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 ก่อนทีจ่ะมกีารตราพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ขึน้ใชบ้งัคบั ยงัไม่มกีฎหมายเกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าทีโ่ดยเฉพาะ  ดงันัน้  

ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีข่องรฐักระทาํละเมดิต่อเอกชนในการปฏบิตัหิน้าที ่เมื่อมกีารนําคดขีึน้สูศ่าล 

ศาลกไ็ดนํ้าหลกักฎหมายเอกชนว่าดว้ยละเมดิในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(มาตรา 

๔๒๐ – มาตรา ๔๕๒) มาใช้บงัคบั ซึ่งพอสรุปหลกักฎหมายที่นํามาใชบ้งัคบักบัความรบัผดิ 

ทางละเมดิของเจา้หน้าทีข่องรฐั และปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้ดงัน้ี 
 

๑. ความรบัผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 ๑.๑ โครงสร้างความรบัผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

  การกระทําอย่างไรเป็นละเมิดอันจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั ้น  

ยอ่มเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา ๔๒๐ ซึง่บญัญตัวิา่ 

  “ผูใ้ดจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ทําต่อบุคคลอื่นโดยผดิกฎหมายใหเ้ขาเสยีหาย

ถงึแก่ชวีติกด็ ีแก่ร่างกายกด็ ีอนามยักด็ ีเสรภีาพกด็ ีทรพัยส์นิหรอืสทิธอิย่างหน่ึงอย่างใดกด็ ี 

ทา่นวา่ผูน้ัน้ทาํละเมดิ จาํตอ้งใชค้า่สนิไหมทดแทนเพือ่การนัน้” 

ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ์ ได้ให้คําอธิบายในเรื่องน้ีไว 0้

๑ ว่าโครงสรา้ง 

ความรบัผดิทางละเมดิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นัน้ แบ่งความรบัผดิไว้เป็น  

๓ ระดบั คอื 

  (ก)  ระดบัแรก การกระทาํละเมดิโดยจงใจ 

  (ข)  ระดบัสอง การกระทาํละเมดิโดยประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง 

  (ค)  ระดบัสาม การกระทาํละเมดิโดยประมาทเลนิเล่อธรรมดา 
                                                                          

 ๑ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ สรุปคาํบรรยายพเิศษ เรื่อง พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของ

เจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อวนัพุธ ที่ ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๐ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอ้ง ๕๐๑ อาคาร 

สพช. สาํนกังาน ก.พ. หน้า ๙ 

บทท่ี ๑ 
ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

ก่อนท่ีจะมีกฎหมายว่าด้วยความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
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  ในโครงสรา้งความรบัผดิทางละเมดิไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญัต่อองคป์ระกอบภายใน

ของผูก้ระทําละเมดิว่าจะกระทําโดยจงใจ ประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง หรอืประมาทเลนิเล่อ

ธรรมดา กถ็อืว่าเป็นการกระทําละเมดิทัง้สิน้ โดยใหค้วามสาํคญัแต่เพยีงว่า เมื่อละเมดิ กต็อ้ง

ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนให ้ซึ่งต่างจากความรบัผดิทางอาญาทีใ่หค้วามสําคญักบัเจตนาหรอื 

ประมาท กล่าวคอื ในทางอาญา ถ้ากระทําโดยเจตนา ผูก้ระทําต้องรบัผดิหนัก ถ้ากระทําโดย

ประมาท กร็บัผดิน้อยลง หรอืในบางฐานความผดิ กไ็มเ่ป็นความผดิ 

 ๑.๒ ความสมัพนัธร์ะหว่างผูก้ระทาํละเมิดกบัผูเ้สียหาย 

  รองศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ์ ไดใ้หค้ําอธบิาย 1

๒
 ต่อไปว่า โดย

หลกัแลว้ ผูท้ีจ่ะต้องรบัผดิในการกระทําละเมดิกค็อืตวัผูก้ระทําละเมดินัน้เอง เวน้แต่ผูก้ระทํา

ละเมดิเป็นผูเ้ยาว ์ผูแ้ทนโดยชอบธรรมกจ็ะตอ้งเขา้มารบัผดิแทน อย่างไรกต็าม มนิีตสิมัพนัธ ์

บางประเภทที่ทําให้บุคคลที่มไิด้เป็นผู้กระทําละเมดิจําต้องเข้ามาร่วมรบัผดิด้วย กล่าวคือ 

นายจา้งตอ้งรว่มรบัผดิในการกระทาํละเมดิของลูกจา้งในทางราชการทีจ่า้งหรอืตวัการตอ้งรว่ม

รบัผดิในการกระทาํละเมดิของตวัแทน 

  ๑.๒.๑ ความรบัผิดของนายจ้างต่อการกระทาํละเมิดของลกูจ้าง 

   รองศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ ์ไดใ้หค้ําอธบิายในเรื่องน้ี2

๓ 

ว่ารัฐอาจอยู่ ในฐานะที่เ ป็นนายจ้างได้ โดยส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอาจมี

ลูกจา้งประจําหรอืลูกจา้งชัว่คราวซึ่งเป็นลูกจา้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หาก

ลกูจา้งของรฐัไปกระทาํละเมดิต่อบุคคลภายนอก รฐักต็อ้งรบัผดิต่อบุคคลภายนอกผูเ้สยีหายใน

ฐานะทีร่ฐัเป็นนายจา้งตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๕ ซึง่บญัญตัวิา่ 

   “นายจ้างต้องร่วมกันรบัผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้

กระทาํไปในทางการทีจ่า้งนัน้” 

  ๑.๒.๒ ความรบัผิดของตวัการต่อการกระทาํละเมิดของตวัแทน 

   ในกรณีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรฐักระทําละเมิดในการปฏิบัติ

หน้าที่นัน้ไม่อาจนําหลกัเรื่องนายจา้งลูกจา้งมาใชบ้งัคบัไดเ้พราะความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบั

ขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐันัน้เป็นความสมัพนัธต์ามกฎหมายมหาชน มใิช่ความสมัพนัธ์

ในทางนิตกิรรมสญัญาระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์แต่

                                                                          

 ๒ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ อา้งแลว้ใน (๑), หน้า ๙-๑๐ 

 ๓ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ อา้งแลว้ใน (๑), หน้า ๑๐ 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มไิด้บญัญตัิไว้ว่า หากขา้ราชการหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั

กระทาํละเมดิในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ลว้ รฐัจะตอ้งรว่มรบัผดิในผลแหง่ละเมดินัน้ดว้ย 

   แต่โดยที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐัส่วนใหญ่มีฐานะเป็นนิติ

บุคคล จงึมกีารนําหลกัว่าด้วยความรบัผดิของนิติบุคคลในกรณีผูแ้ทนของนิติบุคคลหรอืผูม้ี

อาํนาจทาํการแทนนิตบุิคคลกระทําตามหน้าทีเ่ป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่บุคคลอื่นขึน้มา

ใชบ้งัคบั3

๔ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา ๗๖ ซึง่บญัญตัวิา่ 

   “ถา้การกระทาํตามหน้าทีข่องผูแ้ทนของนิตบุิคคลหรอืผูม้อีาํนาจทาํการ

แทนนิติบุคคล เป็นเหตุให้เกิดความเสยีหายแก่บุคคลอื่น นิติบุคคลนัน้ต้องรบัผดิชดใช้ค่า

สนิไหมทดแทนเพือ่ความเสยีหายนัน้ แต่ไมส่ญูเสยีสทิธทิีจ่ะไล่เบีย้เอาแก่ผูก่้อความเสยีหาย 

   ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอื่นเกิดจากการกระทําที่ไม่อยู่ในขอบ

วตัถุประสงคห์รอืํานาจหน้าทีข่องนิตบุิคคล บรรดาบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึงทีไ่ดเ้หน็ชอบ

ใหก้ระทาํการนัน้หรอืไดเ้ป็นผูก้ระทาํการดงักล่าว ตอ้งรว่มกนัรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนแก่

ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายนัน้” 

ผลกค็อื หน่วยงานของรฐัตอ้งรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนแก่ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหาย4

๕ 

 ๑.๓ การคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีจากความรบัผิดทางละเมิด 

  รองศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ ์ไดใ้หค้าํอธบิายในเรื่องน้ี5

๖
 ว่าทีผ่า่น

มาเมื่อเจ้าหน้าที่ของรฐัไปกระทําละเมิดนัน้ ผู้เสียหายก็จะฟ้องทัง้หน่วยงานของรฐัและ

เจา้หน้าทีข่องรฐั และหากพสิูจน์ไดว้่า เจา้หน้าทีข่องรฐัผูใ้ดกระทําละเมดิจรงิ กจ็ะต้องรบัผดิ

เป็นการส่วนตวั ซึ่งอาจจะต้องรบัผดิในความเสยีหายเป็นเงนิจํานวนมาก อนัส่งผลกระทบให้

เจา้หน้าทีข่องรฐัไมค่่อยกลา้ทีจ่ะบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่น กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารให้

อํานาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะดําเนินการรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายไดเ้อง แต่เจา้พนักงานทอ้งถิน่กไ็ม่กลา้ทีจ่ะดําเนินการดงักล่าวเพราะเกรงว่าอาจถูก

เจา้ของอาคารฟ้องกลบัฐานกระทําละเมดิซึง่เสีย่งต่อการทีจ่ะตอ้งถูกศาลพพิากษาใหช้ดใชค้่า

สนิไหมทดแทน เสีย่งต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ จงึมคีวามจําเป็นที่จะต้องใหห้ลกัประกนัแก่

                                                                          

 ๔ พลประสทิธ ิฤทธริกัษา. “ขอ้คดิ พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ พ.ศ. 

๒๕๓๙ ขอ้จาํกดัหรอืปกป้องคุม้ครองใคร”, วารสารธรรมนิต ิฉบบัเอกสารภาษอีากร, ปีที ่๑๖ ฉบบัที ่๑๘๔, 

มกราคม ๒๕๔๐, หน้า ๔๐ 

 ๕ คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๑๗๙/๒๔๙๕, ๑๑๒๗/๒๕๐๕, ๓๙๗๙/๒๕๓๓ และ ๒๕๙๐/๒๕๓๗ 

 ๖ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ อา้งแลว้ใน (๑), หน้า ๑๐-๑๑ 
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เจา้หน้าทีข่องรฐับา้งว่าเมื่อปฏบิตัหิน้าทีแ่ลว้ จะไมต่อ้งรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายเป็นการส่วนตวั 

ถา้เจา้หน้าทีข่องรฐัมไิดม้เีจตนารา้ยหรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง ซึง่กม็กีฎหมายใหค้วาม

คุม้ครองเจา้หน้าที่ของรฐัไว ้๒ ประเภทที่ไม่ต้องรบัผดิเป็นการส่วนตวั ถ้ากระทําละเมดิโดย

ประมาทเลนิเล่อธรรมดา คอื 

  ๑.๓.๑ เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย ์

   พระราชบญัญตัลิม้ละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔๗ บญัญตัวิา่ 

   “ในการปฏบิตัติามหน้าที่ เจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ไม่ต้องรบัผดิเป็น

สว่นตวั เวน้แต่จะไดก้ระทาํโดยเจตนารา้ยหรอืโดยประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง” 

  ๑.๓.๒ เจ้าพนักงานบงัคบัคดี 

   ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา ๒๙๖ เบญจ วรรคสาม 

บญัญตัวิา่ 

   “เจ้าพนักงานบงัคบัคดไีม่ต้องรบัผดิในการปฏบิตัิหน้าที่ตามมาตราน้ี  

เวน้แต่จะไดก้ระทาํโดยมเีจตนารา้ยหรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง” 

ซึง่แสดงวา่หากเจา้พนกังานบงัคบัคดปีระมาทเลนิเล่อธรรมดา กไ็มต่อ้งรบัผดิเป็นการสว่นตวั 

   จากกรณีดงักล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า สําหรบัการประมาทเลินเล่อ

ธรรมดา รฐัยงัตอ้งรบัผดิต่อบุคคลภายนอกผูเ้สยีหายตามหลกัละเมดิในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์แต่เจา้หน้าทีข่องรฐัทัง้สองประเภทดงักล่าวขา้งต้นไม่ต้องรบัผดิเป็นการส่วนตวั 

ในกรณีประมาทเลนิเล่อธรรมดา จงึยงัมคีวามลกัลัน่กนัอยู่เพราะกฎหมายฉบบัอื่นยงัมไิดใ้ห้

หลกัประกนัแก่เจ้าหน้าที่ของรฐัประเภทอื่นในการปฏิบตัิหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรฐัจงึไม่กล้า

บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเตม็ที ่
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