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การยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐ

ชดใชคาสินไหมทดแทน

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีทเี่ จาหนาทีข่ องรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกใหไดรบั ความเสียหาย หากการกระทํา
ของเจาหนาที่ดังกลาวเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ บุคคลภายนอกสามารถใชสิทธิเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจากหนวยงานของรัฐได ๒ ชองทาง กลาวคือ
ชองทางที่หนึ่ง คือการฟองคดีตอศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแลวแตกรณี ตามมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓)
มาตรา ๕๑ และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ชองทางที่สอง คื อ การยื่ น คํ า ร อ งขอให ห น ว ยงานทางปกครองชดใช ค  า สิ น ไหมทดแทน
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยในบทความนีจ้ ะกลาวถึงวิธกี ารยืน่ คําขอชดใชคา สินไหมทดแทน และขัน้ ตอนการพิจารณา
ดําเนินการของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ า หน า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตลอดจนหนั ง สื อ เวี ย นของกระทรวงการคลั ง และแนวคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครองที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐและ
เจาหนาที่จะไดถือปฏิบัติไดอยางถูกตองตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย และเปนประโยชน
ตอประชาชนผูเสียหายที่จะไดรับรูถึงชองทางในการใชสิทธิเรียกรองโดยการยื่นคําขอตอหนวยงาน
ของรัฐไดอยางถูกตองตอไป
๑. หลักเกณฑทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการยืน่ คํารองขอใหหนวยงานทางปกครองชดใชคา สินไหม
ทดแทน
กฎหมายไดบญ
ั ญัตใิ หสทิ ธิแกผเู สียหายซึง่ เปนประชาชนสามารถยืน่ คําขอตอหนวยงานของรัฐ
ทีเ่ จาหนาทีข่ องรัฐในสังกัดไดกระทําละเมิดผูเ สียหายไวในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
๑

สําเร็จการศึกษา นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
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การยืน่ คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา สินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และขอ ๓๒ ถึงขอ ๓๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
หลักเกณฑการปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีขอ ความดังตอไปนี้
๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเสียหาย
จะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตน
ก็ได ในการนีห้ นวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนัน้ โดยไมชกั ชา
เมื่อหนวยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐ
ก็ใหมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงผลการวินิจฉัย
ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอทีไ่ ดรบั ตามวรรคหนึง่ ใหแลวเสร็จภายในหนึง่ รอยแปดสิบวัน
หากเรือ่ งใดไมอาจพิจารณาไดทนั ในกําหนดนัน้ จะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรฐั มนตรีเจาสังกัด
หรือกํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได
แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยหลักเกณฑการปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ขอ ๓๒ ในกรณีที่ผูเสียหายยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน ใหหนวยงาน
ของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เจาหนาที่มิไดสังกัดหนวยงานใด
หรือหนวยงานของรัฐแหงใดแหงหนึ่ง ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจาหนาที่
หลายหนวยงาน รับคําขอนั้นและดําเนินการตามระเบียบนี้โดยไมชักชา
ในกรณีที่ผูเสียหายยื่นคําขอผิดหนวยงาน ใหหนวยงานผูรับคําขอรีบสงเรื่องไปยังหนวยงาน
ของรัฐที่เห็นวาเปนหนวยงานของรัฐที่จะตองรับผิดชอบพิจารณาตอไปและใหแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
กรณีดังกลาวนี้ใหถือวาหนวยงานของรัฐไดรับคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ที่สงมานั้น
ขอ ๓๓ เมื่อไดรับคําขอตามขอ ๓๒ และหนวยงานของรัฐที่ไดรับคําขอไวเห็นวาเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับตน ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตอไปโดยไมชักชา
ขอ ๓๔ ในกรณีที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูยื่นคําขอ ใหหนวยงานของรัฐที่ตองชดใช
คาสินไหมทดแทนปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ใหคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัดนับแตวันกระทําละเมิดในจํานวนเงินที่ตองชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกผูยื่นคําขอจนถึงวันชําระคาสินไหมทดแทน
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การกําหนดใหผูเสียหายสามารถยื่นคํารองขอใหหนวยงานทางปกครองเยียวยาคาเสียหาย
โดยไมตองฟองคดีตอศาลเพื่อเปนการลดภาระใหแกประชาชนที่ถูกเจาหนาที่กระทําละเมิด เพราะจะ
ตองเสียคาใชจา ยในการดําเนินคดีในชัน้ ศาล กฎหมายจึงเปดโอกาสใหผเู สียหายยืน่ คํารองตอหนวยงาน
ของรัฐเพื่อขอใหชดใชคาเสียหายไดโดยตรง๒
ตอมากระทรวงการคลังไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคําขอและการ
พิจารณาคาสินไหมทดแทนกรณีบคุ คลภายนอกยืน่ คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา สินไหมทดแทน
จากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ ไดกําหนดวา๓ ผูเสียหายที่เปนบุคคลภายนอก ทายาท หรือ
ผูจัดการมรดกของผูเสียหาย แลวแตกรณี สามารถยื่นคํารองตอหนวยงานของรัฐที่ผูเสียหายเห็นวา
ตองรับผิดตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙๔
ใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนตามแบบยื่นคําขอ (รายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวก ๑) โดยจะยื่นแบบคําขอดังกลาวตอหนวยงานของรัฐโดยตรง หรือยื่นผาน
ไปรษณียลงทะเบียน เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับคําขอแลวใหออกใบรับคําขอใหแกผูเสียหายไวเปน
หลักฐาน (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ๒) จากนั้นใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอ แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อพิจารณาคําขอดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน และอาจขอขยายระยะเวลาออกไปไดอีกไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน จากนั้นให
หนวยงานของรัฐพิจารณาเบิกจายคาสินไหมทดแทนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
โดยตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนกรณี
เจาหนาทีข่ องรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระบุหลักเกณฑในการยืน่
คํารองไววา ในกรณีที่ผูเสียหาย ทายาท หรือผูจัดการมรดกของผูเสียหาย แลวแตกรณี ยื่นคําขอให
หนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐนั้นไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่
อันเปนการละเมิดตอผูเสียหาย เมื่อหนวยงานของรัฐผูรับคําขอไดดําเนินการตามขั้นตอนในหมวด ๒
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว หากเห็นวาเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
ผูยื่นคําขอ การชดใชคาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใด เพียงใด ใหหนวยงานของรัฐพิจารณา
ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่, วิญูชน, ๒๕๖๓, หนา ๑๓๐ - ๑๓๑.
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง หลักเกณฑ
การชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔.
๔
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ บัญญัติวา
“มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่
ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได
ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐ
ที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง”.
๒
๓
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การยืน่ คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา สินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

กําหนดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายแกทรัพยสิน แกรางกายหรือชีวิต
ตามหลักเกณฑที่กําหนด (ขอ ๒)
คาสินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายหรือสูญหายแกทรัพยสนิ ถาเปนความเสียหายเกิดแกเงิน
ใหใชเปนเงินตามจํานวนความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ถาเปนความเสียหายเกิดแกทรัพยสนิ อืน่ ใหใชราคาสุทธิ
หลังหักคาเสื่อมราคาแลว หรือใชคาซอมเพื่อใหทรัพยสินนั้นกลับคืนสูสภาพเดิม โดยมีหลักฐาน เชน
ภาพถายของทรัพยสินที่เสียหาย คาซอมตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท หางหรือรานที่ทําการซอม และ
ใบกํากับภาษี เปนตน โดยกําหนดใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหนาที่
ในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายแกทรัพยสิน
ตามความเหมาะสมและเปนธรรม แลวนําเสนอใหหวั หนาหนวยงานของรัฐผูแ ตงตัง้ พิจารณาสัง่ การตอไป
สําหรับการคํานวณคาเสือ่ มราคาทรัพยสนิ เพือ่ ใหไดราคาทรัพยสนิ สุทธิดงั กลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ
การคํานวณคาเสือ่ มราคาทรัพยสนิ ทีก่ ระทรวงการคลังกําหนดในการเรียกใหผตู อ งรับผิดทางละเมิดชดใช
คาเสียหายใหแกทางราชการโดยอนุโลม๕ (ขอ ๓) โดยการชดใชคาสินไหมทดแทนจะตองใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
ซึ่งตองกระทําภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานผลการสอบสวน (ขอ ๕)
สําหรับคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแกรางกายหรือชีวิต (ขอ ๓) ประกอบดวย
(๑) คาใชจายที่ผูเสียหายตองเสียไปเปนคารักษาพยาบาล ใหชดใชเทาที่จายจริงตามความ
จําเปน ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตอผูเสียหายหนึ่งราย โดยมีใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลมาแสดง
เปนหลักฐาน
(๒) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางเจ็บปวย
ก. กรณีผูเสียหายที่มีรายไดไมแนนอนหรือไมมีรายไดประจํา หากระหวางเจ็บปวย
ตองขาดประโยชนการทํามาหาไดไป ใหชดใชความเสียหายตามชวงเวลาทีผ่ เู สียหายไมสามารถไปทํางานได
โดยคํานวณตามอัตราคาจางขั้นตํ่ารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ตามเขตจังหวัด
ซึ่งเปนภูมิลําเนาของผูเสียหาย ณ วันที่ไดรับความเสียหาย ไมเกินวันละ ๓๐๐ บาท ตามจํานวนวันที่
แพทยมีหนังสือรับรองใหหยุดรักษาตัว แตไมเกิน ๖๐ วัน ตอผูเสียหายหนึ่งราย
ข. กรณีผูเสียหายที่มีรายไดประจํา หากระหวางเจ็บปวยไมสามารถไปทํางานไดและ
ไมไดรบั คาจางหรือคาตอบแทนจากนายจาง ใหชดใชความเสียหายตามชวงเวลาทีผ่ เู สียหายไมสามารถ
ทํางานได โดยคํานวณตามอัตราคาจางหรือคาตอบแทนที่นายจางหรือหนวยงานตนสังกัดจายให
ณ วันทีไ่ ดรบั ความเสียหาย ไมเกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามจํานวนวันทีแ่ พทยรบั รองใหหยุดรักษาตัว
แตไมเกิน ๒ เดือนตอผูเสียหายหนึ่งราย

โปรดดูหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๗.๒/ว ๘๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณคาเสื่อม
ราคาทรัพยสินที่ตองเรียกชดใชตามความรับผิดทางละเมิด.
๕
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บทความทางวิชาการ

(๓) คาชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะ
สวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนของรางกาย โดยมีหลักฐานทางการแพทยวาผูเสียหายที่ตองสูญเสีย
อวัยวะไปนั้นตกเปนผูพิการหรือทุพพลภาพ ใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามความสําคัญของอวัยวะที่
สูญเสียไป โดยใหพิจารณาวาอวัยวะที่สูญเสียไปนั้นทําใหเปนอุปสรรคหรือเสียความสามารถในการ
ทํางานหรือในการประกอบวิชาชีพหรือในการดํารงชีพมากนอยเพียงใด การพิจารณาวาอวัยวะสวนใด
มีความสําคัญมากนอยเพียงใด ใหเทียบเคียงกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและอัตราใน
การจายเงินสงเคราะห และกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรค
สําคัญยิง่ ในการประกอบอาชีพหรือในการดํารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึง่ ออกตามพระราชบัญญัตสิ งเคราะห
ผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอนุโลม แตทั้งนี้ ใหจายไดไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอผูเสียหายหนึ่งราย
(๔) คาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนในการจัดการศพตามประเพณีทางศาสนาหรือ
ประเพณีแหงทองถิ่น ใหชดใชตามที่จายจริง ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ตอผูเสียหายที่เสียชีวิตหนึ่งราย
(๕) คาขาดไรอปุ การะ ใหพจิ ารณาวาทายาทของผูเ สียหายทีถ่ งึ แกความตายนัน้ ตองเปนทายาท
ผูมีสิทธิไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากผูตายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย๖ โดยจายใหทายาท
คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตอผูเสียหายที่เสียชีวิตหนึ่งราย
๒. แนวคําวินจิ ฉัยทีเ่ กีย่ วของกับการยืน่ คํารองขอใหหนวยงานทางปกครองชดใชคา สินไหมทดแทน
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑. แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการยื่นคําขอ
กรณีที่ผูเสียหายไดฟองคดีตอศาลและคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล ถือไดวา
ผูเสียหายเลือกที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลแลว แมตอมาจะไดมีการยื่นคําขอใหชดใชคาสินไหม
ทดแทน หนวยงานของรัฐไมจําตองรับคําขอของผูเสียหายไวพิจารณา๗
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ ๖๐๓/๒๕๕๑๘ บุคคลที่ไดรับ
ความเสียหายสามารถใชสทิ ธิฟอ งคดีตอ ศาลตามมาตรา ๕ หรือยืน่ คําขอเรียกใหหนวยงานของรัฐชดใช
คาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ ซึง่ พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๓ บัญญัติวา
“มาตรา ๔๔๓ ในกรณีทําใหเขาถึงตายนั้น คาสินไหมทดแทนไดแกคาปลงศพรวมทั้งคาใชจายอันจําเปนอยางอื่น ๆ อีกดวย
ถามิไดตายในทันที คาสินไหมทดแทนไดแกคา รักษาพยาบาลรวมทัง้ คาเสียหายทีต่ อ งขาดประโยชนทาํ มาหาไดเพราะไมสามารถ
ประกอบการงานนั้นดวย
ถาวาเหตุที่ตายลงนั้นทําใหบุคคลหนึ่งคนใดตองขาดไรอุปการะตามกฎหมายไปดวยไซร ทานวาบุคคลคนนั้นชอบที่จะไดรับ
คาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”.
๗
ตามรางพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๘๗/๒๕๕๘) ไดบัญญัติหลักการนี้ไว
ในมาตรา ๑๕ วา “ในกรณีทเี่ อกชนผูเ สียหายยืน่ คําขอตามมาตรา ๑๔ และหนวยงานของรัฐยังไมมคี าํ วินจิ ฉัย หากเอกชนผูเ สียหายประสงค
จะฟองคดีตอศาลตองถอนคําขอตามมาตรา ๑๔ กอน” และมาตรา ๑๗ วา “ในกรณีที่เอกชนผูเสียหายฟองคดีตอศาลแลว ผูนั้นไมมีสิทธิ
ยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๔”.
๘
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผูเสียหายยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนในขณะที่คดีอยู
ในระหวางการพิจารณาของศาลยุติธรรม (เรื่องเสร็จที่ ๖๐๓/๒๕๕๑).
๖
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การยืน่ คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา สินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มิไดกาํ หนดวา บุคคลภายนอกทีไ่ ดรบั ความเสียหายจะตองเลือกใชสทิ ธิในการฟองคดีตอ ศาลหรือมีคาํ ขอ
ตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนอยางใดอยางหนึ่ง อยางไรก็ตาม การทีอ่ งคกร
สององคกร คือ ศาลยุตธิ รรมและหนวยงานของรัฐพิจารณาเรือ่ งทีม่ มี ลู เหตุเดียวกัน อาจทําใหการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดแตกตางกันได ควรที่จะใหองคกรใดองคกรหนึ่งพิจารณการชดใชคาสินไหมทดแทน จาก
ขอเท็จจริงปรากฏวาผูเสียหายไดฟองคดีตอศาลยุติธรรมและคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ยุติธรรม ถือไดวาผูเสียหายเลือกที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลแลว แมตอมาจะไดมีการยื่นคําขอใหชดใช
คาสินไหมทดแทน หนวยงานของรัฐไมจําตองรับคําขอของผูเสียหายไวพิจารณา
ในประเด็นนี้ศาลปกครองสูงสุดไดมีความเห็นตามคําพิพากษาที่ อ. ๕๕๔/๒๕๕๑ แตกตาง
ออกไปวา “การฟองตอศาลยุตธิ รรมหรือศาลปกครองโดยไมรอผลการวินจิ ฉัยของหนวยงานของรัฐนัน้
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของผูฟองคดีที่จะเลือกใชสิทธิดังกลาวเชนใดก็ได สวนการใชสิทธิ
ยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนนั้นเปนสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดไว
ซึ่งการเลือกจะใชสิทธิยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐยอมไมทําใหสิทธิฟองคดีตอศาลหมดไป”
ต อ มาคํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๑๘๖/๒๕๖๑ ได มี คํ า สั่ ง แนวเดี ย วกั บ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาวขางตนวา “ผูฟองคดีไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณในวันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๕๓ และถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนี้แลว ผูฟองคดี
จึงสามารถใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในกรณีที่ผูฟองคดีอางวาถูกกระทํา
ละเมิดจากคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ อันเปน
เหตุแหงการพิพาทในคดีนี้ไดภายในกําหนดระยะเวลา ๑ ป นับแตวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยผูฟ อ งคดีอาจยืน่ ฟองคดีตอ ศาลปกครองเปนคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรืออาจเลือกใชสิทธิ
เรียกรองโดยการยืน่ คําขอรับคาสินไหมทดแทนตอผูถ กู ฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางใดทางหนึ่งก็ได แตไมอาจใชสิทธิดังกลาวพรอม
กันทั้งสองทางได เพราะกฎหมายมิไดประสงคที่จะใหเปนเชนนั้น ซึ่งในการใชสิทธิเรียกรองโดยการยื่น
ฟองคดีตอ ศาลปกครองนัน้ ผูฟ อ งคดีจะตองยืน่ ฟองภายในกําหนดระยะเวลาหนึง่ ปนบั แตวนั ทีร่ หู รือควร
รูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และในการใชสทิ ธิเรียกรอง
โดยการยื่นคําขอรับคาสินไหมทดแทนจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันมีลกั ษณะเดียวกันกับการฟองคดีตอ ศาลเพือ่ ขอให
ชดใชคา สินไหมทดแทนนัน้ ผูฟ อ งคดีกจ็ ะตองใชสทิ ธิยนื่ คําขอดังกลาวตอผูถ กู ฟองคดีท่ี ๑ ภายในกําหนด
ระยะเวลาหนึง่ ปนบั แตวนั ทีร่ หู รือควรรูถ งึ เหตุแหงการกระทําละเมิดดังกลาว แตไมเกินสิบปนบั แตวนั ทีม่ ี
เหตุละเมิดเกิดขึ้นเชนเดียวกันดวย”
เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐคนอื่น
มีสิทธิที่จะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดสังกัดอยูใหพิจารณาชดใช
คาสินไหมทดแทนได
จุ ล นิิ ติ
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ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรือ่ งเสร็จที่ ๔๒๑/๒๕๔๓๙ คําวา “ผูเ สียหาย”
ตามความในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรืออีกนัยหนึ่ง
“บุคคลภายนอก” ตามความในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดแก (๑) บุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีม่ ใิ ชหนวยงานของรัฐ
ที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ (๒) เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับความเสียหาย
จากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐคนอื่น ไมวาเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดจะสังกัดหนวยงาน
เดียวกันกับเจาหนาที่ผูที่ไดรับความเสียหายหรือสังกัดหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม บุคคลดังกลาว
ขางตน หากไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําในการปฏิบัติ
หนาที่มีสิทธิที่จะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดสังกัดอยูใหพิจารณาชดใช
คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตนไดตามมาตรา ๑๑
หนวยงานของรัฐที่ไดรับคําขอตองรับคําขอของผูเสียหายและหากเห็นวาคําขอนั้นเปน
เรื่องที่เกี่ยวกับตน ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อดําเนินการ
ตอไปโดยไมชักชา
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรือ่ งเสร็จที่ ๔๙๑/๒๕๔๖๑๐ หากเจาหนาที่
กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกอันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั หิ นาที่ ความรับผิดของเจาหนาทีต่ อ หนวยงาน
ของรัฐในการที่จะถูกไลเบี้ยก็จะอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
เมื่อผูเสียหายไดยื่นคําขอใหเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจาก
การละเมิด จึงเปนกรณีที่ผูเสียหายใชสิทธิตามมาตรา ๑๑ หนวยงานของรัฐจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามขอ ๓๒ และขอ ๓๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กลาวคือ ตองรับคําขอของผูเ สียหายและหากเห็นวา
คําขอนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับตน ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เพื่อดําเนินการตอไปโดยไมชักชา
แมผเู สียหายจะเปนเจาหนาทีใ่ ชสทิ ธิเบิกคารักษาพยาบาลไปแลวก็ไมตดั สิทธิของผูเ สียหาย
ที่จะเรียกและไดรับคาสินไหมทดแทนประเภทคารักษาพยาบาลจากผูกระทําละเมิดอีก
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๖๖๙/๒๕๕๑๑๑ การชดใช
คาสินไหมทดแทนเพือ่ การละเมิดนัน้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหผถู กู กระทําละเมิดกลับคืนสูส ภาพเดิมไดมากทีส่ ดุ
เทาทีจ่ ะมากได สวนสิทธิของขาราชการหรือลูกจางหนวยงานของรัฐในการทีจ่ ะเบิกคารักษาพยาบาลนัน้
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผูเสียหายตามความในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ และบุคคลภายนอกตามความในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (เรื่องเสร็จที่ ๔๒๑/๒๕๔๓).
๑๐
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
เมื่อบุคคลภายนอกรองขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน : กรณีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (เรื่องเสร็จที่ ๔๙๑/๒๕๔๖).
๑๑
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเรียกใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีผูเสียหายไดใชสิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานของรัฐไปกอนแลว (เรื่องเสร็จที่ ๖๖๙/๒๕๕๑).
๙
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การยืน่ คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา สินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เปนสวัสดิการทีห่ นวยงานของรัฐจัดใหแกขา ราชการและลูกจางทีป่ ฏิบตั งิ านใหแกตน ซึง่ เปนสิทธิคนละ
สวนและมีวตั ถุประสงคทแี่ ตกตางกับความเสียหายในเรือ่ งละเมิด โดยในกรณีทวั่ ไปผูก ระทําละเมิดยังคง
ตองรับผิดในผลของการละเมิดนัน้ เต็มจํานวนคาเสียหายทีเ่ กิดจากการละเมิดนัน้ จะนําคารักษาพยาบาล
ที่ไดรับในสวนนี้มาหักออกจากคาสินไหมทดแทนอันจะพึงไดรับจากการกระทําละเมิดไมได ดังนั้น
แมผูเสียหายจะไดใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลซึ่งเปนสิทธิของขาราชการและลูกจางหนวยงานของรัฐ
ไปแลวก็ไมตัดสิทธิของผูเสียหายที่จะเรียกและไดรับคาสินไหมทดแทนประเภทคารักษาพยาบาล
จากผูกระทําละเมิดอีก
หนังสือของผูเสียหายที่ขอใหหนวยงานของรัฐรับผิดชอบซอมแซมกําแพงใหแกผูฟองคดี
มิใชหนังสือขอใหหนวยงานของรัฐพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแก
ผูเสียหาย จึงมิใชหนังสือขอใหหนวยงานของรัฐพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน
คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๓๔๐/๒๕๕๓ กรณี ผู  ฟ  อ งคดี ไ ด มี ห นั ง สื อ ฉบั บ ลงวั น ที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๒ ขอใหผูถูกฟองคดีรับผิดชอบซอมแซมกําแพง แตผูถูกฟองคดีก็ไมดําเนินการซอมแซม
กําแพงใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง หนังสือของผูฟองคดีลงวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ขอใหผูถูกฟองคดีรับผิดชอบซอมแซมกําแพงใหแกผูฟองคดี มิใชหนังสือขอให
ผูถ กู ฟองคดีพจิ ารณาชดใชคา สินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายทีเ่ กิดแกผฟู อ งคดี อันเกิดจากการกระทํา
ละเมิดของเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ แตถือเปนหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีดําเนินการแกไขเยียวยา
ความเสียหายใหแกผฟู อ งคดี โดยใหผถู กู ฟองคดีซอ มแซมกําแพงพิพาทใหแกผฟู อ งคดี กรณีจงึ ไมตอ งดวย
มาตรา ๑๑ วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอพิพาท
ในคดีนี้จึงไมเปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
อันเกิดจากการใชอาํ นาจตามกฎหมาย หรือจากการละเลยตอหนาทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดใหตอ งปฏิบตั ิ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
๒. แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคําขอ
การใชสิทธิเรียกรองดวยวิธีการยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน
จะตองกระทําภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน
แตไมเกินสิบปนับแตวันทําละเมิด เชนเดียวกับการใชสิทธิเรียกรองดวยวิธีการฟองคดี
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ ๑๕๑๕/๒๕๖๐๑๒ ผูเสียหายจากการ
กระทําละเมิดในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเจาหนาทีข่ องหนวยงานของรัฐจะใชสทิ ธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดย
ฟองคดีตอ ศาลตามมาตรา ๕ หรือจะยืน่ คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา สินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหาย
ที่เกิดจากการออกคําสั่งลงโทษทางวินัยราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๑๕/๒๕๖๐).
๑๒
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ก็ได โดยการใชสิทธิเรียกรองดวยวิธีการยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนจะตอง
กระทําภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน แตไมเกินสิบป
นับแตวนั ทําละเมิด เชนเดียวกับการใชสทิ ธิเรียกรองดวยวิธกี ารฟองคดี ไมวา จะเปนการฟองคดีตอ ศาล
ยุตธิ รรมทีต่ อ งยืน่ ฟองภายในหนึง่ ปนบั แตวนั ทีผ่ เู สียหายรูถ งึ การละเมิดและรูต วั ผูจ ะพึงตองใชคา สินไหม
ทดแทน แตไมเกินสิบปนบั แตวนั ทําละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือ
การฟองคดีตอศาลปกครองที่ตองยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
แตไมเกินสิบปนบั แตวนั ทีม่ เี หตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (สอดคลองกับคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๓/๒๕๔๙,
ฟ. ๓๗/๒๕๕๕, อ. ๑๔/๒๕๕๖)
การพิจารณาวาผูเ สียหายรูถ งึ การละเมิดอันเกิดจากการออกคําสัง่ ทางปกครองตัง้ แต
เมือ่ ใดนัน้ ตองถือวันทีผ่ เู สียหายไดรบั แจงคําสัง่ ทางปกครองหรือไดรบั แจงผลการพิจารณาอุทธรณ
แลวแตกรณี มิใชวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งทางปกครองและคดีถึงที่สุดแลว
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๑๑๐/๒๕๕๓ การใช
สิทธิเรียกรองโดยวิธีการยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น ศาลปกครองสูงสุดได
วินิจฉัยไวในคําสั่งที่ ๕๗๓/๒๕๔๙ สรุปความไดวา แมพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมิไดบญ
ั ญัตไิ วโดยชัดแจงวา ผูเ สียหายจะตองยืน่ คําขอตอหนวยงานของรัฐให
พิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาใด แตก็เปนที่เห็นได
จากเหตุผลของเรื่องวา ผูเสียหายตองยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูถึงการ
ละเมิดและรูต วั ผูจ ะพึงตองใชคา สินไหมทดแทน แตไมเกินสิบปนบั แตวนั ทําละเมิดเชนเดียวกับการฟอง
คดีตอศาล ซึ่งการพิจารณาวาผูเสียหายรูถึงการละเมิดอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองตั้งแต
เมือ่ ใดนัน้ ศาลปกครองสูงสุดไดวนิ จิ ฉัยไวในคําสัง่ ที่ ๘๙๐/๒๕๔๙ และที่ ๗๐๓/๒๕๕๑ สรุปไดวา ตองถือ
วันทีผ่ เู สียหายไดรบั แจงคําสัง่ ทางปกครองหรือไดรบั แจงผลการพิจารณาอุทธรณ แลวแตกรณี มิใชวนั ที่
ศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งทางปกครองและคดีถึงที่สุดแลว
๓. แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับใบรับคําขอ
ใบรับคําขอเปนสิ่งแสดงใหเห็นวาหนวยงานของรัฐไดรับคําขอของผูเสียหายไวแลว
มี บุ ค คลใดเป น ผู  รั บ เมื่ อ ใด และรั บ ทราบในเรื่ อ งการขอให ช ดใช ค  า สิ น ไหมทดแทนสํ า หรั บ
ความเสียหายที่เกิดแกตนอันเนื่องจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ และ
เพื่อใหรูวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จเริ่มนับ
การที่หนวยงานของรัฐไมออกใบรับคําขอใหผูเสียหายเปนการละเลยตอหนาที่
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๑/๒๕๔๗ ตามที่มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตวิ า ในกรณีทผี่ เู สียหายเห็นวา
หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเสียหายจะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใช
คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายทีเ่ กิดแกตนก็ได ในการนีห้ นวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอให

๔๙
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การยืน่ คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา สินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอโดยไมชกั ชานัน้ ใบรับคําขอตามบทบัญญัตดิ งั กลาวยอมเปนเอกสารที่
เปนหลักฐานแสดงวาหนวยงานของรัฐไดรับคําขอของผูเสียหายไว และเมื่อรับคําขอไวแลว หนวยงาน
ของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวนั รับคําขอ ใบรับคําขอจึงเปน
สิ่งแสดงใหเห็นวาหนวยงานของรัฐไดรับคําขอของผูเสียหายไวแลว มีบุคคลใดเปนผูรับ เมื่อใด และ
รับทราบในเรื่องการขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนอันเนื่องจากการ
กระทําละเมิดของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ และเพื่อใหรูวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดให
หนวยงานของรัฐตองพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จเริม่ นับ ดังนัน้ ในคดีนเี้ มือ่ ผูฟ อ งคดีสง คําขอดังกลาวทาง
ไปรษณียล งทะเบียนตอบรับ และผูถ กู ฟองคดีไดรบั คําขอดังกลาวแลว จึงตองออกใบรับคําขอและจัดสง
ใบรับคําขอดังกลาวใหผูยื่นคําขอโดยพลัน สวนขออุทธรณของผูถูกฟองคดีที่อางวาใบตอบรับของ
ไปรษณียเ ปนหลักฐานการรับคําขอของผูถ กู ฟองคดี และแสดงวาผูถ กู ฟองคดีไดรบั เอกสารของผูฟ อ งคดี
ตามที่กําหนดไวในขอ ๓๕๓ ของไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ แลว และใบตอบรับของไปรษณียก็แสดง
อยูในตัวแลววา ผูถูกฟองคดีรับคําขอไวตั้งแตวันใด จึงถือไดวาใบตอบรับของไปรษณียเปนใบรับคําขอ
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทัง้ มาตรา ๗๓
ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ก็ยอมรับการสงคําคูความหรือเอกสารไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับโดยใหมีผลเสมือนเจาพนักงานศาลเปนผูสง ดังนั้น ใบตอบรับของไปรษณียเปน
เอกสารใบรับคําขอที่ใหไวเปนหลักฐานตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูถูกฟองคดีจึงไมจําเปนตองออกใบรับอีก เมื่อผูฟองคดีไดรับ
ใบตอบรับของไปรษณียและผูถูกฟองคดีไดรับคําขอของผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีจึงไมใชผูเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไมมีสิทธิ
ฟองคดีนี้ตอศาลปกครองนั้นเห็นวา ใบตอบรับของไปรษณียแสดงใหเห็นเพียงวาผูถูกฟองคดีรับซอง
เอกสารไปรษณียของผูฟองคดี และรับตามวัน เวลาใด และผูใดเปนผูรับเทานั้น หาไดมีความชัดเจน
ทําใหรูวาไดรับเอกสารใด เรื่องใดไม จึงตองมีการออกใบรับคําขอของหนวยงานเพื่อมิใหเกิดปญหา
โต เ ถี ย งในภายหลั ง ได ส ว นกรณี ก ารส ง คํ า คู  ค วามหรื อ เอกสารไปรษณี ย  ล งทะเบี ย นตอบรั บ ของ
เจาพนักงานศาล ใบตอบรับของการสื่อสารแหงประเทศไทยถือเปนใบรับเอกสารตามกฎหมาย
ที่มีผลเสมือนเจาพนักงานศาลเปนผูสง ก็เพราะมีกฎหมายตามที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางรองรับสําหรับ
การสงคําคูความและเอกสารทางไปรษณียของศาลยุติธรรม แตการสงเอกสารตาง ๆ ของผูฟองคดี
ซึ่งเปนเอกชนมิไดมีกฎหมายบัญญัติรองรับเหมือนกับในกรณีดังกลาว และพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็เปนกฎหมายเฉพาะที่มีเจตนารมณใหหนวยงาน
ของรั ฐ ออกใบรั บ คํ า ขอให เ ป น หลั ก ฐาน จึ ง ไม อ าจนํ า ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง
มาเทียบเคียงปรับใชได ใบตอบรับไปรษณียเปนเพียงหลักฐานทางไปรษณียวาไดมีการสงซองเอกสาร
ทางไปรษณียใหผูรับแลวเทานั้น มิไดบงบอกวาเอกสารในซองที่ถึงผูรับเปนเอกสารอะไร ดังนั้น
ใบตอบรั บ ของไปรษณี ย  ท่ี ส  ง คื น ให ผู  ฟ  อ งคดี จึ ง มิ อ าจถื อ ได ว  า เป น ใบรั บ คํ า ขออั น เป น หลั ก ฐานที่
จุ ล นิิ ติ
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ผูถูกฟองคดีเปนผูออกใหตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมือ่ ใบตอบรับของไปรษณียท สี่ ง คืนใหผฟู อ งคดีถอื ไมไดวา เปนใบรับคําขอดังกลาว
ผูฟองคดีจึงเปนผูเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่จะมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง ขออุทธรณของผูถูกฟองคดีฟงไมขึ้น สวนที่
ผูถ กู ฟองคดีวนิ จิ ฉัยคําขอของผูฟ อ งคดีไปแลววา การกระทําของเจาหนาทีข่ องตนไมเปนการละเมิดและ
ไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีนั้น เห็นวาเปนคนละประเด็นกับขอพิพาทในคดีนี้
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีไมออกใบรับคําขอใหผูฟองคดี จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามมาตรา ๑๑
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๔. แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณาคําขอของหนวยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง กําหนดใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายใน
๑๘๐ วัน หากหนวยงานของรัฐไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันยอมถือวาเปนการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ผูเสียหายสามารถใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗/๒๕๕๒, ๕๑๓/๒๕๕๙, ๕๑๖/๒๕๖๐)
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร. ๙๗/๒๕๕๔ เมื่อคดีนี้ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดมี
หนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนหนวยงานของรัฐใหรับผิดในผลแหงละเมิดจากกรณีที่เจาหนาที่ของ
ผูถูกฟองคดีบุกรุกและลักทรัพยในที่ดินของผูฟองคดีระหวางวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๐ โดยผูถ กู ฟองคดีออกใบรับคําขอของผูฟ อ งคดีเมือ่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ พรอมกับ
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจงวา ไดรับเรื่องไวแลวขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงผลเปนประการใดจะแจงใหทราบตอไป ตอมาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ คณะกรรมการดังกลาวไดมีความเห็นตามบันทึกเมื่อวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๐ วา เจาหนาที่กรมทางหลวงไมตองรับผิดทางแพงและทางวินัย และกรณีนี้ก็ไมมีการ
ขยายระยะเวลาพิจารณาดังกลาว นอกจากนี้ก็ยังไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการแจงผลการวินิจฉัย
ดังกลาวใหผฟู อ งคดีทราบแตประการใด กรณีจงึ ถือไดวา ผูฟ อ งคดีไดใชสทิ ธิใหหนวยงานของรัฐพิจารณา
ชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายแกตนตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเปนการละเมิดอันเกิดจากการใชอาํ นาจตามกฎหมาย
วาดวยทางหลวง แตปรากฏวาผูถ กู ฟองคดีไมพจิ ารณาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึง่ รอยแปดสิบวัน
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตดิ งั กลาว เมือ่ ผูฟ อ งคดีใชสทิ ธิฟอ งตอศาลปกครองก็ชอบ
ที่จะฟองคดีตามนัยมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัตดิ งั กลาว ภายใน
เกาสิบวันนับแตวนั ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๑ ซึง่ เปนวันทีค่ รบหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวนั ทีผ่ ฟู อ งคดีออก
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การยืน่ คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา สินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ใบรับคําขอของผูฟ อ งคดี เมือ่ ผูฟ อ งคดียนื่ ฟองตอศาลปกครองชัน้ ตนเมือ่ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ จึงเปน
การฟองคดีที่พนกําหนดเวลาแลว
หนวยงานในสังกัดหนวยงานของรัฐมิไดเสนอใหหนวยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาวินจิ ฉัยคําขอและไมไดมคี าํ สัง่ และแจงใหผเู สียหายทราบภายในหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแต
วันรับคําขอ หรือใหรัฐมนตรีขยายระยะเวลาอีกไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือกรณีเปนการยื่น
คําขอผิดหนวยงานและมิไดดําเนินการสงคําขอไปยังหนวยงานของรัฐตนสังกัด การกระทําของ
หนวยงานจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๕๔/๒๕๕๑ เมือ่ พิจารณาตามบทบัญญัตมิ าตรา ๑๑
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลวจะเห็นไดวา กฎหมายได
กําหนดกระบวนการพิจารณา ระยะเวลาการพิจารณา และภาระหนาที่ของผูรับคําขอไวอยางชัดเจน
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งกํ า หนดว า หากเป น กรณี ที่ ผู  เ สี ย หายยื่ น คํ า ขอผิ ด หน ว ยงาน
ใหหนวยงานผูรับคําขอรีบสงเรื่องไปยังหนวยงานของรัฐที่เห็นวาเปนหนวยงานของรัฐที่จะตอง
รับผิดชอบพิจารณาตอไปและใหแจงผูยื่นคําขอทราบ ตามขอ ๓๒ วรรคสอง ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
เมือ่ ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟ อ งคดีไดยนื่ คําขอตามหนังสือลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๒ ตอผูถ กู ฟองคดีที่ ๑
ใหพจิ ารณาชดใชเงินคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๓๗,๖๖๗ บาท พรอมดอกเบีย้ รอยละ ๗.๕ ตอป
อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เนือ่ งดวยผูฟ อ งคดีตอ งชําระคาอากรแสตมปและคาเพิม่ อากรแสตมป
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือดังกลาวของผูฟองคดีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑
เปนราชการสวนภูมภิ าคของผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ ตามขอ ๒ ข (๑) ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ และขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งมีนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑
อันเปนหนวยงานในสังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ตามขอ ๓๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยคําขอของผูฟองคดีและไมไดมีคําสั่งและแจงให
ผูฟ อ งคดีทราบภายในหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวนั รับคําขอวาผูถ กู ฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดชดใชหรือไม
เพี ย งใด หรื อ ให รั ฐ มนตรี ข ยายระยะเวลาอี ก ไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น ตามมาตรา ๑๑ แห ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็มิได
พิจารณาวากรณีของผูฟองคดีเปนการยื่นคําขอผิดหนวยงานและดําเนินการโดยสงคําขอของผูฟองคดี
ไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐตนสังกัดที่จะตองพิจารณาตามที่กําหนดไวในขอ ๓๒
วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยหลักเกณฑการปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิด
จุ ล นิิ ติ
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บทความทางวิชาการ

ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ และเมื่อการละเลยตอหนาที่ดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย
โดยไมไดรบั แจงผลการพิจารณาวินจิ ฉัยคําขอใหชดใชคา สินไหมทดแทนภายในเวลาทีก่ าํ หนด และไมอาจใช
สิทธิรองทุกขหรือฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกรองคาเสียหายจํานวน ๓๗,๖๖๗ บาท ได ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
เพราะการจะใชสิทธิรองทุกขหรือฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๑๑ ดังกลาว จะตองเปนกรณีที่หนวยงาน
ของรัฐไดมีคําวินิจฉัยคําขอของผูเสียหายแลว วาจะชดใชคาเสียหายใหผูเสียหายหรือไม เพียงใด เมื่อ
ผูถ กู ฟองคดีที่ ๑ ไมพจิ ารณาวินจิ ฉัยรวมทัง้ ไมไดสง เรือ่ งไปใหผถู กู ฟองคดีที่ ๒ พิจารณาวินจิ ฉัยวาจะชดใช
คาเสียหายใหแกผฟู อ งคดีหรือไม เพียงใด ผูฟ อ งคดีจงึ ไมไดรบั แจงผลการวินจิ ฉัยและไมอาจรองทุกขตอ
คณะกรรมการวินจิ ฉัยรองทุกขไดภายในเกาสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงผลการวินจิ ฉัย และการทีผ่ ถู กู ฟอง
คดีที่ ๒ ละเลยไมพิจารณาคําขอของผูฟองคดีดังกลาวจนลวงเลยหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรูถึง
การกระทําละเมิดและรูตัวผูพึงชดใชคาสินไหมทดแทน ผูฟองคดีจึงไมอาจฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองหรือ
เจาหนาที่ในสังกัดของผูถูกฟองคดีทั้งสองเพื่อเรียกคาเสียหายฐานละเมิดตอศาลยุติธรรมไดเพราะขาด
อายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น การกระทําของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหนวยงานในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หนวยงานในสังกัดหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการสงคําขอของผูฟองคดีไปยังผูมี
อํานาจหนาทีใ่ นการพิจารณาอันเปนขัน้ ตอนภายใน จะอางวาเมือ่ หนวยงานในสังกัดไมสง คําขอของ
ผูเสียหายมายังหนวยงานของรัฐ ถือไดวาผูเสียหายยังไมไดยื่นคําขอใหถูกตองไมได
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๐/๒๕๕๙ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
เปนสถานที่ที่เกิดเหตุพิพาทอันกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี เมื่อผูฟองคดีไดยื่นคําขอตอรอง
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม จึงเปนหนาที่ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษา จะตองดําเนินการสงคําขอของผูฟองคดีไปยัง
ผูม อี าํ นาจหนาทีใ่ นการพิจารณาอันเปนขัน้ ตอนภายในของสถาบันการพลศึกษา กรณีนถี้ อื ไดวา ผูฟ อ งคดี
ไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยการยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหม
ทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูฟองคดีตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว ผูถ กู ฟองคดีที่ ๑ จะอางวาเมือ่ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม ไมสง คําขอของผูฟ อ งคดีมายังผูถ กู ฟองคดีที่ ๑ ถือไดวา ผูฟ อ งคดียงั ไมไดยนื่ คําขอให
ถูกตองนั้น ฟงไมขึ้น
๕. แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิฟองคดีตอศาลของผูเสียหาย
เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ผู  ฟ  อ งคดี มี ห นั ง สือ เรี ย กร อ งให ผู  ถู ก ฟ อ งคดี ทั้ ง สองชดใช
คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น และหนวยงานของรัฐไดมีหนังสือแจงปฏิเสธการ

๕๓
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การยืน่ คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา สินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ชดใชคา สินไหมทดแทน ถือไดวา ผูฟ อ งคดีดาํ เนินการตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเปนการดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนดแลว ผูฟ อ งคดีมสี ทิ ธิฟอ งคดีตอ ศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๑๓
คําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔/๒๕๔๗ เมือ่ ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟ อ งคดีมหี นังสือลงวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ เรียกรองใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่
เกิดขึ้น และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ แจงปฏิเสธการชดใชคาสินไหม
ทดแทน ผูฟองคดีจึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถือไดวา ผูฟองคดี
ดําเนินการตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเปนการดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดแลว ผูฟองคดีมีสิทธิฟองคดีตอศาล
ปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้ ผูฟ อ งคดีฟอ งเรียกคาเสียหายจากผูถ กู ฟองคดีทงั้ สองในการกระทําละเมิดอันเกิดจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ จึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะตองยื่นฟอง
ภายในหนึง่ ปนบั แตวนั ทีร่ หู รือควรรูถ งึ เหตุการณแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนบั แตวนั ทีม่ เี หตุแหงการ
ฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรับทราบการ
แจงสิทธิปฏิเสธชดใชคาสินไหมทดแทนจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ ถือไดวา
วันดังกลาวเปนวันทีผ่ ฟู อ งคดีรหู รือควรรูถ งึ เหตุแหงการฟองคดี เมือ่ ผูฟ อ งคดียนื่ ฟองคดีตอ ศาลปกครอง
ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงเปนการยื่นฟองภายในกําหนดเวลาการฟองคดีแลว๑๔
หากคาสินไหมทดแทนทีห่ นวยงานของรัฐวินจิ ฉัยกําหนดใหไมเปนทีพ่ อใจของผูเ สียหาย
ผูเ สียหายมีสทิ ธิทจี่ ะฟองเรียกคาสินไหมทดแทนตอศาลยุตธิ รรมหรือศาลปกครองทีม่ เี ขตอํานาจทีจ่ ะ
รับคดีนั้นไวพิจารณาได
คําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๖/๒๕๔๗ การทีม่ าตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติใหสิทธิแกผูเสียหายสามารถที่จะเรียกใหหนวยงาน
ตนสังกัดของเจาหนาที่ที่กระทําละเมิดใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนไดกอนที่จะฟองเปนคดีตอศาล
และกําหนดขั้นตอนใหหนวยงานตนสังกัดตองดําเนินการ นั้น ก็เพื่อใหผูไดรับความเสียหายจากการ
ในประเด็นนี้ ดร. ฤทัย หงสสิริ ไดอธิบายวา ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลภายนอก
แมผเู สียหายจะมีสทิ ธิยนื่ คําขอตอหนวยงานทางปกครองใหพจิ ารณาชดใชคา สินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แตเจตนารมณของมาตรานีน้ า จะเปนเพียงเรือ่ งทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนทางเลือกแกผเู สียหาย
ไมใชขั้นตอนที่ผูเสียหายจะตองดําเนินการกอนฟองคดี โปรดดู ฤทัย หงสสิริ, ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, พิมพครั้งที่ ๙
พ.ศ. ๒๕๖๑, บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จํากัด, หนา ๑๖๓.
๑๔
คําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๓๕/๒๕๕๘ วินจิ ฉัยวา การฟองคดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนฟองคดีไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงอาจนําคดีมาฟองตอศาลปกครองไดโดยไมตองดําเนินการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แตอยางใด.
๑๓

จุ ล นิิ ติ
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บทความทางวิชาการ

กระทําละเมิดของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐในทุกกรณีไดรับการเยียวยาแกไขความ
เดือดรอนเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น หากคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐวินิจฉัยกําหนดใหไมเปน
ที่พอใจของผูเสียหายอยางกรณีของผูฟองคดีทั้งสี่ ผูฟองคดีทั้งสี่ยอมมีสิทธิที่จะฟองเรียกคาสินไหม
ทดแทนตอศาลที่มีเขตอํานาจที่จะรับคดีนั้นไวพิจารณาได เมื่อมูลคดีของผูฟองคดีทั้งสี่มิไดเปนการ
กระทําละเมิดทางปกครอง จึงไมมีเหตุผลที่จะใหผูฟองคดีทั้งสี่มาฟองคดีตอศาลปกครอง เมื่อผูฟองคดี
ทัง้ สีไ่ มพอใจทีผ่ ถู กู ฟองคดีที่ ๔ ในฐานะหนวยงานตนสังกัดของผูก ระทําละเมิดวินจิ ฉัยกําหนดคาสินไหม
ทดแทนใหตํ่ากวาที่ขอทั้งที่มูลคดีซึ่งเปนเหตุแหงการฟองคดีของผูฟองคดีทั้งสี่อยูในอํานาจของศาล
ยุติธรรม ขออุทธรณของผูฟองคดีทั้งสี่ฟงไมขึ้น ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
จึงชอบแลว
การกระทําละเมิดกรณีการปฏิบตั หิ นาทีใ่ หวคั ซีนและรักษาพยาบาลผูป ว ย หรือการขับรถ
เปนการปฏิบตั หิ นาทีธ่ รรมดาทัว่ ไป มิไดเกิดจากการใชอาํ นาจตามกฎหมายของเจาหนาทีข่ องรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐ จึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง แตอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม
คําวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาลที่ ๑๔/๒๕๔๘ การยืน่ ฟองคดีนเี้ ปนการฟองเรียก
คาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทําละเมิดของเจาหนาทีท่ เี่ ปนการปฏิบตั หิ นาทีใ่ หวคั ซีนและรักษา
พยาบาลผูปวยอันเปนการปฏิบัติหนาที่ธรรมดาทั่วไป มิไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของ
เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ จึงไมอยูในบังคับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แมมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหผเู สียหายทีย่ งั ไมพอใจในผลการวินจิ ฉัยของ
หนวยงานของรัฐใหมสี ทิ ธิรอ งทุกขตอ คณะกรรมการวินจิ ฉัยรองทุกขตามกฎหมาย วาดวยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัตดิ งั กลาวใหไปฟองยังศาลปกครองก็ตาม แตพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๖ บัญญัติใหสิทธิรองทุกข
ต อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ร อ งทุ ก ข ต ามมาตรา ๑๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอ
ศาลยุติธรรม เมื่อการกระทําละเมิดคดีนี้ไมอยูในบังคับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนจี้ งึ อยูใ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
คําวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาลที่ ๑๔๒/๒๕๖๐ คดีนโี้ จทกฟอ งเรียกคาสินไหม
ทดแทนอันเกิดจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดของจําเลย ขับรถโดยประมาทแซง
รถยนตบรรทุกซึ่งวิ่งอยูดานหนาไปชนกับรถยนตกระบะที่วิ่งสวนทางมาเปนเหตุใหสามีโจทกถึงแก
ความตาย ความเสียหายในคดีนจี้ งึ เกิดจากการปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยทัว่ ไป คือ การขับรถ มิไดเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมายของเจาหนาทีห่ รือหนวยงานของรัฐ จึงไมอยูใ นบังคับ มาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) แหง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีศ่ าลปกครองจะมีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษา แมมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๕๕
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การยืน่ คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา สินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

กําหนดใหผเู สียหายทีย่ งั ไมพอใจในผลการวินจิ ฉัยของหนวยงานของรัฐใหมสี ทิ ธิรอ งทุกขตอ คณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวใหไปฟองยังศาลปกครองก็ตาม แตพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๖ บัญญัตใิ หสทิ ธิรอ งทุกขตอ คณะกรรมการวินจิ ฉัยรองทุกขตาม
มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีที่ไมอยู
ในอํานาจของศาลปกครองใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรม เมื่อคดีนี้มิใชคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอืน่ ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐ อันเกิดจาก
การใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ที่จะอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) คดีนี้จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
การที่ผูเสียหายไดมีหนังสือถึงหนวยงานของรัฐเพื่อขอใหพิจารณาชดเชยคาเสียหาย
ใหแกผูเสียหาย กรณีจึงถือไดวา ผูเสียหายเลือกที่จะใชสิทธิเรียกรองใหหนวยงานของรัฐพิจารณา
ชดใชคา สินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายทีเ่ กิดแกตน หนวยงานของรัฐจึงมีหนาทีพ่ จิ ารณาคําขอ
ของผูฟองคดีทั้งสองใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน เมื่อหนวยงานของรัฐไมไดพิจารณา
คําขอและแจงผลการพิจารณาคดีใหผูเสียหายทราบ ทั้งไมปรากฏวา ไดมีการขออนุมัติขยายเวลา
ออกไปอีก ผูเสียหายยอมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันพนกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันดังกลาว
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๘/๒๕๕๘ คดีนี้ขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวา ผูฟองคดีทั้งสอง
ไดรบั ความเดือดรอนเสียหายจากโครงการกอสรางถนน คสล. เลียบแมนาํ้ มูลของผูถ กู ฟองคดี เปนผลทําให
บานของผูฟองคดีทั้งสองอยูตํ่ากวาระดับถนนที่กอสรางใหม และในระหวางการกอสรางถนนสาย
ดังกลาวมีดนิ หิน ทราย และนํา้ ไหลทะลักเขาบานชัน้ ลางของผูฟ อ งคดีทงั้ สองกอใหเกิดความเสียหายแก
ตัวบานและทรัพยสนิ ผูฟ อ งคดีทงั้ สองไดมหี นังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงผูถ กู ฟองคดีเพือ่ ขอให
ผูถูกฟองคดีพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหแกผูฟ องคดีทั้งสอง ซึ่งผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อ
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ กรณีจงึ ถือไดวา ผูฟ อ งคดีทงั้ สองเลือกทีจ่ ะใชสทิ ธิเรียกรองใหหนวยงานของ
รัฐพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตน ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่พิจารณา
คําขอของผูฟองคดีทั้งสองใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน คือภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔
เมือ่ ผูถ กู ฟองคดีไมไดพจิ ารณาคําขอและแจงผลการพิจารณาคดีใหผฟู อ งคดีทงั้ สองทราบ ทัง้ ไมปรากฏวา
ไดมกี ารขออนุมตั ขิ ยายเวลาออกไปอีก ผูฟ อ งคดีทงั้ สองยอมมีสทิ ธินาํ คดีมาฟองตอศาลปกครองภายใน
เกาสิบวันนับแตวันพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันดังกลาว เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสอง
ยื่นฟองคดีนี้ตอศาลปกครองชั้นตนเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
จุ ล นิิ ติ
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บทความทางวิชาการ

ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว อีกทั้งการฟองคดีนี้มิใชเปนการฟองคดีเพื่อประโยชนแกสวนรวม
หรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
หากศาลวินิจฉัยใหผูเสียหายมีสิทธิฟองคดีไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่พนกําหนด
สามรอยหกสิบวันนับแตวันที่หนวยงานของรัฐออกใบรับคําขอทั้งที่รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับ
ดูแลหรือควบคุมดูแลมิไดอนุมตั ใิ หขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอ ก็จะทําใหการใชสทิ ธิฟอ งคดีของ
ผูเ สียหายลาชาออกไป และจะทําใหบทกฎหมายทีก่ าํ หนดหลักเกณฑการขอขยายระยะเวลาพิจารณา
คําขอไมมสี ภาพบังคับ อีกทัง้ เทากับวาศาลปกครองใชอาํ นาจในการขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอ
แทนรัฐมนตรี อันเปนการกาวลวงอํานาจของฝายบริหาร
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๙๘/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ) เมื่อกฎหมายกําหนด
ระยะเวลาใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอไวชัดเจน หากพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่หนวยงานของรัฐออกใบรับคําขอแลวผูขอไมไดรับแจงผลการวินิจฉัย และไมไดรับแจงการ
ขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอดังกลาวออกไป ถือวาหนวยงานของรัฐมีคําวินิจฉัยปฏิเสธคําขอ
โดยปริยาย ผูเ สียหายยอมรูเ หตุแหงการฟองคดีเมือ่ พนกําหนดหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวนั ทีห่ นวยงาน
ของรัฐออกใบรับคําขอ หากผูเสียหายประสงคจะฟองคดีตอศาลขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
หนวยงานของรัฐรับผิดชดใชคา สินไหมทดแทนจะตองใชสทิ ธิฟอ งคดีตอ ศาลภายในเกาสิบวัน นับแตวนั ที่
พนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่หนวยงานของรัฐออกใบรับคําขอ อนึ่ง หากศาลวินิจฉัยให
ผูเ สียหายมีสทิ ธิฟอ งคดีไดภายในเกาสิบวัน นับแตวนั ทีพ่ น กําหนดสามรอยหกสิบวันนับแตวนั ทีห่ นวยงาน
ของรัฐออกใบรับคําขอทั้งที่รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับดูแลหรือควบคุมดูแลมิไดอนุมัติใหขยาย
ระยะเวลาพิจารณาคําขอ ก็จะทําใหการใชสิทธิฟองคดีของผูเสียหายลาชาออกไป และจะทําให
บทกฎหมายทีก่ าํ หนดหลักเกณฑการขอขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอไมมสี ภาพบังคับ อีกทัง้ เทากับวา
ศาลปกครองใชอํานาจในการขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอแทนรัฐมนตรี อันเปนการกาวลวงอํานาจ
ของฝายบริหาร คดีน้ขี อเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงอธิบดี
กรมทีด่ นิ ขอใหชดใชคา สินไหมทดแทนแกผฟู อ งคดีตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผูอ าํ นวยการกองนิตกิ าร ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดีกรมทีด่ นิ ไดมี
หนังสือลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจงผูฟ อ งคดีวา ไดรบั คําขอของผูฟ อ งคดีไวพจิ ารณาแลวในวันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันแลว คือ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๔๗ ผูถูกฟองคดีมิไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ ทั้งไมปรากฏวามีการขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกแตอยางใด ผูฟองคดีก็ชอบที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองภายในเกาสิบวัน
นับแตวนั ทีพ่ น หนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวนั ทีผ่ ถู กู ฟองคดีออกใบรับคําขอของผูฟ อ งคดี กลาวคือ ภายใน
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ เมื่อผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๘
จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลว
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การยืน่ คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา สินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

การทีผ่ ฟู อ งคดีนาํ คดีมาฟองเมือ่ พนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันแลว แมหนวยงานของรัฐ
มีหนังสือปฏิเสธการจายเงินพรอมทั้งแจงสิทธิใหนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวัน
นับแตวนั ทีไ่ ดรบั ทราบคําวินจิ ฉัยก็ตาม แตหนังสือแจงผลการพิจารณาดังกลาวก็เปนเพียงการตอบ
คําทวงถามของผูเ สียหายเทานัน้ เมือ่ ระยะเวลาการฟองคดีไดลว งพนมากอนหนานีแ้ ลว การทีห่ นวยงาน
ของรัฐมีหนังสือแจงไปในภายหลังก็ไมไดทําใหระยะเวลาการฟองคดีเริ่มนับใหมแตอยางใด
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๘๖/๒๕๕๘ คดีนผี้ ฟู อ งคดีไดยนื่ คําขอใหผถู กู ฟองคดี
ชดใชคา สินไหมทดแทนเมือ่ วันที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๖ วันทีพ่ น กําหนดหนึง่ รอยแปดสิบวันอันเปนวันที่
รูเหตุแหงการฟองคดี คือ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และวันที่ครบกําหนดเกาสิบวันซึ่งเปนวันสุดทาย
ที่ผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาล คือ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล
ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จึงเปนการยื่นฟองเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดี ศาลจึงไมอาจรับ
คําฟองนี้ไวพิจารณาได และแมผูฟองคดีจะไดมีหนังสือลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ทวงถามผล
การพิจารณาชดใชคา สินไหมทดแทนแกผฟู อ งคดี และผูถ กู ฟองคดีมหี นังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘
ปฏิเสธการจายเงินพรอมทั้งแจงสิทธิใหนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรบั ทราบคําวินจิ ฉัยก็ตาม แตหนังสือแจงผลการพิจารณาดังกลาวก็เปนเพียงการตอบคําทวงถามของ
ผูฟองคดีเทานั้น เมื่อระยะเวลาการฟองคดีไดลวงพนมากอนหนานี้แลว การที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือ
แจงไปในภายหลังก็ไมไดทําใหระยะเวลาการฟองคดีเริ่มนับใหมแตอยางใด
บทสรุปและขอเสนอแนะ
การที่กฎหมายกําหนดใหผูเสียหายสามารถยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจาหนาทีจ่ งึ เปนการลดภาระของประชาชนทีจ่ ะตองนําคดี
ไปสูการพิจารณาของศาลซึ่งอาจทําใหตองเสียทั้งเวลาและคาใชจาย อันจะเปนการซํ้าเติมประชาชน
ผูไ ดรบั ความเสียหายใหตอ งรับภาระมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ หนวยงานของรัฐทีไ่ ดรบั คําขอควรพิจารณาคําขอ
ดังกลาวโดยเร็วและไมควรปลอยใหระยะเวลาตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ลวงเลยไป โดยไมแจงผลการวินิจฉัยใหผูเสียหายทราบภายใน
กําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย เพราะนอกจากจะทําใหประชาชนที่ยังไมเขาใจขั้นตอนและระยะเวลา
การฟองคดี อาจฟองคดีตอ ศาลยุตธิ รรมหรือศาลปกครองไมทนั ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนดแลว
ยังถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติอีกดวย
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ภาคผนวก ๑
เลขทะเบียนรับ ...............................................
วันที่ ......................................................................
เจาหนาที่ผูรับ ..................................................

แบบคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา สินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจาเจาหนาที่
เรียน ..........................................................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................อายุ............................ป
เลขประจําตัวประชาชน ...................................ที่อยู (ที่ติดตอได).....................................................................
...............................................โทร.......................เปนผูเสียหาย โดยไดรับความเสียหายจากการกระทํา
ละเมิดของเจาหนาทีร่ ฐั ราย (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
ตําแหนง......................................................สังกัด (สํานัก/กอง/ศูนย)........................................................................
กรม/สํานักงาน...............................................................โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ขอเท็จจริง..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
๒. ขาพเจามีความประสงคขอให กรม/สํานักงาน...............................................................................
ชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายใหแกขาพเจา โดยมีรายละเอียดความเสียหายตามจริง ดังนี้
สวนที่ ๑ คาเสียหายตอรางกายและชีวิต
(๑) คารักษาพยาบาล
จํานวน.........................................บาท
(๒) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางเจ็บปวย
จํานวน.........................................บาท
(๓) คาชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะสวนใด
สวนหนึ่งหรือหลายสวนของรางกาย
จํานวน.........................................บาท
(๔) คาปลงศพและคาใชจา ยอันจําเปนในการจัดการศพ
จํานวน............................................บาท
(๕) คาขาดไรอุปการะ
จํานวน.........................................บาท
สวนที่ ๒ คาเสียหายตอทรัพยสิน (ระบุทรัพยสินที่เสียหาย)
(๑) ..................................................................................... จํานวน............................................บาท
(๒) ..................................................................................... จํานวน............................................บาท
(๓) ..................................................................................... จํานวน............................................บาท
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สวนที่ ๓ คาเสียหายอื่น ๆ
(๑) .....................................................................................
จํานวน............................................บาท
(๒) .....................................................................................
จํานวน............................................บาท
(๓) .....................................................................................
จํานวน............................................บาท
รวมเปนคาเสียหายทัง้ สิน้ จํานวน......................................................บาท (..........................................................)
๓. หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นของผูยื่นคําขอที่หนวยงาน
ของรัฐออกให
สําเนาทะเบียนบานและสําเนาใบมรณะบัตรของผูเสียชีวิต(กรณีผูมีสิทธิยื่นคําขอเสียชีวิต)
หลักฐานการสมรส (กรณีผูยื่นคําขอเปนคูสมรสหรือบุตรของผูเสียชีวิต)
หลักฐานการรับรองบุตร (กรณีผูยื่นคําขอเปนบุตรนอกสมรสของผูเสียชีวิต)
หลักฐานการแจงความและ/หรือสําเนาการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถามี)
คําพิพากษาศาลที่เกี่ยวของ (ถามี)
หลักฐานการรักษาพยาบาล (กรณีขอใหชดใชคารักษาพยาบาล)
หลักฐานที่แพทยรับรองใหหยุดรักษาตัว (กรณีขอใหชดใชคาขาดประโยชนทํามาหาได
ระหวางเจ็บปวย)
หลักฐานทางการแพทยวา ผูเสียหายที่ตองสูญเสียอวัยวะ ตกเปนผูพิการหรือผูทุพพลภาพ
(กรณีขอคาชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง
หรือหลายสวนของรางกาย
หลักฐานเกี่ยวกับรายไดของผูเสียชีวิต (กรณีขอใหชดใชคาขาดไรอุปการะ)
หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคาเสียหายที่ยื่นคําขอ....................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

๔. ขาพเจาขอรับรองวา คาสินไหมทดแทนความเสียหายที่ไดรองขอตอหนวยงานของรัฐมิได
สูงเกินสมควรและเปนคาเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..........................................(ผูเสียหาย)
(........................................)
วันที่...................................
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ภาคผนวก ๒

ใบรับคําขอ
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................ตําแหนง.................................................
หนวยงาน..................................................ไดรบั คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา สินไหมทดแทนความเสียหาย
กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกของ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................
เลขที่รับ........................................ลงวันที่..............................................................ไวเรียบรอยแลว
โทร. ติดตอสอบถาม...............................................

๖๑
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