดวยความประมาทชนทายรถรับจางสาธารณะของนาย พ.  
ทําใหรถยนตของนาย พ. ไดรับความเสียหาย การกระทําดังกลาวของนาย ส. จึงเปนการทําละเมิดตอนาย พ.  
ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายในการใหบริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด กรณีจึงเปนไปตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองรับผิด 
ตอผู เสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําไปในการปฏิบัติหนาที่ แตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที ่
เก็บขยะมูลฝอยเปนการปฏิบัติหนาที่ธรรมดาทั่วไปมิไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่จึงไมอยูในอํานาจ
พิจารณาคดีของศาลปกครอง คดีนี้จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
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รัฐใหชดใชคาสินไหมทดแทน (compensation) ใหแกตนไดเทานั้น จะฟองรองเจาหนาที่ ไม ได   
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๓๔๗/๒๕๔๖๓๕ และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕/๒๕๔๖๓๖) 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เปนการละเมิดจากการกระทําของเจาหนาที่ แตหากการละเมิดนั้นมิได
เกิดจากเจาหนาที่ปฏิบัติการโดยใชอํานาจตามกฎหมาย กรณีนี้แมจะเปนกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิด 
ในการปฏิบัติหนาที่ก็ตาม แตศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยวาคดีดังกลาวไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
ซึ่งทําใหคดีดังกลาวอาจอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม เชน ลูกจางสังกัดสํานักงานเขต 
ซึ่งอยูในสังกัดของกรุงเทพมหานครกระทําละเมิด แตการกระทําละเมิดดังกลาวไมใชการกระทําละเมิด 
ที่เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย คดีจึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๑/๒๕๔๕๓๗) 

หากเปนกรณีละเมิดจากการปฏิบัติหนาที่ซึ่งเกิดจากเจาหนาที่ที่ไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐ 
แหงใด กรณีนี้ มาตรา ๕ วรรคสอง กําหนดใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิด 
เชน กรณีมติของคณะรัฐมนตรีซึ่งทําใหบุคคลเสียหาย ถือไดวาเปนการทําละเมิดของเจาหนาที่ 
ในการปฏิบัติหนาที่ แตคณะรัฐมนตรีมิไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด กรณีนี้ กระทรวงการคลังถือเปน
หนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๒๘๖-๒๘๗/๒๕๔๗๓๘) 
หรือกรณกีารทําละเมิดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ที่มิไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด กระทรวงการคลังจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๔/๒๕๕๒๓๙) 
                                                           

๓๕คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๓๔๗/๒๕๔๖ วินิจฉัยวา การฟองเรียกคาเสียหายจากการทําละเมิด 
ที่เจาหนาที่ของรัฐไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ผูเสียหายชอบที่จะฟองหนวยงานของรัฐ คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
แตจะฟองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นายกรัฐมนตรี และเจาหนาที่อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทําละเมิดมิได 

๓๖คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕/๒๕๔๖ วินิจฉัยวา เจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีคําสั่งยกเลิกการประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารบริการทําใหผูฟองคดีผูเสนอราคาต่ําสุดไดรับความเสียหาย  
จึงเปนกรณีการทําละเมิดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ ผูฟองคดีจึงตองฟองกระทรวงสาธารณสุขหนวยงานของรัฐ 
จะฟองเจาหนาที่มิได 

๓๗คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๑/๒๕๔๕ วินิจฉัยวา นาย ส. ลูกจางสังกัดสํานักงานเขตคันนายาว ซึ่งอยูใน
สังกัดของกรุงเทพมหานคร ผูถูกฟองคดี ขับรถยนตบรรทุกน้ําหกลอขึ้นมาบนถนนรามอินทราเพื่อฉีดน้ํารดตนไม 
เกาะกลางถนน อันเปนการปฏิบัติหนาที่ของนาย ส. ขณะเกิดเหตุนาย ส. ขับรถยนตบรรทุกน้ําอยูในชองทางเดินรถ
ทางขวาท่ีเกาะกลางถนนฉีดน้ํารถตนไมอยู เปนเหตุใหรถยนตคันที่นาย พ. ผูฟองคดีขับชนทายรถยนตบรรทุกน้ําดังกลาว
ไดรับความเสียหาย สวนนาย พ. ไดรับอันตรายแกกายสาหัส จึงเปนกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ 
กรุงเทพมหานคร ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนหนวยงานของรัฐจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน แตเนื่องจากการกระทําละเมดิ
ของนาย ส. ดังกลาวไมใชการกระทําละเมิดที่เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย คดีนี้จึงไมอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง 

๓๘คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๒๘๖-๒๘๗/๒๕๔๗ วินิจฉัยวา มติของคณะรัฐมนตรีใหนาย ว. ผูฟองคด ี
พนจากตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการทาอากาศยานแหงประเทศไทย เปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเปนคําสั่งทางปกครอง หากผูฟองคดีไดรับ 
ความเสียหายก็ถือไดวาเปนการทําละเมิดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ เมื่อคณะรัฐมนตรีมิไดสังกัดหนวยงานของรัฐ
แหงใด กระทรวงการคลังจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 

๓๙คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๔/๒๕๕๒ วินิจฉัยวา คําสั่งเรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อ (เฉพาะจังหวัด) 
และคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๔ พนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแกนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคําสั่ง 
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๓. การทําละเมิดที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที ่

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๖๔๐ กําหนด 
ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้น 
เปนการเฉพาะตัว โดยผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได 

ความรับผิดที่เปนการเฉพาะตัวของเจาหนาที่ตามมาตรา ๖ เปนการกระทําละเมิดที่มิใช 
การกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งสวนใหญแลวเปนละเมิดที่เกิดจากการกระทําโดยสวนตัว (personal 
act) ของเจาหนาที่ผูนั้น ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามมาตรา ๖ จึงกําหนดใหเปนความรับผิด 
ที่เปนการเฉพาะตัวของเจาหนาที่ (personal liability of the officials) กรณีตามมาตรา ๖ นี้ เปน 
การกระทําละเมิดซึ่งไมไดเกิดจากการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย (power and duty under the law) 
แตเปนละเมิดที่เกิดจากการกระทําโดยสวนตัวของเจาหนาที่ผูนั้นเอง  ดังนั้น เจาหนาที่จึงตองรับผิดเปน 
การสวนตัว 

 
 

                                                           

ที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีที่ ๔ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปน
เจาหนาที่ของรัฐที่มิไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด กระทรวงการคลัง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูฟองคดีที่ ๔ แทน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๔๐มาตรา ๖  ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตองรับผิด 
ในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได 
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หากการกระทําละเมิดนั้น ไมไดเกิดจากการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย แตเปนละเมิด 
ที่เกิดจากการกระทําโดยสวนตัวของเจาหนาที่ กรณีนี้เจาหนาที่ตองรับผิดเปนการสวนตัว (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๓๒๖/๒๕๔๖)๔๑) 

เจาหนาที่ที่ดินนําที่ดินของผู เสียหายไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนไปยังบุคคลอื่น 
โดยมิชอบดวยกฎหมายแลวนําเงินที่ไดจากการโอนขายไปใชเปนประโยชนสวนตัว เปนการทําละเมิด 
ในทางสวนตัว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๓๔๖/๒๕๔๖๔๒) 

มาตรา ๖ ตอนทายกําหนดใหผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงานของ
รัฐไมได ดังนั้น หากเปนการทําละเมิดในฐานะสวนตัว ผูฟองคดีตองฟองผูทําละเมิดโดยตรง ซึ่งจะฟอง
หนวยงานของรัฐไมได เพราะไมไดเปนการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๗๔/๒๕๖๐๔๓) 

การฟองคดีตอการกระทําละเมิดของเจาหนาทีท่ีม่ิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที ่ซึ่งเจาหนาที่
ตองรับผิดเปนการเฉพาะตัวนั้น ผูฟองคดีตองฟองตอศาลยุติธรรม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่   
ร. ๒๐/๒๕๔๔๔๔ และที่ ร .๒๐/๒๕๔๕๔๕) 

                                                           
๔๑ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๓๒๖/๒๕๔๖) ใหความเห็นวา นาย ป. 

ลูกจางประจําของกรุงเทพมหานครเลื่อนรถของกรุงเทพมหานครโดยมิไดมีผูใดอนุญาต ทั้งนาย ป. ไมไดรับมอบหมาย 
ใหปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถแตอยางใด ดวยความรีบรอนไมระมัดระวังจึงไดถอยรถเฉี่ยวชนนาง ม. ไดรับบาดเจ็บ  
จึงเปนการกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกของนาย ป. โดยมิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ นาย ป. จึงตองรับผิด 
ในการนั้นเปนการเฉพาะตัว 

๔๒คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๓๔๖/๒๕๔๖ วินิจฉัยวา การที่นาย อ. เจาหนาที่ที่ดิน สํานักงานที่ดินอําเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคิรีขันธ นําที่ดินของนาง ท. ผูเสียหายไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนไปยังนาง ว.  
โดยมิชอบดวยกฎหมายแลวนําเงินที่ไดจากการโอนขายไปใชเปนประโยชนสวนตัวนั้น หาใชเปนการทําละเมิด 
ในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่ที่ดินไม จึงเปนกรณีการทําละเมิดในทางสวนตัว กรมที่ดินหนวยงานของรัฐตนสังกัด
จึงไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 

๔๓คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๔/๒๕๖๐ วินิจฉัยวา นาย ม. ซึ่งเปนสมาชิกองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองโพ กับนาย ท. ไดรวมกับพวกองคการบริหารสวนตําบลหัวหวาย นํารถแบ็คโฮเขาไปเกลี่ยที่ดิน ซึ่งเปน
ที่ดินที่ผูฟองคดีไดบริจาคใหทางราชการเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยไมไดรับความยินยอมจากผูฟองคดี การกระทําของ 
นาย ม. ในการนํารถแบ็คโฮเขาไปในท่ีดินซึ่งอยูในที่ดินของผูฟองคดีมิใชเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด การกระทําของนาย ม. เปนการทําละเมิดในฐานะสวนตัวไมไดมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล 
หนองโพ นาย ม. จึงตองรับผิดตอผูฟองคดีเปนการเฉพาะตัว  ดังนั้น ผูฟองคดีสามารถฟองนาย ม. ไดโดยตรง แตจะฟอง
หนวยงานไมได เพราะไมไดเปนการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที ่

๔๔คําสั ่งศาลปกครองสูงส ุดที ่ ร . ๒๐/๒๕๔๔ วิน ิจฉ ัยว า อธ ิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ ม ีหนังส ือถึง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอทราบขอมูลเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อนําไปใชในการตอสูคดีที่ผูฟองคดี 
ไดฟองอธิการบดีกับพวก ถาผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการออกหนังสือดังกลาวถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเปน 
กรณีอธิการบดีทําละเมิดตอผูฟองคดี แมวาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจจะมีฐานะเปนเจาหนาที่รัฐ แตการมีหนังสือ 
ถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกลาวเปนการกระทําในลักษณะสวนตัว แมจะใชชื่อมหาวิทยาลัยเปนเจาของหนังสือแตก็นับ 
ไดวาเปนการกระทําเพื่อวัตถุประสงคสวนตัวซึ่งมิไดใชอํานาจตามกฎหมาย  ดังนั้น ผูฟองคดีชอบที่จะฟองใหอธิการบดีฯ  
รับผิดเปนการสวนตัวตอศาลยุติธรรม 

๔๕คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร .๒๐/๒๕๔๕ วินิจฉัยวา เจาหนาที่รัฐในตําแหนงหัวหนาศูนยการศึกษา 
นอกโรงเรียนอําเภอทาเรือใชใหราษฎรทํารายรางกายนาง ด. ผูฟองคดี เปนการกระทําโดยอาศัยเหตุสวนตัวมิใชเปน 
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๔. การขอใหศาลเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณีเขามาเปนคูความในคดี 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๗๔๖ วางหลักวา  
ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปนเรื่องที่เจาหนาที่ตองรับผิดหรือตอง
รวมรับผิด หรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ ถาเจาหนาที่เห็นวาเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐตองรับผิด
หรือตองรวมรับผิด หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ดังกลาวมีสิทธิขอใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู 
เรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณี เขามาเปนคูความในคดี และถาศาลพิพากษายกฟอง 
เพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่ถูกฟองมิใชผูตองรับผิด ใหขยายอายุความฟองรองผูที่ตอง 
รับผิดซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแตวันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด 

ในกรณีที่เกิดการละเมิดขึ้นและผูเสียหาย (injured person) ไดฟองใหหนวยงานของรัฐรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทน หากในกรณีดังกลาว หนวยงานของรัฐพิจารณาเห็นวาเจาหนาที่ผูทําละเมิดตอง 
รับผิดเปนการสวนตัว (personal liability) หรือรวมรับผิด (joint liability) ในฐานะสวนตัวรวมกับ
หนวยงานของรัฐดวย ในกรณีนี้ หนวยงานของรัฐมีสิทธิขอใหศาลเรียกเจาหนาที่เขาเปนคูความในคดีได 

                                                           

การกระทําละเมิดโดยใชอํานาจตามกฎหมายในฐานะหัวหนาหนวยงานของรัฐ  ดังนั้น ถาผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของ
หัวหนาศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาเรือทําละเมิดทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ก็สามารถฟองคดีตอ 
ศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีไดตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๔๖มาตรา ๗  ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปนเรื่องท่ีเจาหนาที่ตองรับผิด
หรือตองรวมรับผิด หรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ ถาเจาหนาที่เห็นวาเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือ
ตองรวมรับผิด หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ดังกลาวมีสิทธิขอใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยูเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงาน
ของรัฐแลวแตกรณี เขามาเปนคูความในคดี 

ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่ถูกฟองมิใชผูตองรับผิด ใหขยาย 
อายุความฟองรองผูที่ตองรับผิดซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแตวันท่ีคําพิพากษานั้นถึงที่สุด 
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๑๙ 

 

หรือถาผูเสียหายฟองใหเจาหนาที่รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนและเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นเปนเรื่องที่
หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือรวมรับผิดดวย เจาหนาที่ก็มีสิทธิขอใหศาลเรียกหนวยงานของรัฐเขาเปน
คูความในคดี (litigant) ไดเชนกัน ซึ่งในกรณีการเปดโอกาสใหเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐที่ถูกฟอง
สามารถขอใหศาลเรียกฝายใดฝายหนึ่งเขามารวมเปนจําเลยดวยนั้นมีลักษณะทํานองเดียวกับการรองสอด
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง๔๗  ทั้งนี้ มาตรา ๗ นี้ มีลักษณะทํานองเดียวกับเรื่องรองสอด 
ตามนัยมาตรา ๕๗ (๓)๔๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยเปนกรณีหมายเรียกเขามาเปน
จําเลยรวม 

 

 

 
 

                                                           
๔๗กมลชัย รัตนสกาววงศ, “สรุปคําบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙”, เอกสารคําบรรยาย, วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๐, นนทบุรี: สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
สํานักงานขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๐, หนา ๙. 

๔๘มาตรา ๕๗ บุคคลภายนอกซึ่งมิใชคูความอาจเขามาเปนคูความไดดวยการรองสอด 
 (๑)  ดวยความสมัครใจเองเพราะเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อยังใหไดรับความรับรอง คุมครอง หรือบังคับ 

ตามสิทธิของตนท่ีมีอยู โดยยื่นคํารองขอตอศาลที่คดีนั้นอยูในระหวางพิจารณา หรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกรองเกี่ยวเนื่องดวย
การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยยื่นคํารองขอตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น 

                                ฯลฯ                                   ฯลฯ 
 (๓)  ดวยถูกหมายเรียกใหเขามาในคดี (ก) ตามคําขอของคูความฝายใดฝายหนึ่งทําเปนคํารองแสดงเหตุวา

ตนอาจฟองหรือถูกคูความเชนวานั้นฟองตนได เพื่อการใชสิทธิไลเบี้ย หรือเพื่อใชคาทดแทน ถาหากศาลพิจารณาให
คูความเชนวาน้ันแพคดี หรือ (ข) โดยคําสั่งของศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอ ในกรณี
ที่กฎหมายบังคับใหบุคคลภายนอกเขามาในคดี หรือศาลเห็นจําเปนที่จะเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดีเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม แตถาคูความฝายใดฝายหนึ่ง จะเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดีดังกลาวแลว ใหเรียกดวยวิธียื่น 
คํารองเพื่อใหหมายเรียกพรอมกับคําฟองหรือคําใหการ หรือในเวลาใด ๆ ตอมากอนมีคําพิพากษาโดยไดรับอนุญาต 
จากศาล เมื่อศาลเปนที่พอใจวาคํารองนั้นไมอาจยื่นกอนนั้นได 

                                ฯลฯ                                   ฯลฯ 
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๒๐ 

 

๕. การเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘๔๙ วางหลักเกณฑ

เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ไว ดังนี้ 
(๑) กรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทน (compensation) แกผูเสียหาย 

เพื่อการละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง 

(๒) สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรง
แหงการกระทํา (level of severity in act) และความเปนธรรมในแตละกรณี (fairness in each case) 
เปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได 

(๓) ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ (fault or defect 
of the State agency) หรือระบบการดําเนินงานสวนรวม (system of collective operation) ใหหัก
สวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย 

(๔) ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวม (joint debtor) 
มาใชบังคับ และเจาหนาที่แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น 

การพิจารณาหลักเกณฑตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง นั้น มีหลักเกณฑที่ตองพิจารณาตามลําดับ 
ดังนี้ (๑) เจาหนาที่กระทําละเมิดหรือไม และ (๒) การกระทําละเมิดนั้นเกิดจากการกระทําดวยความจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ 
๗๑/๒๕๖๒)๕๐) 

                                                           
๔๙มาตรา ๘ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิดของ

เจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได 
ถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

 สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหง 
การกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได 

 ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม 
ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย 

 ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับและเจาหนาที่ 
แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น 

๕๐ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๗๑/๒๕๖๒) ใหความเห็นวา เมื่อนําระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชเปน
แนวทางในการดําเนินการ ก็จะตองพิจารณาตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ วาความเสียหายนั้นมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทํา
ละเมิดของเจาหนาที่หรือไม จึงจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตอไป โดยการพิจารณาวา 
มีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่หรือไมนั้น จะตองพิจารณาตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิ
เรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีหนวยงานของรัฐตองรับผิดชดใชใหแกผูเสียหายไปแลว โดยมีหลักเกณฑที่ตอง
พิจารณาตามลําดับ ดังนี้ (๑) เจาหนาที่กระทําละเมิดหรือไม และ (๒) การกระทําละเมิดนั้นเกิดจากการกระทําดวย 
ความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม 
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๒๑ 

 

การที่หนวยงานของรัฐใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจาหนาที่ไป โดย
เจาหนาที่จะไมตองรับผิดโดยตรงตอผูเสียหายในการชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น กรณีดังกลาวไมได
หมายความวาเจาหนาที่จะหลุดพนจากความรับผิดทั้งหมดไปเสียทีเดียว  กลาวคือ เจาหนาที่อาจตอง 
รับผิดในจํานวนคาสินไหมทดแทนนั้นดวย หากปรากฏวาเจาหนาที่ไดกระทําละเมิดดวยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง ในกรณีเชนนี้เมื่อหนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย
ไปแลว ก็มีสิทธิไลเบี้ย (right of recourse) แกเจาหนาที่ได๕๑ 

หลักเกณฑสําคัญของบทบัญญัติมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะใชสิทธิไลเบี้ย
แกเจาหนาที่ไดนั้น คือ การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง แตหากเจาหนาที่มิได
กระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือเปนกรณีเจาหนาที่ประมาทเลินเลอธรรมดา 
หนวยงานของรัฐไมมีสิทธิไลเบี้ยใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน๕๒  

พนักงานขับรถไดตรวจเช็คสภาพรถและเครื่องยนตกอนออกเดินทางไปปฏิบัติราชการยอมแสดง
ใหเห็นวาไดใชความระมัดระวังตามสมควรในการตรวจสอบสภาพรถกอนออกเดินทางแลว แตในระหวาง
เดินทางเกิดความเสียหายแกรถยนตโดยเครื่องยนตหยุดทํางานเนื่องจากความผิดปกติของหมอน้ํารถยนต 
อาจรับฟงไดวาเหตุละเมิดที่ทําใหรถยนตของราชการไดรับความเสียหายดังกลาวเกิดจากการกระทําดวย 
ความประมาทเลินเลอของพนักงานขับรถยนต แตความประมาทเลินเลอดังกลาวยังไมถึงขนาดเปน 
ความประมาทเลินเลออยางรายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๖/๒๕๕๓๕๓) 

หากเจาหนาที่ไดกระทําดวยความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณเพียงพอแลว กับทั้ง 
กอนหนาที่จะเกิดเหตุไดตรวจเช็คสภาพรถแลว หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ยอมมิใชเกิดจากการจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอของเจาหนาที่ แตเชื่อวาเกิดจากความบกพรองของชิ้นสวนรถยนตอันเปนเหตุสุดวิสัย 
เจาหนาที่จึงมิไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑๑/๒๕๕๓๕๔) 

 

                                                           
๕๑ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และความรับผิดชอบ

ของรัฐโดยปราศจากความผิด, พิมพครั้งที่ ๗, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๔, หนา ๘๗. 
๕๒กมลชัย รัตนสกาววงศ, “สรุปคําบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙”, เอกสารคําบรรยาย, หนา ๑๔. 
๕๓คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๖/๒๕๕๓ วินิจฉัยวา พนักงานขับรถยนตไดตรวจเช็คสภาพรถและ

เครื่องยนตกอนออกเดินทางไปปฏิบัติราชการยอมแสดงใหเห็นวาไดใชความระมัดระวังตามสมควรในการตรวจสอบสภาพ
รถกอนออกเดินทางแลว แตในระหวางเดินทางมาตรวัดระดับความรอนแสดงวาความรอนสูงขึ้นที่หนาปดรถยนตอันเปน
สัญญาณเตือนความผิดปกติของน้ําในหมอน้ําซึ่งผูขับรถยนตดังกลาวอาจจะทราบ แตไมไดสังเกตเห็น และยังคงขับรถ
ตอไปจนกระทั่งเครื่องยนตหยุดทํางาน จึงอาจรับฟงไดวาเหตุละเมิดที่ทําใหรถยนตของราชการไดรับความเสียหาย
ดังกลาวเกิดจากการกระทําดวยความประมาทเลินเลอของพนักงานขับรถยนต แตความประมาทเลินเลอดังกลาวยังไมถึง
ขนาดเปนความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

๕๔คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑๑/๒๕๕๓ วินิจฉัยวา เจาหนาที่ขับรถประจําตําแหนงของทางราชการ
ประสบอุบัติเหตุรถยนตเสียหลักพลิกคว่ําเปนเหตุใหรถยนตของราชการไดรับความเสียหาย แตเมื่อปรากฏวาเจาหนาที่ได
ขับรถยนตดวยความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณเพียงพอแลว กับทั้งกอนหนาที่จะเกิดอุบัติเหตุเจาหนาที่ไดนํา
รถยนตคันดังกลาวเขาตรวจเช็คสภาพรถแลวแตไมไดรับรายงานวารถยนตมีความผิดปกติแตอยางใด เจาหนาที่จึงเชื่อ 
โดยสุจริตวารถยนตประจําตําแหนงของตนอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดเปนปกติ อุบัติเหตุดังกลาวจึงมิใชเกิดจาก 
การจงใจหรือประมาทเลินเลอของเจาหนาที่ แตเชื่อวาเกิดจากความบกพรองของชิ้นสวนรถยนตอันเปนเหตุสุดวิสัย 
เจาหนาที่จึงมิไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 



พัชฌา จิตรมหึมา หลักเกณฑสําคัญในกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พิเคราะหปญหา 
 ของบทบัญญัติกฎหมายเพื่อนําไปสูแนวคิดในการพัฒนาปรับปรงุกฎหมาย 

  
 

๒๒ 

 

 

 
 

๖. การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิดของ

เจาหนาที่ หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกจากเจาหนาที่ไดเฉพาะกรณีที่เจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวย
ความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น ซึ่งเปนไปตามนัยมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 

ทั้งนี้ กระทําการไปดวยความจงใจ (willful act) นั้น มีนัยแหงความหมายกวางกวาเจตนา 
(intention) ซึ่งการกระทําโดยเจตนา (intentional act) ไดแก กระทําโดยรูสํานึก (consciously) แหง
การที่กระทํา และในขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผล (desired the effect) หรือยอมเล็งเห็นผล 
(foreseen the effect) ของการกระทํานั้น ซึ่งเจตนานั้นเปนไปตามนัยมาตรา ๕๙๕๕ วรรคสอง แหง

                                                           
๕๕มาตรา ๕๙ บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา เวนแตจะไดกระทําโดยประมาท 

ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาท หรือเวนแตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัด 
ใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา 

 กระทําโดยเจตนา ไดแกกระทําโดยรูสํานึกในการที่กระทําและในขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผล  
หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น 

 ถาผูกระทํามิไดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด จะถือวาผูกระทําประสงคตอผล หรือยอม
เล็งเห็นผลของการกระทํานั้นมิได 

 กระทําโดยประมาท ไดแกกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง 
ซึ่งบุคคลในภาวะเชนน้ันจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชให
เพียงพอไม 

 การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อปองกัน
ผลนั้นดวย 



พัชฌา จิตรมหึมา หลักเกณฑสําคัญในกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พิเคราะหปญหา 
 ของบทบัญญัติกฎหมายเพื่อนําไปสูแนวคิดในการพัฒนาปรับปรงุกฎหมาย 

  
 

๒๓ 

 

ประมวลกฎหมายอาญา แตการกระทําโดยจงใจ หมายถึง การกระทําโดยผูกระทํารูสํานึกถึงผลเสียหาย 
อันเกิดจากการกระทําของตน อยางไรก็ตาม ผลเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดไมสําคัญ ซึ่งแม 
ผลเสียหายจะเกิดขึ้นมากกวาที่เขาใจ แตถาผูกระทําไดกระทําโดยเขาใจวาจะมีผลเสียหายอยูบางแลว  
แมจะมีความเสียหายเกิดข้ึนเล็กนอยเพียงใดก็ยอมถือเปนการกระทําความเสียหายโดยจงใจ๕๖   

กลาวโดยสรุปแลว การกระทําโดยจงใจ คือ การกระทําที่รูสํานึกถึงการกระทําวาจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอบุคคลอื่น แตมิไดหมายความไปถึงกับวาจะตองเจาะจงใหเกิดผลเสียอยางใดอยางหนึ่งขึ้น
โดยเฉพาะอยางเชนกระทําโดยเจตนาในทางอาญา๕๗ 

เจาหนาที่ของกรมที่ดินออก น.ส. ๓ ก. โดยอางหลักฐานการครอบครองที่ดินสําหรับที่ดินแปลง
อื่นมาใชเปนหลักฐาน และรังวัดรวมเอาที่ดินของบุคคลอื่นเขาเปนสวนหนึ่งของเนื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. 
ทั้งยังไดจัดทําเอกสารตาง ๆ ตลอดจนการบันทึกอันเปนความเท็จ ปลัดอําเภอซึ่งรักษาราชการแทน
นายอําเภอลงนามตามบันทึกเสนอดังกลาวโดยมิไดตรวจสอบความถูกตองของเอกสารเสียกอน ซึ่งหาก
ตรวจสอบดวยความระมัดระวังตามวิสัยหรือพฤติการณกอนลงนามก็จะพบวาหลักฐานในการออก  
น.ส. ๓ ก. ไมถูกตอง ถือไดวาเจาหนาที่กรมที่ดินกระทําดวยความจงใจ และปลัดอําเภอกระทําดวยความ
ประมาทเลินเลอ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๑๕๘) 

เจาหนาที่มีอํานาจตามกฎหมายสามารถอนุมัติเบิกจายคาเชาบานใหแกขาราชการไดถาบานพัก
ของทางราชการไมเพียงพอ แตเจาหนาที่มีคําสั่งอนุมัติเบิกคาเชาบานใหแกขาราชการทั้งที่รูอยูแลววา
บานพักของขาราชการวางอยูและมีสภาพสมบูรณสามารถเขาพักอาศัยได พฤติการณดังกลาวเปน 
การจงใจกระทําผิดตอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ทําใหราชการไดรับความเสียหาย  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗/๒๕๕๒๕๙) 

                                                           
๕๖จิตติ ติงศภัทิย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๒ มาตรา ๓๕๔ ถึงมาตรา ๔๕๒, 

พิมพครั้งท่ี ๔ (แกไขเพิ่มเติม), กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๓, หนา ๑๗๘. 
๕๗สุษม ศุภนิตย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยลักษณะละเมิด, พิมพครั้งท่ี ๓ (แกไข

เพิ่มเติม), กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, ๒๕๔๓, หนา ๑๕. 
๕๘คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๑ วินิจฉัยวา เจาหนาที่บริหารงานที่ดินของกรมที่ดินได

ดําเนินการออก น.ส. ๓ ก. โดยอางหลักฐานการครอบครองที่ดินสําหรับที่ดินแปลงอื่นมาใชเปนหลักฐานในการออก  
น.ส. ๓ ก. และไดมีการรังวัดรวมเอาที่ดินของบุคคลอื่นเขาเปนสวนหนึ่งของเนื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. อีกดวย อีกทั้งยังได
จัดทําเอกสารตาง ๆ ตลอดจนการบันทึกเสนอนายอําเภอเพื่อพิจารณามีคําสั่งและลงนามในหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนอันเปนความเท็จทั้งสิ้น สวนปลัดอําเภอซึ่งรักษาราชการแทนนายอําเภอก็ไดลงนามตามบันทึกเสนอดังกลาว 
โดยมิไดตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบการพิจารณาเสียกอน ซึ่งหากตรวจสอบดวยความระมัดระวังตามวสิยั
หรือพฤติการณกอนลงนามก็จะพบวาหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. ดังกลาวไมถูกตอง กรณีจึงถือไดวาเจาหนาที่
บริหารงานที่ดินกระทําดวยความจงใจและปลัดอําเภอกระทําดวยความประมาทเลินเลอดําเนินการออก น.ส. ๓ ก.  
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

๕๙คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗/๒๕๕๒ วินิจฉัยวา ผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งมีอํานาจตามพระราช
กฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ สามารถอนุมัติเบิกจายคาเชาบานใหแกขาราชการครูไดถาบานพักของ 
ทางราชการไมเพียงพอ แตผูอํานวยการโรงเรียนมีคําสั่งอนุมัติเบิกคาเชาบานใหแกขาราชการครูทั้งที่รูอยูแลววาบานพัก
ของขาราชการครูวางอยูและมีสภาพสมบูรณสามารถเขาพักอาศัยได พฤติการณดังกลาวของผูอํานวยการโรงเรียนจึงเปน
การจงใจกระทําผิดตอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ทําใหราชการไดรับความเสียหาย 
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๒๔ 

 

เจาหนาที่และคณะกรรมการทําการซื้อที่ดินโดยไมไดนําขอมูลราคาประเมินที่ดินและราคา 
ซื้อขายที่ดินใกลเคียงมาประกอบการพิจารณา และนาเชื่อวาการซื้อขายที่ดินไมมีการตอรองราคา ถือเปน
การจงใจซื้อที่ดินโดยไมดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนการทําละเมิดกอใหเกิดความเสียหายแกเทศบาล (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐/๒๕๕๔๖๐) 

สวนกรณีประมาทเลินเลออยางรายแรง (grossly negligent) นั้น เดิมกอนการประกาศใชบังคับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีการพิจารณาความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่นั้น ศาลฎีกาจะปรับใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ ซึ่งเปน
บทบัญญัติหลักของการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวกําหนดไวแตเพียง 
การกระทําโดยประมาทเลินเลอ (negligent act) เทานั้น ซึ่งการกระทําโดยประมาทเลินเลอตาม 
มาตรา ๔๒๐ หมายถึง กระทําโดยไมจงใจ แตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง (carelessness)  
ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้น
แตหาไดใชใหเพียงพอไม๖๑ 

ประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา แตเปนการกระทําซึ่งบุคคล
พึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นได และหากใชความระมัดระวังแมเพียงเล็กนอยก็อาจ
ปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นเลย (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๑๐/๒๕๕๒๖๒) การกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง (grossly negligent act) จึงเปน
การกระทําที่เกือบจะเปนเจตนาเล็งเห็นผล (dolus eventualis)  กลาวคือ ผูกระทําแมไมไดเจตนา แตก็
ไมไดใชความระมัดระวังแมแตนิดเดียว เปนการกระทําที่ผูกระทําเสี่ยงทําลงไป ทั้งที่รูวาอาจจะเกิด 
ความเสียหาย๖๓   

นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ใหความเห็นวา การที่จะพิจารณาวากรณีใด 
จะเปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่หรือไมนั้น เปนหนาที่ของ
เจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบทุกคน จนถึงคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

                                                           
๖๐คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐/๒๕๕๔ วินิจฉัยวา นายกเทศมนตรีและคณะกรรมการจัดซื้อท่ีดิน

โดยวิธีพิเศษไดทําการซื้อที่ดิน น.ส. ๓ ก. เพื่อกอสรางสวนสุขภาพโดยไมไดนําขอมูลราคาประเมินที่ดินและราคาซื้อขาย
ที่ดินใกลเคียงครั้งหลังสุดจํานวน ๓ รายที่ไดรับแจงจากสํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคายประกอบการพิจารณา และ 
นาเชื่อวาการซื้อขายท่ีดินแปลงดังกลาวไมมีการตอรองราคา จึงเห็นไดวานายกเทศมนตรีตําบลศรีพนาและคณะกรรมการ
จัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษจงใจซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสวนสุขภาพโดยไมดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนการทําละเมิดกอใหเกิดความเสียหายแกเทศบาล 

๖๑อยางไรก็ตาม การพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําโดยประมาทเลินเลอนั้น คําวา “ประมาทเลินเลอ” ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ไมมีนิยามไวโดยเฉพาะ แตศาลฎีกาวินิจฉัยคดีโดยนํามาตรา ๕๙ วรรคสี่ แหงประมวลกฎหมาย
อาญา (criminal code) มาใชอธิบายการกระทําโดยประมาทเลินเลอ (โปรดดู คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๙/๒๕๑๐  
ที่ ๑๓๐๑๐/๒๕๒๐ ที่ ๙๗๗/๒๕๒๕ และที่ ๒๔๖๘/๒๕๒๖) 

๖๒คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐/๒๕๕๒ วินิจฉัยวา ประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง  
การกระทําโดยมิไดเจตนา แตเปนการกระทําซึ่งบุคคลพึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นได และหากใช
ความระมัดระวังแมเพียงเล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นเลย 

๖๓วรเจตน ภาคีรัตน, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
และการกระทําทางปกครอง, พิมพครั้งที่ ๓ (แกไขเพิ่มเติม), กรุงเทพฯ: วิญูชน, ๒๕๔๙, หนา ๓๕๖. 
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๒๕ 

 

หรือศาล  สวนอยางไรเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรงยอมขึ้นอยูกับขอเท็จจริงแตละกรณีไป  
ซึ่งความประมาทเลินเลอนั้นเปนการกระทํามิใชโดยเจตนาประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล แตเปน 
การกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจําตองมีตามวิสัยและพฤติการณ  
สวนความประมาทเลินเลออยางรายแรงจะมีลักษณะไปในทางที่บุคคลนั้นไดกระทําไปโดยขาด 
ความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานอยางมาก (เรื่องเสร็จที่ ๖๑/๒๕๔๐)๖๔) 

เจาหนาที่ในสํานักงานธนานุเคราะหในฐานะเปนผูปฏิบัติหนาที่ประเมินราคาทรัพยที่รับจํานํา
จะตองมีความละเอียดรอบคอบ มีความรูความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพและประเมินราคา 
ทรัพยจํานํา หากประเมินราคาทรัพยที่รับจํานําผิดพลาดก็ถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๑๒/๒๕๔๖)๖๕) 

เจาหนาที่กรมปาไมรูขอเท็จจริงวามีการบุกรุกแปลงปลูกปา แตกลับไมดําเนินการกับผูบุกรุก 
และไมเคยขอความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของจนเกิดความเสียหายแกทางราชการ ถือเปนการกระทํา
ละเมิดดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๓๔/๒๕๕๖๖๖) 

เจาหนาที่ไดรับอนุญาตใหเก็บรักษารถยนตสวนกลาง ณ บานพักของตน แตกลับไมไดจัดใหม ี
ที่จอดรถยนตเปนสัดสวนในบานพัก กลับจอดรถยนตบนถนนซึ่งอยูหนาบานพัก จึงเห็นไดวาเจาหนาที่ 
ไมดูแลรักษารถยนตเหมือนวิญูชนทั่วไปพึงตองใชความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพยสินของตน  
ถือเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๖๓/๒๕๕๖๖๗) 

                                                           
๖๔ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๖๑/๒๕๔๐) ใหความเห็นวา คําวา “ประมาท

เลินเลออยางรายแรง” นั้น หนวยงานใดเปนผูกําหนด และมาตรฐานการกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของเจาหนาที่ไดกําหนดไวประการใดนั้น เห็นวา การที่จะพิจารณาวากรณีใดจะเปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงของเจาหนาที่หรือไมนั้น เปนหนาที่ของเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบทุกคน 
จนถึงคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขหรือศาล สวนอยางไรเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรงยอมขึ้นอยูกับขอเท็จจริง
แตละกรณีไป ซึ่งความประมาทเลินเลอนั้นเปนการกระทํามิใชโดยเจตนาประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล แตเปน 
การกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจําตองมีตามวิสัยและพฤติการณ สวนความประมาท
เลินเลออยางรายแรงจะมีลักษณะไปในทางที่บุคคลนั้นไดกระทําไปโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ
มาตรฐานอยางมาก 

๖๕ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๑๒/๒๕๔๖) ใหความเห็นวา ผูรับจํานําซึ่งเปน
เจาหนาที่ในสํานักงานธนานุเคราะหมิใชผูรับจํานําตามนัยแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตถือวาเปนเจาหนาที่
ของสํานักงานธนานุเคราะหในฐานะเปนผูปฏิบัติหนาที่ประเมินราคาทรัพยที่รับจํานําซึ่งผูรับจํานําก็จะตองมีความละเอยีด
รอบคอบ มีความรูความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคณุภาพและประเมินราคาทรัพยจํานํา  ดังนั้น การที่ผูรับจํานําประเมนิ
ราคาทรัพยที่รับจํานําผิดพลาด ยอมถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว 

๖๖คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๓๔/๒๕๕๖ วินิจฉัยวา เจาหนาที่กรมปาไมรูขอเท็จจริงวามีการบุกรุก
แปลงปลูกปา แตกลับไมดําเนินการกับผูบุกรุก ทั้งไมเคยขอความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของจนเกิดความเสียหายแก
ทางราชการ พฤติการณดังกลาวเปนการกระทําละเมิดดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที ่

๖๗คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๖๓/๒๕๕๖ วินิจฉัยวา เจาหนาที่ผังเมืองจังหวัดสงขลาไดรับอนุญาต
จากผูวาราชการจังหวัดสงขลาใหเก็บรักษารถยนตสวนกลาง ณ บานพักของตนแตกลับไมไดดําเนินการจัดใหม ี
ที่จอดรถยนตเปนสัดสวนในบานพัก กลับจอดรถยนตบนถนนซึ่งอยูหนาบานพัก จึงเห็นไดวาเจาหนาที่ไมทําการดูแลรักษา
รถยนตสวนกลางเหมือนวิญูชนทั่วไปพึงตองใชความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพยสินของตน จึงถือเปน 
การประมาทเลินเลออยางรายแรงในการเก็บรักษารถยนตสวนกลาง 
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หากเจาหนาที่เพิ่งไดรับการโยกยายมาดํารงตําแหนงและไดตรวจพบวามีการยักยอกเงินของ 
ทางราชการกอนที่ตนจะเขาดํารงตําแหนงนั้น ไมอาจถือไดวาเจาหนาทีน่ั้นอยูในฐานะผูบังคับบัญชาละเลย
ปลอยใหมีการยักยอกเงินของราชการ จึงไมเปนการทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
ตอหนวยงานของรัฐ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๗/๒๕๕๑๖๘) 

เจาหนาที่รวมกันตั้งงบประมาณรายจายโดยเชื่ออยางสุจริตใจวาสามารถเบิกจายงบประมาณ 
ที่ไดรับการอนุมัติแลวไดโดยชอบ เนื่องจากหนวยงานของรัฐและผูกํากับดูแลไดพิจารณาอนุมัติโดยไมได
ทักทวง การกระทําดังกลาวของเจาหนาที่เปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลอและกอใหเกิดความ
เสียหายตอหนวยงานของรัฐ แตไมถึงขั้นเปนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๘๖/๒๕๕๖๖๙) 

 

 
 

                                                           
๖๘คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๗/๒๕๕๑ วินิจฉัยวา เจาหนาที่ซึ่งเพิ่งไดรับการโยกยายมาดํารง

ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลและไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจพบวา หัวหนาสวนการคลัง
ยักยอกเงินของทางราชการกอนที่ตนจะเขาดํารงตําแหนง จึงมิใชกรณีที่เจาหนาที่ในฐานะผูบังคับบัญชาหัวหนา 
สวนการคลังละเลยปลอยใหมีการยักยอกเงินของราชการ จึงไมเปนการทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงตอหนวยงานของรัฐ 

๖๙คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๘๖/๒๕๕๖ วินิจฉัยวา เจาหนาที่เทศบาลเมืองพังงารวมกัน 
ตั้งงบประมาณรายจายใหมีการทําประกันภัยรถยนตของทางราชการโดยเชื่ออยางสุจริตใจวาสามารถเบิกจายงบประมาณ
ที่ไดรับการอนุมัติแลวเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตไดโดยชอบเนื่องจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดพังงา
พิจารณาอนุมัติโดยไมไดทักทวงแตอยางใดทั้งที่เปนการกระทําที่ฝาฝนตอพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  
การกระทําดังกลาวของเจาหนาที่เทศบาลเมืองพังงาเปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลอและกอใหเกิด 
ความเสียหายตอเทศบาลเมืองพังงา แตมิไดถึงข้ันเปนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
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๗. อายุความในการเรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทน 
อายุความในกรณีที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายไปแลว  

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๙๗๐ กําหนดถาหนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิที่จะเรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทน 
แกตนใหมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแก
ผูเสียหาย  กลาวคือ หากหนวยงานของรัฐที่ไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายไปกอนแลว 
หนวยงานของรัฐมีสิทธิไลเบี้ยแกเจาหนาที่ผูทําละเมิดได ในทํานองเดียวกันนี้ หากเปนกรณีซึ่งเจาหนาที่ 
ไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายไปแลว เจาหนาที่ก็มีสิทธิมาไลเบี้ยจากหนวยงานของรัฐ 
ไดเชนเดียวกัน โดยสิทธิในการไลเบี้ยในทั้งสองกรณีนี้มีอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย 

กรณีหนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายไปแลว สิทธิไลเบี้ยที่หนวยงาน 
ของรัฐมีตอเจาหนาที่ยอมอยูในอายุความหนึ่งป ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ ตอมาเมื่อหนวยงานของรัฐมีคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน จึงเปนกรณีที่
เจาหนี้ไดกระทําการอื่นใดอันมีผลอยางเดียวกับการฟองคดีตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕)๗๑ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งทําใหอายุความสะดุดหยุดลง เมื่อตอมาศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐเนื่องจากคําสั่งดังกลาวไมเปนไป 
ตามขั้นตอนของกฎหมาย อายุความจึงกลับมานับใหมนับแตที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาว หนวยงานของรัฐจึงตองใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับเจาหนาที่ภายในหนึ่งปนับแตวันที่
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๗๕๘/๒๕๕๗)๗๒) 

                                                           
๗๐มาตรา ๙ ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิที่จะเรียกให 

อีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใช 
คาสินไหมทดแทนน้ันแกผูเสียหาย 

๗๑มาตรา ๑๙๓/๑๔ อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ตามสิทธิเรียกรองโดยทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้ให ชําระหนี้ใหบางสวน 
ชําระดอกเบี้ย ใหประกัน หรือกระทําการใด ๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวายอมรับสภาพหนี้ตาม 
สิทธิเรียกรอง 

                                ฯลฯ                                   ฯลฯ 
 (๕) เจาหนี้ไดกระทําการอื่นใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคดี 

๗๒ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๗๕๘/๒๕๕๗) ใหความเห็นวา กรณีที ่
พันตํารวจเอก พ. ทําละเมิดตอบุคคลภายนอกและสํานักงานตํารวจแหงชาติไดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย 
ไปแลวนั้น สิทธิไลเบี้ยที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมีตอพันตํารวจเอก พ. จึงอยูในอายุความหนึ่งป ตามมาตรา ๙  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตอมาเมื่อสํานักงานตํารวจแหงชาติมีคําสั่งให 
พันตํารวจเอก พ. ชดใชคาสินไหมทดแทน จึงเปนกรณีที่เจาหนี้ไดกระทําการอื่นใดอันมีผลอยางเดียวกับการฟองคดี 
ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งทําใหอายุความสะดุดหยุดลง เมื่อตอมาศาลปกครอง
สูงสุดมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนของสํานักงานตํารวจแหงชาติเนื่องจากคําสั่งดังกลาว
ไมเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย อายุความจึงกลับมานับใหมนับแตที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว  
ดังนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงตองใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับพันตํารวจเอก พ. ภายในหนึ่งปนับแตวันที่
ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง 
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เมื่อเจาหนาที่ทําละเมิดตอบุคคลภายนอกและไดตกลงชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอก
แลว จึงไมมีกรณีที่หนวยงานของรัฐจะไลเบี้ยจากเจาหนาที่ แตเจาหนาที่ก็ชอบที่จะใชสิทธิเรียกให
หนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนที่ตนไดชําระใหแกผูเสียหายไปกอนได ตามนัยมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๘๒/๒๕๔๒)๗๓) 
 มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ใชบังคับในกรณีเจาหนาที่
กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก และหนวยงานของรัฐไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกแลว 
แตหากเปนกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดอยู กรณีนี้ไมอาจนําบทบัญญัต ิ
ในเรื่องอายุความไลเบี้ยตามมาตรา ๙ มาใชบังคับได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๐/๒๕๕๙๗๔) 
 

 
 
                                                           

๗๓ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๕๘๒/๒๕๔๒) ใหความเห็นวา เมื่อนาย ห. 
พนักงานขับรถยนตของกรมปศุสัตวทําละเมิดตอบุคคลภายนอกและไดตกลงชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกแลว  
จึงไมมีกรณีที่กรมปศุสัตวจะไลเบี้ยจากนาย ห. แตนาย ห. ก็ชอบที่จะใชสิทธิเรียกใหกรมปศุสัตวชดใชคาสินไหมทดแทน 
ที่ตนไดชําระใหแกผูเสียหายไปกอนได ตามนัยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๗๔คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๐/๒๕๕๙ วินิจฉัยวา มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับในกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกและหนวยงานของรัฐ 
ไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกแลว แตคดีนี้เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (นายกเทศมนตรี) กลาวหาวา 
ผูฟองคดีกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ (เทศบาล) ซึ่งเปนหนวยงานที่ผูฟองคดีสังกัดอยู จึงไมอาจนําบทบัญญัติในเรื่อง
อายุความไลเบี้ยตามมาตรา ๙ มาใชบังคับกับผูฟองคดีในกรณีนี้ได 
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๘. อายุความของสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐๗๕ วางหลักไว 

ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐที ่

ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก
เจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 
ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง) 

(๒) สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ในกรณีกระทําในการปฏิบัติหนาที่และกรณีที่
มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ใหมีกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิด
และรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน (มาตรา ๑๐ วรรคสอง) 

(๓) กรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบ
แลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงาน
ของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (มาตรา ๑๐ วรรคสอง) 

การที่เจาหนาที่ทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ 
ผูนั้นสังกัดอยู  หรือหนวยงานของรัฐอื่นก็ตาม ถาการละเมิดนั้นไมไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่  
(nonperformance of duty) ของเจาหนาที่ก็ตองนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
อันเปนหลักทั่วไป (general principle) ในเรื่องละเมิดมาใชบังคับ แตถาเกิดจากการกระทําในการปฏิบัติ
หนาที่ (performance of duty) หนวยงานของรัฐจะสามารถเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนได
ก็ตอเมื่อเจาหนาที่ไดกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น แตหากเปนเพียง
การประมาทเลินเลอธรรมดา เจาหนาที่ก็ไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐ 
โดยถือวาความเสียหายดังกลาวตกเปนพับแกหนวยงานของรัฐ 

สวนการพิจารณาจํานวนคาสินไหมทดแทนที่เจาหนาที่ตองชดใชใหแกหนวยงานของรัฐในกรณีที่
เปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่นั้นจะตองพิจารณาถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและ 
ความเปนธรรมเปนรายกรณีไปซึ่งเจาหนาที่อาจไมตองชดใชเต็มจํานวนความเสียหายก็ได และถาหนวยงาน
ของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวมมีสวนผิดหรือมีความบกพรองอยูดวยก็ตองหักสวนความรับผิด
ดังกลาวออกเชนกัน รวมทั้งการกระทําละเมิดที่เกิดจากเจาหนาที่หลายคน เจาหนาที่แตละคนก็ตอง 
รับผิดเฉพาะสวนที่ตนทําละเมิดเทานั้น ไมนําหลักความรับผิดอยางลูกหนี้รวมมาใชบังคับ  ทั้งนี้ เปนไป
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งมาตรา ๑๐ กําหนดใหนํามาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม (mutatis mutandis)  

                                                           
๗๕มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐที่ผูนั้น

อยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 

 สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดอายุความสองป 
นับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน และกรณีที่หนวยงาน 
ของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
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กรณีที่ถือวาเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ เชน เจาหนาที่จายเงินชวยเหลือใหแก
ขาราชการที่ขาดคุณสมบัติที่จะไดรับเงิน และหนวยงานของรัฐไมสามารถเรียกเงินชวยเหลือคืนได
เนื่องจากพนระยะเวลาในการเรียกคืนเงิน ถาการดําเนินการจายเงินชวยเหลือดังกลาวเกิดจากความจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่ซึ่งมิไดตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการกอนหรือ
ตรวจสอบผิดพลาดหรือลาชา หนวยงานของรัฐยอมมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนได (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๑/๒๕๔๘)๗๖) เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินคาอาหารอาศัยโอกาสในตําแหนงหนาที่เบียดบังยักยอกเอาเงินในโครงการไป
เปนประโยชนของตนโดยทุจริต เปนกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานรัฐในการปฏิบัติหนาที่ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๑๕๔/๒๕๔๗๗๗) เจาหนาที่อาศัยโอกาสในตําแหนงหนาที่อนุมัติจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นใหกับรถยนตอื่นที่มิใชของหนวยงานของรัฐ เปนการละเวนการปฏิบัติหนาที ่
ในการตรวจสอบความถูกตองและความชอบดวยกฎหมายในกิจการที่ตองดําเนินการ ทําใหหนวยงาน 
ของรัฐไดรับความเสียหาย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๓๓๗/๒๕๔๗๗๘) 

สวนกรณีที่ไมถือวาเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ เชน หนวยงานของรัฐฟองเรียก
เงินคืนจากขาราชการบําเหน็จบํานาญเนื่องจากเบิกรับเงินคารักษาพยาบาลไปโดยไมมีสิทธิ เปนเรื่องที่
บุคคลซึ่งมิใชขาราชการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ การเรียกรองเอากับบุคคลดังกลาวเพื่อชดใช 
คาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๒๖๘/๒๕๔๐)๗๙) 
                                                           

๗๖คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๑/๒๕๔๘) ใหความเห็นวา กรณีที่เจาหนาที่
ดําเนินการจายเงินชวยเหลือใหแกขาราชการผูขาดคุณสมบัติที่จะไดรับเงินตามรางพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือ 
ผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. .... และสวนราชการ 
ไมสามารถเรียกเงินชวยเหลือคืนไดเนื่องจากพนระยะเวลาในการเรียกคืนเงิน ทําใหสวนราชการไดรับความเสียหาย  
ถาการดําเนินการจายเงินชวยเหลือดังกลาวเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่ซึ่งมิได
ตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการกอนหรือตรวจสอบผิดพลาดหรือลาชาไมเปนไปตามที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาว
กําหนด สวนราชการยอมมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกสวนราชการได 

๗๗คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๑๕๔/๒๕๔๗ วินิจฉัยวา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินคาอาหารของ
ผูเขารับการฝกอบรมตามโครงการฝกอาชีพแรงงาน จังหวัดแมฮองสอนของกรมพัฒนาฝมือแรงงานอาศัยโอกาส 
ในตําแหนงหนาที่เบียดบังยักยอกเอาเงินในโครงการไปเปนประโยชนของตนโดยทุจริต จึงเปนกรณีเจาหนาที่กระทํา
ละเมิดตอหนวยงานรัฐในการปฏิบัติหนาที ่

๗๘คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๓๓๗/๒๕๔๗ วินิจฉัยวา นายกเทศมนตรีอาศัยโอกาสในตําแหนงหนาที่อนุมัติ
จายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นใหกับรถยนตอื่นที่มิใชของเทศบาล สั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิงผิดประเภทกับรถยนต  
สั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิงเกินความจุของถังน้ํามัน และสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกรถยนตคันเดียวกันซ้ํากันในวันเดียวหรือ
บอยครั้งตอวัน การกระทําดังกลาวจึงเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตองและความชอบดวย
กฎหมายในกิจการที่ตองดําเนินการ ทําใหเทศบาลไดรับความเสียหาย 

๗๙ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๒๖๘/๒๕๔๐) ใหความเห็นวา กองทัพบก 
ฟองเรียกเงินคืนจากขาราชการบําเหน็จบํานาญเนื่องจากขาราชการดังกลาวเบิกรับเงินคารักษาพยาบาลไปจาก 
ทางราชการโดยไมมีสิทธิ เปนเรื่องที่บุคคลซึ่งมิใชขาราชการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ กฎหมายและระเบียบที่จะ
เรียกรองเอากับบุคคลดังกลาวเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการจึงมิใชพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตตองเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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๓๑ 

 

 

ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาการละเมิดนั้นจะเกิดจาก 
การกระทําในการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในทั้งสองกรณีจะมีอายุความ
สองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน 
(มาตรา ๑๐ วรรคสอง) 

อยางไรก็ตาม หากหนวยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาแลวสรุปวาเจาหนาที่ไมตอง
รับผิด แตความเห็นดังกลาวขัดแยงกับความเห็นกระทรวงการคลัง หนวยงานของรัฐก็ตองยึดถือความเห็น
ของกระทรวงการคลังเปนหลัก โดยหนวยงานรัฐตองออกคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
สวนการเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีนี้จะมีอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงาน 
ของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (มาตรา ๑๐ วรรคสอง) 

ในสวนที่เกี่ยวกับอายุความ มาตรา ๑๐ วรรคสอง บัญญัติใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
จากเจาหนาที่ทั้งกรณีของการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่และการกระทําละเมิดที่มิใชการกระทํา 
ในการปฏิบัติหนาที่มีกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่
ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดอันมิใช
การกระทําในการปฏิบัติหนาที่จึงตองใชอายุความสองป (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
(เรื่องเสร็จที่ ๔๒๖/๒๕๔๖)๘๐) 

อายุความการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง มีกําหนดสองป 
นับแตวันที่หัวหนาหนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๒๑/๒๕๕๖๘๑) 

                                                           
๘๐ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๔๒๖/๒๕๔๖) ใหความเห็นวา แมวา 

มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะบัญญัติใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับกับกรณีที่การกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติ
หนาที่ แตในสวนที่เกี่ยวกับอายุความ วรรคสองของมาตราเดียวกันนี้ไดบัญญัติใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก
เจาหนาที่ทั้งกรณีของการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่และการกระทําละเมิดที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 
มีกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน  
ดังนั้น สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดอันมิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่จึงตองใช
อายุความสองป ตามมาตรา ๑๐ วรรคสองเชนกัน 

๘๑คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๒๑/๒๕๕๖ วินิจฉัยวา เหตุละเมิดอันเกิดจากการที่เจาหนาที่ประมาท
เลินเลออยางรายแรงทําใหกรมเจาทาไดรับความเสียหายซึ่งกรมเจาทาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผดิ
ทางละเมิดของเจาหนาที่โดยพิจารณาแลวเห็นวาเจาหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน จึงสงสํานวนการสอบสวน
ดังกลาวใหกระทรวงการคลังพิจารณา กรมเจาทาไดรับแจงผลการพิจารณาดังกลาวจากกระทรวงการคลังในวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๔๘ อธิบดีกรมเจาทาจึงมีคําสั่งลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ใหเจาหนาที่
ชดใชเงินจากการกระทําละเมิดตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จากขอเท็จจริงดังกลาวเห็นไดวามิใชกรณีที่อธิบดี
กรมเจาทาและกระทรวงการคลังมีความเห็นแตกตางกัน อายุความการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน จึงมีกําหนด
สองปนับแตวันที่อธิบดีกรมเจาทารูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน คือ วันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๔๘ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น คําสั่งให
เจาหนาที่ชดใชเงินจากการกระทําละเมิดของอธิบดีกรมเจาทาจึงเปนการออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนภายใน
กําหนดสองปนับแตวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ แลว 
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๓๒ 

 

หากหนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่มิไดกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงทําให
หนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย เจาหนาที่จึงไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังเห็นวา เจาหนาที่นั้น
กระทําละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ซึ่งเจาหนาที่จําตองชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีนี้เปน
กรณีท่ีหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีความเห็นไมตรงกับกระทรวงการคลัง อายุความในการใชสิทธิเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐจึงมีกําหนดหนึ่งปนับแตวันทีห่นวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็น
ของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒/๒๕๕๐๘๒) 

 

 
                                                           

๘๒คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒/๒๕๕๐ วินิจฉัยวา กรมสรรพากรเห็นวาเจาหนาที่มิไดกระทํา
ละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงทําใหหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย เจาหนาที่จึงไมตองรับผิด  
แตกระทรวงการคลังเห็นวา เจาหนาที่ในฐานะผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลยไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
อันเปนการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาอาศัยโอกาสกระทําการทุจริตนําเช็คของบุคคลภายนอกที่มิไดสั่งจาย 
มาสับเปลี่ยนกับเงินภาษีอากรที่เก็บไวเพื่อจะนําสงคลัง ถือเปนการกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ซึ่งเจาหนาที่จําตองชดใชคาสินไหมทดแทน จึงเปนกรณีที่กรมสรรพากรหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีความเห็นไมตรงกับ
กระทรวงการคลัง อายุความในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐจึงมีกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่
กรมสรรพากรมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๙. การยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหชดใชคาสินไหมทดแทน (มาตรา ๑๑) 
มาตรา ๑๑๘๓ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนด

หลักเกณฑเกี่ยวกับการยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหชดใชคาสินไหมทดแทนไว ดังนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดจากการปฏิบัติหนาที่ (ตามมาตรา ๕) 

ผูเสียหายจะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิด
แกตนก็ได หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา 
(มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง) 

(๒) เมื่อหนวยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของ
หนวยงานของรัฐก็ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงผล 
การวินิจฉัย (มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๔๘๔) 

(๓) ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ไดรับใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน หากเรื่อง
ใดไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับ
หรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรี
ดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน (มาตรา ๑๑ วรรคสอง) 

ตามนัยมาตรา ๑๑ ในกรณีที่บุคคลภายนอกไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่อันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ บุคคลภายนอกผูเสียหายสามารถดําเนินการไดสองวิธี ดังนี้ 

(๑) วิธีการที่หนึ่ง คือ การรองขอตอหนวยงานของรัฐใหชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนไดโดยตรง 
และเมื่อหนวยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลว หากผูเสียหายยังไมพอใจการวินิจฉัยก็สามารถฟองคดีตอ 
ศาลได 

(๒) วิธีการที่สอง การฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหเจาหนาที่หรือ
หนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนไดโดยตรงโดยไมตองยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐกอน ทั้งนี้ อาจ
ยื่นฟองตอศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมแลวแตกรณี๘๕ ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ

                                                           
๘๓มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเสียหายจะยื่นคําขอตอ

หนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนก็ได ในการนี้หนวยงานของรัฐ 
ตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา เมื่อหนวยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลว 
หากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็ใหมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีตนไดรับแจงผลการวินิจฉัย 

 ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอท่ีไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน หากเรื่องใด
ไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแล
หนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยาย
ระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

๘๔มาตรา ๑๔ เมื่อไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแลว สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
ตามมาตรา ๑๑ ใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

๘๕สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง, หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙, กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลปกครอง, ๒๕๕๒, 
หนา ๑๑๖-๑๒๕. 
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ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๑๐๖๘๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เมื่อเจาหนาที่ขับรถยนตบรรทุกน้ําของสํานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร ขับรถยนตโดย
ประมาทเลินเลอประสบอุบัติเหตุเปนเหตุใหตนไดรับบาดเจ็บ และมีเจาหนาที่ที่โดยสารไปดวย 
ไดรับบาดเจ็บสาหัส เจาหนาที่ที่โดยสารไปดวยนั้นถือเปนบุคคลภายนอก และมีสิทธิเรียกรองให
กรุงเทพมหานครชดใชคาเสียหายจากการทําละเมิดได (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
(เรื่องเสร็จที่ ๔๒๑/๒๕๔๓)๘๗) 

หากผูเสียหายไดยื่นฟองตอศาลเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนจากหนวยงานของรัฐอนัเนื่องมาจาก
การทําละเมิดของเจาหนาที่ และคดียังอยูในระหวางการพิจารณา แตตอมาผูเสียหายไดยื่นคําขอรับ 
การชดใชคาเสียหายตอหนวยงานของรัฐอีก แมในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ 
จะมิไดกําหนดใหผูที่ไดรับความเสียหายจะตองเลือกใชสิทธิในการฟองคดีตอศาลหรือมีคําขอใหหนวยงาน
ของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ อยางใดอยางหนึ่ง แตการใหทั้งสององคกรพิจารณา 
เรื่องเดียวกันก็อาจทําใหการวินิจฉัยแตกตางกันได  ดังนั้น จึงควรใหองคกรใดองคกรหนึ่งเปนผูพิจารณา 
เมื่อผูเสียหายเลือกที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลแลว หนวยงานของรัฐจึงไมจําตองรับคําขอของผูเสียหายไว
พิจารณาอีก (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๖๐๓/๒๕๕๑)๘๘) 

การออกใบรับคําขอของหนวยงานของรัฐเปนหนาที่ที่หนวยงานของรัฐที่จะตองปฏิบัติเมื่อมีผูยื่น
คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน โดยใบรับคําขอนั้นตองเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อให
ทราบวาหนวยงานของรัฐไดรับคําขอของผูเสียหายแลว ซึ่งใบรับคําขอนี้จะมีผลตอการนับระยะเวลา 
การพิจารณาคําขอของหนวยงานของรัฐ อยางไรก็ตาม หากหนวยงานของรัฐไมออกใบรับคําขอใหแก

                                                           
๘๖มาตรา ๑๐๖ สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความ 

รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวา 
เปนสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรม 

๘๗ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๔๒๑/๒๕๔๓) ใหความเห็นวา เมื่อนาย ส. 
พนักงานขับรถยนตบรรทุกนํ้าของสํานักงานเขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ขับรถยนตโดยประมาทเลนิเลอประสบ
อุบัติเหตุพลิกคว่ําเปนเหตุใหนาย ส. ไดรับบาดเจ็บและนาย ป. เจาหนาที่อีกคนที่โดยสารอยูในรถไดรับบาดเจ็บสาหัส 
จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงเปนกรณีที่เจาหนาที่ทําละเมิดตอเจาหนาที่ดวยกันเองในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งเจาหนาที่ผูไดรับ
ความเสียหายจากการทําละเมิดของเจาหนาที่คนอื่นถือวาอยูในความหมายของบุคคลภายนอกตามพระราชบัญญัต ิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เชนกัน  ดังนั้น เมื่อนาย ป. ไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิด
ของนาย ส. นาย ป. จึงเปนบุคคลภายนอก และมีสิทธิเรียกรองใหกรุงเทพมหานครชดใชคาเสียหายจากการทําละเมิดได 

๘๘ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๖๐๓/๒๕๕๑) ใหความเห็นวา ในกรณีที่
ผูเสียหายไดยื่นฟองตอศาลเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนจากกรมคุมประพฤติอันเนื่องมาจากการทําละเมิดของเจาหนาที่ 
และคดียังอยูในระหวางการพิจารณา แตตอมาผูเสียหายไดยื่นคําขอรับการชดใชคาเสียหายตอกรมคุมประพฤติอีก แมวา
ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมิไดกําหนดใหผูที่ไดรับความเสียหายจะตอง
เลือกใชสิทธิในการฟองคดีตอศาลหรือมีคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ อยางใด 
อยางหนึ่ง แตการใหทั้งสององคกรพิจารณาเรื่องเดียวกันก็อาจทําใหการวินิจฉัยแตกตางกันได  ดังนั้น จึงควรใหองคกรใด
องคกรหนึ่งเปนผูพิจารณา เมื่อผูเสียหายเลือกที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลแลว กรมคุมประพฤติจึงไมจําตองรับคําขอของ
ผูเสียหายไวพิจารณาอีก 
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ผูเสียหาย กรณีดังกลาวถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๑/๒๕๔๗๘๙) 
 

 
 

๑๐. การเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชําระเงินใหแกหนวยงานของรัฐ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ

การเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชําระเงินใหแกหนวยงานของรัฐไวในมาตรา ๑๒๙๐ โดยวางหลักเกณฑวา 
ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา ๘  
หรือกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ

                                                           
๘๙คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๑/๒๕๔๗ วินิจฉัยวา เจาหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดทําละเมิด

ตอผูเสียหาย การที่ผูเสียหายยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับและ
ผูเสียหายไดรับใบตอบรับของไปรษณียเรียบรอย ใบตอบรับของไปรษณียดังกลาวเปนเพียงหลักฐานทางไปรษณียวาไดมี
การสงเอกสารทางไปรษณียใหผูรับแลวเทานั้น มิอาจถือไดวาเปนใบรับคําขอที่หนวยงานของรัฐออกใหแกผูเสียหาย 
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น การที่สํานักงานอัยการ
สูงสุดไมออกใบรับคําขอใหแกผูเสียหาย จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๙๐มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสียหาย 
ตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชําระเงิน
ดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด 
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ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผู
นั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด 

การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชําระเงินคาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐ 
(issuance an order to call the official paying the compensation of the State agency)  ต า ม
มาตรา ๑๒ หนวยงานของรัฐจะมีอํานาจกระทําไดก็ตอเมื่อเปนกรณีที่เจาหนาที่ไดทําละเมิดในการปฏิบัติ
หนาที่ (performance of duties) เทานั้น กลาวคือ เปนกรณีที่เจาหนาที่ทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ 
ทําใหบุคคลภายนอกเสียหาย (มาตรา ๘) หรือเปนกรณีเจาหนาที่ทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ทําให
หนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย (มาตรา ๑๐) สวนในกรณีที่เจาหนาที่ทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
โดยสวนตัวซึ่งไมไดเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ (nonperformance of duties) ถือเปนการทํา
ละเมิดทางแพงที่หนวยงานของรัฐตองฟองเจาหนาที่ผูนั้นใหรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย๙๑ 

การออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชําระเงินดังกลาวมีประโยชนแกหนวยงานของรัฐคอนขางมาก 
เนื่องจากเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งของหนวยงานของรัฐแทนการฟองคดีใหเจาหนาที่ผูทําละเมิด 
ชดใชเงินตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะ 
บางกรณีกระบวนการตาง ๆ รวมถึงคาใชจายในการฟองคดีนั้นไมคุมกับคาสินไหมทดแทนที่เรียกเอากับ
เจาหนาที่ผูทําละเมิด 

เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหายจากการทําละเมิดของเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ 
แหงอื่น หนวยงานของรัฐก็จําตองดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
เพื่อหาตัวผูรับผิดทางแพงขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผลการวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิดปรากฏวาเจาหนาที่ในหนวยงาน 
ของรัฐแหงอื่นเปนผูกระทําละเมิดและตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน หนวยงานของรัฐยอมมีอํานาจ
เรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชคาเสียหาย โดยแจงผานหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาสังกัดไดตาม
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๘๙๖/๒๕๔๒)๙๒) 

มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ กําหนดใหหนวยงาน 
ของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อเจาหนาที่ 
ของรัฐแหงหนึ่งซึ่งไปชวยราชการทีห่นวยงานของรัฐอีกแหงหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่ของตนในการดูแลเงิน

                                                           
๙๑ตรีเพชร จิตรมหึมา, “วิเคราะหปญหาบางประการในกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอหนวยงาน 

ของรัฐตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙”, บทความเชิงวิเคราะหเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย, หนา ๑๘. 

๙๒ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๘๙๖/๒๕๔๒) ใหความเห็นวา เมื่อการไฟฟา
สวนภูมิภาคไดรับความเสียหายจากการทําละเมิดของเจาหนาที่หนวยงานของรัฐแหงอื่น การไฟฟาสวนภูมิภาคก็จําตอง
ดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อหาตัวผูรับผิดทางแพงขึ้นตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผลการวินิจฉัยความรับผิด
ทางละเมิดปรากฏวาเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงอื่นเปนผูกระทําละเมิดและตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
การไฟฟาสวนภูมิภาคยอมมีอํานาจเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชคาเสียหาย โดยแจงผานหัวหนาหนวยงาน 
ของรัฐเจาสังกัดไดตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 



พัชฌา จิตรมหึมา หลักเกณฑสําคัญในกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พิเคราะหปญหา 
 ของบทบัญญัติกฎหมายเพื่อนําไปสูแนวคิดในการพัฒนาปรับปรงุกฎหมาย 

  
 

๓๗ 

 

ทุนการศึกษาของหนวยงานของรัฐที่ตนไปชวยราชการ แตกลับใหผูอื่นดูแลแทน ทั้งยังไมกํากับดูแล 
อยางรอบคอบเปนเหตุใหผูอื่นนั้นยักยอกเงินทุนการศึกษาดังกลาวไปทําใหหนวยงานของรัฐนั้นไดรับ 
ความเสียหาย หนวยงานของรัฐนั้นซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับความเสียหาย จึงมีอํานาจออกคําสั่งเรียก 
ใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนได (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
(เรื่องเสร็จที่ ๘๐๘-๘๐๙/๒๕๕๐)๙๓) 
 

 
 

๑๑. การจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งตองรับผิดสามารถผอนชําระเงินที่จะตองรับผิดได 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีหลักการเกี่ยวกับ 

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพงที่ 
ทางราชการถือปฏิบัติ โดยไดแยกความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ออกเปนเหตุที่เนื่องมาจาก 
การปฏิบัติหนาที่ และที่ไมใชการปฏิบัติหนาที่ สําหรับความเสียหาย (damage) ที่เกิดจากกรณีที่ไมใช 
การปฏิบัติหนาที่  เจาหนาที่ของรัฐจะตองถูกฟองและชดใชคาสินไหมทดแทนเปนการสวนตัว 
โดยไมเกี่ยวกับทางราชการ๙๔  นอกจากนี้ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชดใชคาเสียหายนั้น  
ใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถผอนชําระคาสินไหมทดแทนไดโดยคํานึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัวและ 

                                                           
๙๓ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๘๐๘-๘๐๙/๒๕๕๐) ใหความเห็นวา  

มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐที่เสียหาย 
มีอํานาจออกคําสั่งใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน  ดังนั้น เมื่อเจาหนาที่ของรัฐสังกัดสถาบัน 
การพลศึกษาซึ่งไปชวยราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไมปฏิบัติตามหนาที่ของตนในการดูแลเงินทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แตกลับใหนาง ก. ดูแลแทน ท้ังยังไมกํากับดูแลอยางรอบคอบเปนเหตุใหนาง ก. ยักยอกเงิน
ทุนการศึกษาดังกลาวไปทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับ
ความเสียหายจึงมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนได 

๙๔ตรีเพชร จิตรมหึมา, “วิเคราะหปญหาบางประการในกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอหนวยงาน 
ของรัฐตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙”, บทความเชิงวิเคราะหเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย, หนา ๗. 



พัชฌา จิตรมหึมา หลักเกณฑสําคัญในกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พิเคราะหปญหา 
 ของบทบัญญัติกฎหมายเพื่อนําไปสูแนวคิดในการพัฒนาปรับปรงุกฎหมาย 

  
 

๓๘ 

 

ความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย โดยมาตรา ๑๓๙๕ กําหนดใหอํานาจคณะรัฐมนตรี
จัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งตองรับผิดตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ สามารถผอนชําระเงิน 
ที่จะตองรับผิดนั้นไดโดยคํานึงถึงรายได (income) ฐานะครอบครัวและความรับผิดชอบ (family status 
and responsibilities) และพฤติการณแหงกรณ ี(circumstances of the case) 

บทบัญญัติมาตรา ๑๓ เปนผลใหคณะรัฐมนตรี  (Council of Ministers) ออกระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่   
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวออกตามความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ทั้งนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนี้มีผลใชบังคับ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๙๙๖ หากพิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ฯ แลวจะเห็นวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนี้มีผลใชบังคับหางไปเพียงหนึ่งวันหลังจากวันที่
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ มีผลใชบังคับซึ่งเปนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
กรณีนี้แสดงถึงการเตรียมพรอมในการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนี้ ซึ่งมีการเตรียมการพรอมกัน
ตั้งแตมีการยกรางพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนี้เปนกฎหมายลําดับรอง (subordinate legislation) ซึ่งกฎหมาย
ลําดับรองเปนกฎเกณฑทางกฎหมายที่องคกรของรัฐซึ่งใชอํานาจในทางบริหาร (executive power) 
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีคาบังคับเสมอดวยพระราชบัญญัติตรากฎหมาย
ลําดับรองขึ้นเพื่อใชบังคับโดยกําหนดกฎเกณฑที่เปนรายละเอียดเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามหลักการ
และเจตนารมณของพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่มีคาบังคับเสมอดวยพระราชบัญญัติ กฎหมาย
ลําดับรองเปนกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์ของกฎหมาย (hierarchy of law) ต่ํากวาพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายอื่นที่มีคาเสมอดวยพระราชบัญญัติ๙๗  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเปนการเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ซึ่งไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีโดยกําหนดหลักเกณฑผูมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับผูตองรับผิดและจํานวน 
คาสินไหมทดแทนที่ผูนั้นตองชดใช หลักเกณฑการพิจารณาของกระทรวงการคลัง และกําหนดหลักเกณฑ
ผูมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน๙๘ 

 
 
 

                                                           
๙๕มาตรา ๑๓ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งตองรับผิดตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ 

สามารถผอนชําระเงินที่จะตองรับผิดนั้นไดโดยคํานึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ 
แหงกรณีประกอบดวย 

๙๖ระเบียบนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  
มีผลใชบังคับในที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ โดยเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเปนไปตามขอ ๒  
แหงระเบียบนี้ 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
๙๗วรเจตน ภาคีรัตน, กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป, กรุงเทพฯ: นิติราษฎร, ๒๕๕๔, หนา ๓๒. 
๙๘ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่, พิมพครั้งที่ ๖, 

กรุงเทพฯ: วิญูชน, ๒๕๕๐, หนา ๑๐๙. 



พัชฌา จิตรมหึมา หลักเกณฑสําคัญในกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พิเคราะหปญหา 
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๓๙ 

 

 
 

พิเคราะหปญหาบางประการของบทบัญญัติกฎหมายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
 เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

หากพิเคราะหบทบัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แลวจะเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวอาจมีปญหาที่นาพิจารณา ซึ่งไดแก 

๑. กรณีบทนิยามตามมาตรา ๔ ซึ่งมีการใหคํานิยามไวแตเพียงคําวา “เจาหนาที่” และ 
“หนวยงานของรัฐ” เทานั้น หากพิจารณามาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แลวจะเห็นไดวามีการบัญญัติถึงการกระทํา
ที่เปนความประมาทเลินเลออยางรายแรง ซึ่งปญหาสําคัญทางกฎหมาย กลาวคือ การกระทําใดถือเปน 
ความประมาทเลินเลออยางรายแรง (grossly negligent act) ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอที่จะเปน
แนวทางในการปรับใชบทบัญญัติมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ได หากมีการเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “ประมาท
เลินเลออยางรายแรง” อาจเปนการแกไขปญหาความไมชัดเจนดังกลาว และอาจชวยใหเกิดการตีความ
และปรับใชกฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับความประมาทเลินเลออยางรายแรงไดอยางชัดเจนและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 

๒. การทําละเมิดในกรณีที่เจาหนาที่ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  
ในสวนทายกําหนดใหผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 
และการทําละเมิดที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งมาตรา ๖ ในสวนทาย บัญญัติใหผูเสียหาย 
อาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได การบัญญัติกฎหมายในลักษณะการหาม
ฟองคดีเชนนี้ เปนการจํากัดสิทธิในการฟองคดีของผูเสียหาย ซึ่งไมเปนการอํานวยใหผูเสียหายเขาถึง
กระบวนยุติธรรมทางตุลาการและไดรับการเยียวยาความเสียหายที่รวดเร็วได ซึ่งอาจมีผลใหศาลตอง 
ยกฟองคดี โดยจะมีผลกระทบตอการเยียวยาแกผูเสียหายที่ลาชาออกไปซึ่งจะตองไปยื่นฟองคดีใหถูกตอง 
ซึ่งปญหาทั้งสองประเด็นนี้ อาจดําเนินการโดยแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในสวนทายแหงมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา ๖ โดยอาจตัดสวนทายในการหามฟองคดีของทั้งสองมาตราดังกลาวออก และแกไขเพิ่มเติม 
ใหศาลที่รับฟองคดีมีอํานาจโอนคดีไปยังศาลที่มีอํานาจพิจารณาได ซึ่งการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวอาจชวย
ใหการดําเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ไมเกิดความลาชา และเปนการอํานวย 
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ความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางศาลอันทําใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาที่รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

๓. การขอใหศาลเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณีเขามาเปนคูความในคด ี
ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง พิจารณาแลวจะเห็นไดวาบทบัญญัติตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง นี้ เปนกฎหมาย 
ที่มุงเนนวิธีพิจารณาความในลักษณะการรองสอดของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ซึ่งเปนผูที่ถูกฟองคดี 
แตมิไดเปนการกําหนดในลักษณะสารบัญญัติทีเ่ปนการรับรองใหสิทธิโดยตรงแกผูเสียหายที่ฟองคดีเรียกให
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่รวมกันรับผิดในการชดใชเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้ ฝายที่ 
ถูกฟองคดีอาจไมเรียกหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่เขามาเปนคูความในคดีก็ได หากเห็นวาผูเสียหาย 
ที่ฟองคดีนั้นฟองมาผิดตัว โดยผูที่ถูกฟองมิใชผูตองรับผิด ซึ่งอาจมีผลใหศาลตองพิพากษายกฟอง 
หลักเกณฑในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง เปนการใหสิทธิแกผูถูกฟองคดีที่จะเรียกหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
เขามาเปนคูความในคดี ซึ่งไมใชบทบัญญัติที่รับรองใหสิทธิในการฟองคดีแกผูเสียหาย อยางไรก็ตาม หากมี
การแกไขเพิ่มเติมโดยใหสิทธิแกผูเสียหายที่จะเรียกหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่เขามาเปนคูความในคดี
ได อาจเปนการชวยแกไขปญหาดังกลาวได และยังเปนการรับรองและใหความคุมครองแกผูเสียหาย 
ในการดําเนินคดีตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ซึ่งชวยปองกันมิใหคดีเกิดความลาชา
เนื่องจากถูกยกฟองโดยตองไปยื่นฟองคดีใหม 

๔. การจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งตองรับผิดสามารถผอนชําระเงินที่จะตองรับผิดได  
ซึ่งมาตรา ๑๓ กําหนดใหอํานาจคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งตองรับผิดตามมาตรา ๘ 
และมาตรา ๑๐ สามารถผอนชําระเงินที่จะตองรับผิดนั้นไดโดยคํานึงถึงรายได ฐานะครอบครัวและ 
ความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงกรณี บทบัญญัติมาตรา ๑๓ จึงเปนผลใหคณะรัฐมนตรีออก 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙  อยางไรก็ตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเปนกฎหมายลําดับรอง แตกลับมีผล
หลายกรณีที่เปนการขยายขอบเขตของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวยังมีการกําหนดหลักเกณฑที่นอกเหนือและเกินกวาหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ทั้งยัง
ปรากฏวามีการวางหลักเกณฑที่มีเนื้อหาเกินกวาขอบเขตอํานาจที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ ซึ่งเปนกฎหมายลําดับศักดิ์ที่สูงกวาบัญญัติไว๙๙ เชน การกําหนดใหมีการดําเนินคดี
ลมละลายแกเจาหนาที่ หากปรากฏวาไมสามารถชําระหนี้ไดโดยเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรง 
ตามขอ ๒๗๑๐๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

                                                           
๙๙โปรดดู ตรีเพชร จิตรมหึมา, “วิเคราะหปญหาบางประการในกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอ

หนวยงานของรัฐตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙”, บทความเชิงวิเคราะหเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย, หนา ๙-๒๔. 

๑๐๐ขอ ๒๗  ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทน แมปรากฏวาเจาหนาที่ไมสามารถชําระหนี้ได  
ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายพิจารณาผอนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดและ 
ตองไมดําเนินคดีลมละลายแกผูนั้น แตถาการที่ไมสามารถชําระหนี้ไดนั้นเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของ
เจาหนาที่หรือเจาหนาที่กระทําการใด ๆ อันเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงเพื่อใหหนวยงานของรัฐไมไดรับชําระหนี้
ครบถวน ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินคดีลมละลาย 
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใชบังคับมาตั้งแต 
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ซึ่งไดใชบังคับมาระยะหนึ่งอันเปนระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรแลว 
พระราชบัญญัตินี้มีขอบกพรองซึ่งเปนปญหาดังที่ไดกลาวมาขางตน ซึ่งหากมีการพัฒนาปรับปรุง
พระราชบัญญัตินี้ โดยการนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาพิจารณา และนําขอกําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ดังกลาวที่กําหนดไวเกินขอบเขตของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ มาบัญญัติ
เพิ่มเติมไวในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ อาจทําใหปญหาตาง ๆ ไดรับการแกไข
อยางถูกตอง เหมาะสม และเปนไปตามแนวคิดในเรื่องลําดับศักดิ์ของกฎหมาย  อยางไรก็ตาม การพัฒนา
ปรับปรุงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ นั้น อาจดําเนินการโดยนําขอกําหนด
ทั้งหมดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวไปบัญญัติรวมไวในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ ซึ่งจะทําใหเกิดพัฒนาการทางกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ โดยอาจทําให
หลักเกณฑและการพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังเปน
ผลใหกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่นั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวย
คุมครอง อํานวยความเปนธรรม และสรางหลักประกันใหแกภาครัฐ คือ หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ 
รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปอีกดวย  
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