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โดย นายประพันธ์ สุขเข 
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง 

 
 

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นกฎหมายที่มีความส าคัญซึ่งให้ความคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ือให้ทราบว่า กรณีใดบ้าง หรือใคร
บ้างที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ ตลอดจนต้องด าเนินการ อย่างไรจึงจะได้รับความคุ้มครอง  

 
1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด  

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความรับผิด
ของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลอ่ืนไว้ใน ๒ กรณี คือ (๑) กรณีที่เจ้าหน้าที่กระท า
ละเมิดกับเอกชน และ(๒) กรณีท่ีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดกับหน่วยงานของรัฐ  
 

๑.๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดกับเอกชน  
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการไปตามหน้าที่แล้วเกิดกระท าละเมิดขึ้นแก่เอกชนพระราชบัญญัตินี้ได้

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในผลแห่งละเมิดนั้นและผู้เสียหาย
สามารถฟ้องร้องให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้เท่านั้น  จะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้1 หรือ
แม้แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ผู้เสียหายก็จะฟ้องเจ้าหน้าที่นั้นโดยตรงไม่ได้ 
จะต้องฟ้องกระทรวงการคลังแทน2 แต่ถ้าการละเมิดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายก็
จะต้องฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดเท่านั้น จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้3 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดการละเมิด
ขึ้นแล้ว และผู้เสียหายได้ฟ้องคดีต่อศาล โดยฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากในกรณี
นั้นหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัวหรือเจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิด
ในฐานะส่วนตัวด้วยหน่วยงานของรัฐก็มีสิทธิขอให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้ หรือถ้าผู้เสียหาย
ฟ้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและในกรณีนั้นเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานของ
รัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิดด้วยเจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิขอให้ศาลเรียกหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความในคดี ได้
เช่นเดียวกัน4  
 

๑.๒  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดกับหน่วยงานของ
รัฐ  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐก็ตาม ถ้าการละเมิดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระท าในการปฏิบัติ
หน้าที่ กรณีนี้ก็ต้องบังคับกันไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  อันเป็นหลักทั่วไปในเรื่อง
                                                 

1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรค ๑ 
2 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรค ๒ 
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ละเมิดแต่ถ้าเกิดจากการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่แล้วการจะเรียกให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายก็
ต้องพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อเอกชนที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐก็ต่อเมื่อได้กระท าไปโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น หากไม่ได้จงใจหรือไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือประมาท
เลินเล่อเรื่องเล็กน้อยตามปกติธรรมดาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
ส าหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด การจะเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เท่าใดก็จะต้องพิจารณาถึง
ระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีไป เจ้าหน้าที่อาจไม่ต้องชดใช้จนเต็มจ านวน
ก็ได้และถ้าหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวมก็มีส่วนผิดหรือมีความบกพร่องอยู่ด้วย  ก็ต้องหัก
ส่วนแห่งความรับผิดนั้นออกจะให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ได้ รวมทั้งในกรณีที่การละเมิดนั้นเกิดจาก
เจ้าหน้าที่หลายคนเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็รับผิดเฉพาะส่วนที่ตนได้กระท าละเมิดเท่านั้นไม่ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้
ร่วม5 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐอันเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงาน
ของรัฐก็มีอ านาจออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่นั้นช าระเงินค่าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่ก าหนดได้โดยไม่ต้องฟ้องคดี
ต่อศาล ในท านองเดียวกันกับการใช้สิทธิไล่เบี้ยในกรณีที่เกิดการละเมิดขึ้นแก่เอกชนดังกล่าวข้างต้น  แต่ถ้าไม่ได้
เป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐก็ไม่มีอ านาจเช่นนั้น ต้องฟ้องร้องเป็นคดีไปตามปกติ6 
นอกจากสาระส าคัญต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นแล้ว พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ 
ยังก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีระเบียบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นสามารถ
ผ่อนช าระเงินที่ต้องรับผิดนั้นได้ โดยให้ค านึงถึงรายได้ ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบและพฤติการณ์อ่ืนๆ 
แห่งกรณีนั้นประกอบด้วย7  

 
2. ความหมายของ “การกระท าละเมิด” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 

 
2.1 ความหมายของ “การกระท าละเมิด”  
ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ มิได้ให้นิยามหรือความหมายของค า

ว่า “ละเมิด” ว่าหมายถึงอะไร การพิจารณาความหมายของค าว่า “ละเมิด” จึงต้องพิจารณาตามมาตรา 420 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ที่บัญญัติไว้ว่า  

“ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชีวิตก็ดี ร่างกายก็
ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นกระท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการนั้น” 

ดังนั้น การกระท าใดจะเป็นการกระท าละเมิดหรือไม่ จึงมีองค์ประกอบหรือข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
องค์ประกอบแรก ต้องมีการกระท า 
“การกระท า” หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึกในการเคลื่อนไหว และอยู่ในบังคับของจิตใจ

ผู้กระท า และรวมถึงการงดเว้นที่จะกระท าการอันมีหน้าที่ต้องกระท าด้วย ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ตาม
ระเบียบปฏิบัติงาน ตามสัญญา ตามวิชาชีพ แต่ไม่รวมถึงหน้าที่ตามศีลธรรม  

องค์ประกอบที่สอง ต้องเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
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การกระท าโดย “จงใจ” นั้นในทางกฎหมาย หมายถึง  การกระท าโดยผู้กระท ารู้สึกนึกถึงผลเสียหายที่
จะเกิดจากการกระท าของตน กล่าวคือ รู้ว่าการกระท านั้นจะก่อ ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนส่วนว่าความ
เสียหายจะเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใดนั้นไม่ส าคัญ 

การกระท าโดยจงใจนั้นมีความหมายกว้างกว่ากระท าโดย “เจตนา” ตามประมวลกฎหมายอาญา เพราะ
การกระท าโดยเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระท าต้องประสงค์ต่อผลหรือ
เล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นด้วย เช่น นายด าทะเลาะกับนายขาว จึงใช้มือผลักอกนายขาว นายขาว
ลื่นล้มลงหัวฟาดถนนถึงแก่ความตาย เช่นนี้ นายด าจะมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 290 แต่ถือว่า นายด ากระท าละเมิดต่อนายขาวโดยจงใจ เพราะนายด าย่อมรู้ว่าการ
กระท าของตนจะท าให้นายขาวเสียหาย เพียงแต่ไม่ทราบว่านายขาวจะเสียหายมากน้อยเพียงใดเท่านั้น 

ส่วนการกระท าโดย “ประมาทเลินเล่อ” นั้นมีความหมายเช่นเดียวกับการกระท าโดยประมาทในทาง
อาญาตามมาตรา 59 วรรค 4ประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติว่า “การกระท าโดยประมาท ได้แก่กระท า
ความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัยและ
พฤติการณ์และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม”่  

“วิสัย” หมายถึง สภาพเกี่ยวกับตัวผู้กระท า เช่น อายุ เพราะเด็กและผู้ใหญ่จะมีความระมัดระวังในเรื่อง
เดียวกันต่างกัน เนื่องจากมีประสบการณ์แตกต่างกัน เพศชายและหญิงต่างมีความระมัดระวังในแต่ละเรื่อง
ต่างกัน ผู้ประกอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือผู้ปฏิบัติงานใดงานหนึ่งมาเป็น
ระยะเวลานาน ก็ย่อมมีความระมัดระวังในวิชาชีพหรือเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญ หรือช านาญงานมากกว่าคนทั่วไป 
เป็นต้น 

“พฤติการณ์” หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมผู้กระท า เช่น เหตุเกิดกลางวันหรือกลางคืน  มีฝนตกถนนลื่น
หรือไม่มีเวลาที่จะคิดค านวณไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะกระท าการใดการหนึ่งลงไปหรื อไม่ เป็นต้น เพราะ
พฤติการณ์แวดล้อมเหล่านี้จะมีผลต่อระดับความระมัดระวังในการกระท าท่ีเกิดข้ึน ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น เช่น 
ถ้าฝนตกถนนลื่นผู้ขับข่ีรถยนต์ทั่วไปย่อมต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ิมข้ึนกว่าการขับรถยนต์ในภาวะปกติ เป็นต้น  

องค์ประกอบที่สาม ต้องเป็นการกระท าโดยผิดกฎหมาย 
นิยามหรือความหมายของการกระท าโดยผิดกฎหมาย หมายความว่า เป็นการกระท าโดยไม่ถูกต้องตาม

กฎหมาย หรือโดยไม่มีอ านาจ หรือไม่มีสิทธิโดยชอบที่จะกระท าการนั้นได้  นอกจากนี้ การที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ว่า “การใช้สิทธิซึ่งมีแต่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิ
ชอบด้วยกฎหมาย”8 ดังนั้น การกระท าโดยผิดกฎหมายอันจะเป็นการกระท าละเมิด จึงหมายความรวมไปถึงการ
ใช้สิทธิที่ผู้กระท ามีอยู่ตามกฎหมายท าให้บุคคลอ่ืนเสียหายด้วย การใช้สิทธิที่มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอื่นนั้น จะต้องเป็นการแกล้งโดยผู้กระท ามุ่งต่อผลคือความเสียหายแก่ผู้อ่ืนฝ่ายเดียว  

องค์ประกอบที่สี่ การกระท านั้นต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  
การรับผิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด จะเกิดขึ้นเมื่อ การกระท านั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล

อ่ืน หากบุคคลอ่ืนยังไม่ได้รับความเสียหายจากการกระท า ย่อมไม่เป็นละเมิด โดยความเสียหายนั้นจะเป็นความ
เสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แต่ต้องเป็นความ
เสียหายที่แน่นอน กล่าวคือ ความเสียหายให้เกิดขึ้นแล้วหรือที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต และความ
เสียหายจะต้องเกิดจากผลโดยตรงของผู้กระท าด้วย และผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้กระท า
โดยตรงหรือมีส่วนร่วมในการกระท านั้น  

                                                 
8 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 421 



4 
 

 
2.2 ความหมาย “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดใน

การกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้นิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่” ให้หมายถึง 
“ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการ หรือ
ฐานะอ่ืนใด”9 และนิยามค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง “กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติ นี้ด้วย” ดังนั้น บุคคลทุกประเภทที่ท างานให้แก่หน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลที่กฎหมายก าหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ เช่น บุคคลที่
ต้องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
นี้ทั้งสิ้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เคยให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ว่า กรณีลูกจ้างเป็นครั้งคราว
เฉพาะงานนั้น ต้องพิจารณาว่าลูกจ้างนั้นมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอย่างไร ถ้ามีความสัมพันธ์ในลักษณะการใช้
อ านาจบังคับบัญชาก็ถือเป็นลูกจ้างตามนัยมาตรา 4 แห่งกฎหมายนี้ แต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้าง
แรงงาน ลูกจ้างนั้นก็มิใช่ลูกจ้างตามกฎหมายนี้ อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 
แห่งกฎหมายนี้แล้ว ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน 
ฯลฯ ย่อมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายนี้ด้วย ส าหรับกรณีหน่วยงานของรัฐท าสัญญาจ้างเอกชนท าหน้าที่
บางอย่างแทนหน่วยงานของรัฐ เช่น กรณี กฟภ. ท าสัญญาตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) หรือประชาชน
เพ่ือท าหน้าที่เก็บค่าไฟฟ้าแทน กฟภ. นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) เห็นว่า เป็นการจ้างท าของตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อบต. และประชาชนผู้ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ดังกล่าวจึงมิใช่เจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
 
3. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

การกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่ง และการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนหรือแก่รัฐขึ้น
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ เช่น ขณะที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปจับกุมผู้ต้มเหล้าเถื่อน บริเวณชายป่า
ละเมาะท้ายหมู่บ้าน ผู้กระท าความผิดวิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่ในบ้านของผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  หากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตามเข้าไปในบ้านดังกล่าวเพ่ือจับกุมผู้กระท าความผิด แต่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่อยู่
ในบ้านเหล่านั้น ก็เท่ากับเจ้าพนักงานสรรพสามิตกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกรมสรรพสามิตก็ต้องรับ
ผิดในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระท าขึ้น นอกจากอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้มีอ านาจ
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นแล้ว หน้าที่ดังกล่าวยังอาจเกิดจากระเบียบข้อบังคับ และค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยการกระท า หรือละเว้นการกระท าในหน้าที่ดังกล่าวหากก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอื่น หรือแก่รัฐก็เป็นการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน เช่น กรณีหัวหน้าส่วนราชการ
มีค าสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างต้องมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรเพ่ือดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของหน่วยงานใน
เวลากลางคืน นายด าซึ่งได้รับมอบหมายให้อยู่เวรด้วยไม่มาเข้าเวร หรือมาลงชื่อรับเวรแล้ว  แต่ออกไปเที่ยวเตร่
ไม่ได้อยู่รักษาเวร ก็ต้องถือว่า นายด าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้ว   
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การวินิจฉัยว่า การกระท าของเจ้าหน้าที่เป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป ตัวอย่างเช่น สรรพสามิตพ้ืนที่ เชียงใหม่ขับรถของทางราชการเพ่ือไปตรวจราชการใน
พ้ืนที่ ระหว่างเดินทางไปราชการเกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์ของบุคคลอ่ืนได้รับความเสียหาย ก็ถือได้ว่าการ
กระท าละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ หรือกรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บังคับบัญชามีค าสั่งให้ดูแลรับผิดชอบ
ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ดูแลให้มีการล็อคห้องพัสดุให้เรียบร้อย เป็นเหตุให้มีคนร้ายลักเอาทรัพย์สินในห้อง
พัสดุไป ก็ถือเป็นการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดูแล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบฯ เป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตยักยอกเงินของหน่วยงาน ก็เป็นการกระท าละเมิดในการปฏิบัติ
หน้าที่เช่นกัน เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้แบ่งความรับผิดดังกล่าวออกเป็น 2 กรณี คือ (๑) กรณีการกระท าละเมิดมิใช่การ
กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ และ(๒) กรณีการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
3.1 กรณีการกระท าละเมิดมิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่  
กรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลอ่ืนหรือต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่ใช่การกระท าในการปฏิบัติ

หน้าที่ เช่น ทะเลาะวิวาทชกต่อยกับบุคคลอ่ืน เจตนาทุจริตยักยอกทรัพย์ของทางราชการ หรือเอารถของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ระหว่างนั้นเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการเสียหาย หรือกระท า
การใดๆ ให้ทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐเสียหายอันไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดใน
การกระท าละเมิดเป็นการส่วนตัว ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด  
 

3.2 กรณีการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 
 เกี่ยวกับกรณีการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ มีรายละเอียดที่ควรที่จะพิจารณา ดังนี้ 

3.2.1  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
หากเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าการกระท าละเมิดดังกล่าวจะเกิดผล

โดยตรงต่อบุคคลภายนอก และหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกไปแล้ว หรือกรณีที่
เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดในหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐโดยตรง เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดใน
การละเมิดนั้นเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่นั้นได้กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
หากเจ้าหน้าที่มิได้กระท าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิ ดใน
การละเมิดดังกล่าว หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิไล่เบี้ย หรือเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ ส่วน
ปัญหาว่าการกระท าใดเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  หรือไม่นั้น ต้องพิจารณา
ข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป โดยมีข้อพิจารณาเบื้องต้นดังนี้  

ประการแรก การกระท าโดยจงใจอย่างร้ายแรงนั้นจะต้องเป็นการกระท าที่ผู้กระท าจงใจและ
คาดเห็นได้อย่างแน่นอนว่าการกระท าดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าปกติ  

ประการที่สอง การกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นได้กระท า
ไปโดยขาดความระมัดระวังอย่างมาก เช่น คาดเห็นได้ว่าความเสียหายอาจเกิดข้ึนได้ หรือหากใช้ความระมัดระวัง
สักเพียงเล็กน้อย ก็คงคาดเห็นได้ว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้น  

3.2.2 การก าหนดจ านวนความรับผิด 
เมื่อหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายเกิดจากการกระท าละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ และเจ้าหน้าที่กระท าไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยเจ้าหน้าที่
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จะต้องรับผิดและถูกไล่เบี้ยหรือเรียกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การก าหนดจ านวนเงินหรือความรับผิดเป็นไปตาม
มาตรา 8 วรรคสอง และวรรคสาม ซึ่งก าหนดไว้ว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้
เพียงใด ให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้
เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้ ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ  หรือ
ระบบการด าเนินงานส่วนรวมหรือหากเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวหน่วยงานของรัฐมีส่วนบกพร่องอยู่ด้วย ให้
หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย ในการก าหนดความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดจะต้องรับผิด
นั้น หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะต้องก าหนดโดยค านึงถึงความบกพร่องของหน่วยงานของรั ฐมาหักออกจาก
ความรับผิดด้วย  

3.2.3  กรณีมูลละเมิดเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายคน  
ในกรณีนี้ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2539 ได้บัญญัติ

หลักเกณฑ์ในการก าหนดความรับผิดไว้ว่า “ในกรณีการกระท าละเมิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น าหลักลูกหนี้
ร่วมมาใช้บังคับ และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนตน”10 บทบัญญัติดังกล่าว
เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลายกรณีนั้นเกิดขึ้นจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายคน 
บางกรณีเจ้าหน้าที่เหล่านั้นร่วมกันกระท าละเมิด แต่บางกรณีเป็นการที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนต่างกระท า แต่
ก่อให้เกิดผลเป็นการละเมิดอันเดียวกัน ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่าผู้กระท าละเมิด
ดังกล่าวต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วม แต่ในกรณีกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่
อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นได้ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่บางคนจะต้องรับผิดชอบสูง
เกินส่วนของการกระท า และหากไม่สามารถเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดรับผิดได้ ภาระการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนก็จะตกอยู่แก่เจ้าหน้าที่ที่เหลือซึ่งไม่เป็นธรรมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย 
พิจารณาก าหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่โดยแยกความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนออกจากกัน ว่าแต่ละคน
ควรต้องรับผิดชดใช้เป็นเงินเท่าใด เจ้าหน้าที่คนใดได้ชดใช้ส่วนของตนไปแล้วก็พ้นความรับผิดไป  
 
4. สิทธิของผู้เสียหายในการเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการกระท าละเมิดของ
เจ้าหน้าที่  

 
๔.๑. กรณีผู้เสียหายใช้สิทธิทางศาล  
ในกรณีที่ผู้เสียหายเลือกใช้สิทธิทางศาล มีรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการที่จะต้องพิจารณา ดังนี้ 

๔.๑.1 ผู้ถูกฟ้อง 
ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่

บุคคลภายนอก ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องศาลเพ่ือเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน 
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการที่
ผู้เสียหายจะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้เป็นการเฉพาะ ดังนี้
ว่า หากผู้เสียหายต้องการใช้สิทธิทางศาลเพ่ือให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เสียหายก็จะต้องฟ้อง
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ให้เป็นผู้รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ผู้นั้น แต่จะฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดไม่ได้ เช่น เจ้าหน้าที่ขับรถไปราชการในท้องที่ ระหว่าง

                                                 
10 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8 วรรคสี ่
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เดินทางได้ขับรถชน นายไก่ได้รับบาดเจ็บสาหัส หากนายไก่ต้องการค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น 
นายไก่จะต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  จะฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
โดยตรงมิได้ เป็นต้น 

ในกรณีที่การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐ
จะต้องเข้าไปแก้ต่างคดีแทนเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ที่กระท าละเมิดโดยตรง
เพ่ือให้รับผิดเป็นการส่วนตัว แต่จะฟ้องหน่วยงานให้รับผิดไม่ได้ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติไว้ 

๔.๑.2 ศาลที่รับฟ้อง  
ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 

2539 ได้รับรองสิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณี
เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ไว้ แต่มิได้บัญญัติไว้ด้วยว่าให้ฟ้องต่อศาลใด กรณีจึงมีปัญหาว่าหาก
ผู้เสียหายจะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานของรัฐจะต้องฟ้องศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง  

คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ ระหว่างศาล วางหลักในเรื่องนี้ ไว้ตามที่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ “ศาลปกครองมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าละเมิด หรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่ง
อ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควร”11 อันเป็นการจ ากัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 
โดยมุ่งหมายใหศ้าลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา หรือมีค าสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดที่เกิด
จากการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระท าละเมิดที่เกิดจาก
การกระท าทางกายภาพของเจ้าหน้าที่  

ดังนั้น กรณีผู้เสียหายฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ตน
ได้รับความเสียหาย และขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนนั้น จึงเข้าลักษณะเป็นการขอให้
หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าทางกายภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงไม่อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง หากแต่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ผู้เสียหายจึงต้อง
ฟ้องศาลยุติธรรม  

๔.๑.3 อายุความฟ้องคดี  
มีข้อสังเกตว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มิได้ก าหนดว่า

ผู้เสียหายจะต้องใช้สิทธิทางศาลเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดแก่มูลละเมิดภายในก าหนดอายุความ
เท่าใดโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น อายุความฟ้องในกรณีดังกล่าว จึงต้องเป็นไปตามอายุความในการฟ้องเรียกค่า
สินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ ต้องฟ้องภายใน 1  ปีนับ
แต่วันทีผู่้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้น 10 ปีนับแต่วันท าละเมิด แต่
ถ้าการเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายอาญาและมีก าหนดอายุความทางอาญายาว
กว่าที่กล่าวมานั้นก็จะต้องฟ้องภายในก าหนดอายุความทางอาญา12  

๔.๑.4 การเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความในคดี 

                                                 
11 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 
12 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 448 
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เมื่อผู้เสียหายจากการกระท าละเมิดได้น าคดีฟ้องร้องต่อศาล ไม่ว่าจะฟ้องให้หน่วยงานของรัฐ
รับผิดในการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือฟ้องร้องเจ้าหน้าที่โดยตรงเนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระท าละเมิดใน
เรื่องส่วนตัว ในระหว่างการพิจารณา หากหน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้องหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องเห็นว่า การกระท า
ละเมิดดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อาจจะต้องรับผิดด้วย หน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้องหรือเจ้าหน้าที่ที่
ถูกฟ้องอาจร้องขอต่อศาลให้เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้าเป็นคู่ความในคดีได้ด้วย  

อย่างไรก็ดี หากคดีเป็นที่ยุติโดยที่ศาลมีค าพิพากษายกฟ้องเนื่องจากผู้เสียหายฟ้องผิดตัว เช่น 
กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่นั้นโดยแทนที่จะฟ้องหน่วยงานต้น
สังกัด หรือเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดเป็นส่วนตัว แต่ผู้เสียหายฟ้องเรียกให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีดังกล่าวใหม่ได้ภายใน ๖ เดือนนับแต่ศาลพิพากษาถึงที่สุด13 ทั้งนี้ตามที่
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้บัญญัติไว้ 

 
๔.๒. กรณีผู้เสียหายร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิด หากผู้เสียหายไม่ประสงค์จะใช้สิทธิทางศาลเพ่ือเยียวยา
ความเสียหาย ผู้เสียหายก็อาจเรียกให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนโดยตรงก็ได้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเยียวยาความเสียหายโดยฝ่ายบริหาร (Exhaustion of  Administrative Remedy)  

ในการนี้ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ก าหนดวิธีการใน
การที่ผู้เสียหายจะใช้สิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนโดยตรงไว้โดยสรุปว่า 
ผู้เสียหายจะต้องยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐที่ตนเห็นว่าต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายที่เกิดข้ึนแก่ตน ซึ่งผู้เสียหายจะต้องยื่นด้วยตนเองหรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ก็ได้ และเมื่อหน่วยงานของ
รัฐได้รับค าขอของผู้เสียหายแล้วจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้  

ขั้นตอนแรก ต้องออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
เหตุที่ต้องออกใบรับค าขอให้แก่ผู้เสียหายก็เพ่ือเป็นหลักฐานว่าผู้เสียหายได้ยื่นค าขอเมื่อใด 

เนื่องจากกฎหมายก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาค าขอดังกล่าวไว้ ใบรับค าขอจึงเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่โดยล่าช้าหรือไม่  

ข้อพึงระวัง โดยที่กฎหมายก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาค าขอไว้ หากหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาค าขอของผู้เสียหายล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  ผู้เสียหายก็มีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่โดยล่าช้าได้ และหากหน่วยงานไม่ยอมออกใบรับค าขอ ผู้เสียหาย
ก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ได้เช่นกันตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒  

ขั้นตอนที่สอง ต้องพิจารณาค าขอโดยเร็ว  
หน่วยงานของรัฐจะต้องรีบด าเนินการพิจารณาค าขอของผู้เสียหายโดยเร็ว  ซึ่งขั้นตอนและ

วิธีการพิจารณาค าขอของผู้เสียหายเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวด 2 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยตามมาตรา 11 นั้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่รับค าขอจากผู้เสียหาย แต่ถ้าไม่อาจ
พิจารณาให้เสร็จตามเวลาดังกล่าว หน่วยงานอาจขออนุญาตรัฐมนตรีที่ควบคุมก ากับหน่วยงานนั้นเพ่ือขอขยาย
เวลาการพิจารณาออกไปได ้แต่รัฐมนตรีจะอนุมัติให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 180วัน  

                                                 
13 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 7 
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ขั้นตอนที่สาม ต้องออกค าสั่งแจ้งผลการพิจารณา 
เมื่อพิจารณาค าขอของผู้เสียหายแล้ว หน่วยงานต้องท าค าสั่งเกี่ยวกับผลการพิจารณาและต้อง

แจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้เสียหายที่มีค าขอทราบ ซึ่งการท าค าสั่งและการแจ้งค าสั่งดังกล่าวนั้น พระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องปฏิบัติตามแบบการ
จัดท าค าสั่งในทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 กล่าวคือ หน่วยงาน
อาจท าค าสั่งเป็นหนังสือ หรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืนก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือ
ความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้14 ถ้าท าค าสั่งเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุวัน เดือน ปีที่ท าค าสั่ง ชื่อ
และต าแหน่งของผู้ท าค าสั่งและลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น15  โดยต้องระบุเหตุผลในการมีค าสั่งเช่นนั้นไว้ด้วย 
ซึ่งเหตุผลในการมีค าสั่งดังกล่าวประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของเรื่องนั้น ข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิง
ในการพิจารณาและวินิจฉัย ตลอดจนประเด็นการพิจารณาและข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจ16 แต่ถ้าท าค าสั่งด้วย
วาจา และผู้เสียหายร้องขอภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีค าสั่งและการร้องขอมีเหตุผลอันสมควร เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้อง
ยืนยันค าสั่งเป็นหนังสือโดยมีรายการดังระบุไว้ข้างต้นด้วย  

ในกรณีที่หน่วยงานมีค าสั่งเกี่ยวกับผลการพิจารณาเป็นประการใด ค าสั่งนั้นเข้าลักษณะเป็น
ค าสั่งทางปกครอง หากผู้เสียหายไม่พอใจผลการพิจารณาของหน่วยงาน ตามมาตรา 11 ประกอบกับมาตรา 14 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงบัญญัติให้ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องต่อ
ศาลปกครองได้โดยตรง  

 
5. การเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

 
ในกรณีที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง  

หน่วยงานของรัฐจะต้องเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้จ่ายแก่
ผู้เสียหายไปแล้ว (กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลอ่ืน) หรือเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ (กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ) ซึ่งสามารถ
กระท าได้ 2 วิธีด้วยกัน ก็คือ การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และ การฟ้องคดีต่อศาล  

 
๕.1. การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐและหรือกระทรวงการคลัง (แล้วแต่กรณี) เห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้กระท า
ละเมิดพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากการกระท าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หน่วยงานของรัฐอาจมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องช าระเงินแก่ทางราชการเพ่ือชดใช้ความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นได้ ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็น “ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ผู้ใดช าระเงิน”17 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น หากถึงก าหนดช าระเงินแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ถ้าไม่มีการ
ปฏิบัติตามค าเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้

                                                 

  
14  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา ๓๔ 
15  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา ๓๖ 
16  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา ๓๗ 
17  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา ๕๗ 
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นั้นและขายทอดตลาดเพ่ือช าระเงินให้ครบถ้วน ส่วนวิธีการยึด หรือการอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส่วนผู้มีอ านาจสั่งยึด หรืออายัด หรือขายทอดตลาดนั้น 
ได้แก่ ผู้ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539  

อนึ่ง แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่ก าหนดว่า “แต่การอุทธรณ์ก็ไม่เป็นเหตุให้มีการทุเลาการบังคับตาม
ค าสั่งทางปกครอง...”18 และเว้นแต่ผู้ท าค าสั่งให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาด ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ หรือผู้มี
อ านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องท าค าสั่งทางปกครองดังกล่าว จะสั่งให้มีการทุเลาการบังคับไว้ก่อน ตามนัย
มาตรา 44 ประกอบกับมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น หาก
ผู้มีอ านาจสั่งทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองไม่ได้สั่งทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นแล้ว ก็จะต้องมีการยึด 
อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ที่ต้องรับผิดในการละเมิดนั้นต่อไป แม้จะมีการอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว
แล้วก็ตาม  

 
๕.2. การฟ้องคดีต่อศาล 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ เรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการแล้ว 
แต่เจ้าหน้าที่นั้นไม่ยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ และหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์ที่จะใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานของรัฐก็อาจฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต่อศาลเพ่ือไล่เบี้ย หรือเรียกให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่การฟ้องคดีต่อศาลดังกล่าวจะต้องกระท าภายในก าหนดอายุ
ความ  

๕.2.1 อายุความกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก  
เมื่อเกิดกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายนั้น เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายไปแล้ว ก็
อาจใช้สิทธิเรียกร้องหรือที่ในทางกฎหมายเรียกว่า “ใช้สิทธิไล่เบี้ย” ให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน ที่หน่วยงานของรัฐได้จ่ายให้แก่ผู้เสียหายไปก่อน
แล้วก็ได้ และอาจมีบางกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายไปก่อนโดยที่ยังไม่รู้ว่าตนต้องรับ
ผิดในเหตุละเมิดดังกล่าวหรือไม่ หากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเห็นว่าตนไม่ต้องรับผิด เพราะมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง หรือผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด เจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ชอบที่จะได้รับค่า
สินไหมทดแทนที่ตนจ่ายให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วคืนจากหน่วยงานของรัฐได้ 

ในการนี้ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ได้ก าหนดอายุ
ความในการใช้สิทธิไล่เบี้ยกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกไว้ 2 กรณี ดังนี้ 

(1) กรณีเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิไล่เบี้ย 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ แต่การกระท าละเมิดดังกล่าวมิได้เป็น

การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น เจ้าหน้าที่ที่กระท าละเมิดได้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายไปก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็ชอบที่จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน
ดังกล่าวคืนจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกรณีนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยเพ่ือขอคืนเงินที่ตนได้จ่ายแก่ผู้เสียหายไป
แล้วคืนจากหน่วยงานของรัฐภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ตนได้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย 

                                                 
18  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา ๔๔ 



11 
 

(2) กรณีหน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบี้ย 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้เสียหายไปก่อนแล้ว และผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า การกระท าละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  เมื่อได้ก าหนดจ านวนเงินที่
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องรับผิดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 แล้ว หน่วยงานจะต้องเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินจ านวนดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นยังไม่ชดใช้ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องฟ้องคดีต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย  

๕.2.2 อายุความกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ  
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ก าหนดอายุความกรณีที่

หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล เพ่ือเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระท าละเมิดดังกล่าว ไม่ว่าการกระท าละเมิด
นั้นจะเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่หรือนอกการปฏิบัติหน้าที่ก็ตามไว้ 2 กรณ ีดังนี้ 

(1) อายุความ 2 ปี  
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน และหัวหน้าหน่วยงานมีค าวินิจฉัย

ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งหรือหลายรายจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น  หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิด
และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยวันที่รู้ถึงการละเมิดนั้นได้แก่วันที่หน่วยงานได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุละเมิดเกิดขึ้น ส่วนวันที่รู้ตัวผู้พึงจะต้องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนได้แก่วันที่หัวหน้าหน่วยงานมีค าสั่งว่า
เจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าว สาเหตุที่กฎหมายก าหนดอายุความเช่นนี้ เพราะ
หลังจากหน่วยงานฯมีค าวินิจฉัยแล้ว จะต้องรายงานในกระทรวงการคลังตรวจพิจารณาและมีความเห็นก่อน จะ
เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ทันทีไม่ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จึงต้องก าหนดอายุความให้ยาวกว่าอายุ
ความละเมิดทั่วไป  

(2) อายุความ 1 ปี  
แต่ถ้ากรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยว่าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดเนื่องจากไม่เป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจพิจารณา กระทรวงการ คลังกลับเห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่กระท าละเมิดจะต้องรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้น อายุความที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะใช้สิทธิฟ้องต่อศาลเรียกให้
เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีก าหนดอายุความ 1 ปี ซึ่งอายุความจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงานฯ 
มีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
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