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 ๑ จัดโดย สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑

  ปัจจุบันการบังคับให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ชำระเงินต้องใช้มาตรการ 
บังคับทางปกครอง  โดยถือว่าคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินนั้นเป็นคำสั่ง 
ทางปกครอง อนัเปน็การสรา้งภาระใหแ้กห่นว่ยงานของรฐัและไมเ่หมาะสม เนือ่งจากมลูหนีใ้นทางละเมดิ 
ของเจ้าหน้าที่เป็นมูลหนี้ในทางแพ่ง  สำนักกฎหมายปกครอง  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่  โดยในส่วนของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙ นั้น 
ได้ดำเนินการปรับปรุงทั้งฉบับเป็นร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  .... 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะพิเศษ)  ได้ตรวจพิจารณาแล้ว  และมอบหมายให้ดำเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ดังนั้น  เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ตลอดจนเพื่อให้มีข้อมูลต่าง ๆ   อย่างครบถ้วน  อาทิ  ปัญหา 
การบังคับใช้  ข้อเสนอแนะ  ข้อสังเกต และความคิดเห็นอื่น ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  สำนักกฎหมาย  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ร่วมกับสำนักกฎหมาย 
ปกครอง  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  จึงได้จัดให้มี “โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อ 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”  ขึ้น  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ทั้งนี้  เพื่อให้บุคลากรในส่วนราชการและหน่วยงานต่าง  ๆ   ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบ 
ถึงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่น รวมถึงเป็นการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการและ
เหตุผลของการปรับปรุงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
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  โดยการสัมมนาในครั้งนี้  ทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ 
รวมทั้งได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างกว้างขวาง  โดยมีสาระสำคัญ 
สรุปได้ ดังนี้

   นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายปกครอง 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญ 
ของรา่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที่ พ.ศ. ....  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นหรือหลักการที่มีการปรับปรุงให้มี 
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

   ๑. ขอบเขตบังคับใช้  
        ได้ปรับปรุงบทนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า 
“ขา้ราชการ พนกังาน พนกังานราชการ หรอืผูป้ฏบิตังิานประเภทอืน่ 
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด  

บรรดาซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงลูกจ้างทุกประเภทที่หน่วยงาน 
ของรัฐจ้างให้ปฏิบัติงานด้วย  เว้นแต่ลูกจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”  ทั้งนี้  เพื่อให้รวมถึง 
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐทุกประเภท  แต่อาจกำหนดให้ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ
ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้  โดยกำหนดเป็นกฎกระทรวงได้  เพราะมีลักษณะคล้ายจ้างทำของ 
แตข่องนัน้เปน็บรกิาร เชน่ พนกังานรกัษาความปลอดภยั (รปภ.) เปน็ตน้ และคำวา่ “หนว่ยงานของรฐั” 
หมายความว่า  “กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็น 
กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์การ 
มหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งไม่เป็น 
ส่วนราชการและอยู่ในกำกับของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ 
พระราชกฤษฎีกา  และองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานหรือ 
องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐทำนองเดียวกัน”  ทั้งนี้  เพื่อให้รวมถึงหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายมหาชน 
ทุกประเภท  รวมทั้งองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานอื่นที่ใช้อำนาจของรัฐด้วย  โดยไม่ต้องตราเป็น 
พระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นคราว ๆ   ไป  อันเป็นภาระและจะได้ใช้บังคับแก่ทุกหน่วยงานดังกล่าว 
ได้ทันทีอย่างเสมอภาค

 ๒.  ความรับผิด 
    ได้กำหนดความรับผิดของหน่วยงานของรัฐต่อเอกชนผู้เสียหายหรือผู้เสียหายซึ่งเป็น 
หนว่ยงานของรฐัแหง่อืน่ตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ (เดมิใชค้ำวา่ “ผูเ้สยีหาย” 
เท่านั้น)  ในกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้  เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นกว่า 
หลกัการเดมิ และกำหนดหนว่ยงานของรฐัทีต่อ้งรบัผดิใหช้ดัเจนและเหมาะสมยิง่ขึน้ โดยใหห้มายความ 
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รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานธุรการให้แก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการซึ่งเป็น 
องคก์รอสิระ และใหห้นว่ยงานของรฐัทีเ่จา้หนา้ทีท่ีก่ระทำละเมดิไปปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็หนว่ยงานของรฐั 
ที่ต้องรับผิดด้วย ทั้งนี้  เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือกรณีที ่
กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดแต่ไม่รู้ข้อเท็จจริงทำให้การสอบข้อเท็จจริงเป็นปัญหาและอุปสรรค
    สำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่  กำหนดให้ 
เจ้าหนา้ทีต่้องรบัผดิเพื่อการนั้นโดยลำพงัตนเองตามบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยิ่งขึ้น 
    นอกจากนี ้ยงักำหนดหลกัการขึน้ใหมม่ใิหใ้ชบ้งัคบักบักรณทีีก่ารละเมดิในการปฏบิตัหินา้ที ่
เกิดจากความจงใจหรือการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งจงใจหรือทุจริตในหน้าที่ได้รับประโยชน์ 
จากพระราชบัญญัตินี้  เพราะกระทำด้วยเจตนาร้ายและอาจเป็นความผิดทางอาญาที่ไม่สมควรได้รับ 
การลดหย่อนใด ๆ

 ๓.  วิธีปฏิบัติของเอกชนผู้เสียหายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
    ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายได้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น  ได้กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำขอให้เร็วขึ้น  โดยกำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาคำขอนั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ และขยาย 
ระยะเวลาได้อีก ๖๐ วัน (จากเดิม ๑๘๐ วัน และขยายระยะเวลาได้อีก ๑๘๐ วัน) ทั้งนี้ หากผู้ยื่นคำขอ 
จะฟ้องคดีต่อศาลจะทำให้มีระยะเวลาเพียงพอในการฟ้องคดี  เพราะได้กำหนดให้คำวินิจฉัยของ 
หน่วยงานของรัฐไม่เป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งต่างจากเดิม  เพื่อให้ระบบการบังคับชำระค่าสินไหม 
ทดแทนซึ่งเป็นมูลหนี้ทางแพ่งทั้งของเอกชนและของหน่วยงานของรัฐใช้ระบบการฟ้องคดีเช่นเดียวกัน
    นอกจากนี้  ยังได้กำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการยื่นคำขอทำให้อายุความสะดุดหยุดลง  
ซึง่เปน็ไปตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์โดยเริม่นบัอายคุวามใหมน่บัแต ่
เวลานั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคสอง และหากผู้ยื่นคำขอฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อเรียกค่าสินไหม 
ทดแทนได้ทราบคำวินิจฉัยแล้วไม่พอใจ จะทำให้มีระยะเวลาอีกประมาณ ๖ เดือน กรณีอายุความ 
มกีำหนด ๑ ปนีบัแตรู่ถ้งึการละเมดิและรูต้วัผูก้ระทำละเมดิ แตต่อ้งไมใ่ชก่ารฟอ้งโตแ้ยง้คำวนิจิฉยั ไมว่า่จะ 
โต้แย้งจำนวนค่าสินไหมทดแทนหรือโต้แย้งเหตุผลที่ปฏิเสธ  เพราะกรณีดังกล่าวจะมีอายุความ  
๙๐  วันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย  ตลอดจนกำหนดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนว่าเอกชนผู้เสียหายจะยื่นคำขอ 
พรอ้มกบัการฟอ้งคดไีมไ่ด้ เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหากรณคีำวนิจิฉยัของหนว่ยงานของรฐัตา่งจากคำพพิากษา 
ของศาล

 ๔. วิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
    ๔.๑  กำหนดหลักการขึ้นใหม่ให้การสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ โดยให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แทนระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย 
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    อย่างไรก็ตาม  สาระสำคัญของกฎกระทรวงยังเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรี อาทิ หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิด 
ทางละเมิดและการดำเนินงาน  หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อกระทรวงการคลัง  และหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการรายงานของ 
หน่วยงานของรัฐต่อกระทรวงการคลัง เป็นต้น
    สำหรับประเด็นที่กำหนดขึ้นใหม่ ได้แก่
     (๑)  ให้คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งมีหลายคณะได้  เพื่อให้สำนวนที่ 
หน่วยงานของรัฐส่งมาจำนวนมากสามารถกระจายไปยังคณะต่าง ๆ  ทำให้การพิจารณารวดเร็วยิ่งขึ้น  
ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้อาจแต่งตั้งจากองค์กรอิสระหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้
      (๒)  เพิ่มหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ 
กระบวนการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดได้

  ๔.๒ ในกรณีที่มีการสอบสวนจนรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนและ 
รู้จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดแล้ว  ได้กำหนดขั้นตอนการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระ 
ค่าสินไหมทดแทนในชั้นฝ่ายบริหารให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน  กล่าวคือ 
เมื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชำระแล้ว  เจ้าหน้าที่อาจขอผ่อนชำระได้ และหากชำระครบถ้วนก็ยุติเรื่อง  
เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีไม่ชำระหรือผิดสัญญา หน่วยงานของรัฐจึงจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมต่อไป
    ทั้งนี้  ได้กำหนดข้อยกเว้นการฟ้องคดีไว้ด้วย เช่น หนี้มีจำนวนน้อยมากไม่คุ้มค่าต่อการ 
ฟ้องคดี และกำหนดให้ชัดเจนว่า การแจ้งไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของ 
พระราชบัญญัตินี้ที่จะบังคับด้วยการฟ้องต่อศาลยุติธรรม

 ๕.  การฟ้องคดี
    กำหนดว่าในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีพิพาทตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หากมูลคดีนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย 
ทางละเมิดด้วย  เอกชนผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดในคดี 
พพิาทนัน้ดว้ยกไ็ด ้แตใ่นกรณทีีเ่อกชนผูเ้สยีหายประสงคจ์ะฟอ้งเรยีกเฉพาะคา่สนิไหมทดแทน ใหฟ้อ้งคด ี
ต่อศาลยุติธรรมเท่านั้น
    หลักการดังกล่าวได้กำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยห้ามเอกชนฟ้องต่อศาลปกครองในคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนจากมูลละเมิดเท่านั้น โดยจะฟ้องต่อ 
ศาลปกครองได้จะต้องฟ้องในคดีพิพาทนั้นด้วยว่า การกระทำทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ 
ละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
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 ๖.  อายุความ
    กำหนดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนว่า  สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่  ให้มีอายุความ  
๒ ปนีบัแตว่นัทีห่นว่ยงานของรฐัรูถ้งึการละเมดิและรูต้วัเจา้หนา้ทีผู่จ้ะพงึตอ้งใชค้า่สนิไหมทดแทน แตท่ัง้นี ้
ตอ้งไมเ่กนิ ๑๐ ปนีบัแตว่นัทีก่ระทำละเมดิ และใหใ้ชก้บักรณทีีเ่อกชนมสีว่นรว่มรบัผดิกบัเจา้หนา้ทีด่ว้ย 
เพราะข้อเท็จจริงเป็นมูลกรณีเดียวกัน  แต่ถ้าสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลอันเป็นความผิด 
มีโทษทางอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่า ให้นำอายุความที่ยาวกว่านั้นมาใช้บังคับ 

 ศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด  ได้แสดง 
ความคดิเหน็ตอ่รา่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. .... วา่ การปรบัปรงุกฎหมาย 
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่ออำนาจของศาลปกครองที่มี 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาที่สำคัญ ๆ  รวม ๒ ประการ ดังนี้

 ประการแรก  ปัญหาความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ที่คลาดเคลื่อน    
  การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  โดยเหตุผลที่ว่าหลักการ 
ตามกฎหมายเดิมยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ จึงสมควรปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ 
ยิ่งขึ้นนั้น  ถือว่าไม่เหมาะสม  ทั้งนี้  สาเหตุน่าจะมาจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจ 
ในหลักการและขั้นตอนของกฎหมายอย่างถ่องแท้เสียมากกว่า  เพราะฉะนั้น  จึงขอสรุปหลักการของ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนี้
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ  แยกการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ออกเปน็การกระทำละเมดิตอ่บคุคลภายนอก กบัการกระทำละเมดิตอ่หนว่ยงานของรฐั ซึง่ทัง้สองกรณ ี
ต่างต้องพิจารณาว่าการกระทำละเมิดนั้น  เป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่  หรือมิใช่การกระทำ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ
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 ๑)  กรณีการกระทำละเมิดมิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ 
ในความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดนั้นเป็นการส่วนตัวตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด   

 ๒)  กรณีการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่  หากเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติ 
หนา้ที ่ไมว่า่การกระทำละเมดิดงักลา่วจะเกดิผลโดยตรงตอ่บคุคลภายนอกและหนว่ยงานของรฐัไดช้ดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกไปแล้ว  หรือกระทำละเมิดในหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย 
แกห่นว่ยงานของรฐัโดยตรง เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งรบัผดิในการละเมดินัน้ เฉพาะกรณเีจา้หนา้ทีน่ัน้ไดก้ระทำ 
การนัน้ไปดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง หากเจา้หนา้ทีม่ไิดก้ระทำละเมดิโดยจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว  เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดในการละเมิดดังกล่าว  หน่วยงาน 
ของรัฐจะใช้สิทธิไล่เบี้ยหรือเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้

 สำหรับสิทธิของผู้เสียหายในการเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการ 
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  ผู้เสียหายก็ชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยา 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตน  ซึ่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ พ.ศ.  ๒๕๓๙  
กำหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายไว้ ๒ แนวทาง คือ
 แนวทางแรก   ผู้เสียหายอาจฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลซึ่งเป็นองค์กรตุลาการเป็นผู้วินิจฉัย 
ว่าหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหรือไม่ จำนวนเท่าใด
 แนวทางที่สอง  ผูเ้สยีหายสามารถรอ้งขอใหห้นว่ยงานของรฐัซึง่เปน็ฝา่ยบรหิารชดใชค้า่สนิไหม 
ทดแทนแก่ตนโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามหลักการเยียวยาความเสียหายโดยฝ่ายปกครอง
  โดยการดำเนินการแต่ละแนวทางต่างมีรายละเอียดในการดำเนินการแตกต่างกันไป ดังนี้

 ๑)  กรณีผู้เสียหายใช้สิทธิทางศาล
  ก. ฟอ้งใคร  หากผูเ้สยีหายตอ้งการใชส้ทิธทิางศาลเพือ่ใหไ้ดร้บัการชดใชค้า่สนิไหมทดแทน 
ผูเ้สยีหายกจ็ะตอ้งฟอ้งหนว่ยงานของรฐัทีเ่จา้หนา้ทีผู่น้ัน้สงักดัอยูใ่หเ้ปน็ผูร้บัผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
จากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น แต่จะฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดไม่ได้
  ข. ฟ้องศาลใด  เนื่องจากมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าให้ฟ้องต่อศาลใด กรณีจึงมีปัญหาว่า 
หากผู้เสียหายจะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานของรัฐจะต้องฟ้องศาลยุติธรรมหรือ 
ศาลปกครอง คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล๒  จึงได้วางหลักในเรื่องนี้ไว้ว่า 

 ๒คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ ๑/๒๕๔๕ “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ “ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งใน คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำ 
ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ 
คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า 
เกินสมควร” อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให ้
ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของ 
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระทำละเมิดที่เกิดจากการกระทำทางกายภาพของเจ้าหน้าที่”.
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    ในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ตน 
ได้รับความเสียหายและขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน  เช่น  กรณีที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐขับรถชนผู้เสียหาย  เป็นต้น  เข้าลักษณะเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
จากการกระทำทางกายภาพของเจา้หนา้ทีข่องรฐั จงึไมอ่ยูใ่นอำนาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง  
แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ดังนั้น ผู้เสียหายจึงต้องฟ้องต่อ“ศาลยุติธรรม”
    แตห่ากเปน็กรณทีีก่ฎหมายกำหนดใหห้นว่ยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัมอีำนาจหนา้ที่
ดำเนินการใดไว้ชัดเจน  และการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการตามอำนาจหน้าที่ 
ดงักลา่วแลว้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายขึน้ ผูเ้สยีหายตอ้งฟอ้ง “ศาลปกครอง” ตามนยัมาตรา ๙ วรรคหนึง่ 
(๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 

 ๒)  กรณีผู้เสียหายร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
    หากผู้เสียหายไม่ประสงค์จะใช้สิทธิทางศาลเพื่อเยียวยาความเสียหาย ผู้เสียหายก็อาจเรียก
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนโดยตรงก็ได้  โดยผู้เสียหายจะต้องยื่นคำขอ 
เป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐที่ตนเห็นว่าต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น 
แก่ตน  ซึ่งจะต้องยื่นด้วยตนเองหรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ก็ได ้ และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับคำขอ 
ของผู้เสียหายแล้วจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
  ก. ต้องออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอ 
    โดยที่กฎหมายได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอไว้  ดังนั้น  หากหน่วยงานของรัฐ 
พจิารณาคำขอของผูเ้สยีหายลา่ชา้กวา่ระยะเวลาทีก่ำหนดไวใ้นกฎหมาย ผูเ้สยีหายกม็สีทิธทิีจ่ะฟอ้งคด ี
ตอ่ศาลปกครองวา่หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยลา่ชา้ไดต้ามมาตรา ๙ (๒) แหง่พระราชบญัญตั ิ
จดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และหากหนว่ยงานไมย่อมออกใบรบัคำขอ  
ผูเ้สยีหายกม็สีทิธฟิอ้งคดตีอ่ศาลปกครองวา่หนว่ยงานของรฐัไมป่ฏบิตัหินา้ทีต่ามทีก่ฎหมายกำหนดไวไ้ด ้
เชน่กนัตามมาตรา ๙ (๑) แหง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๓ 

   ข. ต้องพิจารณาคำขอโดยเร็ว
    หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาคำขอของผู้เสียหายโดยเร็ว  ซึ่งขั้นตอนและวิธีการพิจารณา 
คำขอเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวด ๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  ๓ “มาตรา ๙  ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
    (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็น 
การออกกฎ คำสั่งหรือกระทำการอื่นใดเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบข้ันตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญท่ีกำหนดไว้สำหรับการกระทำน้ัน หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะ 
เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร 
หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
     (๒)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร…”.
 



โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔98

  ค. ต้องออกคำสั่งแจ้งผลการพิจารณา
    เมื่อพิจารณาคำขอของผู้เสียหายแล้ว  หน่วยงานต้องทำคำสั่งเกี่ยวกับผลการพิจารณา  
และต้องแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้เสียหายที่มีคำขอทราบ  ซึ่งการทำคำสั่งและการแจ้งคำสั่งดังกล่าวนั้น  
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิได้กำหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ 
จึงต้องปฏิบัติตามแบบการจัดทำคำสั่งในทางปกครองตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๔ รูปแบบและผลของคำสั่ง
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๔  
    อนึ่ง  คำสั่งเกี่ยวกับผลการพิจารณานั้นถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น หากผู้เสียหาย 
ไม่พอใจผลการพิจารณาของหน่วยงาน ผู้เสียหายก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้โดยตรง

 ส่วนปัญหาในการเรียกให้เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ 
ของรฐักระทำละเมดิโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง ซึง่ถกูมองวา่กระบวนการในการบงัคบั 
ได้สร้างภาระแก่หน่วยงานของรัฐและไม่เหมาะสมนั้น  จำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดว่า  
หนว่ยงานของรฐัสามารถเรยีกใหเ้จา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งชดใชค้า่สนิไหมทดแทนทีห่นว่ยงานของรฐัไดจ้า่ย 
แก่ผู้เสียหายไปแล้วได้ ๒ วิธี คือ

  ๑)  การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
    เมื่อหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
อันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  หน่วยงานของรัฐอาจม ี
คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระเงินแก่ทางราชการเพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ คำสั่งดังกล่าว 
จึงเป็น “คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้มีการชำระเงิน” ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙๕ ดังนั้น  หากถึงกำหนดชำระเงินแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้อง 
ครบถ้วน  เจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  
๗ วัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัด 
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน ซึ่งวิธีการยึด การอายัด 
และการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

  ๔ หน่วยงานอาจทำคำสั่งเป็นหนังสือ หรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมาย 
ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ (มาตรา ๓๔)
   ถ้าทำคำสั่งเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุวัน  เดือน  ปีที่ทำคำสั่ง  ชื่อและตำแหน่งของผู้ทำคำสั่งและลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ 
ผู้นั้น (มาตรา ๓๖) โดยต้องระบุเหตุผลในการมีคำสั่งเช่นนั้นไว้ด้วย  ซึ่งเหตุผลในการมีคำสั่งดังกล่าว  ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระสำคัญของเรื่องนั้น ข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิงในการพิจารณาและวินิจฉัย ตลอดจนประเด็นการพิจารณาและข้อสนับสนุนการใช้ 
ดุลพินิจ (มาตรา ๓๗) แต่ถ้าทำคำสั่งด้วยวาจา และผู้เสียหายร้องขอภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีคำสั่งและการร้องขอมีเหตุผลอันสมควร  
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องยืนยันคำสั่งเป็นหนังสือโดยมีรายการดังระบุไว้ข้างต้นด้วย (มาตรา ๓๕).
  ๕ “มาตรา ๕๗ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที ่
มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้ 
มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน
    วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม  
ส่วนผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”.
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 ๒)  การฟ้องคดีต่อศาล
    ในกรณทีีห่นว่ยงานของรฐัเรยีกใหเ้จา้หนา้ทีร่บัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนแกท่างราชการแลว้  
แตเ่จา้หนา้ทีน่ัน้ไมย่อมชดใชค้า่สนิไหมทดแทนแกท่างราชการ และหนว่ยงานของรฐัไมป่ระสงคท์ีจ่ะใช้ 
มาตรการบงัคบัทางปกครองดงักลา่วขา้งตน้ หนว่ยงานของรฐักอ็าจฟอ้งเจา้หนา้ทีผู่น้ัน้ตอ่ศาลเพือ่ไลเ่บีย้ 
หรือเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้  โดยศาลที่มีเขตอำนาจในกรณีการใช้สิทธิ 
ไล่เบี้ยนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวางหลักว่าได้แก่ “ศาลปกครอง”๖  

 ประการที่ ๒  ปัญหาการโอนอำนาจของศาลปกครองไปให้ศาลยุติธรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญ
  เนื่องจากหลักการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  
มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่แต่เกิดความเสียหาย ซึ่งบางกรณีเกิดขึ้น 
โดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย  ซึ่งไม่สมควรนำหลักการของกฎหมายเอกชน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ จึงกำหนดให้อำนาจส่วนใหญ่เป็นของศาลปกครอง  
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิ 
ของบุคคลในการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำ 
ของข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้นต่อศาลปกครองได้โดยตรง  โดยรัฐธรรมนูญฯ  
มาตรา ๒๒๓ บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า “ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่าง 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน…” เพราะฉะนั้น จึงต้อง 
ยึดถือตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ได้บัญญัติให้อำนาจแก่ศาลปกครองไว้  แต่ร่าง 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... กลับมีหลักการที่กำหนดให้ศาลยุติธรรม 
มีอำนาจที่เหนือกว่าหรือแทนที่อำนาจของศาลปกครองที่มีอยู่เดิม  ซึ่งพิจารณาแล้วถือว่าเป็น 
การไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวเมื่อพิจารณาแล้วจึงมีความเห็นว่าการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ทีด่งักลา่วเปน็การแกไ้ขปญัหาเพยีงเลก็นอ้ย ซึง่หากมกีารตรากฎหมาย 
ออกมาใช้บังคับแล้ว  อาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นใหม่และเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิม  ดังนั้น  โดยส่วนตัว 
จึงไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ดังกล่าว

    ๖โปรดดู คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๗/๒๕๔๕ และ ๒๐/๒๕๔๕.
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   รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักด์ิ ปรกติ อาจารย์ประจำ 
คณะนิติ ศาสตร์  มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ได้ แสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  ....  โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ   
ที่ต้องพิจารณาประกอบการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ 
รวม ๔ ประการ ดังนี้

   ประการแรก หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติฯ 
การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

มีเหตุผลที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 
 ๑.๑  ข้อขัดข้องในการบังคับการตามคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 
ชำระเงินโดยใช้มาตรการทางปกครองขัดต่อมูลหนี้ซึ่งเป็นเรื่องทางแพ่ง กล่าวคือ ปัจจุบันการบังคับ 
ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ก้ระทำละเมดิในการปฏบิตัหินา้ทีช่ำระเงนินัน้ตอ้งใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง โดยถอืวา่ 
คำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเป็นคำสั่งทางปกครอง  ได้สร้างภาระให้แก่ 
หน่วยงานของรัฐและไม่เหมาะสม  เนื่องจากมูลหนี้ในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นมูลหนี้ 
ในทางแพ่ง  จึงเห็นสมควรปรับปรุงโดยบังคับให้เจ้าหน้าที่ชำระหนี้โดยวิธีการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 
หากเจ้าหน้าที่ไม่ชำระ
 ๑.๒  ข้อขัดข้องในกรณีเจ้าหน้าที่ร่วมกับเอกชนกระทำละเมิดก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็น 
เอกภาพในการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ หนี้ที่เกิดโดยผลของการกระทำละเมิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่
ร่วมกับเอกชนกระทำละเมิดนั้นไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ร่วมกับเอกชนเป็นคดีเดียวกันได ้ เพราะต้อง 
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ จึงก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เป็นระบบ 
เดียวกัน  
 ๑.๓  ความไม่ชัดเจนอย่างอื่น เช่น
      -   กรณีองค์กรตามรัฐธรรมนูญกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที ่ ยังไม่มีความชัดเจนว่า 
หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้รับผิด 
      -   ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอายุความทั่วไปในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
      -   สมควรกำหนดบทบญัญตัวิา่ดว้ยความรบัผดิทางละเมดิแยกออกจากบทบญัญตัวิา่ดว้ย
วิธีปฏิบัติในขั้นตอนของฝ่ายบริหารหรือในขั้นตอนการฟ้องคดีให้มีความชัดเจน  
 ๑.๔  ลักษณะของบทบัญญัติเป็นทั้งสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ
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 ประการที ่๒  หลกัการพืน้ฐานในระบบกฎหมายไทย หลกัการพืน้ฐานตามกฎหมายตา่ง ๆ  ทีเ่ปน็ 
บ่อเกิดของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 

 ๒.๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
      -   มาตรา ๔๐ หลกัประกนัขัน้พืน้ฐานในกระบวนการยตุธิรรม เขา้ถงึไดง้า่ย สะดวก รวดเรว็ 
และทั่วถึง ฯลฯ
      -   มาตรา  ๖๐  บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้น 
การกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น
      -  มาตรา ๑๙๗ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจศาล ฯลฯ
      -  มาตรา  ๒๑๘  ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง  เว้นแต่คดีที่ 
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น
      -   มาตรา ๒๒๓ ศาลปกครองมอีำนาจพจิารณาพพิากษาคดพีพิาทระหวา่งหนว่ยราชการ...  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน  หรือระหว่างหน่วยราชการ...  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน  อันเนื่อง 
มาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย  หรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองของ 
หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ...  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่ 
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ฯลฯ

 ๒.๒  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยมีบทบัญญัติที่สำคัญคือ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) – (๓) ซึ่งว่าด้วยเขตอำนาจของศาลปกครอง
 ๒.๓  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งคอื มาตรา ๗๖๗  ซึง่เกดิปญัหา 
ข้อถกเถียงทางวิชาการว่ากรณีตามมาตรา  ๗๖  ซึ่งใช้พิจารณาประกอบความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่นั้นต้องเป็นละเมิดหรือไม่  และ  “ละเมิด”  ควรเข้าใจว่าอย่างไร  ซึ่งมีความเห็นว่า 
การใชค้ำวา่ “ละเมดิ” ของเจา้หนา้ทีค่วรมุง่ใชใ้นความหมายอยา่งกวา้ง มใิชจ่ำกดัเฉพาะในความหมาย 
ตามมาตรา ๔๒๐ เท่านั้น จึงจะสมประโยชน์ตามความมุ่งหมายของกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองบุคคล 
ตามหลักความรับผิดของรัฐ ซึ่งความรับผิดของรัฐแบ่งออกเป็น ๒ ระดับคือ
   ก. ความรับผิดของรัฐตามกฎหมายมหาชน (มาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ประกอบกับ 
มาตรา ๗๖ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ หรอืกบัมาตรา ๕ พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิ 
ของเจ้าหน้าที่ฯ)

 ๗ “มาตรา ๗๖ ถ้าการกระทำตามหน้าที่ของผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล เป็นเหตุให้เกิดความ 
เสียหายแก่บุคคลอื่น นิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ 
ผู้ก่อความเสียหาย
  ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอื่นเกิดจากการกระทำที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของนิติบุคคล บรรดาบุคคล 
ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งที่ได้เห็นชอบให้กระทำการนั้นหรือได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้น”.
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   ตัวอย่างเช่น  เป็นเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจรัฐกระทำผิดในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นหน้าที่ 
อันพึงมีต่อผู้เสียหาย  การกระทำผิดดังกล่าวถือเป็นพฤติการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเกิด 
จากละเมิดหรือไม ่ เช่น  เกิดจากการขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองก็ต้อง 
รับผิด เป็นต้น
   ข. ความรับผิดของรัฐตามกฎหมายเอกชน (มาตรา ๗๖, มาตรา ๔๕๐, มาตรา ๑๓๓๗ 
หรือประกอบกับมาตรา ๔๒๐ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
   ตัวอย่างเช่น  เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจทำการแทนก่อความเสียหายแก่บุคคลอื่น 
โดยพฤตกิารณท์ีน่ติบิคุคลตอ้งรบัผดิชอบ ทัง้นี ้ไมว่า่จะเปน็ละเมดิหรอืไม ่เชน่ ในกรณจีำเปน็หรอืฉกุเฉนิ 
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ใช้รถของผู้อื่นนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บโดยพลการ  หรือเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง 
ทางสาธารณะดว้ยความระมดัระวงั แตเ่กดิความเดอืดรอ้นเสยีหายแกเ่จา้ของอสงัหารมิทรพัยเ์กนิทีค่วร 
คาดหมาย เป็นต้น
  ดังนั้น  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขชื่อพระราชบัญญัติเสียใหม่จากเดิม 
ทีว่า่ “ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที”่ เปน็ “ความรบัผดิในการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที”่ ทัง้นี ้
เพื่อแก้ไขปัญหาการพิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่ว่าต้องเป็นละเมิดหรือไม่

 ประการที่ ๓  ปัญหาบางประการของร่างพระราชบัญญัติฯ นอกจากประเด็นที่ต้องพิจารณา
ในประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีกรณีปัญหาต่าง ๆ  ของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ต้องทำความเข้าใจ 
ดังนี้
 ๓.๑  ปัญหาองค์ประกอบความรับผิด
   ก. กรณีการละเลยต่อหน้าที่อันพึงมีต่อผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ขาดรายได้หรือกำไร 
แต่ไม่เข้าลักษณะเป็นละเมิด เกิดปัญหาว่าจะต้องรับผิดหรือไม่ สถานใด
   ตวัอยา่งเชน่ เจา้หนา้ทีต่รวจสภาพรถแลว้ลงความเหน็วา่เสือ่มสภาพตอ้งซอ่มแซม เปน็เหต ุ
ให้เจ้าของรถจำหน่ายรถไปในราคาถูก  แต่เมื่อผู้ซื้อเอาไปซ่อมปรากฏว่ายังอยู่ในสภาพดี  หรือกลับกัน 
เจา้หนา้ทีต่รวจสภาพแลว้รบัรองวา่มสีภาพดี เปน็เหตใุหเ้จา้ของรถไมไ่ดซ้อ่มแซมเพราะเชือ่ในความเหน็ 
ของเจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้รถเสื่อมราคาเกินสมควรเพราะขาดการบำรุงรักษาตามที่ควร
      ต่อปัญหาดังกล่าวต้องถือตามหลักของมาตรา  ๗๖  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
โดยให้ถือว่าเป็นละเมิด มิฉะนั้น จะมีปัญหาต่อไปว่าจะได้สิทธิตามบทบัญญัติในหมวด ๒ ของระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับอายุความสะดุดหยุดลง 
และสิทธิฟ้องคดีต่อศาลหลัง ๙๐  วันนับแต่วันวินิจฉัยเรื่อง
ค่าเสียหาย
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      ดังนั้น  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ยื่นคำขอ จึงควรกำหนดว่า “อายุความสะดุดหยุดลง 
เมื่อหน่วยงานของรัฐออกใบรับคำขอ ทั้งนี้ไม่ว่าต่อมาจะมีการวินิจฉัยเป็นละเมิดหรือไม่ก็ตาม”  
ในมาตรา ๑๔ วรรคสุดท้ายของร่างพระราชบัญญัติฯ 

   ข. ปัญหากรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงาน
      ปัจจุบันการไล่เบี้ยนั้นจะต้องกระทำในรูปของการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง แต่ตาม 
รา่งพระราชบญัญตัฯิ ไดเ้สนอใหใ้ชก้ระบวนการฟอ้งคดตีอ่ศาลยตุธิรรม ซึง่เหน็วา่เปน็แนวทางทีส่อดคลอ้ง 
กับที่ใช้อยู่ในระบบกฎหมายเยอรมัน ซึ่งมีหลักประกันตามมาตรา ๓๔ แห่งรัฐธรรมนูญ โดยวางหลัก 
ประกันสิทธิของเจ้าหน้าที่ไว้ว่าต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ และเป็นไปตามหลัก
ประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
      แต่อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา ๒๑ แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ฟอ้งคดตีอ่ศาลยตุธิรรม เวน้แตเ่ปน็เรือ่งทีไ่ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งฟอ้งคดตีอ่ศาลตามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวง 
การคลงักำหนด แตไ่มไ่ดก้ำหนดไวด้ว้ยวา่มเีหตปุระเภทใดบา้ง จงึอาจทำใหเ้กดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่น 
ได้ในภายหลัง  เช่น  แทนที่จะยกเว้นเพราะหนี้มีจำนวนน้อยมากไม่คุ้มค่าต่อการฟ้องคดี  ซึ่งเป็นกรณี 
เป็นคุณแก่ผู้กระทำละเมิด  อาจมีการเพิ่มข้อยกเว้นอื่นอันเป็นคุณเกินสมควรหรือเป็นโทษก็ได้  ดังนั้น 
จึงควรกำหนดว่า  “ยกเว้นไม่ต้องฟ้องคดีได้หากกรณีเป็นคุณแก่ผู้กระทำละเมิด  ทั้งนี้ข้อยกเว้นนั้น 
ต้องไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียหายเกินสมควรแก่เหตุ”
   ค. ปัญหาการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ให้ไม่ต้องตกเป็นจำเลย
      มาตรา  ๒๒  แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ  กำหนดหลักการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ให้ไม่ต้อง 
ถูกฟ้องเป็นจำเลยในกรณีที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวยังไม่
คุ้มครองกรณีการฟ้องเจ้าหน้าที่ด้วยมูลหนี้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ละเมิด เช่น มูลสัญญา และไม่มีการแบ่งแยก 
ระหว่างการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่  กับการอาศัยอำนาจหน้าที่จงใจกระทำละเมิดเป็นการ 
ส่วนตัวโดยแท้อีกด้วย
   ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ปืนยิงคู่อริในระหว่างเข้าทำการจับกุมเพราะเหตุหึงหวง  
หรือกลั่นแกล้ง หรือเจ้าหน้าที่ลักลอบใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยแท้ได้ว่า 
แตก่อ็าจอธบิายไดว้า่ เปน็ภาระนำสบืของเอกชนผูเ้สยีหายทีต่อ้งมหีนา้ทีบ่รรยายฟอ้งและนำสบืตอ่ศาล 
ว่าไม่ใช่การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

 ๓.๒  ปัญหาเขตอำนาจศาลในการพิจารณา
      ปัจจุบันการฟ้องคดีให้หน่วยงานของรัฐรับผิดในการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อยู่ใน 
เขตอำนาจของศาลปกครอง สว่นการเรยีกคา่สนิไหมทดแทนอยูใ่นเขตอำนาจของศาลยตุธิรรมแตม่าตรา  
๒๕ แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ กำหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติมให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 
ค่าสินไหมทดแทนได้ด้วย  ในขณะเดียวกันหากฟ้องคดีเฉพาะเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนก็ให้ฟ้องคดี 
ต่อศาลยุติธรรมได้ด้วย  ซึ่งการกำหนดดังกล่าวอาจเกิดปัญหาข้อโต้แย้งขึ้นได้ว่า  การวินิจฉัยว่าการ 
กระทำนั้นเป็นละเมิดที่ได้กระทำตามหน้าที่หรือไม่  ย่อมเป็นเหตุให้ศาลยุติธรรมต้องวินิจฉัยปัญหา 
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ความชอบดว้ยกฎหมายหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมายของการกระทำทางปกครองของเจา้หนา้ทีด่ว้ย ซึง่เปน็ 
การกา้วลว่งเขา้ไปวนิจิฉยัปญัหาทีเ่ปน็อำนาจของศาลปกครอง เชน่ กรณทีีก่ารกระทำหรอืการออกคำสัง่ 
ทางปกครองเปน็คำสัง่ทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย ดงันีย้อ่มมปีญัหาวา่ศาลยตุธิรรมจะมอีำนาจวนิจิฉยัปญัหา 
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระทำนั้นด้วยหรือไม่

 ๓.๓  ปัญหาเรื่องอายุความ
      หลักการตามมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ  ที่กำหนดเกี่ยวกับ 
อายคุวาม ๒ ป ีและใหน้ำอายคุวามทีย่าวกวา่มาใชบ้งัคบัดว้ยนัน้นบัวา่เปน็หลกัการทีด่ ีแตอ่ยา่งไรกต็าม  
กำหนดไว้เฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น  โดยมิได้กำหนดถึงกรณีเอกชน 
ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐด้วย ดังนั้น จึงอาจเกิดข้อโต้แย้งได้ว่าขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่  
เพราะยากจะอธิบายได้ว่าเหตุใดหน่วยงานของรัฐจึงควรได้รับการปฏิบัติในทางที่เป็นคุณในแง่ของ 
อายุความดีกว่าเอกชน 

 ๓.๔  ปัญหาในแง่สังคมจิตวิทยา
      การกำหนดสิทธิในการให้ฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้รับผิดในการกระทำทางละเมิดของ 
เจ้าหน้าที่  เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐมักพยายามต่อสู้ในเชิงคดี  ดังนั้น หากหน่วยงานของรัฐกำหนด 
ค่าสินไหมทดแทนไม่เหมาะสมและมีการนำคดีมาสู่ศาล  จะยิ่งทำให้คดีนั้นล่าช้าและส่งผลให้ผู้เสียหาย 
ต้องได้รับการเยียวยาที่ล่าช้ายิ่งขึ้นไปอีก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  กรณีความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ 
ทีเ่ปน็โรงพยาบาลในการกระทำละเมดิของแพทย ์ซึง่ปญัหาดงักลา่วเหน็ควรใหม้กีารแกไ้ขดว้ยการปฏริปู 
กระบวนการยุติธรรม

 สรปุ  จากการเขา้รว่มรบัฟงัความคดิเหน็ในโครงการสมัมนาดงักลา่วจะเหน็ไดว้า่ปญัหาการบงัคบัใช ้
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมานั้นยังไม่เป็นระบบเดียวกัน  ดังนั้น  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ....  ที่หลากหลาย 
และแตกต่างกันออกไป ซึ่งความคิดเห็นของทุก ๆ  ฝ่ายย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำมาใช้ 
เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรากฎหมายฉบับดังกล่าว  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ข้อมูลในทางวิชาการ  ข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะในทุก ๆ  ประเด็น สามารถ 
นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้ 
ครอบคลุมถึงการแก้ไขในทุกกรณีได้  ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าการเปิดโอกาสให้บุคลากรในส่วน 
ราชการและหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงและอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ย่อมทำให้ผู้เข้าร่วม 
การสมัมนาไดม้โีอกาสรบัรูร้บัทราบถงึปญัหาขอ้กฎหมาย รวมทัง้ขอ้มลูและขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็ประโยชน ์
และเขา้ใจถงึหลกัการและเหตผุลของการปรบัปรงุกฎหมายดงักลา่วใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั และเพือ่ 
เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป   




