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นิติกรชํานาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒  สํานักกฎหมาย 
 

  ด้วยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๓ (๕๑) กําหนดให้
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เพื่อเป็นการทําความเข้าใจหลักกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ให้มากย่ิงขึ้น เนื้อหาในบทความนี้จะเป็นการอธิบายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ความเป็นมาของกฎหมาย บทนิยามความหมายของการกระทําละเมิด 
องค์ประกอบความผิดเก่ียวกับการกระทําละเมิด ตลอดจนสิทธิในการอุทธรณ์คําสั่งให้ชดใช้เงิน
โดยสังเขป พร้อมทั้งตัวอย่างคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
และคําพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพและลดข้อพิพาทกรณีเกิดความความเสียหาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยสุจริต 
  ๑. ความเป็นมา 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภารกิจของหน่วยงานนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายข้ึน ทั้งกับเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองหรือกับหน่วยงานของรัฐ หรือแม้แต่กับ
บุคคลภายนอก ซึ่งก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้น 
เต็มจํานวนความเสียหายเสมือนหน่ึงว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้กระทําในฐานะส่วนตัว และหากความ
เสียหายนั้น เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่หลายคน เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องทุกคนก็จะต้องร่วมกัน
รับผิดอย่างลูกหนี้ ร่วม โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ เ ก่ียวข้องต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ในความเสียหายนั้นจนเต็มจํานวนความเสียหาย กล่าวคือ ถ้าเจ้าหนี้หรือผู้เสียหายไม่สามารถ
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เจ้าหนี้หรือผู้เสียหายมีสิทธิ
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหน่ึงหรือหลายคนรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจนเต็มจํานวน 
อยู่นั่นเอง การกําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
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กลายเป็นอุปสรรคอย่างสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ด้วยเกรงว่าการกระทํา 
ของตน อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นและตนต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งไม่เป็น
ธรรมต่อเจ้าหน้าที่ และการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้าตัดสินใจกระทําการตามหน้าที่นี้ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประสิทธิภาพในการจัดทําบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างมาก ในที่สุด
ผลเสียก็จะตกแก่ประชาชน๑ 
  จากความเ ป็นมาและสภาพปัญหาดั งกล่ าว  ต่อมา  จึ ง มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีเจตนารมณ์ปรากฏตาม
เหตุผลท้ายพระราชบัญญัติ กล่าวคือ “การที่เจ้าหน้าที่ดําเนินกิจการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้น 
หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่
จะต้องรับผิดในการกระทําต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เม่ือการที่ทําไปทําให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใด ก็จะมีการฟ้องไล่เบ้ียเอาจากเจ้าหน้าที่เต็มจํานวนนั้น  
ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น 
ยังมีการนําหลักเร่ืองลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิด 
ในการกระทําของเจ้าหน้าที่ผู้อื่นด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้รับเงินครบโดยไม่คํานึงถึง 
ความเป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็น
การบ่ันทอนกําลังขวัญในการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหาร
เพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจดําเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน  
อนึ่ง การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทํางานของเจ้าหน้าที่ ยังมีวิธีการในการ
บริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกส่วนหนึ่งอันเป็นหลักประกัน 
มิให้เจ้าหน้าที่ทําการใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว ดังนั้น จึงสมควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด
ทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเม่ือเป็นการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจ 
ให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิด 
ของแต่ละคนมิให้นําหลักลูกหนี้ ร่วมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ …………...”๒ กรณีจึงสามารถสรุปสาระสําคัญหรือเจตนารมณ์
ในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ดังนี้  

                                                            

 ๑ นายปกรณ์ นิลประพันธ์, สาระสําคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙, http://public-

law.net/publaw/view.aspx?id=612 : สืบค้นเม่ือ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
 ๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๑๓ ตอนท่ี ๖๐ ก  
เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙. 



๓ 
 

   (๑) แยกการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ กรณี
เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก และกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 
   (๒) กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
    (๒.๑) แยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ออกจากการกระทําละเมิดที่มิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยหากเป็นการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่
ที่มิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว แต่หากเป็นการกระทํา 
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายกําหนดให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายไปก่อน 
    (๒.๒) กําหนดหลักเกณฑ์ในการที่หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิไล่เบ้ีย
ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินคืนให้แก่หน่วยงานของรัฐภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายไปก่อน โดยหน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธ ิ
ไล่เบ้ียโดยเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนให้แก่หน่วยงานของรัฐได้
เฉพาะเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ส่วนหน่วยงานของรัฐ 
จะใช้สิทธิไล่เบ้ียได้มากน้อยเพียงใดนั้น ก็จะต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป โดยหน่วยงาน
ของรัฐไม่จําต้องเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้จนเต็มจํานวนความเสียหาย 
    (๒.๓) กําหนดหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิไล่เบ้ียกรณีการกระทํา
ละเมิดเกิดขึ้นจากการกระทําของเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นําหลักความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะรับผิดเพียงใดนั้นให้ขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป โดยหน่วยงานของรัฐไม่จําต้องได้รับชดใช้จนเต็มจํานวนความเสียหาย 
   (๓) กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ กําหนดหลักเกณฑ์ 
ในการที่หน่วยงานของรัฐจะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน
ของรัฐได้แต่เฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น 
และในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น เม่ือหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัด 
อยู่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ถูกกระทําละเมิดแล้ว หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น
สังกัดจะใช้สิทธิไล่เบ้ียได้มากน้อยเพียงใดนั้นต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป โดยหน่วยงาน
ของรัฐไม่จําต้องเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้จนเต็มจํานวนความเสียหาย      
   ส่วนกรณีการกระทําละเมิดเกิดขึ้นจากการกระทําของเจ้าหน้าที่หลายคน
เจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่ต้องร่วมกันรับผิดอย่างลูกหนี้ ร่วม แต่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ 
แต่ละคนสมควรต้องรับผิดมากน้อยเพียงใด และหน่วยงานของรัฐไม่จําต้องได้รับชดใช้จนเต็มจํานวน
ความเสียหาย 
 



๔ 
 

  ๒. ความหมายของการกระทําละเมิด 
  สําหรับความหมายของการกระทําละเมิดนั้น มีนักกฎหมายได้ให้ความหมายเอาไว้
เป็นจํานวนมาก๓ เช่น 
   ศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล “ละเมิด ได้แก่ การกระทําหรือเหตุการณ์ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ละเมิดเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้อย่างหน่ึง คือ ก่อนมีการละเมิดยังไม่มีหนี้เกิดขึ้น 
เม่ือมีการละเมิดแล้วจึงมีหนี้ เกิดขึ้นดังที่ เ รียกกันว่า เป็นหน้ีที่ เกิดโดยผลของกฎหมายมิใช ่
โดยเจตนาก่อหนี้”๔ 
   ศาสตราจารย์ ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร “ละเมิดเป็นกรณีที่มีการกระทําอันทําให้
เกิดความเสียหายแก่เอกชน เป็นเหตุให้ผู้กระทําถูกบังคับให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ นอกขอบเขตการกระทําที่เนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามหนี้ในสัญญา”๕ 
   รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศิรินิล “ละเมิด (torts) เป็นการกระทําให้ผู้อื่น
เสียหาย ล่วงสิทธิของผู้อื่นโดยปราศจากอํานาจหรือเกินกว่าอํานาจที่ตนมีอยู่ ทําให้ผู้อื่นนั้นได้รับ
ความเสียหายต่อสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึงที่มีกฎหมายรับรองและคุ้มครองอยู่”๖ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ “ละเมิด คือการที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง
กระทําหรือละเว้นการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และด้วยการกระทําหรือละเว้นการกระทํา
นั้น เป็นเหตุให้บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงได้รับความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธ ิ
อย่างหน่ึงอย่างใด”๗ 
   รองศาสตราจารย์ สุษม ศุภนิตย์ “การกระทําอันเป็นละเมิด หมายความถึง  
การกระทําให้เกิดเสียหายต่อบุคคลอื่นโดยไม่มีสิทธิ หรือที่เรียกว่าล่วงสิทธิ ผิดหน้าที่ ซึ่งหมายความ
ถึงการล่วงล้ําเข้าไปทําให้เสียหายต่อสิทธิของผู้อื่น อันตนมีหน้าที่จักต้องเคารพในสิทธินั้น”๘ 

                                                            

 ๓ สํานักงานศาลปกครอง, แนวคําวินิจฉัยคดีปกครองเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าท่ี : กรณีการกระทําโดยจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่อ, กรุงเทพมหานคร, พ.เพรส, ๒๕๕๓.หน้า ๔-๗. 
 ๔  วารี นาสกุล, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกส่ังและลาภมิควรได้, (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพ์วิบูลย์กิจการพิมพ์, ๒๕๔๔) หน้า ๕. 
 ๕  จ๊ีด เศรษฐบุตร , “กฎหมายของประเทศท่ีใช้ประมวล”, วารสารนิติศาสตร์ , (เล่ม ๓ ตอน ๒ กันยายน ๒๕๑๔) ,  
หน้า ๑๑๙-๑๒๐. 
 ๖ ชูศักด์ิ ศิรินิล, ตําราประกอบการศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได้, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง,๒๕๒๖), หน้า ๑.  
 ๗ วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทํา 
ทางปกครอง, แก้ไขเพิ่มเติม, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๙), หน้า ๓๑๕. 
 ๘ สุษม ศุภนิตย์, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด, พิมพ์ครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
นิติบรรณการ, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒. 



๕ 
 

   จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การกระทํา
ละเมิดเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้ทําละเมิด โดยผู้เสียหาย 
มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตน และผู้กระทําละเมิดมีหน้าที่
จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ด้วยเหตุนี้ละเมิดจึงเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้โดยผลของกฎหมาย 
  ๓. องค์ประกอบของการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  องค์ประกอบของการกระทําอันเป็นละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๙ มีอยู่ ๓ ประการ 
   ๓.๑ ประการที่หนึ่ง ต้องมีการกระทําละเมิดเกิดขึ้น การพิจารณาว่า 
การกระทําใดเป็นการกระทําโดยละเมิดหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด มาตรา ๔๒๐ “ผู้ ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  
ทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 
ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการ
นั้น” สามารถแยกองค์ประกอบความผิดได้ ดังนี้ 
    ๓.๑.๑ ต้องมีการกระทํา ซึ่ง "การกระทํา" หมายถึง การเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยรู้สํานึกในการเคลื่อนไหวและอยู่ในบังคับของจิตใจผู้กระทํา และรวมถึงการงดเว้น 
ที่จะกระทําการอันมีหน้าที่ต้องกระทําด้วย ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ตามระเบียบปฏิบัติงาน 
ตามสัญญา ตามวิชาชีพ แต่ไม่รวมถึงหน้าที่ตามศีลธรรม๑๐ 
    ๓ .๑ .๒ ต้องเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  
การกระทําโดย "จงใจ" นั้น กฎหมายหมายถึงการกระทําโดยผู้กระทํารู้สํานึกถึงผลเสียหาย 
ที่จะเกิดจากการกระทําของตน กล่าวคือ รู้ว่าการกระทํานั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น 
ส่วนว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้นไม่สําคัญ ซึ่งการกระทําโดยจงใจในกรณีนี้ 
มีความหมายกว้างกว่ากระทําโดย "เจตนา" ตามประมวลกฎหมายอาญา (ป.อ. มาตรา ๕๙)  
การกระทําโดยเจตนาในทางอาญานั้น อาจเป็นได้ทั้งการกระทําโดยประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล 
ส่วนจงใจ หมายถึง การกระทําที่ผู้กระทํารู้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย และความเสียหายนั้นเป็นความเสียหายต่อสิทธิในชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน  

                                                            

 ๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ บัญญัติไว้ ดังน้ี 

  “มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าท่ีของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าท่ี  
ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ 

  ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องรับผิดตามวรรคหน่ึง” 
 ๑๐ นายปกรณ์ นิลประพันธ,์ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙. 



๖ 
 

หรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด แต่อย่างไรก็ดี รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เห็นว่า  
การกระทําโดย “จงใจ” ในทางแพ่งกับ “เจตนา” ในทางอาญาไม่มีความแตกต่างกัน การกระทํา 
โดยจงใจ หมายถึง การกระทําที่ผู้กระทํารู้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิในชีวิต ร่างกาย 
อนามัย ทรัพย์สิน สิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด ที่ว่ารู้นี้หมายความว่าผู้กระทําประสงค์ต่อผล คือ  
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หรือแม้ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ต้องการให้เกิดผลน้ันแต่ก็เล็งเห็นได้โดยแน่แท ้
ว่าจะเกิดผลเช่นนั้นถือว่าเป็นการกระทําโดยจงใจเช่นกัน๑๑ 
    การกระทํ า โดยประมาทเลิน เล่อ  ประมวลกฎหมายแพ่ ง 
และพาณิชย์มิได้กําหนดความหมายไว้เป็นการเฉพาะ แต่อาจเทียบเคียงได้กับประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่ “กระทําโดยประมาท ได้แก่ กระทําความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทํา 
โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่ งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ 
และผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่” จะเห็นได้ว่า การกระทํา
โดยประมาทเลินเล่อ คือ การกระทําโดยไม่จงใจ แต่กระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคล 
ในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวังเท่ากับบุคคล 
ที่อยู่ในภาวะอย่างเดียวกันกับผู้กระทําพึงใช้ความระมัดระวังได้ แต่ผู้กระทําหาได้ใช้ไม่๑๒ 
    “วิสัย” หมายถึง สภาพเกี่ยวกับตัวผู้กระทํา เช่น อายุ เพราะเด็ก
และผู้ใหญ่จะมีความระมัดระวังในเร่ืองเดียวกันต่างกัน เนื่องจากมีประสบการณ์แตกต่างกัน เพศ
ชายและหญิงต่างมีความระมัดระวังในแต่ละเร่ืองต่างกัน ผู้ประกอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง  
หรือผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือผู้ปฏิบัติงานใดงานหนึ่งมาเป็นระยะเวลานาน ก็ย่อมมีความ
ระมัดระวังในวิชาชีพหรือเร่ืองที่ตนเชี่ยวชาญหรือชํานาญงานมากกว่าคนทั่วไป  
    “พฤติการณ์” หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมผู้กระทํา เช่น เหตุเกิด
กลางวันหรือกลางคืนมีฝนตกถนนลื่นหรือไม่ มีเวลาที่จะคิดคํานวณไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะ
กระทําการใดการหนึ่งลงไปหรือไม่ เพราะพฤติการณ์แวดล้อมเหล่านี้จะมีผลต่อระดับความ
ระมัดระวังในการกระทําที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น เช่น ถ้าฝนตกถนนลื่นผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วไป
ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นกว่าการขับรถยนต์ในภาวะปกติ  
    ๓.๑.๓ โดยผิดกฎหมาย เป็นการกระทําโดยไม่มีอํานาจหรือไม่มี
สิทธิหรือทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Unlawfully) และรวมความถึงการใช้อํานาจที่มีอยู่เกินส่วน
หรือใช้อํานาจตามกฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น  

                                                            

 ๑๑ วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทํา 
ทางปกครอง, หน้า ๓๒๔. 
 ๑๒ สุษม ศุภนิตย์,คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด, หน้า ๑๗. 



๗ 
 

    ๓ .๑ .๔  เ กิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น  ความเสียหายนั้ น 
จะเป็นความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด 
ก็ได้ แต่ต้องเป็นความเสียหายที่แน่นอน ไม่ว่าจะเกิดข้ึนแล้วในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ก็จะต้องเป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งความเสียหายจะต้องเกิดจากผลโดยตรง 
ของผู้กระทําด้วย และผู้ที่ ได้ รับความเสียหายต้องเป็นบุคคลอื่นที่ ไ ม่ใช่ผู้กระทําโดยตรง 
หรือมีส่วนร่วมในการกระทํานั้น 
   ๓ .๒  ประการที่ สอง  ต้ อ ง เป็นการกระทํ าละ เ มิด โดย เจ้ าหน้ าที่   
ซึ่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔ กําหนดบทนิยาม 
“เจ้าหน้าที่” และ “หน่วยงานของรัฐ” ดังนี้  
   "เจ้าหน้าที่" หมายความว่า “ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการ หรือฐานะอื่นใด”  
   “หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า "กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 
ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย”๑๓ ในการนี้  
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๓ (๕๑) กําหนดให้
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ 
   ดังนั้น บุคคลทุกประเภทที่ทํางานให้แก่หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลที่กฎหมายกําหนด 
ให้เป็นเจ้าหน้าที่ เช่น บุคคลที่ต้องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐภายใต้บังคับแห่งกฎหมายนี้ทั้งสิ้น 
   กรณีลูกจ้างเป็นคร้ังคราวเฉพาะงานนั้น ให้พิจารณาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างลูกจ้างกับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ ถ้ามีความสัมพันธ์ในลักษณะการใช้อํานาจบังคับ
บัญชาก็ถือว่าเป็นลูกจ้างตามนัย มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ 
แต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างนั้นก็มิใช่ลูกจ้างตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ๑๔ อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานของรัฐ 
                                                            

 ๑๓ พระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙   
พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๑๔ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  เรื่องเสร็จท่ี ๘๔๙/๒๕๔๒ 



๘ 
 

ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ฯลฯ ย่อมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามนัยพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ด้วย๑๕ กรณีที่หน่วยงานของรัฐ 
ทําสัญญาจ้างเอกชนทําหน้าที่บางอย่างแทนหน่วยงานของรัฐ เช่น กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ). ทําสัญญาตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) หรือประชาชนเพื่อทําหน้าที่เก็บค่าไฟฟ้า 
แทน กฟภ. นั้น มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทําของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อบต.  
และประชาชนผู้ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ดังกล่าวจึงมิใช่เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ๑๖  
   ๓.๓ ประการที่สาม ต้องเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ การกระทํา
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอํานาจหน้าที่อย่างใด
อย่างหน่ึง และการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือแก่รัฐ
ขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หน้าที่อาจเกิดจากระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชา
ที่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้ ซึ่งการกระทําหรือละเว้นการกระทําในหน้าที่ดังกล่าว หากก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอื่นหรือแก่รัฐก็เป็นการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 
   ตัวอย่างคดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 
เช่น เทศบาลตําบลชลบถวิบูลย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้รับจ้างได้ก่อสร้างทางรุกล้ําเข้าไปในที่ดิน 
ของผู้ฟ้องคดี คิดเป็นเนื้อที่ ๓ งาน ๙๑.๙ ตารางวา และโดยที่การก่อสร้างทางสาธารณะเป็นการ
ดําเนินกิจการทางปกครองอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา  ๑๖  (๒ )  
แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคหน่ึง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
ในการจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ดังนั้น การสร้างทางสาธารณะที่พิพาทจึงเป็นการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งแม้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่อาจ
กระทําในทางที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือผู้ฟ้องคดีโดยไม่มี
กฎหมายให้อํานาจได้ ดังนั้น เ ม่ือผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทําการเวนคืนที่ดินพิพาทส่วนที่ รุกล้ํา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ไม่มีการตกลงซื้อขายที่ดินส่วนดังกล่าว และไม่มี
หลักฐานว่ าผู้ฟ้องคดีซึ่ ง เ ป็น เจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ ดินได้อุทิศที่ ดินส่วนนั้น ให้ เ ป็นทาง
สาธารณประโยชน์ หรือมีการมอบอํานาจของผู้ฟ้องคดีให้บุคคลใดดําเนินการเช่นว่านั้น กรณีจึงเป็น
การกระทําละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐  

                                                            

 ๑๕ นายปกรณ์ นิลประพันธ์, สาระสําคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙. 

 ๑๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  เรื่องเสร็จท่ีท่ี ๘๙๖/๒๕๔๒ 



๙ 
 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องดําเนินการคืนพื้นที่ส่วนดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ฟ้องคดีด้วยการร้ือถอนทางสาธารณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างไว้และคืนที่ดินส่วนนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๒๘๔/๒๕๖๐) 
   ตัวอย่างคดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ เช่น
เทศบาลไม่ซ่อมแซมถนนที่ชํารุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีประสบ
อุบัติเหตุ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๒๐/๒๕๖๐) องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 
๖๗ กําหนดหน้าที่เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล แต่การนําไม้ไผ่ผูกด้วยถุงพลาสติกไปปักไว้ให้เป็นจุดสังเกตในบริเวณถนนที่มี
สภาพชํารุดยังไม่ถือว่าเป็นการเตือนภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเพียงพอ อันเป็นการละเลยต่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเป็นการไม่ดําเนินการอย่างเพียงพอในการป้องกัน เป็นเหตุให้
รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย กรณีจึงถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลกระทําละเมิด 
ต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๖๒๒/๒๕๕๘) 
   ตัวอย่างคดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดจากการออกกฎ เช่น ประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่
ใยหินต้องระบุในผลิตภัณฑ์ว่า “ระวังอันตราย ผลิตภัณฑ์นี้มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ การได้รับ
สารนี้เข้าสู่ร่างกาย อาจทําให้เกิดมะเร็งและโรคปอด” ถ้าผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวทําให้ 
ผู้ฟ้องคดีเสียหาย เนื่องจากจําหน่ายกระเบ้ืองที่มีแร่ใยหินไม่ได้ มีสิทธิฟ้องคดีและเรียกค่าเสียหาย๑๗ 
   ตัวอย่างคดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดจากการออกคําสั่ง เช่น ฟ้องเรียก
ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินทุนการศึกษาที่รับไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นกรณีที่กรรมการคัดเลือก 
ผู้สมควรได้รับทุนเป็นผู้สมัครขอรับทุนด้วยในขณะเดียวกัน ถือเป็นผู้ มีส่วนได้เสียโดยตรง 
ในการพิจารณาทางปกครอง จึงมีความไม่เป็นกลางที่ไม่อาจเข้าร่วมพิจารณาทางปกครองในเรื่อง 
นั้น ๆ ได้ การอนุมัติทุนการศึกษาดังกล่าวให้แก่ตนเอง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทํา
ละเมิดต่อหน่วยงาน จึงต้องชดใช้เงินทุนคืนพร้อมดอกเบ้ีย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๑๕๐/๒๕๖๐)  
  ๔. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

                                                            

 ๑๗ นายประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด, เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร “กฎหมายปกครอง
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี” วันศุกร์ท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 



๑๐ 
 

   ๔.๑ กรณีการกระทําละเมิดมิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรณีที่
เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อบุคคลอื่นหรือต่อหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่
จะต้องรับผิดในการกระทําละเมิดเป็นการส่วนตัว ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด (พ .ร .บ .ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มาตรา ๖๑๘)  
เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ ๒ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลถํ้าทะลุ  
จังหวัดยะลา ได้เขียนเช็คเบิกเงินเกินกว่าจํานวนเงินในฎีกาที่ตั้งเบิก แล้วนําไปเบิกเงินจากธนาคาร 
และการที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น รับเงินที่ราษฎรนํามาชําระภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว ไม่นําเงินเข้าบัญชี
เงินฝากขององค์การบริหารส่วนตําบลถํ้าทะลุ แล้วเบียดบังเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตน  
การกระทําดังกล่าวทั้งสองกรณีเป็นการกระทําโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ จึงเป็นการ
กระทําผิดทางอาญาตามมาตรา ๑๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา การกระทําของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว จึงมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะมีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและการ
บัญชีก็ตาม (ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ ๘๕๐/๒๕๔๒)  
   ๔.๒ กรณีการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 
    ๔.๒.๑ เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการละเมิดนั้นเฉพาะกรณีที่ได้
กระทําการด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หากเจ้าหน้าที่มิได้กระทําละเมิด 
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดในการละเมิดดังกล่าว 
หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิไล่เบ้ียหรือเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ (พ.ร.บ.  
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มาตรา ๘ วรรคหน่ึง ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง๑๙)  

                                                            

 ๑๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๖ บัญญัติไว้ ดังน้ี 

     “มาตรา ๖ ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าท่ีมิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดในการน้ัน 
เป็นการเฉพาะตัว ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าท่ีได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้” 

๑๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคหน่ึงและมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง 
บัญญัติไว้ ดังน้ี 

   “มาตรา ๘ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  
ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าท่ีกระทําการ
น้ันไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ฯลฯ.................................................ฯลฯ 

  มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ี ผู้ น้ัน 
อยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

ฯลฯ.................................................ฯลฯ” 



๑๑ 
 

    ๔.๒.๒ การกําหนดสัดส่วนความรับผิด เม่ือหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายเกิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที ่
และเจ้าหน้าที่กระทําไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิด 
และถูกไล่ เ บ้ียหรือเรียกให้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ให้ คํานึงถึงระดับความร้ายแรง 
แห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ชดใช้เต็มจํานวน 
ของความเสียหายก็ได้ ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ  
หรือระบบการดําเนินงานส่วนรวม หรือหากเห็นว่าความเสียหายดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ 
มีส่วนบกพร่องอยู่ด้วยแล้ว ในการกําหนดความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดจะต้องรับผิด
ชดใช้นั้น หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะต้องกําหนดโดยคํานึงถึงความผิดหรือความบกพร่อง 
ของหน่ วยงานของ รัฐดั งกล่ าว  และนํ ามาหักออกจากความรับผิดของ เจ้ าหน้ าที่ ด้ วย  
(พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสาม๒๐) 
    ในกรณีมูลละเมิดเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่หลายคน  
มิให้นําหลักลูกหนี้ ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
เฉพาะส่ วนตน  (พ .ร .บ .ความ รับผิดทางละเมิดของ เจ้ าหน้ าที่ ฯ  มาตรา  ๘  วรรคสี่ ๒๑)  
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายพิจารณากําหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแยก
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนออกจากกันว่าแต่ละคนควรต้องรับผิดชดใช้เป็นเงินจํานวนเท่าใด 
และเม่ือเจ้าหน้าที่คนใดได้ชดใช้ส่วนของตนไปแล้วก็พ้นความรับผิดไป 
  ๕. ข้ันตอนการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน    
   ๕.๑ กรณีบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย บุคคลที่ได้รับความเสียหาย
จากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกําหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐมีภาระหน้าที่เยียวยาความเสียหายจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
                                                            

 ๒๐ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสามบัญญัติไว้ ดังน้ี 

    “มาตรา ๘  ฯลฯ...................................................ฯลฯ 

      สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมีได้เพียงใดให้คํานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทํา 
และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจํานวนของความเสียหายก็ได้ 

  ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานส่วนร่วม ให้หักส่วน 
แห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 

     ฯลฯ...................................................ฯลฯ” 
 ๒๑ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคสี่ บัญญัติไว้ ดังน้ี 

  “มาตรา ๘  ฯลฯ....................................................ฯลฯ 

  ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีหลายคน มิให้นําหลักเรื่องลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนต้องรับผิด 
ใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่าน้ัน” 



๑๒ 
 

โดยหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และผู้เสียหาย 
มีสิทธิที่จะเรียกให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวชดใช้ได้ใน ๒ วิธี คือ 
    ๕ .๑ .๑  การฟ้องคดีต่อศาล  กล่าวคือ  ถ้าผู้ เสียหายเห็นว่ า  
การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่และผู้เสียหายต้องการใช้สิทธิทางศาล
เพื่อให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เสียหายสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
ละเมิดนั้นสังกัดอยู่ให้เป็นผู้รับผิดในมูลละเมิดที่เกิดขึ้น แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้กระทําให้รับผิด 
เป็นส่วนตัวไม่ได้ แต่หากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายต้องฟ้อง
เจ้าหน้าที่ที่กระทําละเมิดโดยตรง จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดไม่ได้ (พ.ร.บ.ความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มาตรา ๖๒๒) 
    เม่ือผู้เสียหายจากการกระทําละเมิดได้นําคดีฟ้องร้องต่อศาล  
ไม่ว่าจะฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดในการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือฟ้องร้องเจ้าหน้าที่
โดยตรงเนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทําละเมิดในเร่ืองส่วนตัว แต่ในระหว่างการพิจารณาหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการกระทําละเมิดดังกล่าว หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ 
อาจจะต้องรับผิดด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวอาจร้องขอต่อศาลให้เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ 
เข้าเป็นคู่ความในการดําเนินคดีด้วย ถ้าในที่สุดศาลพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากผู้เสียหายฟ้องผิดตัว 
ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีดังกล่าวได้ใหม่อีกคร้ัง โดยฟ้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจภายใน ๖ เดือน 
นับแต่วันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด (พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มาตรา ๗๒๓) 
    ๕.๑.๒ การร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
กล่าวคือ นอกจากสิทธิที่ผู้เสียหายจะนําคดีฟ้องร้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายอาจใช้สิทธิร้องขอให้
หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรง (พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ 
มาตรา ๑๑๒๔) เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับเร่ืองแล้วจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
                                                            

 ๒๒ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๘ 

 ๒๓  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๗ บัญญัติไว้ ดังน้ี 
   “มาตรา ๗ ในคดีท่ีผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดหรือต้องร่วม
รับผิด หรือในคดีท่ีผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าท่ี ถ้าเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงาน 
ของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีน้ันอยู่เรียกเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี เข้ามาเป็นคู่ความ 
ในคดี 

    ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้อง 
ผู้ท่ีต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแต่วันท่ีคําพิพากษาน้ันถึงท่ีสุด” 
 ๒๔ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๑ บัญญัติไว้ ดังน้ี 

  “มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายจะยื่นคําขอต่อหน่วยงาน 
ของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดแก่ตนก็ได้ ในการน้ีหน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว ้
เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอน้ันโดยไม่ชักช้า เม่ือหน่วยงานของรัฐมีคําส่ังเช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัย 



๑๓ 
 

    (๑ )  ผู้ เสียหาย  ทายาท  หรือผู้ จัดการมรดกของผู้ เสียหาย 
แล้วแต่กรณี สามารถย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนได้ โดยผู้ย่ืนคําขอต้องเขียนรายละเอียดลงใน “แบบคําขอให้หน่วยงาน 
ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่”๒๕ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อหน่วยงานของรัฐได้โดยตรงหรือย่ืนผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้ 
 
    แบบคําขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 

                              ที่มา : หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๒ เร่ือง การกําหนดแบบคําขอและแนวทาง 
การดําเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่  

                                                            
ของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 

 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอท่ีได้รับตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน หากเรื่องใด 
ไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดน้ัน จะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรี เ จ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแล 
หน่วยงานของรัฐแห่งน้ันทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลา 
ให้อีกได้ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน” 
 ๒๕หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๒ เรื่อง การกําหนดแบบคําขอและแนวทางการดําเนินการกรณี
บุคคลภายนอกยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 



๑๔ 
 

 

    (๒) หน่วยงานของรัฐได้รับคําขอแล้วให้ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ย่ืน
คําขอ เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เสียหายได้ย่ืนคําขอ ณ วัน เดือน ปี ใด ทั้งนี้ ตามแบบ “ใบรับคําขอ”  
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
    แบบใบรับคําขอ 

                   
   ที่มา : หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๒ เร่ือง การกําหนดแบบคําขอและแนวทาง 
การดําเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่  
 

    (๓ )  หน่วยงานของรัฐจะต้องรีบดําเนินการพิจารณาคําขอ 
ของผู้เสียหายโดยเร็ว ซึ่งขั้นตอนและวิธีพิจารณาคําขอของผู้เสียหาย เป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเ ก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งจะต้องพิจารณาทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่รับคําขอ
จากผู้เสียหาย แต่ถ้าไม่อาจพิจารณาให้เสร็จตามเวลาดังกล่าว ให้หน่วยงานของรัฐรายงานปัญหา
และอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบ  
เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปได้ โดยรัฐมนตรีดังกล่าวจะอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
อีกได้ไม่เกิน ๑๘๐ วัน (พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มาตรา ๑๑ วรรคสอง๒๖) 
 

                                                            

 ๒๖ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๑ บัญญัติไว้ ดังน้ี 

      “มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงาน 
ของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดแก่ตนก็ได้ ในการน้ีหน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว ้
เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอน้ันโดยไม่ชักช้า เม่ือหน่วยงานของรัฐมีคําส่ังเช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัย 
ของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 

    ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอท่ีได้รับตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน หากเรื่องใด 
ไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดน้ัน จะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐ
แห่งน้ันทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ อีกได้ 
ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน” 



๑๕ 
 

    (๔) ออกคําสั่งแจ้งผลการพิจารณา เม่ือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับ 
คําขอและดําเนินการพิจารณาคําขอตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ แล้ว  
ต้องจัดทําคําสั่งแจ้งให้ผู้เสียหายที่มีคําขอทราบด้วย ซึ่งคําสั่งแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวต้องปฏิบัติ
ตามแบบการจัดทําคําสั่งทางปกครอง 
    (๕) กรณีที่ผู้เสียหายไม่พอใจในผลการพิจารณา ผู้เสียหายมีสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรง (พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มาตรา ๑๑๒๗ 
ประกอบกับมาตรา ๑๔๒๘)   
  ๖. การเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐจะต้องเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ เ ก่ียวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ที่หน่วยงานของรัฐได้จ่ายแก่ผู้เสียหายไปแล้ว (กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อบุคคลอื่น) หรือเรียก
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ (กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิด
ต่อหน่วยงานของรัฐ) ได้ ๒ วิธี คือ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการฟ้องคดีต่อศาล 
   ๖.๑ การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ 
และหรือกระทรวงการคลังเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงาน 
ของรัฐอาจมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องชําระเงินให้แก่ทางราชการเพื่อชดใช้ความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นได้ คําสั่งดังกล่าวจึงเป็น “คําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงิน” ตามมาตรา ๖๓/๗  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๒๙ ดังนั้น หากถึงกําหนดชําระเงิน
แล้วไม่มีการชําระโดยถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชําระภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคําเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นและขายทอดตลาด 

                                                            

 ๒๗ เรื่องเดียวกัน 

 ๒๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๔ บัญญัติไว้ ดังน้ี 

    “มาตรา ๑๔ เม่ือได้มีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๑  
ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง” 
 ๒๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๖๓/๗ บัญญัติไว้ ดังน้ี 
  “มาตรา ๖๓/๗  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมีคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดให้ชําระเงิน ถ้าถึงกําหนดแล้วไม่มีการชําระโดยถูกต้อง
ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้น้ันชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการ
ปฏิบัติตามคําเตือน เจ้าหน้าท่ีมีอํานาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้น้ันและขายทอดตลาดเพื่อชําระ
เงินให้ครบถ้วนได้ 

ฯลฯ......................................ฯลฯ” 



๑๖ 
 

เพื่อนํามาชําระเงินให้ครบถ้วน ส่วนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการยึด การอายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินให้เป็นตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หมวด ๒/๑  
การบังคับทางปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒๓๐) ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกคําสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง สําหรับคําสั่ง 
ทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินได้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดเจ้าหน้าที ่
ผู้ออกคําสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ สําหรับกรณีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บริหาร
หน่วยงานอื่นของรัฐ ตามข้อ ๑ (๕) ประกอบกับข้อ ๒๓๑ ของกฎกระทรวงดังกล่าว  
   ๖.๒. การฟ้องคดีต่อศาล ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเรียกให้เจ้าหน้าที่ 
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการแล้ว แต่เจ้าหน้าที่นั้นไม่ยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่ทางราชการ และหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์ที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าวข้างต้น 
หน่วยงานของรัฐก็อาจฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต่อศาลเพื่อไล่เบ้ียหรือเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่หน่วยงานของรัฐได้ ซึ่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ได้กําหนดอายุความในการไล่เบ้ียและใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐๓๒ เป็นการเฉพาะแตกต่างจากอายุความ
ละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้ 

                                                            
๓๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๖๙ 

ก เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๓๑ กฎกระทรวงกําหนดเจ้าหน้าท่ีผู้ออกคําสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งต้ังเจ้าพนักงานบังคับ 

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑ (๕) และข้อ ๒ กําหนดไว้ ดังน้ี  
 “ข้อ ๑ การออกคําส่ังใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดให้ชําระเงิน ให้เป็นอํานาจ 

ของเจ้าหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

   ฯลฯ......................................ฯลฯ    

     (๕) ผู้บริหารหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในกรณีท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
   ฯลฯ......................................ฯลฯ 

     ข้อ ๒ ในกรณีท่ีรัฐมนตรี หรือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจตามข้อ ๑ เป็นผู้ทําคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดให้ชําระเงิน ให้รัฐมนตรี 
หรือเจ้าหน้าท่ี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจออกคําส่ังใช้มาตรการบังคับทางปกครอง”  
 ๓๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ บัญญัติไว้ ดังน้ี 

   “มาตรา ๙ ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิท่ีจะเรียกให้อีกฝ่ายหน่ึงชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน ให้มีกําหนดอายุความหน่ึงปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนน้ัน 
แก่ผู้เสียหาย 

   มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีผู้น้ันอยู่ในสังกัด
หรือไม่ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ี การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 



๑๗ 
 

    ๖.๒.๑ อายุความไล่เบ้ีย มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ บัญญัติอายุความในการใช้สิทธิไล่เบ้ียไว้ว่า “ถ้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหน่ึงชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ตนให้มีกําหนดอายุความหน่ึงปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย” ซึ่งอาจแยกผู้ใช้สิทธิไล่เบ้ียได้ ๒ ประการ ดังนี้ 
    ประการที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิไล่เบ้ีย เป็นกรณีที่หน่วยงาน 
ของรัฐจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งการกระทําละเมิดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เม่ือ
เกิดความเสียหายข้ึน เจ้าหน้าที่ที่กระทําละเมิดได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปก่อนแล้ว 
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็ชอบที่จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนนั้นคืนจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกรณีนี้
เจ้าหน้าที่จะใช้สิทธิไล่เบ้ียคืนจากหน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการภายใน ๑ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ 
ได้ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย 
    ประการที่สอง หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิ ไล่ เ บ้ีย เป็นกรณีที่
หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
แก่ผู้เสียหายไปแล้ว และจากการพิจารณาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวกระทําละเมิดโดยจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และไดกํ้าหนดจํานวนเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดตามมาตรา ๘ 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการ
ไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่ยังไม่ชดใช้และหน่วยงานของรัฐประสงค์จะใช้สิทธิฟ้องคด ี
ต่อศาล จะต้องฟอ้งคดีต่อศาลภายใน ๑ ปี นับแต่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย 
    ๖.๒.๒ อายุความเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ 
มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้กําหนดอายุความ 
ที่หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่กระทําละเมิดรับผิดชดใช ้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าการกระทําละเมิดดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะกระทําในการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ก็ตาม หน่วยงานของรัฐจะต้องฟ้องคดีต่อศาลเรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 
 

                                                            
 สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีท้ังสองประการตามวรรคหน่ึง ให้มีกําหนดอายุความสองปีนับแต่วันท่ีหน่วยงาน
ของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ ตัวเจ้าหน้าท่ี ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้า ท่ี 
ผู้น้ันไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนน้ันมีกําหนดอายุความหน่ึงปี
นับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐมีคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง” 



๑๘ 
 

    (๑) อายุความ ๒ ปี กรณีที่เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ได้พิจารณาและมีคําวินิจฉัยสั่งการว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งหรือหลายราย
จะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ถือว่าวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ดังกล่าวนั้นเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการกระทําละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงต้องชดใช ้
ค่าสินไหมทดแทน อันเป็นวันเร่ิมนับอายุความที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที ่
ที่กระทําละเมิดภายในกําหนดอายุความ ๒ ปีดังกล่าว สาเหตุที่กฎหมายได้กําหนดอายุความไว้ 
ยาวกว่าอายุความละเมิดทั่วไป เนื่องจากภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้มีคําวินิจฉัยในเร่ือง
ดังกล่าวแล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและมีความเห็น
เสียก่อน โดยที่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนทันทีไม่ได้ กรณีจึงต้องกําหนดอายุความให้ยาวกว่าอายุความละเมิดทั่วไป 
    (๒) อายุความ ๑ ปี กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณา 
และวินิจฉัยว่าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่นั้น เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดเนื่องจากไม่เป็นการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เม่ือรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว 
กระทรวงการคลังเห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่กระทําละเมิดจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น อายุความที่หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้มีอายุความ ๑ ปี และอายุความเริ่มนับ
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
  รายละเอียดของเนื้อหาในบทความ “หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” 
ดังกล่าวมาข้างต้นนี้ มุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั่วไป และเจ้าหน้าที่และบุคลากรซึ่งต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในเร่ืองดังกล่าวเป็นเบ้ืองต้นเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ต่อไป และแม้ว่าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ จะกําหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐสามารถใช้สิทธิไล่เบ้ียหรือเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ได้แต่เฉพาะกรณีที่เป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และห้ามมิให้นําหลัก
ความรับผิดอย่างลูกหนี้ ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้กําหนดความรับผิด 
ของเจ้าหน้าที่ กรณีที่มีผู้ร่วมกระทําละเมิดหลายคน โดยความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะขึ้นอยู่
กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีก็ตาม แต่ก็เป็นการบัญญัติหลักกฎหมายเพื่อมุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยสุจริต มิให้ต้องรับผิดหรือมีภาระผูกพันในผลของละเมิดเกินกว่าส่วนที่ตนจะต้อง
รับผิดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจใช้สิทธิไล่เบ้ียหรือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่



๑๙ 
 

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ หน่วยงาน 
ของรัฐโดยผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ยังสามารถใช้มาตรการทางปกครองและวินัยข้าราชการ 
ในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐได้ 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความระมัดระวัง มีความละเอียดรอบคอบ  
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ ตลอดจนคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐและประโยชน์ 
ของทางราชการต่อไป 
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