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 พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกฎหมายที่

วางหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัความรบัผดิของหน่วยงานของรฐัและเจ้าหน้าที่ในผลแห่งละเมดิที่

เกิดขึ้นแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดอันเน่ืองมาแต่การกระทําในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ

เจา้หน้าทีซ่ึง่มผีลของการละเมดินัน้อาจจะเกดิแก่เอกชนหรอืเกดิแก่หน่วยงานของรฐัเองกไ็ด ้
 

๑. ขอบข่ายการบงัคบัใช้ของพระราชบญัญติัน้ี 

 ๑.๑ พระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบักบั “เจ้าหน้าท่ี” 

  มาตรา ๔ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิกาํหนดบทนิยามของคาํวา่ “เจา้หน้าที”่ ไวด้งัน้ี 

  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทอื่น ไมว่า่จะเป็นการแต่งตัง้ในฐานะเป็นกรรมการหรอืฐานะอื่นใด 

ซึ่งศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ได้ให้คําอธิบายไว้ 0 ๓๕ ว่า “เจ้าหน้าที่” ตาม

พระราชบญัญตัน้ีิหมายความว่า บุคลากรทุกประเภททีท่ํางานใหก้บัรฐัไมว่่าจะเป็นลูกจา้งหรอื 

จะเป็นกรรมการ และไมว่า่จะเป็นการแต่งตัง้ในฐานะใด 

 ๑.๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบักบั “หน่วยงานของรฐั” 

  มาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัน้ีิกําหนดบทนิยามของคาํว่า “หน่วยงานของรฐั” 

ไวด้งัน้ี 

  “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และ

รฐัวิสาหกิจที่ตัง้ขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึง 

หน่วยงานอื่นของรฐัทีม่พีระราชกฤษฎกีากาํหนดใหเ้ป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัน้ีิ

ดว้ย 
                                                                          

 ๓๕ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต์, เอกสารถอดเทปการบรรยายเรื่อง “กฎหมายความรบัผดิทางละเมดิ

ของเจา้หน้าที”่, ณ โรงแรมพรพงิทาวเวอร ์จงัหวดัเชยีงใหม ่วนัที ่๒๘ มนีาคม ๒๕๔๐, หน้า ๑๑-๑๒ 

บทท่ี ๓ 
สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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ซึ่งศาสตราจารย์ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ได้ใหค้ําอธบิายไว 1้

๓๖ ว่า พระราชบญัญตัิน้ีเน้นถึง 

การทํางานแทนรฐัในลกัษณะของหน่วยงานของภาครฐัโดยตรง เพราะฉะนัน้ ในคํานิยามของ 

คาํวา่ “หน่วยงานของรฐั” จะหมายความถงึ 

  (๑)  ราชการส่วนกลาง อนัได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่

เรยีกชื่ออยา่งอื่นและมฐีานะเป็นกรม 

  (๒)  ราชการสว่นภมูภิาค อนัไดแ้ก่ จงัหวดั อาํเภอ 

  (๓)  ราชการสว่นทอ้งถิน่ อนัไดแ้ก่ เทศบาล สขุาภบิาล กรงุเทพมหานคร ฯลฯ 

  (๔)  รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา ซึ่งจะไม่

คลุมถงึรฐัวสิาหกจิดงัต่อไปน้ีคอื 

   (ก)  รฐัวสิาหกจิทีไ่มเ่ป็นนิตบุิคคล เชน่ โรงงานยาสบูของกระทรวงการคลงั 

ซึง่หน่วยงานทีต่อ้งรบัผดิชอบแทนโรงงานยาสบูกค็อืกระทรวงการคลงั 

   (ข)  รฐัวสิาหกจิที่เป็นบรษิทัจํากดัเพราะอยู่ในบงัคบัของกฎหมายเอกชน

ความรบัผดิทางละเมดิของรฐัวสิาหกจิดงักล่าวจงึสมควรอยูใ่นบงัคบัของกฎหมายเอกชน 

  (๕)  หน่วยงานอื่นของรฐัทีม่พีระราชกฤษฎกีากําหนดใหเ้ป็นหน่วยงานของรฐั

ตามพระราชบญัญตัน้ีิดว้ย ซึง่ต่อมากไ็ดม้กีารตรา “พระราชกฤษฎกีากําหนดหน่วยงานของรฐั

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

กาํหนดใหห้น่วยงานดงัต่อไปน้ี เป็น “หน่วยงานของรฐั” ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

   (๑)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

   (๒)  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

   (๓)  สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 

   (๔)  สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

   (๕)  สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

   (๖)  องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ 

   (๗)  สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

   (๘)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

   (๙)  สถาบนัพระปกเกลา้ 

   (๑๐)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

   (๑๑)  มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 
                                                                          

 ๓๖ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๓๕), หน้า ๑๒ 
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   (๑๒) สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภา 

   (๑๓) สาํนกังานศาลปกครอง 

   (๑๔) สาํนกังานศาลยตุธิรรม 

   (๑๕) สาํนกังานปฏริปูการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 

   (๑๖) สาํนกังานสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (องคก์ารมหาชน) 

   (๑๗) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 

   (๑๘) โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) 

   (๑๙) โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

   (๒๐) สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

   (๒๑) สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์าร

มหาชน) 

   (๒๒) ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) 

   (๒๓) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

   (๒๔) สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ

   (๒๕) แพทยสภา 

   (๒๖) บรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย 

   (๒๗) สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   (๒๘) สภาเภสชักรรม 

   (๒๙) สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

   (๓๐) กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

   (๓๑) ทนัตแพทยสภา 

   (๓๒) สภาการพยาบาล 

   (๓๓) สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

   (๓๔) สาํนกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

   (๓๕) สาํนกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

   (๓๖) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซือ้ขายสนิคา้เกษตรล่วงหน้า 

   (๓๗) คุรสุภา 

   (๓๘) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 
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   (๓๙) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

   นอกจากน้ี ได้มกีารเพิม่เติมมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนด

หน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัิความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. 

๒๕๕๐ กาํหนดใหห้น่วยงานดงัต่อไปน้ีเป็น “หน่วยงานของรฐั” ตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว 

   (๑) องคก์ารมหาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารมหาชน 

   (๒) มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัซึง่ไม่เป็นส่วนราชการและ

อยูใ่นกาํกบัของรฐั 

   เมื่อได้ทราบถึงขอบเขตการบงัคบัใช้ของพระราชบญัญตัิน้ีแล้ว ต่อไปจะ

เป็นการศกึษาทําความเขา้ใจสาระสําคญัของพระราชบญัญตัิน้ี ซึ่งผูเ้รยีบเรยีงเหน็ควรแยก

การศกึษาออกเป็น ๒ ส่วน คอื ส่วนที่เป็นสารบญัญตัิและส่วนที่เป็นวธิสีบญัญตัิ ทัง้น้ี ตาม

แนวทางการอธบิายสาระสาํคญัของพระราชบญัญตัน้ีิโดยรองศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั รตันส

กาววงศ2์

๓๗
 

 

๒. สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัน้ีในส่วนท่ีเป็นสารบญัญติั 

 ๒.๑ ความรบัผิดของรฐัในผลแห่งละเมิดท่ีเกิดขึน้แก่เอกชน 

  รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ์ ได้ให้คําอธบิายในเรื่องน้ี 3

๓๘ ว่า 

พระราชบญัญตัน้ีิมไิดบ้ญัญตัเิรื่องความรบัผดิของรฐัต่อผูเ้สยีหายไว ้จงึคงเป็นไปตามเดมิ คอื 

รฐัตอ้งรบัผดิโดยตรงต่อผูเ้สยีหายในคดทีีเ่กดิจากการกระทาํละเมดิของเจา้หน้าทีต่าม ป.พ.พ. 

มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๕ มาตรา ๔๒๖ หรอืมาตรา ๔๒๗ 4

๓๙ แล้วแต่กรณี ซึ่งไม่ได้ทําให้

                                                                          

 ๓๗ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ อา้งแลว้ใน (๑), หน้า ๑๓ 

 ๓๘ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ อา้งแลว้ใน (๑), หน้า ๑๓ 

 ๓๙ มาตรา ๔๒๐ ผูใ้ดจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ทาํต่อบุคคลอื่นโดยผดิกฎหมายใหเ้ขาเสยีหายถงึ

แก่ชวีติกด็ ีแก่ร่างกายกด็ ีอนามยักด็ ีเสรภีาพกด็ ีทรพัยส์นิหรอืสทิธอิย่างหน่ึงอย่างใดกด็ ีท่านว่าผูน้ัน้ทํา

ละเมดิ จาํตอ้งใชค้า่สนิไหมทดแทนเพือ่การนัน้ 

     มาตรา ๔๒๕ นายจา้งต้องร่วมกนัรบัผดิกบัลูกจา้งในผลแห่งละเมดิ ซึ่งลูกจา้งไดก้ระทําไปใน

ทางการทีจ่า้งนัน้ 

     มาตรา ๔๒๖ นายจา้งซึ่งไดใ้ชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมดิอนัลูกจา้งไดท้ํา

นัน้ ชอบทีจ่ะไดช้ดใชจ้ากลกูจา้งนัน้ 

     มาตรา ๔๒๗ บทบญัญตัใินมาตราทัง้สองก่อนนัน้ ท่านใหใ้ชบ้งัคบัแก่ตวัการและตวัแทนดว้ย 

โดยอนุโลม 
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หลกัประกนัในเรื่องการฟ้องทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ลดลงไป เพราะรฐัยงัคงต้องรบัผดิต่อ

ผูเ้สยีหายตามหลกัละเมดิในทางแพง่เหมอืนเดมิ 

  ๒.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดท่ี

เจ้าหน้าท่ีของตนได้กระทาํในการปฏิบติัหน้าท่ี 

   มาตรา ๕ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “หน่วยงานของรฐัต้องรบัผดิต่อผูเ้สยีหายในผลแห่งละเมดิที่เจา้หน้าที ่

ของตนไดก้ระทาํในการปฏบิตัหิน้าที ่ในกรณีน้ีผูเ้สยีหายอาจฟ้องหน่วยงานของรฐัดงักล่าวได้

โดยตรง แต่จะฟ้องเจา้หน้าทีไ่มไ่ด ้

   ถ้าการละเมดิเกดิจากเจา้หน้าที่ซึ่งไม่ไดส้งักดัหน่วยงานของรฐัแห่งใด 

ใหถ้อืวา่กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานของรฐัทีต่อ้งรบัผดิตามวรรคหน่ึง” 

   บทบญัญตัดิงักล่าวขา้งตน้วางหลกัว่า “หน่วยงานของรฐั” ตอ้งรบัผดิต่อ

ผูเ้สยีหายในผลแหง่ละเมดิที ่“เจา้หน้าที”่ ไดก้ระทาํ “ในการปฏบิตัหิน้าที”่ เช่น เจา้หน้าทีข่บัรถ

ของทางราชการไปตดิต่องานในราชการ แลว้ไปชนรถของเอกชนจนเสยีหาย หรอืเจา้หน้าที่

ตํารวจไล่จบัผูร้า้ย เกดิยงิต่อสูก้นั เจา้หน้าที่ตํารวจยงิพลาดไปถูกประชาชนไดร้บับาดเจบ็ ใน

กรณีเช่นน้ีหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีน่ัน้สงักดัอยู่เป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงในผลแห่งละเมดิ

นัน้ และผูเ้สยีหายสามารถฟ้องรอ้งใหห้น่วยงานของรฐัชดใชค้า่สนิไหมทดแทนแก่ตนไดเ้ทา่นัน้  

จะฟ้องรอ้งเจา้หน้าทีไ่ม่ได ้(มาตรา ๕ วรรคหน่ึง) หรอืแมแ้ต่ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีน่ัน้ไมไ่ดส้งักดั

หน่วยงานของรฐัแห่งใด ผูเ้สยีหายกจ็ะฟ้องเจา้หน้าที่นัน้โดยตรงไม่ได ้จะต้องฟ้องกระทรวง 

การคลงัแทน (มาตรา ๕ วรรคสอง) 

  ๒.๑.๒ เจ้าหน้าท่ีต้องรบัผิดเป็นการเฉพาะตัวต่อผู้เสียหายในผลแห่ง

ละเมิดของเจ้าหน้าท่ีท่ีมิใช่การกระทาํในการปฏิบติัหน้าท่ี 

   มาตรา ๖ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “ถ้าการกระทําละเมดิของเจา้หน้าทีม่ใิช่การกระทําในการปฏบิตัหิน้าที่

เจ้าหน้าที่ต้องรบัผดิในการนัน้เป็นการเฉพาะตวั ในกรณีน้ีผู้เสยีหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้

โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรฐัไมไ่ด”้ 

ซึ่งศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิายบทบญัญตัดิงักล่าวขา้งต้น 5

๔๐
 ว่าถ้า

การละเมดิของเจา้หน้าทีม่ใิชก่ารกระทาํในการปฏบิตัหิน้าที ่เจา้หน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบในการนัน้

                                                                          

 ๔๐ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๓๕), หน้า ๑๔ 
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เป็นการเฉพาะตวั เช่น เจา้หน้าที่ตํารวจซึ่งมไิดอ้ยู่ในระหว่างการปฏบิตัหิน้าที่ไดไ้ปทะเลาะ

ววิาทกบัแม่ค้า แล้วทํารา้ยร่างกายแม่ค้า ก็ถือว่าเป็นการกระทําส่วนตวัของเจ้าหน้าที่ผูน้ัน้

เพราะเจา้หน้าทีน่ัน้นอกเวลาการปฏบิตังิาน กเ็ป็นเอกชนธรรมดาคนหน่ึง 

 ๒.๒ การไล่เบีย้เอาแก่เจ้าหน้าท่ีให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

  ๒.๒.๑ กรณีท่ีรฐัอาจไล่เบีย้เอาแก่เจ้าหน้าท่ีได้ 

   มาตรา ๘ วรรคหน่ึงแหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่

ผูเ้สยีหายเพื่อการละเมดิของเจา้หน้าที่ ใหห้น่วยงานของรฐัมสีทิธเิรยีกใหเ้จา้หน้าทีผู่ก้ระทํา

ละเมดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนดงักล่าวแก่หน่วยงานของรฐัได ้ถา้เจา้หน้าทีไ่ดก้ระทําการนัน้ 

ไปดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง 

   สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมีได้เพียงใด 

ใหค้าํนึงถงึระดบัความรา้ยแรงแห่งการกระทาํและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑโ์ดย 

มติอ้งใหใ้ชเ้ตม็จาํนวนของความเสยีหายกไ็ด ้

   ถา้การละเมดิเกดิจากความผดิหรอืความบกพร่องของหน่วยงานของรฐั

หรอืระบบการดาํเนินงานสว่นรวม ใหห้กัสว่นแหง่ความรบัผดิดงักล่าวออกดว้ย 

   ในกรณีทีก่ารละเมดิเกดิจากเจา้หน้าทีห่ลายคน มใิหนํ้าหลกัเรื่องลูกหน้ี

ร่วมมาใช้บงัคบัและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรบัผดิใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน

เทา่นัน้” 

   สะเทื้อน ชูสกุล ไดใ้หค้ําอธบิายบทบญัญตัดิงักล่าวขา้งตน้ 6

๔๑
 ว่า แมว้่า

เจา้หน้าทีจ่ะไมต่อ้งรบัผดิโดยตรงต่อผูเ้สยีหายในการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนกต็าม แต่กไ็มไ่ด้

หมายความว่าเจา้หน้าทีจ่ะหลุดพน้จากความรบัผดิทัง้หมดไปเสยีทเีดยีว กล่าวคอื เจา้หน้าที่

ต้องรบัผดิชอบในจํานวนค่าสนิไหมทดแทนนัน้ดว้ย ถ้าหากตนไดก้ระทําใหเ้กดิการละเมดิขึน้

ดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง ในกรณีเช่นน้ี เมื่อหน่วยงานของรฐัไดช้ดใช ้

คา่สนิไหมทดแทน ทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สยีหายไปแลว้ กม็สีทิธมิาไล่เบีย้เอาแก่เจา้หน้าทีไ่ด ้

                                                                          

 ๔๑ สะเทือ้น ชสูกุล, “พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙” ในหนงัสอื 

“สาระสาํคญัของกฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองและความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่”, เอกสาร

เผยแพรจ่ดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, พฤษภาคม ๒๕๔๐, หน้า ๓๖ 
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   สว่นรองศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ ์ไดใ้หค้าํอธบิายในเรื่องน้ี

7

๔๒
 ว่า บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นได้ยกระดับความรบัผิดเป็นการส่วนตัวของเจ้าหน้าที ่

กล่าวคอื เจา้หน้าทีจ่ะมคีวามรบัผดิเป็นการสว่นตวัเพยีง ๒ ระดบัเท่านัน้ คอื ในกรณีจงใจหรอื

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งแสดงว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ประมาทเลินเล่อธรรมดา 

หน่วยงานของรฐัไม่มสีทิธิไล่เบี้ย ซึ่งเป็นการยกระดบัใหด้ขีึ้น จงึไม่มคีวามลกัลัน่กนัในการ

ปฏบิตัหิน้าทีร่ะหว่างเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยแ์ละเจา้พนักงานบงัคบัคดกีบัเจา้หน้าทีอ่ื่นอกี

ต่อไป 

  ๒.๒.๒ หลกัเกณฑก์ารไล่เบีย้ 

   ๒.๒.๒.๑ การคํานึงถึงระดบัความร้ายแรงแห่งการกระทําและ

ความเป็นธรรมในแต่ละกรณี 

    มาตรา ๘ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

    “สทิธเิรยีกใหช้ดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมไีด้

เพยีงใดใหค้ํานึงถึงระดบัความรา้ยแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็น

เกณฑ ์โดยมติอ้งใหใ้ชเ้ตม็จาํนวนของความเสยีหายกไ็ด”้ 

ซึง่ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์ไดใ้หค้าํอธบิายบทบญัญตัดิงักล่าวขา้งตน้8

๔๓
 ว่า เป็น

การกําหนดว่าการไล่เบี้ยเอาแก่เจา้หน้าที่นัน้จะไล่เบี้ยอย่างไร ใหค้ํานึงถงึความรา้ยแรงแห่ง

การกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีประกอบด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ได้ทําใหเ้กดิความ

เสยีหายขึ้นเป็นเงนิ ๑๐๐ ล้านบาท เจ้าหน้าที่ย่อมไม่มเีงนิที่จะชดใช้เต็มจํานวนของความ

เสยีหายไดอ้ยา่งแน่นอน จงึตอ้งพจิารณาว่าหน่วยงานของรฐัจะไล่เบีย้เอาแก่เจา้หน้าทีเ่พยีงใด 

ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจแก่เจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตัหิน้าที ่

   ๒.๒.๒.๒ การคาํนึงถึงความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน

ของรฐัหรือระบบการดาํเนินงานส่วนรวม 

    มาตรา ๘ วรรคสาม แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

    “ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ

หน่วยงานของรฐั หรอืระบบการดําเนินงานส่วนรวม ใหห้กัส่วนแห่งความรบัผดิดงักล่าวออก

ดว้ย” 

                                                                          

 ๔๒ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ อา้งแลว้ใน (๑) หน้า ๑๔ 

 ๔๓ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๓๕), หน้า ๑๖ 
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ซึง่ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิายบทบญัญตัดิงักล่าวขา้งตน้ 9

๔๔ ว่า ถ้า

การละเมดิเกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของหน่วยงานของรฐั เช่น เจา้หน้าทีเ่อารถของ 

ทางราชการไปใชเ้ป็นการส่วนตวั แลว้เกดิอุบตัเิหตุ ทาํความเสยีหายใหแ้ก่เอกชนเพราะเบรค

ของรถดงักล่าวไม่ทํางานเน่ืองจากหน่วยงานของรฐับกพร่องมไิด้จดัให้มกีารบํารุงรกัษารถ

ดงักล่าวใหอ้ยู่ในสภาพที่ใชง้านได้ตามปกต ิหรอืถ้าการละเมดิเกดิจากระบบการดําเนินงาน

ส่วนรวม เช่น ระบบการคดัเลือกบุคคลเข้ารบัราชการบกพร่องทําให้ได้คนที่ไม่ดีเขา้มารบั

ราชการ หรอืระบบการฝึกงานของเจา้หน้าที่บกพร่องโดยส่งเจา้หน้าที่ใหม่ไปปฏบิตังิานเลย

โดยทีย่งัมไิดจ้ดัใหม้กีารฝึกงานอยา่งเพยีงพอทีจ่ะทาํงานได ้หรอืระบบการจดัเกบ็เคมวีตัถุของ 

ทางราชการบกพรอ่ง ไมม่กีารแยกแยะใหช้ดัเจน ทาํใหม้กีารหยบิเคมวีตัถุทีอ่นัตรายไปใชง้าน

ผดิประเภท เป็นตน้ ในกรณดีงักล่าวขา้งตน้ กต็อ้งหกัสว่นแหง่ความผดิหรอืความบกพรอ่งของ

หน่วยงานของรฐัออกด้วย โดยต้องพจิารณาว่าการละเมดิเกิดจากส่วนใดมากกว่ากนั เป็น

สดัสว่นเทา่ใด 

   ๒.๒.๒.๓ กรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีหลายคน 

    มาตรา ๘ วรรคสี ่แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

    “ในกรณีทีก่ารละเมดิเกดิจากเจา้หน้าทีห่ลายคน มใิหนํ้าหลกั

เรื่องลูกหน้ีร่วมมาใชบ้งัคบั และเจา้หน้าทีแ่ต่ละคนต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเฉพาะ

สว่นของตนเทา่นัน้” 

ซึง่รองศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ ์ไดใ้หค้ําอธบิายในเรื่องน้ี1 0

๔๕ ว่า แต่เดมิเมื่อยงั 

ไมม่กีฎเกณฑใ์นเรือ่งน้ี ศาลกใ็ชร้ะบบลกูหน้ีรว่ม กล่าวคอื โจทกส์ามารถเรยีกใหจ้าํเลยซึง่เป็น

เจา้หน้าทีค่นใดคนหน่ึงชําระหน้ีไดเ้ตม็จาํนวน  ดงันัน้ หากเจา้หน้าทีค่นใดมฐีานะทางการเงนิ

ดีก็อาจถูกบงัคบัคดีจนสิ้นเชิง หลงัจากนัน้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรฐัเหล่านัน้จะไล่เบี้ย

กนัเอง  ดงันัน้ เพื่อความเป็นธรรมพระราชบญัญตัน้ีิจงึกําหนดว่าเจา้หน้าทีแ่ต่ละคนตอ้งรบัผดิ

ใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านัน้ โดยตัดระบบความรบัผิดอย่างลูกหน้ีร่วม

ออกไป 

 

 

                                                                          

 ๔๔ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๓๕), หน้า ๑๖-๑๗ 

 ๔๕ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ อา้งแลว้ใน (๑), หน้า ๑๔-๑๕ 
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 ๒.๓ กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเป็นผูก้ระทาํละเมิดต่อหน่วยงานของรฐั 

  มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึงแหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานของรฐัทีผู่น้ัน้อยูใ่นสงักดัหรอืไม ่ถา้เป็นการกระทาํในการปฏบิตัหิน้าที ่การเรยีกรอ้ง

ค่าสนิไหมทดแทนจากเจา้หน้าที ่ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ถา้มใิช่

การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย”์ 

ซึ่งสะเทื้อน ชูสกุล ได้ให้คําอธิบายบทบญัญตัิดงักล่าวข้างต้น 1 1

๔๖ ว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้

กระทําละเมดิต่อหน่วยงานของรฐั ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรฐัที่เจา้หน้าทีน่ัน้สงักดัอยู่หรอื

หน่วยงานอื่นของรฐักต็าม ถา้การละเมดินัน้ไม่ไดเ้กดิจากการกระทาํในการปฏบิตัหิน้าที ่กรณี

กต็อ้งบงัคบักนัไปตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยอ์นัเป็นหลกัทัว่ไปใน

เรือ่งละเมดิ 

  แต่ถ้าเกดิจากกระทําในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ลว้ การจะเรยีกใหเ้จา้หน้าทีน่ัน้ต้อง 

รบัผดิชดใชค้่าเสยีหาย กต็้องพจิารณาไปตามหลกัเกณฑเ์ดยีวกนักบักรณีทีเ่จา้หน้าทีก่ระทํา

ละเมดิต่อเอกชน กล่าวคอื เจ้าหน้าที่จะต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่หน่วยงาน 

ของรฐั กต่็อเมือ่ไดก้ระทาํไปโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงเท่านัน้ หากไมไ่ดจ้งใจ

หรอืไมไ่ดป้ระมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง หรอืประมาทเลนิเล่อธรรมดา เจา้หน้าทีก่ไ็มต่อ้งรบัผดิ

ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

  สําหรบักรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรบัผดิ การจะเรยีกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสนิไหม

ทดแทนไดเ้ท่าใด กจ็ะตอ้งพจิารณาถงึระดบัความรา้ยแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรม 

ในแต่ละกรณีไป เจา้หน้าที่อาจไม่ต้องชดใชจ้นเต็มจํานวนกไ็ด ้และถ้าหน่วยงานของรฐัหรอื

ระบบการดําเนินงานส่วนผดิหรอืมคีวามบกพร่องอยู่ด้วย ก็ต้องหกัส่วนแห่งความรบัผดินัน้

ออกจะให้เจ้าหน้าที่ต้องรบัผิดชอบในส่วนน้ีไม่ได้ รวมทัง้ในกรณีที่การละเมิดนัน้เกิดจาก

เจา้หน้าทีห่ลายคน เจา้หน้าทีแ่ต่ละคนกร็บัผดิเฉพาะสว่นทีต่นไดก้ระทําละเมดิเท่านัน้ ไม่ตอ้ง

รบัผดิอยา่งลกูหน้ีรว่ม 

 

 
 

                                                                          

 ๔๖ สะเทือ้น ชสูกุล, อา้งแลว้ใน (๔๑), หน้า ๓๘-๓๙ 
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๓. สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัน้ีในส่วนท่ีเป็นวิธีสบญัญติั 

 พระราชบญัญตัน้ีิไดใ้หส้ทิธแิก่ผูเ้สยีหายทีจ่ะเลอืกใชว้ธิยีื่นคาํขอต่อหน่วยงานของรฐั

ใหพ้จิารณาชดใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่ตนได ้แทนที่จะใชว้ธิฟ้ีองคดหีน่วยงานของรฐัซึ่งอาจ 

ตอ้งใชเ้วลาพอสมควรโดยพระราชบญัญตัน้ีิไดก้ําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการรอ้งขอหรอื

ฟ้องคด ีและอายคุวามในการใชส้ทิธไิว ้พอสรปุไดด้งัน้ี 

 ๓.๑ การร้องขอให้หน่วยงานของรฐัต้องรบัผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

  มาตรา ๑๑ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ 

ผูเ้สยีหายจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรฐัให้พจิารณาชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนสําหรบัความ

เสยีหายทีเ่กดิแก่ตนกไ็ด ้ในการน้ีหน่วยงานของรฐัตอ้งออกใบรบัคาํขอใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน และ

พจิารณาคําขอนัน้โดยไม่ชกัชา้ เมื่อหน่วยงานของรฐัมคีําสัง่เช่นใดแล้ว หากผูเ้สยีหายยงัไม่

พอใจในผลการวนิิจฉยัของหน่วยงานของรฐั กใ็หม้สีทิธริอ้งทุกขต่์อคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้ง

ทุกขต์ามกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการกฤษฎกีาไดภ้ายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีต่นไดร้บัแจง้

ผลการวนิิจฉยั 

  ให้หน่วยงานของรฐัพจิารณาคําขอที่ได้รบัตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสรจ็ภายใน 

หน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั หากเรือ่งใดไมอ่าจพจิารณาไดท้นัในกาํหนดนัน้ จะตอ้งรายงานปญัหาและ

อุปสรรคใหร้ฐัมนตรเีจา้สงักดัหรอืกํากบัหรอืควบคุมดแูลหน่วยงานของรฐัแหง่นัน้ทราบและขอ

อนุมตัขิยายระยะเวลาออกไปได ้แต่รฐัมนตรดีงักล่าวจะพจิารณาอนุมตัใิหข้ยายระยะเวลาใหอ้กี

ไดไ้มเ่กนิหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั” 

  รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ์ ได้ใหค้ําอธบิายในเรื่องน้ี 1 2

๔๗ ว่า 

พระราชบัญญัติน้ีได้ให้ทางเลือกแก่ผู้เสียหายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้เป็น  

๒ แนวทางคอื 

  แนวทางแรก ผูเ้สยีหายไม่ต้องไปฟ้องคดต่ีอศาลเพราะการนําคดไีปสู่ศาลนัน้

เป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนที่ถูกกระทําละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดังนั ้น 

พระราชบญัญตัน้ีิจงึเปิดโอกาสใหผู้เ้สยีหายยื่นคํารอ้งต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่ก้ระทํา

ละเมดิสงักดัอยูไ่ดโ้ดยตรง เพือ่เรยีกคา่สนิไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ ดงักล่าวขา้งตน้ 

                                                                          

 ๔๗ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ อา้งแลว้ใน (๑), หน้า ๑๖ 
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  หากมกีารยื่นคํารอ้ง หน่วยงานของรฐันัน้กม็หีน้าทีต่้องพจิารณาโดยไม่ชกัชา้ 

แต่ถา้เป็นเรือ่งซบัซอ้น กก็าํหนดใหใ้ชร้ะยะเวลาไมเ่กนิ ๑๘๐ วนั 

  ถา้หน่วยงานของรฐัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า เจา้หน้าทีข่องตนกระทาํละเมดิจรงิ 

กก็าํหนดคา่เสยีหายไปดว้ยและสง่คาํสัง่นัน้ใหก้บัผูเ้สยีหายทีย่ื่นคาํรอ้ง แต่ถา้หน่วยงานของรฐั

ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ตนไมต่อ้งรบัผดิ กใ็หย้กคาํรอ้งและแจง้ใหผู้ย้ ืน่คาํรอ้งทราบ 

  หากผูเ้สยีหายไม่เหน็ด้วยกบัการวนิิจฉัยของหน่วยงานของรฐั ผูเ้สยีหายก็มี

สทิธทิีจ่ะรอ้งทุกขต่์อคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขไ์ดภ้ายใน ๙๐ วนันับแต่วนัทีต่นไดร้บัแจง้

ผลการวนิิจฉัย ซึ่งจะเหน็ไดว้่าช่องทางน้ีเปิดทางใหป้ระชาชนผูเ้สยีหายมาผ่านกระบวนการ

ตามมาตรา ๑๑ โดยไมต่อ้งนําคดขีึน้สูศ่าล ซึง่ไมต่อ้งเสยีค่าขึน้ศาลหรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ อนั

เป็นการใหค้วามสะดวกแก่ประชาชน 

  แนวทางทีส่อง คอื การนําคดขีึน้สูศ่าลโดยฟ้องเป็นคดลีะเมดิ 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิายในเรื่องเดยีวกนัน้ี1 3

๔๘
 ว่า 

มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญตัน้ีิเป็นการผ่อนภาระของราษฎรผูเ้สยีหายทีจ่ะเรยีกค่าสนิไหม

ทดแทนซึง่บางครัง้อาจจะเป็นจาํนวนเงนิเพยีงไมก่ีพ่นับาท ซึง่ถา้จะตอ้งไปฟ้องคดต่ีอศาล กจ็ะ

ไมคุ่ม้คา่ทนายความและคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ 

 ๓.๒ การเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผูก้ระทาํละเมิดชาํระเงินให้แก่หน่วยงานของรฐั 

  ๓.๒.๑ หน่วยงานของรฐัมีอาํนาจออกคาํสัง่เรียกให้เจ้าหน้าท่ีชาํระเงิน 

   มาตรา ๑๒ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “ในกรณีทีเ่จา้หน้าที่ต้องชดใชค้่าสนิไหมทดแทนทีห่น่วยงานของรฐัได้

ใชใ้หแ้ก่ผูเ้สยีหายตามมาตรา ๘ หรอืในกรณีที่เจา้หน้าที่ต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนเน่ืองจาก

เจา้หน้าทีผู่น้ัน้ไดก้ระทําละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัตามมาตรา ๑๐ ประกอบกบัมาตรา ๘ ให้

หน่วยงานของรฐัทีเ่สยีหายมอีํานาจออกคําสัง่เรยีกใหเ้จา้หน้าทีผู่น้ัน้ชําระเงนิดงักล่าวภายใน

เวลาทีก่าํหนด” 

   สะเทื้อน ชูสกุล ได้ให้คําอธบิายในเรื่องน้ี 1 4

๔๙ ว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่

กระทาํการละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัอนัเป็นการกระทาํในการปฏบิตัหิน้าที ่หน่วยงานของรฐั 

กม็อีํานาจออกคําสัง่ใหเ้จา้หน้าทีน่ัน้ชําระเงนิค่าสนิไหมทดแทนภายในเวลาที่กําหนดไดโ้ดย 

ไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล ในทํานองเดยีวกบัการใช้สทิธิไล่เบี้ยในกรณีที่เกิดการละเมดิขึ้นแก่
                                                                          

 ๔๘ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๓๕), หน้า ๒๐ 

 ๔๙ สะเทือ้น ชสูกุล, อา้งแลว้ใน (๔), หน้า ๓๙ 
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เอกชนดงักล่าวขา้งตน้ แต่ถา้ไมไ่ดเ้ป็นการกระทําในการปฏบิตัหิน้าที ่หน่วยงานของรฐักไ็ม่มี

อาํนาจเชน่นัน้ตอ้งฟ้องรอ้งเป็นคดไีปตามปกต ิ

   ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิายในเรื่องเดยีวกนั

1 5

๕๐ ว่า มาตรา ๑๒ กําหนดว่าในกรณีทีเ่จา้หน้าทีต่อ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทนทีห่น่วยงานของ

รฐัได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

เน่ืองจากไดก้ระทําละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัตามมาตรา ๑๐ ประกอบกบัมาตรา ๘ ซึ่งเป็น

เรือ่งละเมดิทางปกครองทีอ่าจจะม ี๒ กรณ ีคอื กรณลีะเมดิทางปกครองทีท่าํใหบุ้คคลภายนอก

เสยีหาย และกรณีละเมดิทางปกครองทีท่ําใหท้รพัยส์นิของหน่วยงานของรฐัเสยีหาย ทัง้สอง

กรณีน้ีอยู่ในบงัคบัของมาตรา ๑๒ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรฐัโดย

ส่วนตวั กเ็ป็นละเมดิเอกชนที่หน่วยงานของรฐัต้องไปฟ้องเจา้หน้าที่ผูน้ัน้ต่อศาลโดยใชห้ลกั

กฎหมายแพง่ 

   มาตรา ๑๒ น้ีใหอ้ํานาจแก่หน่วยงานของรฐัทีเ่สยีหายทีจ่ะออกคําสัง่ให้

เจ้าหน้าที่ผู้นัน้ชําระเงนิภายในเวลาที่กําหนดได้โดยไม่ต้องเรยีกให้เจ้าหน้าที่มาทําสญัญา

ประนีประนอมยอมความอยา่งในอดตีทีเ่คยทาํกนัมา 

   การออกคําสัง่ตามมาตรา ๑๒ น้ีเป็นมาตรการพิเศษซึ่งจะต้องโยง

กลบัไปพจิารณามาตรา ๕๕16

๕๑ แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

ซึ่งกําหนดว่า การบงัคบัทางปกครองไม่ใช้กบัเจ้าหน้าที่ เว้นแต่จะมกีฎหมายกําหนดไว้เป็น 

อย่างอื่น ซึ่งก็ถือว่ามาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญตัิน้ีกําหนดการบงัคบัทางปกครองไว้เป็น 

อย่างอื่น จงึนํามาใชบ้งัคบักบัเจา้หน้าทีไ่ด ้ส่วนวธิกีารนํามาใชบ้งัคบันัน้ ในกรณีน้ีเป็นหน้ีเงนิ 

จงึอยู่ในบงัคบัมาตรา ๕๗ 1 7

๕๒
 แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ซึง่กําหนด

ว่า ทางราชการจะตอ้งออกคาํสัง่ใหช้ําระเงนิภายในระยะเวลาเท่าใด ถา้ไมช่าํระ ทางราชการก็

                                                                          

 ๕๐ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๓๕), หน้า ๒๑-๒๒ 

 ๕๑ มาตรา ๕๕ การบงัคบัทางปกครองไม่ใชก้บัเจา้หน้าทีด่ว้ยกนั เวน้แต่จะมกีฎหมายกําหนดไว้

เป็นอยา่งอื่น 

 ๕๒ มาตรา ๕๗ คาํสัง่ทางปกครองทีก่ําหนดใหผู้ใ้ดชาํระเงนิ ถา้ถงึกําหนดแลว้ ไมม่กีารชาํระโดย

ถูกตอ้งครบถว้น ใหเ้จา้หน้าทีม่หีนังสอืเตอืนใหผู้น้ัน้ชําระภายในระยะเวลาทีก่ําหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่าเจด็

วนั ถา้ไมม่กีารปฏบิตัติามคําเตอืน เจา้หน้าทีอ่าจใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ

ของผูน้ัน้และขายทอดตลาดเพือ่ชาํระเงนิใหค้รบถว้น 
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จะออกหนงัสอืเตอืนใหช้าํระภายในระยะเวลาทีก่ําหนดซึง่ตอ้งไมน้่อยกว่า ๗ วนั ถา้ยงัไมช่าํระ

อกี กจ็ะดาํเนินการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิและขายทอดตลาดต่อไป 

   มาตรา ๑๒ น้ีมีประโยชน์แก่รฐัค่อนข้างมาก กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ที่

กระทําละเมดิส่วนใหญ่จะยนิยอมชําระหน้ีไปตามทีถู่กสอบสวน แต่ถา้เจา้หน้าทีร่ายใดไมย่อม

ชําระหน้ี รฐัก็ต้องไปฟ้องคดต่ีอศาลใหบ้งัคบัชําระหน้ีให ้ซึ่งการไปฟ้องคดต่ีอศาลนัน้ถ้าทุน

ทรพัย์ตํ่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ก็แทบจะไม่คุ้มค่าที่จะไปดําเนินการฟ้องคดี  ดงันัน้ การที่

เจ้าหน้าที่ทําให้ทรพัย์สินของรฐัเสียหายคิดเป็นเงิน ๕๐๐ บาท แล้วรฐัต้องมอบหมายให้

พนักงานอยัการซึ่งไดร้บัเงนิเดอืนหลายหมื่นบาทดําเนินคดใีหน้ัน้ จะไม่คุม้ค่าทีจ่ะดําเนินคดี

แต่อยา่งใดเลย มาตรา ๑๒ จงึใหอ้าํนาจแก่หน่วยงานของรฐัทีจ่ะออกคําสัง่เรยีกใหเ้จา้หน้าทีผู่้

นัน้ชาํระหน้ีได ้

  ๓.๒.๒ การให้เจ้าหน้าท่ีผอ่นชาํระเงินได้ 

   มาตรา ๑๓ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “มาตรา ๑๓ ใหค้ณะรฐัมนตรจีดัใหม้รีะเบยีบเพื่อใหเ้จา้หน้าทีซ่ึ่งต้องรบั

ผดิตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ สามารถผ่อนชําระเงนิที่จะต้องรบัผดินัน้ได้ โดยคํานึงถึง

รายได ้ฐานะ ครอบครวัและความรบัผดิชอบ และพฤตกิารณ์แหง่กรณปีระกอบดว้ย” 

 ๓.๓ การฟ้องคดีต่อศาล 

  พระราชบญัญตัน้ีิไดก้ําหนดหลกัเกณฑใ์นการฟ้องคดใีนเรื่องความรบัผดิทาง

ละเมดิของเจา้หน้าทีไ่วเ้ป็นพเิศษหลายประการ แต่ในกรณีทีม่ไิดร้ะบุไวโ้ดยเฉพาะ กต็้องนํา

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัดว้ย 

  ๓.๓.๑ กรณีท่ีหน่วยงานของรฐัต้องรบัผิด 

   มาตรา ๕ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “มาตรา ๕ หน่วยงานของรฐัต้องรบัผดิต่อผูเ้สยีหายในผลแห่งละเมดิที่

เจา้หน้าทีข่องตนไดก้ระทําในการปฏบิตัหิน้าที่ ในกรณีน้ีผูเ้สยีหายอาจฟ้องหน่วยงานของรฐั

ดงักล่าวไดโ้ดยตรง แต่จะฟ้องเจา้หน้าทีไ่มไ่ด ้

   ถ้าการละเมดิเกดิจากเจา้หน้าที่ซึ่งไม่ไดส้งักดัหน่วยงานของรฐัแห่งใด 

ใหถ้อืวา่กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานของรฐัทีต่อ้งรบัผดิตามวรรคหน่ึง” 
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   ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิายในเรื่องน้ี 1 8

๕๓ ว่า 

ก่อนทีจ่ะมกีารตรากฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ ในกรณีที่เจา้หน้าที่

กระทาํละเมดิในการปฏบิตัหิน้าที ่เจา้หน้าทีจ่ะถูกฟ้องคดใีหร้บัผดิรว่มกบัหน่วยงานของรฐั แต่

เมื่อพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับแล้ว ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรฐัโดยตรง จะฟ้อง

เจา้หน้าทีไ่ม่ได ้หรอืในกรณีทีเ่จา้หน้าทีน่ัน้ไม่ไดส้งักดัหน่วยงานของรฐัแห่งใด ผูเ้สยีหายกจ็ะ

ฟ้องเจา้หน้าทีน่ัน้โดยตรงไมไ่ด ้แต่จะตอ้งฟ้องกระทรวงการคลงัแทน 

   รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ์ ได้ให้คําอธบิายในเรื่อง

เดยีวกนัน้ี1 9

๕๔
 ว่า การทีม่าตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัน้ีิไดก้ําหนดกระบวนการฟ้องรอ้งไวโ้ดย

ใหฟ้้องหน่วยงานของรฐัโดยตรงนัน้เป็นเพราะเจา้หน้าทีผู่ก้ระทาํละเมดิอาจมกีารโยกยา้ยไปที่

อื่นตลอดเวลา แต่หน่วยงานของรฐัจะไม่ยา้ยไปที่อื่น แต่จะต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทํา

ละเมดิในการปฏบิตัหิน้าที ่หากกระทาํละเมดิในฐานะสว่นตวั ผูเ้สยีหายกจ็ะฟ้องหน่วยงานของ

รฐัไมไ่ด ้ผูเ้สยีหายจงึตอ้งศกึษารปูคดใีหด้เีสยีก่อนวา่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืไม ่

มใิชฟ้่องคลุม ๆ ไปก่อนดงัเชน่ทีเ่คยปฏบิตักินัมา 

  ๓.๓.๒ กรณีท่ีหน่วยงานของรฐัไม่ต้องรบัผิด 

   มาตรา ๖ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “ถา้การกระทําละเมดิของเจา้หน้าทีม่ใิช่การกระทําในการปฏบิตัหิน้าที่

เจ้าหน้าที่ต้องรบัผดิในการนัน้เป็นการเฉพาะตวั ในกรณีน้ีผู้เสยีหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้

โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรฐัไมไ่ด”้ 

   สะเทื้อน ชูสกุล ได้ใหค้ําอธบิายในเรื่องน้ีว่า 2 0

๕๕ ถ้าการละเมดินัน้ไม่ได้

เกดิจากการกระทาํในการปฏบิตัหิน้าที ่ผูเ้สยีหายกจ็ะตอ้งฟ้องเจา้หน้าทีผู่ก้ระทาํละเมดิเท่านัน้  

จะฟ้องหน่วยงานของรฐัไมไ่ด ้

   ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ได้ใหค้ําอธบิายเพิม่เติม 2 1

๕๖ ว่า 

เมื่อพจิารณาบทบญัญตัใินมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบญัญตัน้ีิประกอบกนัแลว้ จะ

เหน็ไดว้่า ต่อไปน้ีผูเ้สยีหายจะตอ้งเลอืกว่าจะฟ้องหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที ่จะฟ้องคู่กนั

อย่างที่เคยปฏบิตัมิาไม่ไดอ้กีแลว้ โดยจะต้องบรรยายฟ้องว่า กรณีน้ีเกดิจากการกระทําของ
                                                                          

 ๕๓ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๓๕), หน้า ๑ และหน้า ๑๒-๑๓ 

 ๕๔ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ อา้งแลว้ใน (๑), หน้า ๑๗ 

 ๕๕ สะเทือ้น ชสูกุล, อา้งแลว้ใน (๔๑), หน้า ๓๖ 

 ๕๖ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๓๕), หน้า ๑๔ 
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เจ้าหน้าที่ในการปฏิบตัิหน้าที่ซึ่งหน่วยงานของรฐัจะต้องรบัผดิชอบ แต่ถ้าเป็นการกระทํา

ส่วนตวักต็อ้งบรรยายฟ้องว่าเป็นการกระทําส่วนตวั จะบรรยายฟ้องทัง้สองกรณีรวมกนัไม่ได ้

เพราะขดักนัเองในตวั แต่ถ้าผูเ้สยีหายไม่แน่ใจว่าการกระทําของเจา้หน้าทีเ่ป็นการกระทําใน

การปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเป็นการกระทําส่วนตวั กใ็หฟ้้องหน่วยงานของรฐัเอาไวก่้อน นอกจากน้ี

พระราชบญัญตัน้ีิยงัวางกลไกในการแกป้ญัหาไวใ้นมาตรา ๗ 

  ๓.๓.๓ กรณีท่ีมีความเห็นไม่ตรงกนัว่าเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรฐั

ต้องรบัผิดหรือต้องรบัผิดร่วมกนั 

   มาตรา ๗ วรรคหน่ึง แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “ในคดทีีผู่เ้สยีหายฟ้องหน่วยงานของรฐั ถา้หน่วยงานของรฐัเหน็ว่าเป็น

เรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรบัผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ ถ้า

เจา้หน้าทีเ่หน็ว่า เป็นเรื่องทีห่น่วยงานของรฐัต้องรบัผดิหรอืต้องร่วมรบัผดิ หน่วยงานของรฐั

หรอืเจา้หน้าทีด่งักล่าวมสีทิธขิอใหศ้าลทีพ่จิารณาคดนีัน้อยู่เรยีกเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานของ

รฐั แลว้แต่กรณเีขา้มาเป็นคูค่วามในคด”ี 

   สะเทื้อน ชสูกุล ไดใ้หค้าํอธบิายในเรื่องน้ี 22

๕๗ ว่า ในกรณีทีเ่กดิการละเมดิ

ขึน้แล้ว และผูเ้สยีหายได้ฟ้องคดต่ีอศาลโดยฟ้องให้หน่วยงานของรฐัรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหม

ทดแทน หากในกรณีนัน้หน่วยงานของรฐัพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นเรื่องทีเ่จา้หน้าทีต่้องรบัผดิ

เป็นส่วนตวัหรอืเจา้หน้าที่ต้องร่วมรบัผดิในฐานะส่วนตวัดว้ย หน่วยงานของรฐักม็สีทิธขิอให้

ศาลเรยีกเจา้หน้าทีเ่ขา้เป็นคู่ความในคดไีด ้หรอืถา้ผูเ้สยีหายฟ้องใหเ้จา้หน้าทีช่ดใชค้่าสนิไหม

ทดแทน และในกรณีนัน้เจา้หน้าที่พจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นเรื่องทีห่น่วยงานของรฐัต้องรบัผดิ

หรอืตอ้งรว่มรบัผดิดว้ย เจา้หน้าทีก่ม็สีทิธขิอใหศ้าลเรยีกหน่วยงานของรฐัเขา้มาเป็นคู่ความใน

คดไีดเ้ชน่เดยีวกนั 

   รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ์ ได้ให้คําอธบิายในเรื่อง

เดยีวกนัน้ี 2 3

๕๘ ว่าในกรณีทีฟ้่องหน่วยงานของรฐัโดยตรงหรอืฟ้องเจา้หน้าทีแ่ลว้ เกดิความเหน็ 

ไมต่รงกนั เชน่ หน่วยงานของรฐัอาจเหน็ว่ากรณีดงักล่าวเป็นเรื่องสว่นตวัหรอืเจา้หน้าทีอ่าจจะ

เห็นว่าเป็นเรื่องการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ มิใช่ส่วนตัว  ดงันัน้ มาตรา ๗ จึงเปิดโอกาสให้

                                                                          

 ๕๗ สะเทือ้น ชสูกุล, อา้งแลว้ใน (๔๑), หน้า ๓๖ 

 ๕๘ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ อา้งแลว้ใน (๑), หน้า ๑๗ 
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เจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานของรฐัทีถู่กฟ้องขอใหศ้าลเรยีกฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงเขา้มาร่วมเป็นจําเลย

ดว้ยทาํนองเดยีวกบัประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา ๕๗ (๒)24

๕๙
 

 ๓.๔ อายคุวามในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและในการฟ้องคดี 

  ๓.๔.๑ อายคุวามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

   มาตรา ๔๔๘ แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยบ์ญัญตัวิา่ 

   “สทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายอนัเกดิแต่มลูละเมดินัน้ ท่านว่าขาดอายุความ

เมือ่พน้ปีหน่ึงนบัแต่วนัทีผู่ต้อ้งเสยีหายรูถ้งึการละเมดิและรูต้วัผูจ้ะพงึตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทน 

หรอืเมือ่พน้สบิปีนบัแต่วนัทาํละเมดิ 

   แต่ถ้าเรยีกรอ้งค่าเสยีหายในมูลอนัเป็นความผดิ มโีทษตามกฎหมาย

ลกัษณะอาญา และมกีําหนดอายุความยาวกว่าทีก่ล่าวมานัน้ไซร ้ท่านใหเ้อาอายุความทีย่าวกว่า

นัน้มาบงัคบั” 

   สะเทื้อน ชูสกุล ไดใ้หค้ําอธบิาย 2 5

๖๐
 ว่า สําหรบัการฟ้องเรยีกค่าสนิไหม

ทดแทนในกรณีทีเ่กดิการละเมดิขึน้นัน้ ผูเ้สยีหายจะต้องฟ้องเสยีภายในเวลา ๑ ปีนับแต่วนัที่

ผูเ้สยีหายรูถ้งึการละเมดิและรูต้วัผูจ้ะตอ้งชดใชค้า่สนิไหมทดแทนหรอืภายใน ๑๐ ปีนบัแต่วนัที ่

มกีารกระทาํละเมดิ มฉิะนัน้ กจ็ะหมดอายคุวามฟ้องรอ้ง 

  ๓.๔.๒ การขยายอายคุวามกรณีศาลพิพากษายกฟ้องเพราะผูถ้กูฟ้องมิใช่ 

ผูต้้องรบัผิด 

   มาตรา ๗ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “ถ้าศาลพพิากษายกฟ้อง เพราะเหตุที่หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที ่

ทีถู่กฟ้องมใิชผู่ต้อ้งรบัผดิ ใหข้ยายอายคุวามฟ้องรอ้งผูท้ีต่อ้งรบัผดิซึง่มไิดถู้กเรยีกเขา้มาในคดี

ออกไปถงึหกเดอืนนบัแต่วนัทีค่าํพพิากษานัน้ถงึทีส่ดุ” 

                                                                          

 ๕๙ มาตรา ๕๗  ฯลฯ    ฯลฯ 

     (๒) ดว้ยความสมคัรใจเองเพราะตนมสีว่นไดเ้สยีตามกฎหมายในผลแห่งคดนีัน้ โดยยื่นคํารอ้ง

ขอต่อศาลไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมคีําพพิากษาขออนุญาตเขา้เป็นโจทก์ร่วมหรอืจําเลยร่วม หรอืเขา้แทนที่

คู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงเสยีทเีดยีวโดยไดร้บัความยนิยอมของคู่ความฝา่ยนัน้ แต่ว่าแมศ้าลจะไดอ้นุญาตให้

เขา้แทนที่กนัไดก้ต็าม คู่ความฝ่ายนัน้จําต้องผูกพนัตนโดยคําพพิากษาของศาลทุกประการเสมอืนหน่ึงว่า

มไิดม้กีารเขา้แทนทีก่นัเลย 

 ๖๐ สะเทือ้น ชสูกุล, อา้งแลว้ใน (๔๑), หน้า ๓๖ 
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   สะเทื้อน ชูสกุล ได้ให้คําอธิบายในเรื่องน้ีว่า ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้อง

หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่ใหช้ดใช้ค่าสนิไหมทดแทนนัน้ ถ้าหากศาลพพิากษายกฟ้อง

เน่ืองจากหน่วยงานของรฐัหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องนัน้ไม่ใช่ผู้ต้องรบัผิดชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน อายุความในการฟ้องร้องผู้ที่ต้องรบัผิดแต่ไม่ได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีนัน้จะขยาย

ออกไปอกีจนถงึ ๖ เดอืนนบัแต่วนัทีค่าํพพิากษานัน้ถงึทีส่ดุ 

  ๓.๔.๓ อายคุวามในการเรียกให้อีกฝ่ายหน่ึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

   มาตรา ๙ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “ถา้หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีไ่ดใ้ชค้่าสนิไหมทดแทนแก่ผูเ้สยีหาย 

สทิธทิีจ่ะเรยีกใหอ้กีฝา่ยหน่ึงชดใชค้า่สนิไหมทดแทนแก่ตน ใหม้กีําหนดอายุความหน่ึงปีนบัแต่

วนัทีห่น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีไ่ดใ้ชค้า่สนิไหมทดแทนนัน้แก่ผูเ้สยีหาย” 

   สะเทื้อน ชูสกุล ได้ให้คําอธิบายในเรื่องน้ีว่า 2 6

๖๑ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้ชดใช ้

คา่สนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สยีหายไปก่อน เจา้หน้าทีก่ม็สีทิธมิาไล่เบีย้เอาจากหน่วยงานของรฐั

ได้ในทํานองเดียวกัน สิทธิในการไล่เบี้ยในทัง้สองกรณีน้ีมีอายุความ ๑ ปี นับแต่วันที่

หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีไ่ดช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สยีหาย 

  ๓.๔.๔ อายคุวามในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ี 

   มาตรา ๑๐ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีเ่ป็นผูก้ระทาํละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัไมว่่าจะเป็น

หน่วยงานของรฐัทีผู่น้ัน้อยูใ่นสงักดัหรอืไม ่ถา้เป็นการกระทาํในการปฏบิตัหิน้าที ่การเรยีกรอ้ง

ค่าสนิไหมทดแทนจากเจา้หน้าที ่ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ถา้มใิช่

การกระทาํในการปฏบิตัหิน้าที ่ใหบ้งัคบัตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์

   สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทัง้สองประการตาม 

วรรคหน่ึง ให้มกีําหนดอายุความสองปีนับแต่วนัที่หน่วยงานของรฐัรูถ้ึงการละเมดิและรู้ตวั

เจา้หน้าทีผู่จ้ะพงึต้องใชค้่าสนิไหมทดแทน และกรณีทีห่น่วยงานของรฐัเหน็ว่าเจา้หน้าทีผู่น้ัน้ 

ไมต่อ้งรบัผดิ แต่กระทรวงการคลงัตรวจสอบแลว้เหน็ว่าตอ้งรบัผดิ ใหส้ทิธเิรยีกรอ้งค่าสนิไหม

ทดแทนนัน้มกีําหนดอายุความหน่ึงปีนับแต่วนัที่หน่วยงานของรฐัมคีําสัง่ตามความเหน็ของ

กระทรวงการคลงั” 

                                                                          

 ๖๑ สะเทือ้น ชสูกุล, อา้งแลว้ใน (๔๑), หน้า ๓๘ 
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   สะเทื้อน ชูสกุล ไดใ้หค้ําอธบิายในเรื่องน้ี2 7

๖๒ ว่า ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีเ่ป็น

ผูก้ระทําละเมดิต่อหน่วยงานของรฐั ไม่ว่าการละเมดินัน้จะเกดิจากการกระทําในการปฏบิตัิ

หน้าทีห่รอืไม่กต็าม สทิธเิรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนในทัง้ ๒ กรณีนัน้ จะมอีายุความ ๒ ปีนับ

แต่วนัทีห่น่วยงานของรฐัรูถ้งึการละเมดิและรูต้วัเจา้หน้าทีผู่จ้ะพงึตอ้งชดใชค้า่สนิไหมทดแทน 

   รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ์ ได้ให้คําอธบิายในเรื่อง

เดียวกัน ว่า 2 8

๖๓ บางครัง้หน่วยงานของรฐัมกัจะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของตนเอง เช่น เมื่อ

ทรพัย์สินของทางราชการเสียหาย ก็มีการตัง้คณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา แล้วสรุปว่า

เจ้าหน้าที่ผู้นัน้ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง เป็นต้น ความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่ชี้ไปว่า

เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรบัผดิทางแพ่งนัน้ ถ้าไปขดัแยง้กบัความเหน็ของกระทรวงการคลงั ก็ต้อง

ยดึถอืความเหน็ของกระทรวงการคลงัเป็นใหญ่และหน่วยงานของรฐันัน้กต็อ้งออกคําสัง่ตามที่

กระทรวงการคลงัทําความเหน็คดัค้านมา ส่วนการเรยีกให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนน้ีมอีายุ

ความ ๑ ปีนบัแต่วนัทีห่น่วยงานของรฐัมคีาํสัง่ตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั 

 ๓.๕ การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

  มาตรา ๑๔ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “เมื่อได้จดัตัง้ศาลปกครองขึน้มาแล้ว สทิธริ้องทุกขต่์อคณะกรรมการวนิิจฉัย 

รอ้งทุกขต์ามมาตรา ๑๑ ใหถ้อืวา่เป็นสทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง” 

  รองศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ ์ไดใ้หค้าํอธบิายในเรื่องน้ี29

๖๔
 ว่า หาก

มกีารจดัตัง้ศาลปกครองแล้ว เมื่อผูเ้สยีหายใชส้ทิธยิื่นคําขอต่อหน่วยงานของรฐัใหพ้จิารณา

ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนสาํหรบัความเสยีหายทีเ่กดิแก่ตนแลว้ ผูเ้สยีหายยงัไมพ่อใจในผลการ

วนิิจฉยัของหน่วยงานของรฐั กใ็หม้สีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครองไดภ้ายใน ๙๐ วนันับแต่วนัที่

ตนไดร้บัแจง้ผลการวนิิจฉยั 

 

 

 

 
 

                                                                          

 ๖๒ สะเทือ้น ชสูกุล, อา้งแลว้ใน (๔๑), หน้า ๓๙ 

 ๖๓ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ อา้งแลว้ใน (๑), หน้า ๑๕ 

 ๖๔ กมลชยั รตันสกาววงศ,์ อา้งแลว้ใน (๑), หน้า ๑๖ 
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๔. หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบัความรบัผิดของเจ้าหน้าท่ี 

 ๔.๑ การเตรียมการรองรบักฎหมายว่าด้วยความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

  ในคราวประชุมคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ คณะรฐัมนตร ี

ไดม้มีตดิงัน้ี 

  ๑. เหน็ชอบ 

   ๑.๑ ร่างระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิกีย่วกบั

ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. .... และ 

   ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญัต ิ

ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีาตรวจพจิารณาเสรจ็แลว้ และใหด้าํเนินการต่อไปได ้

  ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลหรือผู้ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น 

รฐัวสิาหกจิซึ่งจดัตัง้โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา หรอืหน่วยงานของรฐัตามร่าง 

พระราชกฤษฎีกาในขอ้ ๑.๒ ดูแลใหห้น่วยงานของรฐัดงักล่าวมรีะเบยีบเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ ์

การปฏิบตัิเกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่สําหรบัหน่วยงานของตน ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

   (๑)  ขัน้ตอนรายงานความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เพื่อผูบ้งัคบับญัชาทราบอย่าง

ชดัเจน 

   (๒)  การตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

เชน่เดยีวกบัระเบยีบน้ี 

   (๓)  การสง่ความเหน็ใหก้ระทรวงการคลงัตรวจสอบ 

   (๔)  การให้ความเห็นชอบในการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน เป็นทรพัย์สนิ 

หรอืซ่อมแซมบรูณะทรพัยส์นิต่างไปจากเกณฑท์ีก่าํหนด 

   (๕)  หลกัเกณฑก์ารคํ้าประกนั หรอืการวางหลกัประกนัในการใหเ้จา้หน้าที่

ผอ่นชาํระคา่สนิไหมทดแทน 

   (๖)  การผ่อนผนัในกรณีไม่สามารถชําระหน้ีได้หรือการประนีประนอม 

ยอมความ 

   (๗)  การดาํเนินการกรณเีจา้หน้าทีข่องรฐักระทาํละเมดิต่อบุคคลภายนอก 

   (๘)  กรณอีื่นตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบ 
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  ๓. ในกรณีทีร่าชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิซึง่จดัตัง้โดยพระราชบญัญตัหิรอื

พระราชกฤษฎีกา และหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยความรบัผดิทางละเมดิของ

เจา้หน้าทีย่งัไมส่ามารถจดัใหม้รีะเบยีบได ้ใหผู้ร้บัผดิชอบจดัใหม้รีะเบยีบของหน่วยงานของรฐั

ดงักล่าวมคีาํสัง่ใหห้น่วยงานของตนปฏบิตัติามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

การปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. .... โดยอนุโลม โดยในกรณีตาม

หมวด ๒ ของระเบียบนัน้ ให้รฐัมนตรีที่เป็นผู้บงัคบับญัชาหรือผู้กํากับดูแลหรือผู้ควบคุม

หน่วยงานของรฐัแหง่นัน้ทาํหน้าทีแ่ทนกระทรวงการคลงั 

 ๔.๒ สรุปสาระสําคญัของระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ ์

การปฏิบติัเก่ียวกบัความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

  “ขอ้ ๔ ในระเบยีบน้ี 

  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้ในฐานะเป็นกรรมการหรอืฐานะอื่นใด บรรดาซึ่งได้รบั

แต่งตัง้หรอืถูกสัง่ใหป้ฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรบัผิด 

ทางละเมดิ 

  “ผูแ้ต่งตัง้” หมายความวา่ ผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการขึน้เพือ่ปฏบิตัติามระเบยีบน้ี 

  “ความเสยีหาย” หมายความว่า ความเสยีหายทีเ่กดิจากการละเมดิอย่างใด ๆ  

แต่ไมร่วมถงึการออกคาํสัง่หรอืกฎ” 

  ซึ่งศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ได้ให้คําอธิบายในเรื่องน้ี 3 0

๖๕
 ว่า  

บทนิยามของคําว่า “เจา้หน้าที”่ ในระเบยีบน้ีมกีารขยายความเพิม่ขึน้จากบทบญัญตัขิองคาํว่า 

“เจ้าหน้าที่” ในพระราชบัญญัติน้ี “...บรรดาซึ่งได้แต่งตัง้หรือถูกสัง่ให้ปฏิบัติงานให้แก่

หน่วยงานของรฐั” ทัง้น้ี เพื่อใหค้รอบคลุมถงึกรณีทีเ่อกชนเขา้ไปทํางานแทนหน่วยงานของรฐั

หรอืเจา้หน้าที ่เชน่ เอกชนทีเ่จา้หน้าทีต่ํารวจเรยีกใหช้ว่ยจบัผูร้า้ย เป็นตน้ 

  ส่วนบทนิยามของคําว่า “ความเสยีหาย” นัน้ ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์ วงศ์วฒัน

ศานต์ ได้ให้คําอธิบาย 3 1

๖๖
 ว่าระเบียบน้ีมีที่มาจากระเบียบความรบัผิดชอบในทางแพ่งของ

กระทรวงการคลัง ซึ่งระเบียบดังกล่าวถูกยกเลิกโดยระเบียบน้ี ระเบียบดังกล่าวของ

กระทรวงการคลังมีแนวความคิดว่า กระทรวงการคลังต้องคอยดูแลทรัพย์สินของรัฐ 
                                                                          

 ๖๕ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๓๕), หน้า ๒๓ 

 ๖๖ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๒๓ 
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เพราะฉะนัน้ ความเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการกระทําละเมิดโดย

ขา้ราชการหรอืเอกชน กจ็ะอยู่ในบงัคบัของระเบยีบดงักล่าวทัง้หมด แต่ระเบยีบน้ีออกมาให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัน้ีิ สว่นความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของรฐัทีเ่กดิจากการกระทาํของ

เอกชนนัน้ กระทรวงการคลงัตอ้งไปออกระเบยีบต่างหาก 

  นอกจากน้ี ความเสยีหายที่เกิดจากการออกคําสัง่หรอืการออกกฎก็จะไม่นํา

ระเบียบน้ีมาใช้บงัคบั กล่าวคือ ไม่ต้องมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน ไม่ต้อง

รายงานกระทรวงการคลงั 

 

“หมวด ๑ 

กรณีเจ้าหน้าท่ีของรฐักระทาํละเมิดต่อหน่วยงานของรฐั 

   

 

  ขอ้ ๖  ในหมวดน้ี 

  “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการ 

ทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นและมฐีานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ 

ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎีกา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่

  ขอ้ ๗  เมื่อเกดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐั ใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งแจง้

ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยไม่ชกัชา้ และใหม้กีารรายงานตามลําดบัชัน้ถงึหวัหน้าหน่วยงานของรฐั 

แหง่นัน้” 

  “ข้อ ๘  เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้า

หน่วยงานของรฐัแห่งนัน้ มเีหตุอนัควรเชื่อว่าเกดิจากการกระทําของเจา้หน้าที่ของหน่วยงาน

ของรฐัแห่งนัน้ ใหห้วัหน้าหน่วยงานของรฐัดงักล่าวแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความ

รบัผดิทางละเมดิขึน้คณะหน่ึง โดยไม่ชกัชา้ เพื่อพจิารณาเสนอความเหน็เกีย่วกบัผูต้อ้งรบัผดิ

และจาํนวนคา่สนิไหมทดแทนทีผู่น้ัน้ตอ้งชดใช ้

  คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้มีจํานวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตัง้จาก

เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัแหง่นัน้หรอืหน่วยงานของรฐัอื่นตามทีเ่หน็สมควร 
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  กระทรวงการคลงัอาจประกาศกําหนดว่าในกรณีความเสยีหายทีเ่กดิขึน้มมีลูค่า

ความเสยีหายตัง้แต่จํานวนเท่าใด จะใหม้ผีูแ้ทนของหน่วยงานของรฐัหน่วยงานใดเขา้ร่วมเป็น

กรรมการดว้ยกไ็ด ้

  ในการแต่งตัง้คณะกรรมการ ให้กําหนดเวลาแล้วเสรจ็ของการพจิารณาของ

คณะกรรมการไวด้ว้ย” 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิายในเรื่องน้ี 3 2

๖๗ ว่า ตามขอ้ 

๘ วรรคสามนัน้ กระทรวงการคลงัสามารถประกาศกําหนดไดว้่าในกรณีความเสยีหายมมีลูค่า

ตัง้แต่จํานวนเท่าใด จะใหม้ผีูแ้ทนของหน่วยงานของรฐัจากภายนอก เช่น สาํนักงานตรวจเงนิ

แผ่นดนิเขา้มาร่วมเป็นกรรมการดว้ยกไ็ดเ้พื่อใหก้ารสอบสวนเป็นไปดว้ยความเป็นกลาง และ

ในวรรคสีข่องขอ้ ๘ กก็ําหนดไวด้ว้ยว่า ในการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิความ

รบัผดิทางละเมดินัน้ หวัหน้าหน่วยงานของรฐัจะต้องกําหนดเวลาแล้วเสรจ็ของการพจิารณา

ของคณะกรรมการฯไวด้ว้ย เพราะทา้ยทีสุ่ดหวัหน้าหน่วยงานของรฐันัน้จะเป็นผูช้ีข้าดและทํา

ความเหน็สง่ไปยงักระทรวงการคลงัวา่ใครตอ้งรบัผดิชอบ เป็นเงนิเทา่ใด 

  “ขอ้ ๙  ถ้าเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัแห่งหน่ึงทําใหเ้กดิความเสยีหายแก่

หน่วยงานของรฐัอกีแห่งหน่ึง ใหเ้จา้หน้าทีผู่ท้ําใหเ้กดิความเสยีหายแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาและ 

ใหม้กีารรายงานตามลาํดบัชัน้จนถงึหวัหน้าหน่วยงานของรฐัทีต่นสงักดั เวน้แต่ 

  (๑) ถ้า เจ้าหน้าที่ผู้ทํ า ให้เกิดความเสียหายเ ป็นรัฐมนตรี ให้แจ้ง ต่อ

นายกรฐัมนตร ี

  (๒) ถา้เจา้หน้าทีผู่ท้าํใหเ้กดิความเสยีหายเป็นกรรมการทีต่ ัง้ขึน้เพื่อปฏบิตังิาน

ในหน่วยงานของรฐัแหง่ใด ใหแ้จง้ต่อหวัหน้าหน่วยงานของรฐัแหง่นัน้ 

  (๓) ถ้าเจา้หน้าทีผู่ท้ําใหเ้กดิความเสยีหายเป็นผูซ้ึ่งไม่ไดส้งักดัหน่วยงานของ

รฐัแหง่ใด ใหแ้จง้ต่อกระทรวงการคลงั 

  (๔) ถา้เจา้หน้าทีผู่ท้ําใหเ้กดิความเสยีหายเป็นผูซ้ึง่ไมม่ผีูบ้งัคบับญัชาและมใิช่

ผูป้ฏบิตัิงานในราชการส่วนท้องถิ่น รฐัวสิาหกจิที่จดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัิหรอืพระราช

กฤษฎกีา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่ 

ใหแ้จง้ต่อผูม้อีาํนาจกาํกบัดแูล ผูแ้ต่งตัง้ตน หรอืผูซ้ึง่ส ัง่ใหต้นปฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

  ขอ้ ๑๐  ในกรณีความเสยีหายเกดิขึน้ตามขอ้ ๙ ใหห้วัหน้าหน่วยงานของรฐั 

ทีไ่ดร้บัความเสยีหาย และหวัหน้าหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดั หรอืผูซ้ึ่งระเบยีบน้ี
                                                                          

 ๖๗ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๒๔ 
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กําหนดใหเ้ป็นผูร้บัแจง้ตามขอ้ ๙ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) แล้วแต่กรณี มอีํานาจร่วมกนัแต่งตัง้

คณะกรรมการ 

  ขอ้ ๑๑  ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัมากกว่าหน่ึงแหง่ และ

หรอืความเสยีหายเกดิจากผลการกระทําของเจา้หน้าที่หลายหน่วยงาน ใหผู้ม้อีํานาจแต่งตัง้

คณะกรรมการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๑๐ บรรดาที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ร่วมกันแต่งตัง้

คณะกรรมการ” 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิายในเรื่องน้ี3 3

๖๘ ว่า เป็นการ

วางระบบให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงซึ่งไปทําให้เกิดความเสียหายแก่

หน่วยงานของรฐัอกีแหง่หน่ึง รายงานไปยงัผูบ้งัคบับญัชาของตนวา่เจา้หน้าทีผู่น้ัน้ไดท้าํงานใน

หน้าที่แล้วเกิดความเสยีหายขึ้น ผู้บงัคบับญัชาจะได้ร่วมกบัหน่วยงานของรฐัที่เป็นเจ้าของ

ทรพัยส์นิแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ 

  “ข้อ ๑๒ ถ้าผู้มีอํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑  

ไม่ดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการภายในเวลาอนัควรหรอืแต่งตัง้กรรมการโดยไม่เหมาะสม  

ใหป้ลดักระทรวง ปลดัทบวง หรอืรฐัมนตรซีึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรอืกํากบัดูแล หรอืควบคุม 

การปฏบิตังิานของบุคคลดงักล่าว มอีํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืเปลี่ยนแปลงกรรมการ

แทนผูม้อีาํนาจแต่งตัง้นัน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

  ขอ้ ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหน่ึงของกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม

หรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ ใหก้รรมการที่มาประชุมเลอืกกรรมการคนใดคนหน่ึงขึน้ทํา

หน้าทีแ่ทน 

  มตทิีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัมตทิีป่ระชุมอาจทํา

ความเหน็แยง้มตทิีป่ระชุมรวมไวใ้นความเหน็ของคณะกรรมการได ้

  ข้อ ๑๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่พิจารณา

ขอ้เทจ็จรงิอนัเกีย่วกบัการกระทาํละเมดิ โดยตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐาน

ทัง้ปวงทีเ่กีย่วขอ้ง รบัฟงัพยานบุคคล หรอืพยานผูเ้ชีย่วชาญ และตรวจสอบเอกสาร วตัถุ หรอื

สถานที ่

  กระทรวงการคลงัอาจกําหนดแนวทางการสอบขอ้เทจ็จรงิ การทําบนัทกึ และ 

การรายงานผล เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัเิป็นการทัว่ไปได ้
                                                                          

 ๖๘ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๒๕ 
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  ขอ้ ๑๕  คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งหรอืผู้เสยีหาย 

ไดช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและโตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานของตนอยา่งเพยีงพอและเป็นธรรม 

  ขอ้ ๑๖  เมื่อคณะกรรมการพจิารณาเสรจ็แลว้ ใหเ้สนอความเหน็ไปยงัผูแ้ต่งตัง้ 

ถ้าผู้แต่งตัง้ขอให้ทบทวนหรอืสอบสวนเพิม่เติม ให้คณะกรรมการรบีดําเนินการให้เสรจ็สิ้น

ภายในเวลาทีผู่แ้ต่งตัง้กาํหนด 

  ความเหน็ของคณะกรรมการตอ้งมขีอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายทีแ่จง้ชดัและตอ้ง

มพียานหลกัฐานทีส่นบัสนุนประกอบดว้ย 

  ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมดัผู้แต่งตัง้หรอืรฐั ที่จะมคีวามเห็นเป็น

อยา่งอื่น” 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์ไดใ้หค้ําอธบิายความในขอ้ ๑๖ 34

๖๙ ว่าผูท้ี่

จะชีข้าดคอืหวัหน้าหน่วยงานของรฐันัน้และกระทรวงการคลงั  ดงันัน้ ขอ้ ๑๖ จงึเปิดโอกาสให ้

ผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการฯหรอืกรรมการรว่ม ขอใหส้อบสวนเพิม่เตมิหรอืขอใหท้บทวนได ้

  “ขอ้ ๑๗  เมื่อผูแ้ต่งตัง้ไดร้บัผลการพจิารณาของคณะกรรมการแลว้ ใหว้นิิจฉยั 

สัง่การว่ามผีูร้บัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนหรอืไม่ และเป็นจํานวนเท่าใด แต่ยงัมติอ้งแจง้การ 

สัง่การใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

  ใหผู้แ้ต่งตัง้สง่สาํนวนภายในเจด็วนันบัแต่วนัวนิิจฉยัสัง่การใหก้ระทรวงการคลงั

เพื่อตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดว่าไม่ต้องรายงานให้

กระทรวงการคลงัตรวจสอบ 

  ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้มีอํานาจตรวจสอบ

พยานหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง ในกรณีที่เหน็สมควร จะใหบุ้คคลใดส่งพยานหลกัฐานหรอืมาให้

ถอ้ยคาํเพือ่ประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิอกีกไ็ด ้

  ในระหว่างการพจิารณาของกระทรวงการคลงั ใหผู้แ้ต่งตัง้สัง่การใหต้ระเตรยีม

เรื่องใหพ้รอ้มสาํหรบัการออกคาํสัง่ใหเ้จา้หน้าทีช่าํระค่าสนิไหมทดแทนหรอืดาํเนินการฟ้องคดี

เพือ่มใิหข้าดอายคุวามสองปีนบัจากวนัทีผู่แ้ต่งตัง้วนิิจฉยัสัง่การ 

  ให้กระทรวงการคลงัพจิารณาใหแ้ล้วเสรจ็ก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อย

กว่าหกเดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกําหนดเวลา

ดงักล่าว ให้ผู้แต่งตัง้มคีําสัง่ตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่ในกรณี

หน่วยงานของรฐันัน้เป็นราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิที่จดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัหิรอื
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พระราชกฤษฎีกา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยความรบัผดิทางละเมดิของ

เจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลงัพจิารณาให้แล้วเสรจ็ก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่า  

หน่ึงปี ถา้กระทรวงการคลงัไม่แจง้ผลการตรวจสอบใหท้ราบภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ใหผู้้

แต่งตัง้มคีาํสัง่ตามทีเ่หน็สมควร และแจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ” 

  ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ได้ใหค้ําอธบิายความในขอ้ ๑๗ 3 5

๗๐
 ว่า 

ระเบยีบน้ีบงัคบัใชก้บัราชการสว่นทอ้งถิน่และรฐัวสิาหกจิดว้ย ทัง้ ๆ ทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่และ

รฐัวสิาหกจิมงีบประมาณและทรพัยส์นิที่อยู่ในความรบัผดิชอบแยกต่างหากจากงบประมาณ

และทรพัยส์นิของส่วนกลาง ทัง้น้ี เพราะเหน็ว่าโดยแทจ้รงิแล้วทรพัยส์นิส่วนใหญ่ก็เป็นของ

ประเทศชาตเิหมอืนกนั จงึต้องมกีารตรวจสอบว่าทรพัยส์นิของราชการส่วนทอ้งถิน่หรอืของ

รฐัวสิาหกจิมกีารรัว่ไหลหรอืไม ่

  การที่ขอ้ ๑๗ วรรคหา้กําหนดว่ากระทรวงการคลงัต้องตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อน

อายุความสองปีสิน้สุดลง กเ็พื่อทีห่น่วยงานของรฐัเจา้ของเรื่องจะไดม้เีวลาอย่างน้อย ๖ เดอืน 

เพื่อตดิต่อกบัพนักงานอยัการใหด้ําเนินคดต่ีอศาล ส่วนในกรณีของราชการส่วนทอ้งถิน่หรอื

รัฐวิสาหกิจนัน้มีระบบความรับผิดชอบที่แยกกันออกไป จึงต้องให้คณะกรรมการของ

รฐัวสิาหกจิหรอืรฐัมนตรผีูก้ํากบัดูแล เป็นผูช้ีข้าด จงึต้องใหเ้วลาแก่ราชการส่วนทอ้งถิน่หรอื

รฐัวสิาหกจิในการตรวจสอบมากกวา่หน่วยงานอื่น 

  “ข้อ ๑๘  เมื่อกระทรวงการคลงัพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตัง้มีคําสัง่ตาม

ความเหน็ของกระทรวงการคลงัและแจง้คําสัง่นัน้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ แต่ในกรณีทีห่น่วยงาน

ของรฐัที่เสียหายเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รฐัวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ 

พระราชกฤษฎีกา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยความรบัผดิทางละเมดิของ

เจา้หน้าที่ ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูก้ํากบัดูแลหรอืควบคุมหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้วนิิจฉัยสัง่

การใหห้น่วยงานของรฐัดงักล่าวปฏบิตัติามทีเ่หน็วา่ถูกตอ้ง 

  ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัที่เสยีหายตามวรรคหน่ึงสัง่การตามความเหน็ของ

กระทรวงการคลงั ใหผู้แ้ต่งตัง้ดําเนินการเพื่อออกคาํสัง่ใหช้ําระค่าสนิไหมทดแทนหรอืฟ้องคดี

ต่อศาล อย่าใหข้าดอายุความหน่ึงปีนับแต่วนัที่ผูแ้ต่งตัง้แจง้คําสัง่ใหผู้ร้บัผดิชดใชค้่าสนิไหม

ทดแทนทราบ 
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  ขอ้ ๑๙  การแจง้คําสัง่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบตามขอ้ ๑๗ และขอ้ ๑๘ ใหแ้จง้ดว้ย

ว่าผูน้ัน้มสีทิธริอ้งทุกขต่์อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขแ์ละฟ้องคดต่ีอศาลได ้พรอ้มกบัแจง้

กาํหนดอายคุวามรอ้งทุกขแ์ละอายคุวามฟ้องคดต่ีอศาลใหท้ราบดว้ย 

  ข้อ ๒๐  ในกรณีร่วมกันแต่งตัง้คณะกรรมการตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ให ้

ผูแ้ต่งตัง้ร่วมร่วมกนัวนิิจฉยัสัง่การ และเสนอความเหน็ทัง้หมด ไมว่่าจะเหน็ตรงกนัหรอืไม่ ไป

ยงักระทรวงการคลงั และเมื่อไดด้ําเนินการตามขอ้ ๑๗ และขอ้ ๑๘ แลว้ ถ้าผลในชัน้ทีสุ่ด ผู้

แต่งตัง้ร่วมยังมีความเห็นตามข้อ ๑๘ แตกต่างกันจนหาข้อยุติไม่ได้ ก็ให้เสนอเรื่องให้

คณะรฐัมนตรวีนิิจฉยัชีข้าด 

  ขอ้ ๒๑  ในการพจิารณาของกระทรวงการคลงั ใหม้ ี“คณะกรรมการพจิารณา

ความรบัผดิทางแพง่” เป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ต่อกระทรวงการคลงั 

  ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงประกอบดว้ยอธบิดกีรมบญัชกีลางเป็นประธาน

กรรมการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงานอยัการสูงสุด ผู้แทน

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนกระทรวงการคลังตามจํานวนที่จําเป็นซึ่งปลัด

กระทรวงการคลงัแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 

  คณะกรรมการพจิารณาความรบัผดิทางแพ่งอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อ

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีม่อบหมายได ้

  ในการประชุมของคณะกรรมการพจิารณาความรบัผดิทางแพ่ง ใหนํ้าความใน 

ขอ้ ๑๓ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต์ ไดใ้หค้าํอธบิาย3 6

๗๑
 ความในขอ้ ๒๑ น้ีว่า 

คณะกรรมการฯตามข้อน้ีเป็นคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วตามระเบียบเดิม คณะกรรมการฯ 

ตามระเบยีบน้ีสามารถแต่งตัง้คณะอนุกรรมการไดด้ว้ยเน่ืองจากตอ้งทาํการตรวจสอบราชการ

สว่นทอ้งถิน่และรฐัวสิาหกจิเพิม่ขึน้ดว้ย 

  “ขอ้ ๒๒  ในกรณทีีค่วามเสยีหายเกดิแก่เงนิ ใหใ้ชเ้ป็นเงนิแต่เพยีงอยา่งเดยีว 

  ขอ้ ๒๓  ในกรณีทีค่วามเสยีหายมไิดเ้กดิแก่เงนิ จะดําเนินการดงัต่อไปน้ีแทน

การชาํระเงนิกไ็ด ้

  (๑) ชดใช้เป็นทรพัย์สินอย่างเดียวกัน โดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และ

ลกัษณะเดยีวกนักบัทรพัยส์นิทีสู่ญหายหรอืเสยีหายและใชง้านแทนไดเ้ช่นเดยีวกบัทรพัยส์นิ 

ทีส่ญูหายหรอืเสยีหาย โดยทาํสญัญายนิยอมชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเป็นทรพัยส์นิดงักล่าว 
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  (๒) ซ่อมแซมหรือบูรณะทรพัย์สินที่ชํารุดเสียหายให้คงสภาพเดิมโดยทํา

สญัญาวา่จะจดัการใหท้รพัยส์นิคงสภาพเหมอืนเดมิภายในเวลาไมเ่กนิหกเดอืน 

  (๓) การชดใชเ้ป็นทรพัยส์นิหรอืการซ่อมแซมหรอืบูรณะทรพัย์สนิที่แตกต่าง 

ไปจาก (๑) หรอื (๒) ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัก่อน 

  การชดใชค้่าเสยีหายเป็นทรพัยส์นิหรอืการซ่อมแซมหรอืบูรณะทรพัยส์นิตาม

วรรคหน่ึง ใหม้กีารตรวจรบัตามระเบยีบว่าดว้ยการพสัดุของทางราชการหรอืของหน่วยงาน 

ของรฐันัน้ ๆ 

  การทําสญัญาตามวรรคหน่ึงต้องจดัใหม้ผีูค้ํ้าประกนั และในกรณีทีเ่หน็สมควร 

จะใหว้างหลกัประกนัดว้ยกไ็ด ้

  ข้อ ๒๔  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดตาย ให้รีบดําเนินการตามระเบียบน้ี 

โดยอนุโลม เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และระมดัระวงัอย่าให้ขาดอายุความมรดก ในกรณีที ่

ผูแ้ต่งตัง้เหน็ว่าเจา้หน้าทีต่อ้งรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรฐั ใหส้่งเรื่องให้

พนักงานอยัการเพื่อฟ้องผู้จดัการมรดกหรือทายาทต่อไป ในกรณีของผู้แต่งตัง้ร่วม ถ้ามี

ความเหน็แตกต่างกนั ใหด้าํเนินการไปพลางก่อนตามความเหน็ของผูแ้ต่งตัง้สาํหรบัหน่วยงาน

ของรฐัที่เสยีหาย และถ้าต่อมามขีอ้ยุติเป็นประการใด ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ 

ไปตามนัน้” 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิาย 3 7

๗๒ ความในขอ้ ๒๓ ว่า

เป็นไปตามระเบยีบเดมิ ส่วนความในขอ้ ๒๔ นัน้ เป็นกรณีทีเ่จา้หน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิตายซึง่หน้ี 

ที่ผูกพนัมรดกนัน้ต้องจดัการให้เสรจ็ภายใน ๑ ปีนับแต่วนัที่ลูกหน้ีตาย ทัง้น้ี ตามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา ๑๗๕๔38

๗๓ 
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 ๗๓ มาตรา ๑๗๕๔ หา้มมใิหฟ้้องคดมีรดกเมื่อพน้กําหนดหน่ึงปีนบัแต่เมื่อเจา้มรดกตายหรอืนบัแต่

เมือ่ทายาทโดยธรรมไดรู้ห้รอืควรไดรู้ถ้งึความตายของเจา้มรดก 

     คดฟ้ีองเรยีกตามขอ้กําหนดพนิัยกรรมมใิหฟ้้องเมื่อพน้กําหนดหน่ึงปีนับแต่เมื่อผูร้บัพนิยักรรม 

ไดรู้ห้รอืควรไดรู้ถ้งึสทิธซิึง่ตนมอียูต่ามพนิยักรรมภายใตบ้งัคบัแห่งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมาย

น้ี ถ้าสทิธเิรยีกรอ้งของเจ้าหน้ีอนัมตี่อเจา้มรดกมกีําหนดอายุความยาวกว่าหน่ึงปี มใิหเ้จ้าหน้ีนัน้ฟ้องรอ้ง

เมือ่พน้กาํหนดหน่ึงปีนบัแต่เมือ่เจา้หน้ีไดรู้ห้รอืควรไดรู้ถ้งึความตายของเจา้มรดก 

     ถงึอย่างไรกด็ ีสทิธเิรยีกรอ้งตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นัน้ มใิหฟ้้องรอ้งเมื่อพน้กําหนดสบิปี 

นบัแต่เมือ่เจา้มรดกตาย 
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  “ขอ้ ๒๕ ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีต่อ้งรบัผดิและขอผอ่นชาํระคา่สนิไหมทดแทนไมว่่า

จะเกดิขึน้ในขัน้ตอนใด ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่สยีหายกาํหนดจาํนวนเงนิทีข่อผอ่นชาํระนัน้ตาม

ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายในการดํารงชพีตามฐานานุรูปของเจ้าหน้าที ่ 

ความรบัผดิชอบที่บุคคลนัน้มอียู่ตามกฎหมายหรอืศีลธรรมอนัดี และพฤติการณ์แห่งกรณี

ประกอบดว้ย 

  ในการใหผ้่อนชําระ ตอ้งจดัใหม้ผีูค้ํ้าประกนั และในกรณีทีเ่หน็สมควรจะใหว้าง

หลกัประกนัดว้ยกไ็ด”้ 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิาย 3 9

๗๔
 ความในขอ้ ๒๕ ว่า

เป็นการกําหนดว่าในการใหเ้จา้หน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิผ่อนชําระค่าสนิไหมทดแทนนัน้ ใหค้ํานึงถงึ

รายได้ของเจ้าหน้าที่ เช่น ถ้ามีรายได้มาก ก็ให้ผ่อนมาก ให้คํานึงถึงการดํารงชีพตาม

ฐานานุรปู เชน่ มรีายจา่ยมากน้อยเพยีงใด ความรบัผดิชอบทีบุ่คคลนัน้มอียูต่ามกฎหมาย เช่น 

มคีูส่มรสและบุตรทีจ่ะตอ้งอุปการะกีค่น ความรบัผดิชอบทีบุ่คคลนัน้มอียูต่ามศลีธรรมอนัด ีเชน่ 

รบัเดก็มาเลีย้ง เป็นตน้ 

  “ขอ้ ๒๖  กระทรวงการคลงัอาจประกาศกาํหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการคํ้าประกนั 

การวางหลกัประกนั หนงัสอืผอ่นชาํระ และสญัญาคํ้าประกนักไ็ด ้

  ข้อ ๒๗  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ปรากฏว่า

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถชําระหน้ีได้ ให้หน่วยงานของรฐัที่เสยีหายพจิารณาผ่อนผนัตามความ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑท์ี่กระทรวงการคลงักําหนดและต้องไม่ดําเนินคดลี้มละลายแก่ผูน้ัน้ 

แต่ถา้การทีไ่มส่ามารถชาํระหน้ีไดน้ัน้เกดิจากการประพฤตชิัว่อยา่งรา้ยแรงของเจา้หน้าที ่หรอื

เจา้หน้าทีก่ระทําการใด ๆ อนัเป็นการประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรงเพื่อใหห้น่วยงานของรฐัไม่ได้

รบัชําระหน้ีครบถ้วน ให้หน่วยงานของรฐัที่เสียหายส่งเรื่องให้พนักงานอยัการดําเนินคดี

ลม้ละลาย 

  ขอ้ ๒๘  การประนีประนอมยอมความไม่ว่าจะเกดิขึน้ในขัน้ตอนใดต้องได้รบั

ความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัก่อน เวน้แต่กระทรวงการคลงัจะประกาศกําหนดเป็นอย่าง

อื่น 

  ขอ้ ๒๙  ในกรณีตามขอ้ ๒๖ ขอ้ ๒๗ หรอืขอ้ ๒๘ ถา้เกีย่วกบัหน่วยงานของรฐั 

ที่เป็นราชการส่วนทอ้งถิ่น รฐัวสิาหกจิที่จดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัิหรอืพระราชกฤษฎีกา 

                                                                          

 ๗๔ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๒๙ 
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หรือหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบสาํหรบัหน่วยงานของรฐัแหง่นัน้ 

 

หมวด ๒ 

กรณีเจ้าหน้าท่ีของรฐักระทาํละเมิดต่อบคุคลภายนอก 

   

 

  ขอ้ ๓๐ ในหมวดน้ี 

  “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม และราชการส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงราชการส่วน

ทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั” 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิาย 4 0

๗๕ ความในขอ้ ๓๐ ว่า  

คาํว่า “หน่วยงานของรฐั” ไม่รวมถงึราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

ทัง้น้ี เพราะตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง 4 1

๗๖
 แห่งพระราชบญัญัติความรบัผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นัน้ เรื่องที่จะส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบไม่รวมถึงกรณีที่

ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืรฐัวสิาหกจิกระทาํละเมดิต่อบุคคลภายนอกดว้ย เพราะฉะนัน้ ความใน

หมวด ๒ ของระเบยีบน้ีจงึใชบ้งัคบักบัราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิาคเท่านัน้ ส่วน

หลกัการของหมวด ๒ น้ี กม็ไิดแ้ตกต่างจากในหมวด ๑ 

  “ข้อ ๓๑ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก  

ถา้เจา้หน้าทีผู่น้ัน้เหน็ว่า ความเสยีหายเกดิขึน้เน่ืองในการทีต่นไดก้ระทําในการปฏบิตัหิน้าที ่ 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้นัน้แจ้งต่อผู้บงัคบับญัชาโดยไม่ชกัช้า และให้มกีารรายงานตามลําดบัชัน้ถึง

หวัหน้าหน่วยงานของรฐัแหง่นัน้ แต่ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีเ่ป็นรฐัมนตรหีรอืกรรมการทีต่ ัง้ขึน้เพื่อ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งไม่สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดหรือผู้ซึ่งไม่มี

ผูบ้งัคบับญัชา ใหด้าํเนินการตามขอ้ ๙ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) และใหนํ้าขอ้ ๘ ถงึขอ้ ๒๐ มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 

  ข้อ ๓๒  ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคําขอให้หน่วยงานของรฐัชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดั หรอืกระทรวงการคลงัในกรณีทีเ่จา้หน้าที่
                                                                          

 ๗๕ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๒๙ 

 ๗๖ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๒๙ 
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มไิดส้งักดัหน่วยงานใดหรอืหน่วยงานของรฐัแห่งใดแห่งหน่ึง ในกรณีทีค่วามเสยีหายเกดิจาก

ผลการกระทําของเจา้หน้าทีห่ลายหน่วยงาน รบัคําขอนัน้และดําเนินการตามระเบยีบน้ีโดยไม่

ชกัชา้ 

  ในกรณีที่ผูเ้สยีหายยื่นคําขอผดิหน่วยงาน ใหห้น่วยงานผูร้บัคําขอรบีส่งเรื่อง 

ไปยงัหน่วยงานของรฐัทีเ่หน็วา่เป็นหน่วยงานของรฐัทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบพจิารณาต่อไป และให้

แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ กรณีดงักล่าวน้ี ให้ถือว่าหน่วยงานของรฐัได้รบัคําขอให้ชดใช้ค่า

สนิไหมทดแทนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํขอทีส่ง่มานัน้ 

  ขอ้ ๓๓  เมื่อไดร้บัคาํขอตามขอ้ ๓๒ และหน่วยงานของรฐัทีไ่ดร้บัคาํขอไวเ้หน็

วา่เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัตน ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ดาํเนินการต่อไปโดยไมช่กัชา้ 

  ขอ้ ๓๔  ในกรณีที่ต้องชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูย้ ื่นคําขอ ใหห้น่วยงาน 

ของรฐัทีต่อ้งชดใชค้า่สนิไหมทดแทนปฏบิตัติามทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด 

  ใหค้ดิดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบี้ยผดินัดนับแต่วนักระทําละเมดิในจํานวนเงนิที่

ตอ้งชดใชค้า่สนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูย้ ืน่คาํขอ จนถงึวนัชาํระคา่สนิไหมทดแทน 

  ขอ้ ๓๕  ในกรณทีีผู่เ้สยีหายฟ้องคดต่ีอศาล ใหผู้ม้อีาํนาจแต่งตัง้ตัง้คณะกรรมการ

โดยไม่ชกัช้า เว้นแต่จะได้มีการตัง้คณะกรรมการดงักล่าวไว้แล้ว และให้ประสานงานกับ

สํานักงานอยัการสูงสุดเพื่อเตรยีมการต่อสู้คดีต่อไป พร้อมทัง้รายงานให้กระทรวงการคลงั

ทราบและปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัคาํแนะนําจากกระทรวงการคลงั 

  ขอ้ ๓๖  ถ้าผูแ้ต่งตัง้เหน็ว่าความเสยีหายเกดิจากเจา้หน้าที่มไิดก้ระทําในการ

ปฏบิตัหิน้าที ่หรอืเมื่อไดฟ้งัความเหน็ของคณะกรรมการหรอืไดร้บัทราบผลการพจิารณาของ

กระทรวงการคลงัแลว้ เหน็ว่าความเสยีหายเกดิจากเจา้หน้าทีม่ไิดก้ระทําในการปฏบิตัหิน้าที ่ 

ใหเ้รยีกเจา้หน้าทีผู่น้ัน้เขา้มาเป็นคูค่วามในคดดีว้ย” 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิาย 4 2

๗๗ ความในขอ้ ๓๖ ว่า 

ถ้า ผู้แต่งตัง้พิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่มิได้กระทําการในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้เรียก

เจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย ถ้าเป็นการกระทําในทางส่วนตัว ก็ต้องรบัผิดเป็น

ส่วนตวั ขอ้ ๓๖ น้ีจะมสี่วนช่วยใหโ้จทก์ทีเ่ป็นเอกชนซึ่งฟ้องหน่วยงานของรฐัแลว้ ปรากฏว่า

ฟ้องผดิตวั ซึ่งถ้าจะต้องไปยื่นฟ้องเจา้หน้าทีใ่หม่ กเ็สยีเวลาอยู่เหมอืนกนั แมว้่าจะไดร้บัการ

ขยายอายุความออกไป ๖ เดอืนตามมาตรา ๗ วรรคสอง43

๗๘ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิกต็าม แต่ถา้
                                                                          

 ๗๗ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๒๙ 

 ๗๘ โปรดดขูอ้ ๓.๔.๒ ในหน้า ๔๗ 
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ปรากฏว่าเป็นการรบัผดิชอบส่วนตวัของเจา้หน้าที ่ถ้าหน่วยงานของรฐัเรยีกเจา้หน้าทีเ่ขา้มา

รบัผดิชอบในคดเีสยี ผูเ้สยีหายก็ไม่ต้องไปยื่นฟ้องใหม่เป็นคดทีี่สอง ขอ้ ๓๖ จงึกําหนดขึ้น

เพือ่ใหม้สีว่นชว่ยเอกชนทีเ่สยีหายดว้ย ไมต่อ้งยุง่ยากในการฟ้องมากนกั 

  ขอ้ ๓๗  ถา้ผลการพจิารณาของผูแ้ต่งตัง้ยุตเิป็นทีสุ่ดว่า ความเสยีหายเกดิจาก

เจา้หน้าทีไ่ดก้ระทาํในการปฏบิตัหิน้าที ่จะตอ้งไม่มกีารเรยีกเจา้หน้าทีเ่ขา้มาเป็นคู่ความในคด ี 

แต่ถ้าผูเ้สยีหายไดฟ้้องเจา้หน้าทีต่่อศาลก่อนแลว้ หรอืมกีารเรยีกเจา้หน้าทีเ่ขา้มาเป็นคู่ความ 

ในคดก่ีอนแล้ว ให้ผู้แต่งตัง้แจ้งผลการพจิารณาให้พนักงานอยัการเพื่อแถลงต่อศาลเพื่อให้

เจา้หน้าทีม่โีอกาสพน้จากการเป็นคู่ความในคด ีและขอใหพ้นกังานอยัการช่วยเหลอืทางคดแีก่

เจา้หน้าทีใ่นระหวา่งนัน้ดว้ย 

  ขอ้ ๓๘  ในกรณหีน่วยงานของรฐัตอ้งรบัผดิต่อบุคคลภายนอกในความเสยีหาย 

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นัน้ ความรบัผดิของเจ้าหน้าที่จะมหีรอืไม่ และ

เพียงใด เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ในภายหลัง  

ซึ่งคณะกรรมการ ผูแ้ต่งตัง้และกระทรวงการคลงั แล้วแต่กรณี ต้องพจิารณาดว้ยว่าจะมกีาร 

ไล่เบี้ยหรอืไม่ หรอืจะไล่เบี้ยให้ชดใช้เพยีงใด และให้นําขอ้ ๒๒ ถึงข้อ ๒๙ มาใช้บงัคบักบั 

การชดใชค้า่สนิไหมทดแทนทีห่น่วยงานของรฐัไดใ้ชใ้หแ้ก่ผูเ้สยีหายโดยอนุโลม” 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิาย 4 4

๗๙
 ความในขอ้ ๓๗ ว่า

เป็นการวางหลกัในทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นที่ยุติว่า 

เจา้หน้าทีไ่ดก้ระทาํไปในการปฏบิตัหิน้าที ่คอืเป็นละเมดิทางปกครอง ขอ้ ๓๗ กก็ําหนดหา้มมิ

ใหเ้รยีกเจา้หน้าทีเ่ขา้มาเป็นคู่ความในคด ีหน่วยงานของรฐัตอ้งรบัหน้าไปจนจบคด ีเสรจ็แลว้

จะมาไล่เบี้ยกนัอย่างไร กเ็ป็นเรื่องภายใน ถ้าเจา้หน้าที่ไม่ยอมชําระ กค็่อยมาดําเนินการกนั

ใหม่ แต่ถ้าเกดิมกีารเรยีกเจ้าหน้าที่เขา้มาเป็นคู่ความในคดก่ีอนแล้วก็ด ีหรอืเอกชนไดฟ้้อง

เจ้าหน้าที่ต่อศาลก่อนแล้วก็ดี ข้อ ๓๗ ก็กําหนดว่าให้ผู้แต่งตัง้คณะกรรมการฯแจ้งผลการ

พจิารณาใหพ้นักงานอยัการทราบเพื่อแถลงต่อศาลว่าเรื่องน้ีเป็นเรื่องในทางราชการจรงิ ๆ 

หน่วยงานของรฐัตอ้งรบัผดิชอบ เพื่อทีศ่าลจะไดช้ีข้าดเบื้องต้นใหเ้จา้หน้าทีผู่น้ัน้หลุดพน้จาก

การเป็นคูค่วามในคด ีซึง่จะทาํใหเ้จา้หน้าทีส่บายใจมากขึน้ 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์ไดใ้หข้อ้สงัเกตเป็นการสรปุ45

๘๐ วา่ ขณะน้ี

เจา้หน้าทีม่คีวามรบัผดิในการทาํงานอยู ่๓ สว่น คอื ทางวนิยั ทางแพง่ และทางอาญา 
                                                                          

 ๗๙ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๓๐ 

 ๘๐ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๓๐-๓๑ 
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  ในทางวินัยนัน้ การที่เจ้าหน้าที่ทําให้เอกชนได้รบัความเสียหายหรือทําให้

ทรพัยส์นิของทางราชการเสยีหาย เจา้หน้าทีก่อ็าจถูกสอบสวนทางวนิยัได ้ซึง่แต่เดมินัน้เวลาที่

เจ้าหน้าที่ถูกสอบสวนทางวนิัย ก็จะไม่ได้รบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน แต่ต่อมา ก.พ. เริม่เหน็

ความสาํคญัของเรื่องน้ีว่าระบบทีใ่ชอ้ยูเ่ดมิทาํใหข้า้ราชการผูน้ัน้ตอ้งอยูอ่ยา่งโดดเดีย่ว จงึไดม้ี

การแกไ้ขกฎ ก.พ. ไปแลว้วา่ ในระหวา่งทีถู่กสอบสวน ขา้ราชการผูน้ัน้กอ็าจไดร้บัการเลื่อนขัน้

เงนิเดอืนได้ตามปกติ กล่าวคอื ถ้าผลการสอบสวนออกมาว่ามไิด้กระทําผดิ ก็ให้ได้รบัการ

เลื่อนขัน้เงนิเดอืนจรงิ แต่ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นความผดิรา้ยแรง กจ็ะไม่ใหไ้ดร้บั

การเลื่อนชัน้เงนิเดอืนจรงิโดยใหเ้กบ็ไวก่้อน 

  ในทางแพ่งนัน้ ขณะน้ีมพีระราชบญัญตัิความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่

พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบ้งัคบัแลว้ เจา้หน้าทีก่จ็ะไดร้บัความเป็นธรรมมากขึน้ ไมใ่ช่ถูกไล่เบีย้ในความ

เสยีหายทัง้หมดหรอืถูกฟ้องคดใีหต้อ้งรบัผดิเป็นสว่นตวัอยา่งทีเ่ป็นมาแต่เดมิ 

  สาํหรบัพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นัน้ไดว้าง

ขัน้ตอนต่าง ๆ ในการทาํงานของเจา้หน้าทีไ่วต้ัง้แต่ก่อนกระทาํจนถงึหลงัการกระทาํ ซึง่อาจจะ

เป็นการเพิม่ภาระใหแ้ก่เจา้หน้าที ่แต่กเ็ป็นการเพิม่ภาระในเรื่องทีเ่จา้หน้าทีค่วรจะตอ้งทําอยู่

แลว้ ซึ่งเมื่อมกีารปฏบิตัติามขัน้ตอนต่าง ๆ ทีพ่ระราชบญัญตัดิงักล่าวกําหนดไวแ้ลว้ ผลของ

การทํางานทีอ่อกมาส่วนใหญ่จะมคีวามถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยผลงานจะมคีุณภาพทีด่กีว่า

และมคีวามผดิพลาดน้อยลง โอกาสทีเ่จา้หน้าทีจ่ะถูกฟ้องคดใีนทางแพ่งและในทางอาญากจ็ะ

น้อยลงไปดว้ย โดยมกีฎหมายทัง้สองฉบบัดงักล่าวขา้งตน้ชว่ยเป็นเกราะกาํบงัให ้

 


