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๑สาํเรจ็การศกึษา นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหงเนตบิณัฑติยสภา 
ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

กรณีทีเ่จาหนาทีข่องรัฐกระทําละเมิดตอบคุคลภายนอกใหไดรบัความเสียหาย หากการกระทํา
ของเจาหนาที่ดังกลาวเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ บุคคลภายนอกสามารถใชสิทธิเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจากหนวยงานของรัฐได ๒ ชองทาง กลาวคือ 

ชองทางที่หนึ่ง คือการฟองคดีตอศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแลวแตกรณี ตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญตัคิวามรบัผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓)
มาตรา ๕๑ และมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ชองทางท่ีสอง คือการย่ืนคํารองขอใหหนวยงานทางปกครองชดใชคาสินไหมทดแทน 
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

โดยในบทความนีจ้ะกลาวถงึวธิกีารยืน่คําขอชดใชคาสนิไหมทดแทน และขัน้ตอนการพจิารณา
ดําเนินการของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตลอดจนหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง และแนวคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครองที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐและ
เจาหนาที่จะไดถือปฏิบัติไดอยางถูกตองตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย และเปนประโยชน
ตอประชาชนผูเสียหายที่จะไดรับรูถึงชองทางในการใชสิทธิเรียกรองโดยการยื่นคําขอตอหนวยงาน
ของรัฐไดอยางถูกตองตอไป

๑. หลักเกณฑทางกฎหมายท่ีเกีย่วของกับการย่ืนคาํรองขอใหหนวยงานทางปกครองชดใชคาสนิไหม

ทดแทน
 กฎหมายไดบญัญตัใิหสทิธแิกผูเสยีหายซ่ึงเปนประชาชนสามารถย่ืนคาํขอตอหนวยงานของรัฐ

ทีเ่จาหนาท่ีของรฐัในสงักดัไดกระทาํละเมิดผูเสยีหายไวในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ

การย่ืนคําขอใหหนวยงานของรัฐ

ชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙   
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การย่ืนคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๔๒๔๒๔๒จุ ล นิิ ติ

ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และขอ ๓๒ ถึงขอ ๓๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
หลกัเกณฑการปฏิบตัเิกีย่วกบัความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมขีอความดังตอไปน้ี

๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเสียหาย
จะย่ืนคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดแกตน
กไ็ด ในการนีห้นวยงานของรัฐตองออกใบรับคาํขอใหไวเปนหลกัฐานและพจิารณาคาํขอนัน้โดยไมชกัชา  
เม่ือหนวยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐ
ก็ใหมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงผลการวินิจฉัย

ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอท่ีไดรบัตามวรรคหน่ึงใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยแปดสิบวัน
หากเร่ืองใดไมอาจพิจารณาไดทนัในกําหนดน้ันจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรฐัมนตรีเจาสงักัด
หรือกํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได
แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน

๒. ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยหลกัเกณฑการปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิ

ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่ผูเสียหายยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน ใหหนวยงาน
ของรัฐที่เจาหนาที่ผู นั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เจาหนาที่มิไดสังกัดหนวยงานใด 
หรือหนวยงานของรัฐแหงใดแหงหน่ึง ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจาหนาที่
หลายหนวยงาน รับคําขอนั้นและดําเนินการตามระเบียบนี้โดยไมชักชา

ในกรณีที่ผูเสียหายย่ืนคําขอผิดหนวยงาน ใหหนวยงานผูรับคําขอรีบสงเร่ืองไปยังหนวยงาน
ของรัฐที่เห็นวาเปนหนวยงานของรัฐที่จะตองรับผิดชอบพิจารณาตอไปและใหแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
กรณีดังกลาวน้ีใหถือวาหนวยงานของรัฐไดรับคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ที่สงมานั้น

ขอ ๓๓ เมื่อไดรับคําขอตามขอ ๓๒ และหนวยงานของรัฐที่ไดรับคําขอไวเห็นวาเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับตน ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตอไปโดยไมชักชา

ขอ ๓๔ ในกรณีที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูยื่นคําขอ ใหหนวยงานของรัฐที่ตองชดใช
คาสินไหมทดแทนปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

ใหคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัดนับแตวันกระทําละเมิดในจํานวนเงินท่ีตองชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกผูยื่นคําขอจนถึงวันชําระคาสินไหมทดแทน
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การกําหนดใหผูเสียหายสามารถยื่นคํารองขอใหหนวยงานทางปกครองเยียวยาคาเสียหาย
โดยไมตองฟองคดีตอศาลเพื่อเปนการลดภาระใหแกประชาชนที่ถูกเจาหนาที่กระทําละเมิด เพราะจะ
ตองเสยีคาใชจายในการดาํเนนิคดใีนชัน้ศาล กฎหมายจงึเปดโอกาสใหผูเสยีหายยืน่คาํรองตอหนวยงาน
ของรัฐเพื่อขอใหชดใชคาเสียหายไดโดยตรง๒  

ตอมากระทรวงการคลังไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคําขอและการ
พจิารณาคาสนิไหมทดแทนกรณบีคุคลภายนอกยืน่คาํขอใหหนวยงานของรฐัชดใชคาสนิไหมทดแทน
จากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี ไดกําหนดวา๓ ผูเสียหายท่ีเปนบุคคลภายนอก ทายาท หรือ
ผูจัดการมรดกของผูเสียหาย แลวแตกรณี สามารถยื่นคํารองตอหนวยงานของรัฐที่ผูเสียหายเห็นวา
ตองรับผิดตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙๔

ใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนตามแบบยื่นคําขอ (รายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวก ๑) โดยจะย่ืนแบบคําขอดังกลาวตอหนวยงานของรัฐโดยตรง หรือยื่นผาน
ไปรษณียลงทะเบียน เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับคําขอแลวใหออกใบรับคําขอใหแกผูเสียหายไวเปน
หลักฐาน (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ๒) จากน้ันใหหนวยงานของรัฐท่ีรับคําขอ แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อพิจารณาคําขอดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน และอาจขอขยายระยะเวลาออกไปไดอีกไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน จากนั้นให
หนวยงานของรฐัพจิารณาเบกิจายคาสนิไหมทดแทนตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยหลกัเกณฑ
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

โดยตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนกรณี
เจาหนาทีข่องรัฐกระทําละเมิดตอบคุคลภายนอก ลงวันที ่๓ ตลุาคม ๒๕๕๔ ระบหุลกัเกณฑในการยืน่
คํารองไววา ในกรณีที่ผูเสียหาย ทายาท หรือผูจัดการมรดกของผูเสียหาย แลวแตกรณี ยื่นคําขอให
หนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน เน่ืองจากเจาหนาที่ของรัฐน้ันไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่
อันเปนการละเมิดตอผูเสียหาย เมื่อหนวยงานของรัฐผูรับคําขอไดดําเนินการตามข้ันตอนในหมวด ๒
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว หากเห็นวาเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
ผูยื่นคําขอ การชดใชคาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใด เพียงใด ใหหนวยงานของรัฐพิจารณา

   ๒ ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่, วิญูชน, ๒๕๖๓, หนา ๑๓๐ - ๑๓๑.
   ๓ หนงัสอืกระทรวงการคลัง ที ่กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๒ ลงวนัที ่๒๗ กมุภาพนัธ ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง หลกัเกณฑ
การชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔.
   ๔ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ บัญญัติวา
   “มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที ่
ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 
   ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐ
ที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง”.
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การย่ืนคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๔๔๔๔๔๔จุ ล นิิ ติ

กําหนดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายแกทรัพยสิน แกรางกายหรือชีวิต 
ตามหลักเกณฑที่กําหนด (ขอ ๒) 

คาสนิไหมทดแทนเพือ่ความเสยีหายหรอืสญูหายแกทรพัยสนิ ถาเปนความเสียหายเกิดแกเงนิ
ใหใชเปนเงนิตามจาํนวนความเสยีหายทีเ่กิดขึน้ ถาเปนความเสยีหายเกดิแกทรพัยสนิอ่ืน ใหใชราคาสทุธิ
หลังหักคาเส่ือมราคาแลว หรือใชคาซอมเพ่ือใหทรัพยสินนั้นกลับคืนสูสภาพเดิม โดยมีหลักฐาน เชน 
ภาพถายของทรัพยสินที่เสียหาย คาซอมตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท หางหรือรานที่ทําการซอม และ
ใบกํากับภาษี เปนตน โดยกําหนดใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหนาที่
ในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายหรือสูญหายแกทรัพยสิน
ตามความเหมาะสมและเปนธรรม แลวนาํเสนอใหหวัหนาหนวยงานของรัฐผูแตงตัง้พจิารณาส่ังการตอไป 
สาํหรบัการคํานวณคาเสือ่มราคาทรัพยสนิเพือ่ใหไดราคาทรัพยสนิสทุธิดงักลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ
การคาํนวณคาเสือ่มราคาทรพัยสนิทีก่ระทรวงการคลงักําหนดในการเรยีกใหผูตองรบัผดิทางละเมดิชดใช
คาเสียหายใหแกทางราชการโดยอนุโลม๕ (ขอ ๓) โดยการชดใชคาสินไหมทดแทนจะตองใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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 ใหชดใชความเสียหายตามชวงเวลาท่ีผูเสยีหายไมสามารถไปทํางานได
โดยคํานวณตามอัตราคาจางขั้นตํ่ารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ตามเขตจังหวัด
ซึ่งเปนภูมิลําเนาของผูเสียหาย ณ วันที่ไดรับความเสียหาย ไมเกินวันละ ๓๐๐ บาท ตามจํานวนวันที่
แพทยมีหนังสือรับรองใหหยุดรักษาตัว แตไมเกิน ๖๐ วัน ตอผูเสียหายหนึ่งราย 

   ข. กรณีผูเสียหายที่มีรายไดประจํา หากระหวางเจ็บปวยไมสามารถไปทํางานไดและ
ไมไดรบัคาจางหรอืคาตอบแทนจากนายจาง ใหชดใชความเสยีหายตามชวงเวลาทีผู่เสยีหายไมสามารถ
ทํางานได โดยคํานวณตามอัตราคาจางหรือคาตอบแทนที่นายจางหรือหนวยงานตนสังกัดจายให 
ณ วนัทีไ่ดรบัความเสยีหาย ไมเกนิเดอืนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามจํานวนวันทีแ่พทยรบัรองใหหยดุรกัษาตวั 
แตไมเกิน ๒ เดือนตอผูเสียหายหนึ่งราย 

   ๕ โปรดดูหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๗.๒/ว ๘๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณคาเสื่อม
ราคาทรัพยสินที่ตองเรียกชดใชตามความรับผิดทางละเมิด. 
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(๓) คาชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะ
สวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนของรางกาย โดยมีหลักฐานทางการแพทยวาผูเสียหายท่ีตองสูญเสีย
อวัยวะไปนั้นตกเปนผูพิการหรือทุพพลภาพ ใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามความสําคัญของอวัยวะที่
สูญเสียไป โดยใหพิจารณาวาอวัยวะที่สูญเสียไปน้ันทําใหเปนอุปสรรคหรือเสียความสามารถในการ
ทาํงานหรือในการประกอบวิชาชีพหรือในการดํารงชีพมากนอยเพียงใด การพิจารณาวาอวัยวะสวนใด
มีความสําคัญมากนอยเพียงใด ใหเทียบเคียงกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขและอัตราใน
การจายเงินสงเคราะห และกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรค
สาํคญัยิง่ในการประกอบอาชพีหรอืในการดาํรงชพี พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึง่ออกตามพระราชบญัญัตสิงเคราะห
ผู ประสบภัยเน่ืองจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาท่ี
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอนุโลม แตทั้งนี้ ใหจายไดไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอผูเสียหายหนึ่งราย

(๔) คาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนในการจัดการศพตามประเพณีทางศาสนาหรือ
ประเพณีแหงทองถิ่น ใหชดใชตามที่จายจริง ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ตอผูเสียหายที่เสียชีวิตหนึ่งราย 

(๕)  คาขาดไรอปุการะ ใหพจิารณาวาทายาทของผูเสยีหายทีถ่งึแกความตายน้ันตองเปนทายาท
ผูมีสิทธิไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากผูตายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย๖ โดยจายใหทายาท
คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตอผูเสียหายที่เสียชีวิตหนึ่งราย

๒. แนวคาํวนิจิฉยัทีเ่กีย่วของกบัการยืน่คาํรองขอใหหนวยงานทางปกครองชดใชคาสนิไหมทดแทน 
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑. แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการยื่นคําขอ
  กรณีที่ผูเสียหายไดฟองคดีตอศาลและคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล ถือไดวา

ผูเสียหายเลือกท่ีจะใชสิทธิฟองคดีตอศาลแลว แมตอมาจะไดมีการย่ืนคําขอใหชดใชคาสินไหม
ทดแทน หนวยงานของรัฐไมจําตองรับคําขอของผูเสียหายไวพิจารณา๗

  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ ๖๐๓/๒๕๕๑๘ บุคคลที่ไดรับ
ความเสียหายสามารถใชสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๕ หรือยืน่คาํขอเรียกใหหนวยงานของรัฐชดใช
คาสนิไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ ซึง่พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙

   ๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๓ บัญญัติวา 
  “มาตรา ๔๔๓ ในกรณีทําใหเขาถึงตายน้ัน คาสินไหมทดแทนไดแกคาปลงศพรวมท้ังคาใชจายอันจําเปนอยางอ่ืน ๆ อีกดวย
  ถามไิดตายในทนัท ีคาสนิไหมทดแทนไดแกคารกัษาพยาบาลรวมท้ังคาเสยีหายทีต่องขาดประโยชนทาํมาหาไดเพราะไมสามารถ
ประกอบการงานนั้นดวย 
  ถาวาเหตุที่ตายลงนั้นทําใหบุคคลหนึ่งคนใดตองขาดไรอุปการะตามกฎหมายไปดวยไซร ทานวาบุคคลคนนั้นชอบที่จะไดรับ
คาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”.
   ๗ ตามรางพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๘๗/๒๕๕๘) ไดบัญญัติหลักการนี้ไว
ในมาตรา ๑๕ วา “ในกรณทีีเ่อกชนผูเสยีหายยืน่คาํขอตามมาตรา ๑๔ และหนวยงานของรฐัยงัไมมคีาํวนิจิฉยั หากเอกชนผูเสยีหายประสงค
จะฟองคดีตอศาลตองถอนคําขอตามมาตรา ๑๔ กอน” และมาตรา ๑๗ วา “ในกรณีที่เอกชนผูเสียหายฟองคดีตอศาลแลว ผูนั้นไมมีสิทธิ
ยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๔”. 
   ๘ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผูเสียหายยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนในขณะท่ีคดีอยู
ในระหวางการพิจารณาของศาลยุติธรรม (เรื่องเสร็จที่ ๖๐๓/๒๕๕๑). 
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การย่ืนคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๔๖๔๖๔๖จุ ล นิิ ติ

มไิดกาํหนดวา บคุคลภายนอกท่ีไดรบัความเสียหายจะตองเลือกใชสทิธใินการฟองคดีตอศาลหรือมคีาํขอ
ตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนอยางใดอยางหนึ่ง อยางไรก็ตาม การท่ีองคกร
สององคกร คอื ศาลยตุธิรรมและหนวยงานของรฐัพจิารณาเรือ่งทีม่มีลูเหตเุดียวกนั อาจทาํใหการวนิจิฉยั
ชี้ขาดแตกตางกันได ควรท่ีจะใหองคกรใดองคกรหน่ึงพิจารณการชดใชคาสินไหมทดแทน จาก
ขอเท็จจริงปรากฏวาผูเสียหายไดฟองคดีตอศาลยุติธรรมและคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ยุติธรรม ถือไดวาผูเสียหายเลือกที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลแลว แมตอมาจะไดมีการยื่นคําขอใหชดใช
คาสินไหมทดแทน หนวยงานของรัฐไมจําตองรับคําขอของผูเสียหายไวพิจารณา 

ในประเด็นนี้ศาลปกครองสูงสุดไดมีความเห็นตามคําพิพากษาที่ อ. ๕๕๔/๒๕๕๑ แตกตาง
ออกไปวา “การฟองตอศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครองโดยไมรอผลการวนิจิฉยัของหนวยงานของรฐันัน้ 
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของผูฟองคดีที่จะเลือกใชสิทธิดังกลาวเชนใดก็ได สวนการใชสิทธิ
ยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนน้ันเปนสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
ซึ่งการเลือกจะใชสิทธิยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐยอมไมทําใหสิทธิฟองคดีตอศาลหมดไป” 

ตอมาคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖/๒๕๖๑ ไดมีคําสั่งแนวเดียวกับความเห็นของ
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 โดยผูฟองคดีอาจยืน่ฟองคดีตอศาลปกครองเปนคดตีามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรืออาจเลือกใชสิทธิ
เรยีกรองโดยการย่ืนคาํขอรบัคาสนิไหมทดแทนตอผูถกูฟองคดีที ่๑ ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญตัิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางใดทางหนึ่งก็ได แตไมอาจใชสิทธิดังกลาวพรอม
กันทั้งสองทางได เพราะกฎหมายมิไดประสงคที่จะใหเปนเชนนั้น ซึ่งในการใชสิทธิเรียกรองโดยการย่ืน
ฟองคดตีอศาลปกครองนัน้ ผูฟองคดจีะตองยืน่ฟองภายในกาํหนดระยะเวลาหนึง่ปนบัแตวนัท่ีรูหรอืควร
รูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหง
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และในการใชสทิธเิรยีกรอง
โดยการยื่นคําขอรับคาสินไหมทดแทนจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ อนัมลีกัษณะเดียวกนักับการฟองคดีตอศาลเพ่ือขอให
ชดใชคาสนิไหมทดแทนน้ัน ผูฟองคดีกจ็ะตองใชสทิธยิืน่คาํขอดงักลาวตอผูถกูฟองคดีที ่๑ ภายในกําหนด
ระยะเวลาหน่ึงปนบัแตวนัทีรู่หรือควรรูถงึเหตุแหงการกระทําละเมิดดงักลาว แตไมเกินสบิปนบัแตวนัทีม่ี
เหตุละเมิดเกิดขึ้นเชนเดียวกันดวย” 

เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐคนอื่น
มีสิทธิที่จะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐที่เจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดสังกัดอยูใหพิจารณาชดใช
คาสินไหมทดแทนได
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บทความทางวิชาการ

ม.ค. - ก.พ. ๖๒๔๗๔๗๔๗ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

   ๙ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผูเสียหายตามความในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และบุคคลภายนอกตามความในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (เรื่องเสร็จที่ ๔๒๑/๒๕๔๓). 
   ๑๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
เมื่อบุคคลภายนอกรองขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน : กรณีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (เรื่องเสร็จที ่๔๙๑/๒๕๔๖). 
   ๑๑ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเรียกใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีผูเสียหายไดใชสิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานของรัฐไปกอนแลว (เรื่องเสร็จที่ ๖๖๙/๒๕๕๑). 

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เร่ืองเสร็จท่ี ๔๒๑/๒๕๔๓๙ คาํวา “ผูเสยีหาย”
ตามความในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรืออีกนัยหน่ึง
“บุคคลภายนอก” ตามความในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ
ความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดแก (๑) บคุคลหรือนติิบคุคลท่ีมใิชหนวยงานของรัฐ
ที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ (๒) เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับความเสียหาย
จากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐคนอ่ืน ไมวาเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดจะสังกัดหนวยงาน
เดียวกันกับเจาหนาที่ผูที่ไดรับความเสียหายหรือสังกัดหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม บุคคลดังกลาว
ขางตน หากไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําในการปฏิบัติ
หนาที่มีสิทธิที่จะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดสังกัดอยูใหพิจารณาชดใช
คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตนไดตามมาตรา ๑๑ 

หนวยงานของรัฐที่ไดรับคําขอตองรับคําขอของผูเสียหายและหากเห็นวาคําขอนั้นเปน
เรื่องที่เกี่ยวกับตน ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อดําเนินการ
ตอไปโดยไมชักชา

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรือ่งเสร็จที ่๔๙๑/๒๕๔๖๑๐ หากเจาหนาที่
กระทําละเมิดตอบคุคลภายนอกอันเน่ืองมาจากการปฏิบตัหินาที ่ความรับผดิของเจาหนาทีต่อหนวยงาน
ของรัฐในการที่จะถูกไลเบี้ยก็จะอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
เมื่อผูเสียหายไดยื่นคําขอใหเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจาก
การละเมิด จึงเปนกรณีที่ผูเสียหายใชสิทธิตามมาตรา ๑๑ หนวยงานของรัฐจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามขอ ๓๒ และขอ ๓๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ กลาวคือ ตองรับคาํขอของผูเสยีหายและหากเห็นวา
คําขอน้ันเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับตน ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เพื่อดําเนินการตอไปโดยไมชักชา

แมผูเสียหายจะเปนเจาหนาทีใ่ชสทิธิเบกิคารกัษาพยาบาลไปแลวกไ็มตดัสทิธิของผูเสียหาย
ที่จะเรียกและไดรับคาสินไหมทดแทนประเภทคารักษาพยาบาลจากผูกระทําละเมิดอีก

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๖๖๙/๒๕๕๑๑๑ การชดใช
คาสนิไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดนัน้มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหผูถกูกระทําละเมิดกลับคนืสูสภาพเดิมไดมากท่ีสดุ
เทาทีจ่ะมากได สวนสทิธขิองขาราชการหรือลกูจางหนวยงานของรัฐในการท่ีจะเบกิคารกัษาพยาบาลน้ัน
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การย่ืนคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๔๘๔๘๔๘จุ ล นิิ ติ

เปนสวสัดกิารทีห่นวยงานของรฐัจดัใหแกขาราชการและลกูจางท่ีปฏบิตังิานใหแกตน ซึง่เปนสทิธคินละ
สวนและมวีตัถปุระสงคทีแ่ตกตางกบัความเสยีหายในเรือ่งละเมดิ โดยในกรณทีัว่ไปผูกระทาํละเมดิยงัคง
ตองรับผดิในผลของการละเมิดนัน้เต็มจาํนวนคาเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดนัน้ จะนําคารกัษาพยาบาล
ที่ไดรับในสวนนี้มาหักออกจากคาสินไหมทดแทนอันจะพึงไดรับจากการกระทําละเมิดไมได ดังนั้น
แมผูเสียหายจะไดใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลซึ่งเปนสิทธิของขาราชการและลูกจางหนวยงานของรัฐ
ไปแลวก็ไมตัดสิทธิของผูเสียหายที่จะเรียกและไดรับคาสินไหมทดแทนประเภทคารักษาพยาบาล
จากผูกระทําละเมิดอีก

หนังสือของผูเสียหายที่ขอใหหนวยงานของรัฐรับผิดชอบซอมแซมกําแพงใหแกผูฟองคดี 
มิใชหนังสือขอใหหนวยงานของรัฐพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแก
ผูเสียหาย จึงมิใชหนังสือขอใหหนวยงานของรัฐพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๐/๒๕๕๓ กรณีผู ฟองคดีไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๘       
สิงหาคม ๒๕๕๒ ขอใหผูถูกฟองคดีรับผิดชอบซอมแซมกําแพง แตผูถูกฟองคดีก็ไมดําเนินการซอมแซม
กําแพงใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง หนังสือของผูฟองคดีลงวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ขอใหผูถูกฟองคดีรับผิดชอบซอมแซมกําแพงใหแกผูฟองคดี มิใชหนังสือขอให
ผูถกูฟองคดพีจิารณาชดใชคาสนิไหมทดแทนสาํหรบัความเสยีหายทีเ่กดิแกผูฟองคด ีอนัเกดิจากการกระทํา
ละเมิดของเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ แตถือเปนหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีดําเนินการแกไขเยียวยา
ความเสยีหายใหแกผูฟองคด ีโดยใหผูถกูฟองคดซีอมแซมกาํแพงพพิาทใหแกผูฟองคด ีกรณจีงึไมตองดวย
มาตรา ๑๑ วรรคหนึง่ แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอพพิาท
ในคดีนี้จึงไมเปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดย
ไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
อนัเกดิจากการใชอาํนาจตามกฎหมาย หรอืจากการละเลยตอหนาทีต่ามทีก่ฎหมายกําหนดใหตองปฏบิตัิ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

๒. แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคําขอ
  การใชสิทธิเรียกรองดวยวิธีการยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน

จะตองกระทําภายในหน่ึงปนับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน
แตไมเกินสิบปนับแตวันทําละเมิด เชนเดียวกับการใชสิทธิเรียกรองดวยวิธีการฟองคดี

  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ ๑๕๑๕/๒๕๖๐๑๒ ผูเสียหายจากการ
กระทาํละเมดิในการปฏบิตัหินาทีข่องเจาหนาทีข่องหนวยงานของรฐัจะใชสทิธเิรยีกรองคาสนิไหมทดแทนโดย
ฟองคดตีอศาลตามมาตรา ๕ หรอืจะยืน่คาํขอใหหนวยงานของรฐัชดใชคาสนิไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑

   ๑๒ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหาย
ที่เกิดจากการออกคําสั่งลงโทษทางวินัยราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๑๕/๒๕๖๐). 
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บทความทางวิชาการ

ม.ค. - ก.พ. ๖๒๔๙๔๙๔๙ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

ก็ได โดยการใชสิทธิเรียกรองดวยวิธีการย่ืนคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนจะตอง
กระทําภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน แตไมเกินสิบป
นบัแตวนัทําละเมดิ เชนเดยีวกบัการใชสทิธเิรยีกรองดวยวธิกีารฟองคด ีไมวาจะเปนการฟองคดตีอศาล
ยตุธิรรมท่ีตองยืน่ฟองภายในหน่ึงปนบัแตวนัทีผู่เสยีหายรูถงึการละเมิดและรูตวัผูจะพงึตองใชคาสนิไหม
ทดแทน แตไมเกนิสบิปนบัแตวนัทําละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรอื
การฟองคดีตอศาลปกครองท่ีตองย่ืนฟองภายในหน่ึงปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
แตไมเกนิสบิปนบัแตวนัทีม่เีหตแุหงการฟองคดตีามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (สอดคลองกับคําพพิากษาของศาลปกครองสูงสดุท่ี ๕๗๓/๒๕๔๙,
ฟ. ๓๗/๒๕๕๕, อ. ๑๔/๒๕๕๖) 

   การพิจารณาวาผูเสยีหายรูถงึการละเมิดอนัเกิดจากการออกคําสัง่ทางปกครองต้ังแต
เมือ่ใดนัน้ ตองถอืวนัทีผู่เสยีหายไดรบัแจงคาํสัง่ทางปกครองหรอืไดรบัแจงผลการพจิารณาอทุธรณ 
แลวแตกรณี มิใชวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งทางปกครองและคดีถึงที่สุดแลว

   ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จท่ี ๑๑๐/๒๕๕๓ การใช
สิทธิเรียกรองโดยวิธีการย่ืนคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนน้ัน ศาลปกครองสูงสุดได
วินิจฉัยไวในคําสั่งที่ ๕๗๓/๒๕๔๙ สรุปความไดวา แมพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมิไดบญัญตัไิวโดยชัดแจงวา ผูเสยีหายจะตองย่ืนคาํขอตอหนวยงานของรัฐให
พิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาใด แตก็เปนที่เห็นได
จากเหตุผลของเรื่องวา ผูเสียหายตองยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐภายในหน่ึงปนับแตวันที่รูถึงการ
ละเมดิและรูตวัผูจะพงึตองใชคาสนิไหมทดแทน แตไมเกนิสบิปนบัแตวนัทาํละเมดิเชนเดยีวกบัการฟอง
คดีตอศาล ซึ่งการพิจารณาวาผูเสียหายรูถึงการละเมิดอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองตั้งแต
เม่ือใดนัน้ ศาลปกครองสูงสดุไดวนิจิฉยัไวในคาํสัง่ที ่๘๙๐/๒๕๔๙ และที ่๗๐๓/๒๕๕๑ สรปุไดวา ตองถอื
วนัทีผู่เสยีหายไดรบัแจงคาํสัง่ทางปกครองหรอืไดรบัแจงผลการพจิารณาอทุธรณ แลวแตกรณ ีมใิชวนัที่
ศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งทางปกครองและคดีถึงที่สุดแลว  

๓. แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับใบรับคําขอ
  ใบรับคําขอเปนส่ิงแสดงใหเห็นวาหนวยงานของรัฐไดรับคําขอของผูเสียหายไวแลว 

มีบุคคลใดเปนผู รับ เมื่อใด และรับทราบในเร่ืองการขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดแกตนอันเนื่องจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ และ
เพื่อใหรูวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จเร่ิมนับ 
การที่หนวยงานของรัฐไมออกใบรับคําขอใหผูเสียหายเปนการละเลยตอหนาที่

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๑/๒๕๔๗ ตามที่มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัวิา ในกรณทีีผู่เสยีหายเหน็วา
หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเสียหายจะย่ืนคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใช
คาสนิไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดแกตนก็ได ในการน้ีหนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอให
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การย่ืนคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๕๐๕๐๕๐จุ ล นิิ ติ

ไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอโดยไมชกัชานัน้ ใบรับคาํขอตามบทบัญญตัดิงักลาวยอมเปนเอกสารท่ี
เปนหลักฐานแสดงวาหนวยงานของรัฐไดรับคําขอของผูเสียหายไว และเมื่อรับคําขอไวแลว หนวยงาน
ของรัฐจะตองพจิารณาคาํขอดงักลาวใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๘๐ วนันบัแตวนัรบัคาํขอ ใบรบัคาํขอจงึเปน
สิ่งแสดงใหเห็นวาหนวยงานของรัฐไดรับคําขอของผูเสียหายไวแลว มีบุคคลใดเปนผูรับ เมื่อใด และ
รับทราบในเรื่องการขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนอันเนื่องจากการ
กระทําละเมิดของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ และเพื่อใหรูวาระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดให
หนวยงานของรัฐตองพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จเร่ิมนบั ดงันัน้ ในคดีนีเ้มือ่ผูฟองคดีสงคาํขอดังกลาวทาง
ไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรบั และผูถกูฟองคดไีดรบัคาํขอดงักลาวแลว จงึตองออกใบรบัคําขอและจดัสง
ใบรับคําขอดังกลาวใหผูยื่นคําขอโดยพลัน สวนขออุทธรณของผูถูกฟองคดีที่อางวาใบตอบรับของ
ไปรษณยีเปนหลกัฐานการรบัคาํขอของผูถกูฟองคด ีและแสดงวาผูถกูฟองคดไีดรบัเอกสารของผูฟองคดี
ตามที่กําหนดไวในขอ ๓๕๓ ของไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ แลว และใบตอบรับของไปรษณียก็แสดง
อยูในตัวแลววา ผูถูกฟองคดีรับคําขอไวตั้งแตวันใด จึงถือไดวาใบตอบรับของไปรษณียเปนใบรับคําขอ
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ อกีทัง้มาตรา ๗๓
ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ก็ยอมรับการสงคําคูความหรือเอกสารไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับโดยใหมีผลเสมือนเจาพนักงานศาลเปนผูสง ดังน้ัน 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 และผูใดเปนผูรับเทาน้ัน หาไดมีความชัดเจน
ทําใหรูวาไดรับเอกสารใด เรื่องใดไม จึงตองมีการออกใบรับคําขอของหนวยงานเพื่อมิใหเกิดปญหา
โตเถียงในภายหลังได สวนกรณีการสงคําคู ความหรือเอกสารไปรษณียลงทะเบียนตอบรับของ
เจาพนักงานศาล ใบตอบรับของการส่ือสารแหงประเทศไทยถือเปนใบรับเอกสารตามกฎหมาย
ที่มีผลเสมือนเจาพนักงานศาลเปนผูสง ก็เพราะมีกฎหมายตามที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางรองรับสําหรับ
การสงคําคูความและเอกสารทางไปรษณียของศาลยุติธรรม แตการสงเอกสารตาง ๆ ของผูฟองคดี
ซึ่งเปนเอกชนมิไดมีกฎหมายบัญญัติรองรับเหมือนกับในกรณีดังกลาว และพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็เปนกฎหมายเฉพาะที่มีเจตนารมณใหหนวยงาน
ของรัฐออกใบรับคําขอใหเปนหลักฐาน จึงไมอาจนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาเทียบเคียงปรับใชได ใบตอบรับไปรษณียเปนเพียงหลักฐานทางไปรษณียวาไดมีการสงซองเอกสาร
ทางไปรษณียใหผู รับแลวเทานั้น มิไดบงบอกวาเอกสารในซองท่ีถึงผูรับเปนเอกสารอะไร ดังน้ัน 
ใบตอบรับของไปรษณียที่สงคืนใหผู ฟองคดีจึงมิอาจถือไดวาเปนใบรับคําขออันเปนหลักฐานที่
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บทความทางวิชาการ

ม.ค. - ก.พ. ๖๒๕๑๕๑๕๑ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

ผูถูกฟองคดีเปนผูออกใหตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ เมือ่ใบตอบรับของไปรษณียทีส่งคนืใหผูฟองคดถีอืไมไดวาเปนใบรบัคาํขอดงักลาว
ผูฟองคดีจึงเปนผูเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเล่ียงได
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่จะมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง ขออุทธรณของผูถูกฟองคดีฟงไมขึ้น สวนที่
ผูถกูฟองคดีวนิจิฉยัคาํขอของผูฟองคดีไปแลววา การกระทําของเจาหนาท่ีของตนไมเปนการละเมิดและ
ไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีน้ัน เห็นวาเปนคนละประเด็นกับขอพิพาทในคดีนี ้
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีไมออกใบรับคําขอใหผูฟองคดี จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามมาตรา ๑๑  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๔. แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณาคําขอของหนวยงานของรัฐ
 ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง กาํหนดใหหนวยงานของรฐัพจิารณาคาํขอใหแลวเสรจ็ภายใน 

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 เมื่อคดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดมี
หนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนหนวยงานของรัฐใหรับผิดในผลแหงละเมิดจากกรณีที่เจาหนาที่ของ
ผูถูกฟองคดีบุกรุกและลักทรัพยในท่ีดินของผูฟองคดีระหวางวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๐ โดยผูถกูฟองคดีออกใบรับคาํขอของผูฟองคดเีมือ่วนัที ่๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๐ พรอมกบั
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจงวา ไดรับเรื่องไวแลวขณะน้ีอยูระหวางการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงผลเปนประการใดจะแจงใหทราบตอไป ตอมาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ คณะกรรมการดังกลาวไดมีความเห็นตามบันทึกเม่ือวันที่ ๔   
ธันวาคม ๒๕๕๐ วา เจาหนาท่ีกรมทางหลวงไมตองรับผิดทางแพงและทางวินัย และกรณีนี้ก็ไมมีการ
ขยายระยะเวลาพิจารณาดังกลาว นอกจากน้ีก็ยังไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการแจงผลการวินิจฉัย
ดงักลาวใหผูฟองคดีทราบแตประการใด กรณจึีงถอืไดวาผูฟองคดีไดใชสทิธิใหหนวยงานของรฐัพจิารณา
ชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายแกตนตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเปนการละเมดิอันเกดิจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยทางหลวง แตปรากฏวาผูถกูฟองคดไีมพจิารณาดาํเนนิการใหแลวเสรจ็ภายในหน่ึงรอยแปดสบิวนั
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญตัดิงักลาว เมือ่ผูฟองคดีใชสทิธฟิองตอศาลปกครองก็ชอบ
ที่จะฟองคดีตามนัยมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง
และวิธพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญติัดังกลาว ภายใน
เกาสบิวันนบัแตวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๕๑ ซึง่เปนวนัทีค่รบหน่ึงรอยแปดสิบวนันบัแตวนัทีผู่ฟองคดีออก
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การย่ืนคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๕๒๕๒๕๒จุ ล นิิ ติ

ใบรบัคาํขอของผูฟองคด ีเมือ่ผูฟองคดยีืน่ฟองตอศาลปกครองชัน้ตนเมือ่วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๕๑ จงึเปน
การฟองคดีที่พนกําหนดเวลาแลว 

หนวยงานในสังกัดหนวยงานของรัฐมิไดเสนอใหหนวยงานของรัฐต้ังคณะกรรมการเพื่อ
พจิารณาวนิจิฉยัคาํขอและไมไดมคีาํสัง่และแจงใหผูเสยีหายทราบภายในหนึง่รอยแปดสบิวนันบัแต
วันรับคําขอ หรือใหรัฐมนตรีขยายระยะเวลาอีกไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือกรณีเปนการยื่น
คําขอผิดหนวยงานและมิไดดําเนินการสงคําขอไปยังหนวยงานของรัฐตนสังกัด การกระทําของ
หนวยงานจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ. ๕๕๔/๒๕๕๑ เมือ่พิจารณาตามบทบญัญัตมิาตรา ๑๑ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลวจะเห็นไดวา กฎหมายได
กําหนดกระบวนการพิจารณา ระยะเวลาการพิจารณา และภาระหนาที่ของผูรับคําขอไวอยางชัดเจน
นอกจากนี้ ยังมีระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดวา หากเปนกรณีที่ผู เสียหายยื่นคําขอผิดหนวยงาน
ใหหนวยงานผูรับคําขอรีบสงเรื่องไปยังหนวยงานของรัฐที่เห็นวาเปนหนวยงานของรัฐที่จะตอง
รับผิดชอบพิจารณาตอไปและใหแจงผูยื่นคําขอทราบ ตามขอ ๓๒ วรรคสอง ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
เมือ่ขอเทจ็จรงิปรากฏวา ผูฟองคดไีดยืน่คาํขอตามหนงัสอืลงวันที ่๘ มนีาคม ๒๕๔๒ ตอผูถกูฟองคดทีี ่๑ 
ใหพจิารณาชดใชเงินคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๓๗,๖๖๗ บาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ ๗.๕ ตอป
อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ เนือ่งดวยผูฟองคดตีองชาํระคาอากรแสตมปและคาเพิม่อากรแสตมป
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือดังกลาวของผูฟองคดีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เปนราชการสวนภูมภิาคของผูถกูฟองคดีที ่๒ ตามขอ ๒ ข (๑) ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ 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
ผูฟองคดีทราบภายในหน่ึงรอยแปดสิบวนันบัแตวนัรบัคาํขอวาผูถกูฟองคดีที ่๑ ตองรับผดิชดใชหรือไม
เพียงใด หรือใหรัฐมนตรีขยายระยะเวลาอีกไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน ตามมาตรา ๑๑ แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็มิได
พิจารณาวากรณีของผูฟองคดีเปนการยื่นคําขอผิดหนวยงานและดําเนินการโดยสงคําขอของผูฟองคดี
ไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐตนสังกัดที่จะตองพิจารณาตามที่กําหนดไวในขอ ๓๒
วรรคสอง ของระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยหลกัเกณฑการปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิ
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บทความทางวิชาการ

ม.ค. - ก.พ. ๖๒๕๓๕๓๕๓ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ และเมื่อการละเลยตอหนาที่ดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
โดยไมไดรบัแจงผลการพจิารณาวนิจิฉยัคาํขอใหชดใชคาสนิไหมทดแทนภายในเวลาทีกํ่าหนด และไมอาจใช
สิทธิรองทุกขหรือฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกรองคาเสียหายจํานวน ๓๗,๖๖๗ บาท ได ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
เพราะการจะใชสิทธิรองทุกขหรือฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๑๑ ดังกลาว จะตองเปนกรณีที่หนวยงาน
ของรัฐไดมีคําวินิจฉัยคําขอของผูเสียหายแลว วาจะชดใชคาเสียหายใหผูเสียหายหรือไม เพียงใด เมื่อ
ผูถกูฟองคดทีี ่๑ ไมพจิารณาวนิจิฉยัรวมทัง้ไมไดสงเรือ่งไปใหผูถกูฟองคดทีี ่๒ พจิารณาวนิจิฉยัวาจะชดใช
คาเสยีหายใหแกผูฟองคดหีรอืไม เพยีงใด ผูฟองคดจีงึไมไดรบัแจงผลการวนิจิฉยัและไมอาจรองทกุขตอ
คณะกรรมการวินจิฉยัรองทุกขไดภายในเกาสบิวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัแจงผลการวินจิฉยั และการท่ีผูถูกฟอง
คดีที่ ๒ ละเลยไมพิจารณาคําขอของผูฟองคดีดังกลาวจนลวงเลยหนึ่งปนับแตวันท่ีผูฟองคดีไดรูถึง
การกระทําละเมิดและรูตัวผูพึงชดใชคาสินไหมทดแทน ผูฟองคดีจึงไมอาจฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองหรือ
เจาหนาที่ในสังกัดของผูถูกฟองคดีทั้งสองเพื่อเรียกคาเสียหายฐานละเมิดตอศาลยุติธรรมไดเพราะขาด
อายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น การกระทําของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหนวยงานในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏบิัติ

หนวยงานในสังกัดหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการสงคําขอของผูฟองคดีไปยังผูมี
อาํนาจหนาทีใ่นการพจิารณาอนัเปนขัน้ตอนภายใน จะอางวาเมือ่หนวยงานในสงักดัไมสงคําขอของ
ผูเสียหายมายังหนวยงานของรัฐ ถือไดวาผูเสียหายยังไมไดยื่นคําขอใหถูกตองไมได

 คําพิพากษาศาลปกครองสงูสุดท่ี อ. ๑๔๐/๒๕๕๙ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
เปนสถานที่ที่เกิดเหตุพิพาทอันกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี เมื่อผูฟองคดีไดยื่นคําขอตอรอง
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม จึงเปนหนาที่ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษา จะตองดําเนินการสงคําขอของผูฟองคดีไปยัง
ผูมอีาํนาจหนาทีใ่นการพจิารณาอนัเปนขัน้ตอนภายในของสถาบนัการพลศกึษา กรณนีีถ้อืไดวาผูฟองคดี
ไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยการย่ืนคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหม
ทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแกผูฟองคดีตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
ความรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว ผูถกูฟองคดทีี ่๑ จะอางวาเมือ่สถาบนัการพลศึกษา
วทิยาเขตเชียงใหม ไมสงคําขอของผูฟองคดีมายังผูถกูฟองคดีที ่๑ ถอืไดวาผูฟองคดียงัไมไดยืน่คําขอให
ถูกตองนั้น ฟงไมขึ้น 

    ๕. แนวคําวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิฟองคดีตอศาลของผูเสียหาย

 เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผู ฟองคดีมีหนังสือเรียกรองใหผู ถูกฟองคดีท้ังสองชดใช
คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น และหนวยงานของรัฐไดมีหนังสือแจงปฏิเสธการ
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การย่ืนคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๕๔๕๔๕๔จุ ล นิิ ติ

ชดใชคาสินไหมทดแทน ถอืไดวาผูฟองคดดีาํเนนิการตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบญัญตัิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเปนการดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมาย
กาํหนดแลว ผูฟองคดมีสีทิธฟิองคดตีอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๑๓ 

คาํส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๔/๒๕๔๗ เมือ่ขอเทจ็จรงิปรากฏวาผูฟองคดมีหีนงัสอืลงวันที่
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 คดนีี ้ผูฟองคดฟีองเรยีกคาเสยีหายจากผูถกูฟองคดทีัง้สองในการกระทาํละเมดิอนัเกดิจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ จึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะตองยื่นฟอง
ภายในหน่ึงปนบัแตวนัทีรู่หรอืควรรูถงึเหตุการณแหงการฟองคดี แตไมเกินสบิปนบัแตวนัทีม่เีหตุแหงการ
ฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัตเิดียวกัน เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรับทราบการ
แจงสิทธิปฏิเสธชดใชคาสินไหมทดแทนจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ ถือไดวา
วนัดงักลาวเปนวนัทีผู่ฟองคดรีูหรอืควรรูถงึเหตแุหงการฟองคด ีเมือ่ผูฟองคดยีืน่ฟองคดตีอศาลปกครอง
ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงเปนการยื่นฟองภายในกําหนดเวลาการฟองคดีแลว๑๔  

หากคาสนิไหมทดแทนทีห่นวยงานของรฐัวนิจิฉยักาํหนดใหไมเปนทีพ่อใจของผูเสยีหาย 
ผูเสียหายมสีทิธิทีจ่ะฟองเรียกคาสินไหมทดแทนตอศาลยุตธิรรมหรือศาลปกครองท่ีมเีขตอํานาจท่ีจะ
รับคดีนั้นไวพิจารณาได

 คาํส่ังศาลปกครองสงูสดุท่ี ๘๓๖/๒๕๔๗ การทีม่าตรา ๑๑ แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติใหสิทธิแกผูเสียหายสามารถท่ีจะเรียกใหหนวยงาน
ตนสังกัดของเจาหนาที่ที่กระทําละเมิดใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนไดกอนที่จะฟองเปนคดีตอศาล
และกําหนดขั้นตอนใหหนวยงานตนสังกัดตองดําเนินการ นั้น ก็เพื่อใหผูไดรับความเสียหายจากการ

   ๑๓ ในประเด็นนี้ ดร. ฤทัย หงสสิริ ไดอธิบายวา ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลภายนอก 
แมผูเสยีหายจะมสีทิธยิืน่คาํขอตอหนวยงานทางปกครองใหพจิารณาชดใชคาสนิไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ
ทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ กต็าม แตเจตนารมณของมาตราน้ีนาจะเปนเพียงเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนทางเลือกแกผูเสยีหาย
ไมใชขั้นตอนที่ผูเสียหายจะตองดําเนินการกอนฟองคดี โปรดดู ฤทัย หงสสิริ, ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, พิมพคร้ังที่ ๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๑, บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จํากัด, หนา ๑๖๓. 
   ๑๔ คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่คส. ๓๕/๒๕๕๘ วนิจิฉยัวา การฟองคดีพพิาทเก่ียวกบัการกระทําละเมดิของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนฟองคดีไวโดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงอาจนําคดีมาฟองตอศาลปกครองไดโดยไมตองดําเนินการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายกอนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แตอยางใด.
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บทความทางวิชาการ

ม.ค. - ก.พ. ๖๒๕๕๕๕๕๕ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

กระทําละเมิดของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐในทุกกรณีไดรับการเยียวยาแกไขความ
เดือดรอนเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น หากคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐวินิจฉัยกําหนดใหไมเปน
ที่พอใจของผูเสียหายอยางกรณีของผูฟองคดีทั้งสี่ ผูฟองคดีทั้งสี่ยอมมีสิทธิที่จะฟองเรียกคาสินไหม
ทดแทนตอศาลท่ีมีเขตอํานาจท่ีจะรับคดีนั้นไวพิจารณาได เมื่อมูลคดีของผูฟองคดีทั้งสี่มิไดเปนการ
กระทําละเมิดทางปกครอง จึงไมมีเหตุผลที่จะใหผูฟองคดีทั้งสี่มาฟองคดีตอศาลปกครอง เมื่อผูฟองคดี
ทัง้สีไ่มพอใจทีผู่ถกูฟองคดทีี ่๔ ในฐานะหนวยงานตนสงักดัของผูกระทาํละเมดิวนิจิฉยักาํหนดคาสนิไหม
ทดแทนใหตํ่ากวาที่ขอทั้งที่มูลคดีซึ่งเปนเหตุแหงการฟองคดีของผูฟองคดีทั้งสี่อยูในอํานาจของศาล
ยุติธรรม ขออุทธรณของผูฟองคดีทั้งสี่ฟงไมขึ้น ที่ศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา 
จึงชอบแลว 

การกระทาํละเมดิกรณกีารปฏบิตัหินาทีใ่หวคัซนีและรกัษาพยาบาลผูปวย หรอืการขบัรถ
เปนการปฏบิตัหินาทีธ่รรมดาทัว่ไป มไิดเกดิจากการใชอาํนาจตามกฎหมายของเจาหนาทีข่องรฐัหรอื
หนวยงานของรัฐ จึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง แตอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม

 คาํวนิจิฉยัชีข้าดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลท่ี ๑๔/๒๕๔๘ การย่ืนฟองคดีนีเ้ปนการฟองเรียก
คาสนิไหมทดแทนอนัเกดิจากการกระทาํละเมดิของเจาหนาท่ีทีเ่ปนการปฏบิตัหินาทีใ่หวคัซนีและรกัษา
พยาบาลผูปวยอันเปนการปฏิบัติหนาที่ธรรมดาทั่วไป มิไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของ
เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ จึงไมอยูในบังคับมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แมมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ กาํหนดใหผูเสยีหายท่ียงัไมพอใจในผลการวินจิฉยัของ
หนวยงานของรัฐใหมสิีทธริองทุกขตอคณะกรรมการวินจิฉยัรองทุกขตามกฎหมาย วาดวยคณะกรรมการ
กฤษฎกีา โดยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบญัญตัดิงักลาวใหไปฟองยงัศาลปกครองกต็าม แตพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๖ บัญญัติใหสิทธิรองทุกข
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอ
ศาลยุติธรรม เมื่อการกระทําละเมิดคดีน้ีไมอยูในบังคับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดน้ีีจึงอยูในอํานาจพจิารณาพพิากษาของ
ศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

คาํวนิจิฉยัชีข้าดอาํนาจหนาทีร่ะหวางศาลที ่๑๔๒/๒๕๖๐ คดน้ีีโจทกฟองเรียกคาสนิไหม
ทดแทนอันเกิดจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดของจําเลย ขับรถโดยประมาทแซง
รถยนตบรรทุกซึ่งวิ่งอยูดานหนาไปชนกับรถยนตกระบะที่วิ่งสวนทางมาเปนเหตุใหสามีโจทกถึงแก
ความตาย ความเสียหายในคดีนีจ้งึเกิดจากการปฏิบตัหินาทีโ่ดยท่ัวไป คอื การขับรถ มไิดเกิดจากการใช
อาํนาจตามกฎหมายของเจาหนาทีห่รอืหนวยงานของรฐั จงึไมอยูในบงัคบั มาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) แหง
พระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีศ่าลปกครองจะมีอาํนาจ
พจิารณาพิพากษา แมมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญตัคิวามรบัผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙
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การย่ืนคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๕๖๕๖๕๖จุ ล นิิ ติ

กาํหนดใหผูเสยีหายทีย่งัไมพอใจในผลการวนิจิฉยัของหนวยงานของรฐัใหมสีทิธริองทกุขตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวใหไปฟองยังศาลปกครองก็ตาม แตพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๖ บญัญตัใิหสทิธริองทุกขตอคณะกรรมการวินจิฉยัรองทุกขตาม
มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีที่ไมอยู
ในอํานาจของศาลปกครองใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรม เมื่อคดีนี้มิใชคดีพิพาทเก่ียวกับ
การกระทาํละเมดิหรอืความรบัผดิอยางอืน่ของหนวยงานทางปกครองหรอืเจาหนาทีข่องรฐั อนัเกดิจาก
การใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ที่จะอยูในอํานาจ
พจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง ตามพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) คดีนี้จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

การที่ผูเสียหายไดมีหนังสือถึงหนวยงานของรัฐเพ่ือขอใหพิจารณาชดเชยคาเสียหาย
ใหแกผูเสียหาย กรณีจึงถือไดวา ผูเสียหายเลือกที่จะใชสิทธิเรียกรองใหหนวยงานของรัฐพิจารณา
ชดใชคาสนิไหมทดแทนสําหรบัความเสียหายท่ีเกดิแกตน หนวยงานของรัฐจงึมหีนาทีพ่จิารณาคําขอ
ของผูฟองคดีทั้งสองใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยแปดสิบวัน เมื่อหนวยงานของรัฐไมไดพิจารณา
คําขอและแจงผลการพิจารณาคดีใหผูเสียหายทราบ ทั้งไมปรากฏวา ไดมีการขออนุมัติขยายเวลา
ออกไปอีก ผูเสียหายยอมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันพนกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันดังกลาว

 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๘/๒๕๕๘ คดีนี้ขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวา ผูฟองคดีทั้งสอง
ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากโครงการกอสรางถนน คสล. เลยีบแมนํา้มลูของผูถกูฟองคดี เปนผลทําให
บานของผูฟองคดีทั้งสองอยูตํ่ากวาระดับถนนที่กอสรางใหม และในระหวางการกอสรางถนนสาย
ดงักลาวมดีนิ หนิ ทราย และนํา้ไหลทะลักเขาบานชัน้ลางของผูฟองคดีทัง้สองกอใหเกิดความเสียหายแก
ตวับานและทรพัยสนิ ผูฟองคดทีัง้สองไดมหีนงัสอืลงวนัท่ี ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๓ ถงึผูถกูฟองคดเีพือ่ขอให
ผูถูกฟองคดีพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสอง ซึ่งผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือ
วนัที ่๒๓ กนัยายน ๒๕๕๓ กรณจีงึถอืไดวา ผูฟองคดทีัง้สองเลือกทีจ่ะใชสทิธเิรยีกรองใหหนวยงานของ
รัฐพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตน ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่พิจารณา
คําขอของผูฟองคดีทั้งสองใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน คือภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔
เม่ือผูถกูฟองคดีไมไดพจิารณาคําขอและแจงผลการพิจารณาคดีใหผูฟองคดีทัง้สองทราบ ทัง้ไมปรากฏวา
ไดมกีารขออนมุตัขิยายเวลาออกไปอกี ผูฟองคดทีัง้สองยอมมสีทิธินาํคดมีาฟองตอศาลปกครองภายใน
เกาสิบวันนับแตวันพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันดังกลาว เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสอง
ยื่นฟองคดีนี้ตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
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บทความทางวิชาการ

ม.ค. - ก.พ. ๖๒๕๗๕๗๕๗ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว อีกทั้งการฟองคดีนี้มิใชเปนการฟองคดีเพื่อประโยชนแกสวนรวม
หรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ศาลจะรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หากศาลวินิจฉัยใหผูเสียหายมีสิทธิฟองคดีไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่พนกําหนด
สามรอยหกสิบวันนับแตวันที่หนวยงานของรัฐออกใบรับคําขอทั้งที่รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับ
ดแูลหรือควบคุมดแูลมิไดอนมุตัใิหขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอ กจ็ะทําใหการใชสทิธิฟองคดีของ
ผูเสยีหายลาชาออกไป และจะทําใหบทกฎหมายท่ีกาํหนดหลักเกณฑการขอขยายระยะเวลาพิจารณา
คาํขอไมมสีภาพบงัคบั อกีทัง้เทากบัวาศาลปกครองใชอาํนาจในการขยายระยะเวลาพจิารณาคาํขอ
แทนรัฐมนตรี อันเปนการกาวลวงอํานาจของฝายบริหาร

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๔๙๘/๒๕๕๗ (ประชุมใหญ) เมื่อกฎหมายกําหนด
ระยะเวลาใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอไวชัดเจน หากพนกําหนดระยะเวลาหน่ึงรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่หนวยงานของรัฐออกใบรับคําขอแลวผูขอไมไดรับแจงผลการวินิจฉัย และไมไดรับแจงการ
ขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอดังกลาวออกไป ถือวาหนวยงานของรัฐมีคําวินิจฉัยปฏิเสธคําขอ
โดยปรยิาย ผูเสยีหายยอมรูเหตแุหงการฟองคดเีมือ่พนกาํหนดหนึง่รอยแปดสบิวนันบัแตวนัทีห่นวยงาน
ของรัฐออกใบรับคําขอ หากผูเสียหายประสงคจะฟองคดีตอศาลขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
หนวยงานของรัฐรับผดิชดใชคาสนิไหมทดแทนจะตองใชสทิธิฟองคดีตอศาลภายในเกาสบิวัน นบัแตวนัที่
พนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่หนวยงานของรัฐออกใบรับคําขอ อน่ึง หากศาลวินิจฉัยให
ผูเสยีหายมสีทิธฟิองคดไีดภายในเกาสบิวนั นบัแตวนัทีพ่นกาํหนดสามรอยหกสบิวนันบัแตวนัทีห่นวยงาน
ของรัฐออกใบรับคําขอท้ังที่รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับดูแลหรือควบคุมดูแลมิไดอนุมัติใหขยาย
ระยะเวลาพิจารณาคําขอ ก็จะทําใหการใชสิทธิฟองคดีของผูเสียหายลาชาออกไป และจะทําให
บทกฎหมายท่ีกาํหนดหลักเกณฑการขอขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอไมมสีภาพบังคบั อกีทัง้เทากบัวา
ศาลปกครองใชอํานาจในการขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอแทนรัฐมนตรี อันเปนการกาวลวงอํานาจ
ของฝายบริหาร คดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงอธิบดี
กรมท่ีดนิขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดตีามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทาง
ละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ และผูอาํนวยการกองนิตกิาร ปฏบิตัริาชการแทนอธิบดกีรมท่ีดนิไดมี
หนงัสอืลงวันที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจงผูฟองคดีวาไดรบัคาํขอของผูฟองคดีไวพจิารณาแลวในวันที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันแลว คือ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๔๗ ผูถูกฟองคดีมิไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ ทั้งไมปรากฏวามีการขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกแตอยางใด ผูฟองคดีก็ชอบที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองภายในเกาสิบวัน
นบัแตวนัทีพ่นหนึง่รอยแปดสบิวนันบัแตวนัทีผู่ถกูฟองคดอีอกใบรบัคาํขอของผูฟองคด ีกลาวคอื ภายใน
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ เมื่อผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๘ 
จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลว 
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การย่ืนคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๕๘๕๘๕๘จุ ล นิิ ติ

การท่ีผูฟองคดีนาํคดีมาฟองเม่ือพนกาํหนดระยะเวลาเกาสบิวนัแลว แมหนวยงานของรัฐ
มีหนังสือปฏิเสธการจายเงินพรอมท้ังแจงสิทธิใหนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวัน
นบัแตวนัท่ีไดรบัทราบคาํวนิจิฉยักต็าม แตหนงัสอืแจงผลการพจิารณาดังกลาวก็เปนเพยีงการตอบ
คาํทวงถามของผูเสยีหายเทานัน้ เมือ่ระยะเวลาการฟองคดไีดลวงพนมากอนหนานีแ้ลว การทีห่นวยงาน
ของรัฐมีหนังสือแจงไปในภายหลังก็ไมไดทําใหระยะเวลาการฟองคดีเริ่มนับใหมแตอยางใด 

คาํพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที ่อ. ๔๘๖/๒๕๕๘ คดน้ีีผูฟองคดไีดยืน่คาํขอใหผูถกูฟองคดี
ชดใชคาสนิไหมทดแทนเม่ือวนัที ่๑๑ มถินุายน ๒๕๔๖ วนัทีพ่นกาํหนดหน่ึงรอยแปดสิบวนัอนัเปนวนัที่
รูเหตุแหงการฟองคดี คือ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และวันที่ครบกําหนดเกาสิบวันซึ่งเปนวนัสุดทาย
ที่ผูฟองคดีจะตองนําคดีมาฟองตอศาล คือ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล
ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จึงเปนการยื่นฟองเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดี ศาลจึงไมอาจรับ
คําฟองนี้ไวพิจารณาได และแมผูฟองคดีจะไดมีหนังสือลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ทวงถามผล
การพจิารณาชดใชคาสนิไหมทดแทนแกผูฟองคด ีและผูถกูฟองคดมีหีนงัสอืลงวันที ่๑๕  สงิหาคม ๒๕๔๘ 
ปฏิเสธการจายเงินพรอมท้ังแจงสิทธิใหนําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรบัทราบคําวินจิฉัยก็ตาม แตหนงัสือแจงผลการพิจารณาดังกลาวก็เปนเพียงการตอบคําทวงถามของ
ผูฟองคดีเทานั้น เมื่อระยะเวลาการฟองคดีไดลวงพนมากอนหนาน้ีแลว การท่ีผูถูกฟองคดีมีหนังสือ
แจงไปในภายหลังกไ็มไดทําใหระยะเวลาการฟองคดีเริ่มนับใหมแตอยางใด

บทสรุปและขอเสนอแนะ

การท่ีกฎหมายกําหนดใหผูเสียหายสามารถย่ืนคําขอตอหนวยงานของรัฐใหรับผิดชดใช
คาสนิไหมทดแทนจากการกระทําละเมดิของเจาหนาทีจ่งึเปนการลดภาระของประชาชนท่ีจะตองนาํคดี
ไปสูการพิจารณาของศาลซ่ึงอาจทําใหตองเสียทั้งเวลาและคาใชจาย อันจะเปนการซ้ําเติมประชาชน
ผูไดรบัความเสยีหายใหตองรบัภาระมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ หนวยงานของรฐัทีไ่ดรบัคาํขอควรพจิารณาคาํขอ
ดงักลาวโดยเรว็และไมควรปลอยใหระยะเวลาตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญตัคิวามรบัผดิ
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ลวงเลยไป โดยไมแจงผลการวินิจฉัยใหผูเสียหายทราบภายใน
กําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย เพราะนอกจากจะทําใหประชาชนที่ยังไมเขาใจขั้นตอนและระยะเวลา
การฟองคด ีอาจฟองคดตีอศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครองไมทนัภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนดแลว 
ยังถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติอีกดวย
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บทความทางวิชาการ

ม.ค. - ก.พ. ๖๒๕๙๕๙๕๙ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

ภาคผนวก ๑

แบบคาํขอใหหนวยงานของรฐัชดใชคาสนิไหมทดแทนจากการกระทําละเมดิของเจาเจาหนาที่

เรียน ..........................................................
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................อาย.ุ...........................ป

เลขประจําตัวประชาชน ...................................ที่อยู (ที่ติดตอได).....................................................................
...............................................โทร.......................เปนผูเสียหาย โดยไดรับความเสียหายจากการกระทํา
ละเมดิของเจาหนาทีร่ฐั ราย (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
ตาํแหนง......................................................สงักดั (สาํนกั/กอง/ศนูย)........................................................................
กรม/สาํนักงาน...............................................................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)  คาปลงศพและคาใชจายอนัจาํเปนในการจัดการศพ จาํนวน............................................บาท
(๕)  คาขาดไรอุปการะ       จํานวน.........................................บาท
สวนที่ ๒ คาเสียหายตอทรัพยสิน (ระบุทรัพยสินที่เสียหาย)
(๑)  .....................................................................................  จาํนวน............................................บาท
(๒)  .....................................................................................  จาํนวน............................................บาท
(๓)  .....................................................................................  จาํนวน............................................บาท

เลขทะเบียนรับ ...............................................
วันท่ี ......................................................................

เจาหนาท่ีผูรับ ..................................................
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การย่ืนคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๖๐๖๐๖๐จุ ล นิิ ติ

สวนที่ ๓ คาเสียหายอื่น ๆ

(๑)  .....................................................................................   จาํนวน............................................บาท
(๒)  .....................................................................................   จาํนวน............................................บาท
(๓)  .....................................................................................   จาํนวน............................................บาท
รวมเปนคาเสยีหายทัง้สิน้จาํนวน......................................................บาท   (..........................................................)
   ๓. หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
     สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นของผูยื่นคําขอที่หนวยงาน
ของรัฐออกให
     สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาใบมรณะบัตรของผูเสียชีวิต  (กรณีผูมีสิทธิยื่นคําขอเสียชีวิต)
     หลักฐานการสมรส  (กรณีผูยื่นคําขอเปนคูสมรสหรือบุตรของผูเสียชีวิต)
     หลักฐานการรับรองบุตร  (กรณีผูยื่นคําขอเปนบุตรนอกสมรสของผูเสียชีวิต)
     หลักฐานการแจงความและ/หรือสําเนาการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถามี)
     คําพิพากษาศาลที่เกี่ยวของ  (ถามี)
     หลักฐานการรักษาพยาบาล  (กรณีขอใหชดใชคารักษาพยาบาล)
     หลักฐานที่แพทยรับรองใหหยุดรักษาตัว (กรณีขอใหชดใชคาขาดประโยชนทํามาหาได
ระหวางเจ็บปวย)
     หลักฐานทางการแพทยวา ผูเสียหายที่ตองสูญเสียอวัยวะ ตกเปนผูพิการหรือผูทุพพลภาพ 
(กรณีขอคาชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง
หรือหลายสวนของรางกาย
     หลักฐานเก่ียวกับรายไดของผูเสียชีวิต  (กรณีขอใหชดใชคาขาดไรอุปการะ)
     หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคาเสียหายที่ยื่นคําขอ....................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

  ๔.  ขาพเจาขอรับรองวา คาสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีไดรองขอตอหนวยงานของรัฐมิได
สูงเกินสมควรและเปนคาเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

              ลงชื่อ..........................................(ผูเสียหาย)
                           (........................................)
                      วันที่...................................
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บทความทางวิชาการ

ม.ค. - ก.พ. ๖๒๖๑๖๑๖๑ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

ภาคผนวก ๒

ใบรับคําขอ

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................ตาํแหนง.................................................
หนวยงาน..................................................ไดรบัคาํขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสนิไหมทดแทนความเสียหาย
กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกของ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................
เลขที่รับ........................................ลงวันที่..............................................................ไวเรียบรอยแลว

โทร. ติดตอสอบถาม...............................................
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การย่ืนคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๖๒๖๒๖๒จุ ล นิิ ติ

เอกสารอางอิง

 ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่, บริษัท 
สํานักพิมพวิญูชน จํากัด, ๒๕๖๓.
 ชชูาต ิอศัวโรจน, คาํอธิบายกฎหมายสําคญัทีเ่จาหนาท่ีใชในการปฏิบตังิานและท่ีศาลปกครอง
ใชในการพิจารณาคดี, โรงพิมพเดือนตุลา, ๒๕๖๒.
 ฤทัย หงสสิริ, ศาลปกครองและการดําเนินคดีในศาลปกครอง, พิมพครั้งที่ ๙, บริษัท กรุงสยาม 
พับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๖๑ 
 ประนัย วณิชชานนท, หลักกฎหมายและคดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่, พิมพครั้งที่ ๒, โรงพิมพเดือนตุลา, ๒๕๖๒
 สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย
วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เลม ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๕๐), บริษัท ธนาเพลส จํากัด, ๒๕๕๘. (ขอมูลจาก www.krisdiga.go.th)
 สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย
วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เลม ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๗), บริษัท ธนาเพลส จํากัด, ๒๕๕๘. (ขอมูลจาก www.krisdiga.go.th)
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หลักการและแนวคําวินิจฉัยเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙, (ขอมูลจาก www.krisdiga.go.th)
 สํานักงานศาลปกครอง, แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง เลม ๑ ถึงเลม ๙ (ขอมูลจาก 
http://www.admincourt.go.th)
 สรุยิา ปานแปน, คูมอืสอบกฎหมายปกครอง, พมิพครัง้ที ่๑๓, บรษิทั สาํนกัพมิพวญิชูน จาํกดั, 
๒๕๖๒

เวบ็ไซตศาลปกครอง (คาํพพิากษา คาํสัง่ ศาลปกครองสูงสดุ) http://www.admincourt.go.th
เว็บไซตกรมบัญชีกลาง (หนังสือเวียน) https://www.cgd.go.th

 เว็บไซตระบบสืบคนคําพิพากษาศาลฎีกา http://deka.supremecourt.or.th/
 เว็บไซตกองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th
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