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1. เจตนารมยของกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดตราข้ึนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนที่ 60 ก 
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2539 และเร่ิมมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งในทาย
พระราชบัญญัติดังกลาวไดใหเหตุผลในการประกาศใชคือ การที่เจาหนาท่ีดำเนินกิจการตางๆ ของ
หนวยงานของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการเฉพาะตัวไม การปลอยใหความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี ในกรณีท่ีปฏิบัติงานในหนาที่และเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลัก
กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงเปนการไมเหมาะสมกอใหเกิดความเขาใจ
ผิดวา เจาหนาที่จะตองรับผิดในการกระทำตางๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทำไปทำให
หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟองไลเบ้ียเอาจากเจาหนาที่เต็ม
จำนวนน้ัน ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาท่ี 
นอกจากน้ัน ยังมีการนำหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาที่ตองรวมรับ
ผิดในการกระทำของเจาหนาที่ผูอื่นดวย ซึ่งระบบน้ันมุงหมายแตจะไดเงินครบโดยไมคำนึงถึงความ
เปนธรรมท่ีจะมีตอแตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหนาที่และยังเปนการ
บั่นทอนกำลังขวัญในการทำงานของเจาหนาท่ีดวย จนบางคร้ังกลายเปนปญหาในการบริหารเพราะ
เจาหนาที่ไมกลาตัดสินใจดำเนินงานเทาที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแกตน อนึ่ง การให
คุณใหโทษแกเจาหนาที่เพื่อควบคุมการทำงานของเจาหนาท่ียังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและ
การดำเนินการทางวินัยกำกับดูแลอีกสวนหน่ึง อันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาท่ีทำการใดๆ โดยไม
รอบคอบอยูแลว ดังนั้น จึงสมควรกำหนดใหเจาหนาที่ตอรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่
เฉพาะ เมื่อเปนการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนำหลักลูกหน้ีรวมมาใชบังคับ ทั้งนี้ 
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ จึงจำเปนตองตรา 
พระราชบัญญัตินี้ 
 
2. ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย 
  2.1 หนวยงานของรัฐท่ีจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมาย  
   เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดตราขึ้นดวยจุดประสงคที่เนนถึงการทำงานของ 
เจาหนาท่ี ที่ไดดำเนินกิจการตางๆ ของหนวยงาน โดยการดำเนินกิจการน้ันมิใชเปนเรื่องของการทำ
เพ่ือประโยชนเปนการเฉพาะตัวแลวเชนนี้ หากการกระทำของเจาหนาที่นั้นกอใหเกิดความเสียหายแก
เอกชนใดแลวเชนนี้ หนวยงานของรัฐจึงควรตองรับผิดชอบจากผลของการกระทำที่เกิดข้ึน 
   หนวยงานของรัฐตามนัยของมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
   “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น  
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐท่ีมีพระราช
กฤษฎีกากำหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
   จากคำนิยามดังกลาว หนวยงานรัฐตามที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับได จำแนก
ออกเปน 3 ประเภท คือ 
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   1. ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น อันไดแก กระทรวง ทบวง กรม 
หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเทียบเทากรม ซึ่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.2534 กำหนดใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 
    ราชการสวนภูมิภาค อันไดแก จังหวัด และราชการสวนทองถิ่น เชน 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล 
เปนตน 
   2. รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา แตยกเวน 
รัฐวิสาหกิจที่อยูในรูปแบบบริษัท จำกัด เนื่องจากถูกจัดต้ังขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
นอกจากน้ี รัฐวิสาหกิจบางแหง เชน โรงงานยาสูบ แมไมมีฐานะเปนนิติบุคคล แตก็อยูในสังกัดของ
กระทรวงการคลัง ที่จะตองรับผิดชอบดูแล 
   3. หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหเปนหนวยงานของรัฐ ตามกฎหมายวา
ดวยความรับผิดทางละเมิดฯ เชน 
    (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    (2) มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
    (3) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
    (4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
    (5) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
    (6) องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
    (7) สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
    (8) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
    (9) สถาบันพระปกเกลา 
    (10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
    (11) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
    (12) สำนักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
    (13) สำนักงานศาลปกครอง  
    (14) สำนักงานศาลยุติธรรม 
    (15) สำนักงานปฏิรูปการศึกษา 
    (16) สำนักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
    (17) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
    (18) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
    (19) โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 
    (20) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเทศ (องคการมหาชน) 
    (21) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
    (22) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 
    (23) กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ 
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    (24) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
    (25) แพทยสภา 
    (26) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
    (27) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    (28) สภาเภสัชกรรม 
    (29) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
    (30) กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
    (31) ทันตแพทยสภา 
    (32) สภาการพยาบาล 
    (33) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
    (34) สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ 
    (35) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
    (36) สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 
    (37) คุรุสภา 
    (38) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   นอกจากน้ียังไดบัญญัติให “องคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน” 
และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการและอยูในกำกับของรัฐ” เปน
หนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 ดวย ตามพระ
ราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ.2539 พ.ศ.2540 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2548 (สำนักกฎหมาย สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2553 : 3-4) 

  2.2 บุคคลที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  
   พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ มาตรา 4 ไดนิยาม คำวา 
   “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น 
ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด 
   จากคำนิยามดังกลาว อาจแบงแยกความหมายคำวา “เจาหนาที่” ไดดังนี้ 
   ขาราชการ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ขาราชการหมายถึง บุคคลซึ่งรับ
ราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจาย หมวดเงินเดือน ซึ่งในท่ีนี้ไดแก บุคคลที่เขารับ
ราชการ ตามหนวยงานของรัฐ เชน กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
ฝายตางๆ บังคับ 
   พนักงาน หมายถึง ผูมีหนาที่ปฏิบัติงานตามท่ีกฎหมายกำหนด ซึ่งในท่ีนี้ไดแก บุคคล
ในสังกัดหนวยงานของรัฐอื่นๆ ที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช เชน พนกังานเทศบาล พนักงานการประปา
นครหลวง ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจภายใตกฎหมายฉบับนี้ เปนตน 
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   ลูกจาง หมายถึง ผูซึ่งตกลงทำงานใหแกนายจาง โดยรับคาจางเปนการตอบแทน ซึ่งใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดแก ลูกจางประจำ หรือลูกจางชั่วคราวที่อยูในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีกฎหมายฉบับนี้บังคับใช ในกรณีของลูกจางน้ี ไดมีคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 894/2542 ไดวางหลักเกณฑพอสรุปไดวา ลูกจางท่ี 
พระราชบัญญัตินี้คุมครอง จะตองเปนลูกจางที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ ที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติงานประจำตอเนื่อง มีการกำหนดอัตราเงินเดือน การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การลงโทษทางวินัย ตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ 
ของหนวยงานนั้น เชน กฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรรัฐวิสาหกิจ เปนตน 
   ผูปฏิบัติงานประเภทอื่นๆ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานใหหนวยงานของรัฐ ไมวาจะได
รับแตงตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานะอื่นใด จะเรียกชื่ออะไรก็ได เชน อนุกรรมการ, คณะทำงาน  
ซึ่งบุคคลเหลานี้มิไดเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางประจำหรือลูกจางชั่วคราวของ 
หนวยงานนั้นๆ 

3. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
  ความรับผิดในการกระทำละเมิดของเจาหนาที่ แบงออกเปน 2 กรณี คือ 
  1. กรณีเจาหนาที่กระทำละเมิดตอบุคคลภายนอก 
  2. กรณีเจาหนาที่กระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 

  3.1 กรณีเจาหนาที่กระทำละเมิดตอบุคคลภายนอก  
   แบงไดเปน 2 กรณี กลาวคือ 
   3.1.1 กรณีกระทำในการปฏิบัติหนาที่ 
    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ไดวางหลักเกณฑของ
ความรับผิดไวในมาตรา 5 ไดบัญญัติไวดังนี้ 
    มาตรา 5 “หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผู เสียหายในผลแหงละเมิด  
ที่เจาหนาท่ีของตนไดกระทำในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาว
ไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได  
    ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวา
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง” 
    จากหลักเกณฑดังกลาว จะเห็นไดวา เมื่อเจาหนาท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีของตน
แลว กอใหเกิดการละเมิดตอบุคคลอื่น ซึ่งเปนบุคคลภายนอกหรือเอกชนเชนนี้ กฎหมายกำหนดให
หนวยงานของรัฐซึ่งเปนตนสังกัดของเจาหนาที่ผูกระทำละเมิดน้ัน เปนผูรับผิดชอบตอผูเสียหาย 
  

คำพิพากษาฎีกาที่เก่ียวของกับการกระทำในการปฏิบัติหนาที่ 
     ฎีกาที่ 3648/2549 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ.2539 มาตรา 5 เปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาท่ี
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ของตนไดกระทำไปในการปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แต
จะฟองเจาหนาที่ไมได สวนคดีนี้เปนเรื่องที่โจทกซึ่งเปนกรมตำรวจฟองไลเบี้ยเอาแกจำเลยทั้งสอง 
ซึ่งเปนเจาพนักงานตำรวจ เนื่องจากจำเลยทั้งสองกระทำตามหนาท่ีของผูแทนของโจทกซึ่งเปน
นิติบุคคลเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน และโจทกตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือ
ความเสียหายนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 76 วรรคหนึ่ง โจทกจึงมีอำนาจฟอง และมีอายุความ 10 ป 
    ฎีกาที่ 5129/2546 จำเลยที่ 1 ซึ่งเปนอาจารยสอนวิชาพลศึกษา ไดสั่งให
นักเรียนช้ัน ม.1 วิ่งรอบสนามระยะทาง 200 เมตร ตอ 1 รอบ จำนวน 3 รอบ เปนการอบอุน
รางกายกอนการเรียนวิชาพลศึกษาในภาคปฏิบัติ และไดส่ังใหนักเรียนวิ่งรอบสนามตออีก 3 รอบ 
เปนการกระทำโทษท่ีวิ่งไมเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งเหมาะสมตามสมควรแกพฤติการณ แตการที่สั่งให
วิ่งรอบสนามตอไปอีก 3 รอบ และเมื่อนักเรียนยังทำไมไดเรียบรอย ก็สิ่งใหวิ่งตอไปอีก 3 รอบ ในชวง
เวลาหลังเท่ียงวันเพียงเล็กนอย สภาพอากาศรอนและมีแสงแดดแรง นับเปนการใชวิธีการลงโทษ
นักเรียนที่ไมเหมาะสมและไมชอบเพราะจำเลยที่ 1 นาจะเล็งเห็นไดวาการลงโทษนักเรียนซึ่งมีอายุ
ระหวาง 11 ถึง 12 ป ดวยวิธีการดังกลาวอาจเปนอันตราตอสุขภาพของนักเรียนได เปนความ
ประมาทเลินเลอจนทำใหเด็กชาย พ. ซึ่งเปนโรคหัวใจอยูกอนลมลงในการว่ิงรอบสนามรอบที่ 11 และ
ถึงแกความตายในเวลาตอมาเพราะสาเหตุระบบหัวใจลมเหลว การตายของเด็กชาย พ. จึงเปนผล
โดยตรงจากการวิ่งออกกำลังตามคำส่ังของจำเลยที่ 1 แมจำเลยที่ 1 จะไมทราบวาเด็กชาย พ. เปน
โรคหัวใจ ก็ตาม มิใชเกิดจากเหตุสุดวิสัย ถือไดวาจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดเปนเหตุใหเด็กชาย พ. 
ถึงแกความตาย แตความไมรูของจำเลยที่ 1 ดังกลาวเปนเหตุประกอบดุลพินิจในการกำหนดคา
สินไหมทดแทนใหนอยลง การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเปนขาราชการในสังกัดของจำเลยท่ี 2 ทำการสอนวิชา
พลศึกษาในช่ัวโมงวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้น ม. 1 หอง 1/4 ของโรงเรียน ว. เปนการปฏิบัติหนาที่
ราชการในฐานะผูแทนกรมสามัญศึกษาจำเลยท่ี 2 การออกคำส่ังใหนักเรียนวิ่งรอบสนามเพ่ืออบอุน
รางกายและการลงโทษนักเรียนใหว่ิงรอบสนาม ก็ถือวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย เมื่อการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาวของจำเลยท่ี 1 ทำใหเด็กชาย พ. นักเรียนคนหน่ึงในช้ันดังกลาวถึงแก
ความตาย จำเลยที่ 2 จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแกโจทกผูเปนมารดาของ
เด็กชาย พ. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 76 วรรคหนึ่ง แมเหตุละเมิดคดีนี้เกิดข้ึนกอนที่ พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ใชบังคับ แตเมื่อโจทกฟองเปนคดีนี้นั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช
บังคับแลว สิทธิของโจทกในการฟองเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐใหรับผิดทางละเมิดตองเปนไป
ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี ฉะนั้น เมื่อคดีปรากฏวาการกระทำละเมิดของจำเลยท่ี 1 ตอโจทกเปนการ
กระทำในการปฏิบัติหนาที่ของกรมสามัญศึกษาจำเลยที่ 2 โจทกจึงตองหามมิใหฟองจำเลยที่ 1 ตาม
มาตรา 5 แหง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ดังกลาว ปญหาน้ีแมไมมีคู
ความฝายใดยกข้ึนฎีกา แตเปนปญหาขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน  
ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยไดเอง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246, 247 
    ฎีกาที่ 2400/2545 แมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ.2530 ขอ 13  กำหนดใหการปฏิบัติงานภายในสวนราชการตามระเบียบนี้
ถือวาเปนการปฏิบัติราชการ และขอ 21 ใหคณะกรรมการหรือผูที่ คณะกรรมการมอบหมายเปนผูมี
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อำนาจกอหน้ีผูกพันและอนุมัติการจายเงินกองทุนสวัสดิการ แตระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกลาว
เปนเพียงกำหนดอำนาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการเทาน้ัน ไมมีผลทำให  
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผูบริหารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบันนังสตามีสภาพเปน
นิติบุคคล ดังนั้น การที่จำเลยทั้งสามกูยืมเงินจากโจทกในนามและในฐานะคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการผูบริหารสำนักงาน การประถมศึกษาอำเภอบังนังสตา จึงไมอาจทำสัญญากูยืมเงินแทน
กองทุนดังกลาว จำเลยทั้งสามลงลายมือชื่อเปนผูกูในสัญญากูเงิน และไดรับตนเงินกูไปจากโจทก 
จำเลยท้ังสามจึงตองรวมกันรับผิดตอโจทกตามสัญญาดังกลาว และ แมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2530 ขอ 13 จะกำหนดใหการปฏิบัติงาน
สวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบน้ีใหถือเปนการปฏิบัติราชการก็ตาม แตโจทกฟองจำเลยท้ัง
สามใหรับผิดตามหนังสือสัญญากูเงินดังกลาว จึงไมอยูภายใตบังคับตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 
   ฎีกาท่ี 3504/2543 การท่ีศาลช้ันตนตรวจคำฟองของโจทกแลว เห็นวา โจทกไมมี
อำนาจฟอง จึงยกฟองโจทกนั้น แมศาลชั้นตนพิพากษายกฟองโดยไมใชรูปแบบคำพิพากษา ก็ไม
เปนการฝาฝนตอบทบัญญัติแหง ป.วิ.พ. มาตรา 141 แตประการใด สวนการท่ีโจทกถูกกลาวหาวา
กระทำผิดวินัยอยางรายแรง จำเลยที่ 1 ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของโจทกจึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย คือ จำเลยท่ี 2 และจำเลยท่ี 3 และส่ังพักราชการโจทก การกระทำดังกลาวเปนการ
กระทำในการปฏิบัติหนาท่ีราชการทั้งสิ้น ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 
มาตรา 20, 21, 22 โจทกจึงไมมีอำนาจฟองใหจำเลยท้ังสามรวมกันรับผิดในมูลละเมิดท่ีจำเลยทั้ง
สามกระทำไปในการปฏิบัติหนาท่ี แตอาจฟองหนวยงานของรัฐได ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 มาตรา 5 และเมื่อการกระทำของจำเลยที่ 1 เปนการกระทำในการปฏิบัติ
หนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ไมวาการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยและคำสั่งพักราชการโจทกจะกระทำไปโดยถูกตอง หรือปราศจากอำนาจหรือเปนการ
จงใจทำละเมิดตอจำเลยก็ตาม โจทกก็ชอบที่จะฟองใหหนวยงานของรัฐรับผิด แตจะฟองจำเลยทั้งสาม
ไมได ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 มาตรา 8 ศาลชั้นตนวินิจฉัยชี้ขาด
ในขอกฎหมายเบื้องตน ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 24 แลวพิพากษายกฟอง การที่โจทกอุทธรณขอใหศาล
ชั้นตนรับคำฟองไว เปนการอุทธรณตาม ป.วิ.พ. มาตรา 227 ซึ่งตองเสียคาขึ้นศาล 200 บาท  
ตามตาราง 1 ขอ 2 ข. ทาย ป.วิ.พ. แตโจทกเสียคาข้ึนศาลในชั้นน้ีอยางคดีมีทุนทรัพยซึ่งไมถูกตอง 
ปญหาขอน้ีเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แมโจทกมิได
อุทธรณ เมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรยอมมีอำนาจสั่งคืนคาขึ้นศาลสวนที่เกินใหแกโจทกได 
   ฎีกาที่ 21/2540 จำเลยที่ 2 เปนสารวัตรใหญและจำเลยท่ี 3 เปนพนักงานสอบสวน 
คนทั้งสองตางเปนขาราชการในสังกัดของกรมตำรวจจำเลยท่ี 1 การที่จำเลยที่ 2 และท่ี 3 ยึดรถยนต
พิพาทของโจทกเปนของกลางเปนการปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่งตามระเบียบขอบังคับและคำสั่งที่ไดรับ
มอบหมายจากจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 มีหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของจำเลยท่ี 2 และท่ี 3 
ใหเปนไปตามระเบียบและคำส่ังเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายเม่ือจำเลยท่ี 2 และท่ี 3 ยึดรถยนตพิพาท
ไวเปนของกลางในคดีความผิดตอพระราชบัญญัติจราจรทางบกซึ่งมีคนตายและไดรับบาดเจ็บในกรณีนี้
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เปนการปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่งและมีฐานะเปนผูแทนของจำเลยท่ี 1 จำเลยที่ 2 และท่ี 3 จึงมีหนาที่
ดูแลรักษาทรัพยของกลางเหมือนเชนวิญูชนพึงดูแลทรัพยสินของตนแตเมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม
ไดดูแลรักษารถยนตพิพาทของกลางตามสมควรเปนเหตุใหรถยนตพิพาทสูญหายกรณีจึงเปนการ
กระทำละเมิดในฐานะปฏิบัติหนาท่ีเปนผูแทนของจำเลยท่ี 1 ซึ่งเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาตรา 76 วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 1 จึงตองรวมกับจำเลยที่ 2 และท่ี 3 รับผิดชดใชคา
สินไหมทดแทนความเสียหายแกโจทกดวยจะอางวาตนไมมีอำนาจในการยึดสิ่งของในคดีอาญามา
ปฏิเสธความรับผิดของตนไมได 

   3.1.2 กรณีมิใชการกระทำในการปฏิบัติหนาที่  
     พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ไดวางหลักเกณฑไวใน
มาตรา 6 ดังนี้ 
     มาตรา 6 “ถาการกระทำละเมิดของเจาหนาที่ที่มิใชการกระทำในการปฏิบัติ
หนาที่เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองเจาหนาท่ีได
โดยตรง แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได” 
     จากหลักเกณฑดังกลาว จะเห็นไดวา ถาการกระทำละเมิดของเจาหนาที่นั้น 
เปนเรื่องเฉพาะตัว มิใชเปนเร่ืองอันมีผลจากการปฏิบัติหนาที่ เชนน้ี หนวยงานตนสังกัดของ 
เจาหนาที่ผูกอละเมิดน้ัน ไมตองรับผิดชอบกรณีเชนนี้ ผูเสียหายจะตองฟองรองผูกระทำละเมิด
โดยตรง จะมาฟองรองหนวยงานของรัฐน้ันไมได ดังตัวอยางคำพิพากษาดังนี้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของกับการกระทำที่มิใชเปนการกระทำในการปฏิบัติหนาที่ 
 

     ฎีกาท่ี 2512/2529 นิติบุคคลจะรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะในกรณี
ที่เจาหนาท่ีของนิติบุคคลไดกระทำใหเกิดความเสียหายหรือทำละเมิดขณะทำการตามหนาท่ีและอยู
ภายในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลเทาน้ันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 76  
พลตำรวจ ว. กับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเปนตำรวจไปดูแลรักษาความสงบเรียบรอยที่บานซึ่งจัดงานแต
ตำรวจทั้ง 3 ดื่มสุรามึนเมามีเรื่องทะเลาะกับพวกชาวบานจนเจาภาพตองเชิญใหกลับออกไป เมื่อไปถึง
ถนนพลตำรวจ ว. ไดกระชากลูกเลื่อนปนในลักษณะขมขูพวกชาวบานเปนเหตุใหปนลั่น 1 นัดกระสุน
ปนไปถูกโจทกซึ่งนั่งอยูในบานงานไดรับบาดเจ็บพิการไปตลอดชีวิต การที่พลตำรวจ ว. กระทำ 
ดังกลาวเห็นไดชัดวาเปนเรื่องสวนตัวของพลตำรวจ ว. และไมเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย
ตามวัตถุประสงคของกรมตำรวจจำเลยท่ี 1 กรมตำรวจจำเลยท่ี 1 ซึ่งเปนนิติบุคคลจึงไมตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทก 
     ฎีกาที่ 1931/2518 จำเลยที่ 1 รับราชการเปนบุรุษไปรษณียไดขับรถยนต
ของกรมไปรษณียฯ จำเลยที่ 2 ไปเก็บไปรษณียภัณฑตามตูไปรษณียตามหนาท่ี และจอดรถไวที่ขอบ
ถนน โจทกซึ่งเปนเจาพนักงานควบคุมการจราจรบอกใหจำเลยท่ี 1 ไปจอดรถบนไหลทาง เพราะ 
การจราจรคับคั่ง จำเลยที่ 1 ดาโจทกแลวกลับไปขึ้นรถ โจทกตามไปยืนเอามือเทาขอบประตูรถตรงท่ี
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นั่งคนขับและชะโงกศีรษะเขาไปในรถแจงขอหาวาดูหมิ่นเจาพนักงาน จำเลยที่ 1 ขับรถออกไปโดยเร็ว
และผลักโจทกตกจากรถ ทำใหโจทกไดรับบาดเจ็บ การที่จำเลยที่ 1 ขัดขวางการจับกุมโดยขับรถ
เคลื่อนออกไปและผลักโจทกตกจากรถจนไดรับบาดเจ็บ นี้เปนเรื่องสวนตัวของจำเลยที่ 1 และ
เปนการทำรายรางกายกันโดยเฉพาะ มิไดเกี่ยวกับจำเลยท่ี 2 และไมไดเปนการปฏิบัติราชการตาม
หนาที่ จำเลยที่ 2 จึงไมตองรับผิดรวมใชคาเสียหายแกโจทกดวย 

   3.2 กรณีเจาหนาที่กระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐ  
    แบงไดเปน 2 กรณี กลาวคือ 
    3.2.1 กรณีกระทำในการปฏิบัติหนาที่ 
     พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ มาตรา 10 
วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติไวดังนี้ 
     “ในกรณีที่เจาหนาท่ีเปนผูกระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ไมวาจะ
เปนหนวยงานของรัฐ ที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทำในการปฏิบัติหนาที่ การเรียกรอง 
คาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ใหนำบทบัญญัติมาตรา 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการ
กระทำในการปฏิบัติหนาที่ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” 
     ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวเปนกรณีเจาหนาที่กระทำละเมิดตอหนวยงาน
ของรัฐ ซึ่งอาจเปนหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่นั้นเอง หรือหนวยงานของรัฐอื่นเชน เจาหนาที่นำ
รถราชการไปปฏิบัติหนาที่แลวเกิดพลิกคว่ำ กอใหเกิดความเสียหาย หรือเจาหนาท่ีนำรถราชการไป
ปฏิบัติหนาท่ีแลวเกิดไปชน ทรัพยสินทางราชการของหนวยงานอื่น เปนตน เชนนี้ พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไดวางหลักเกณฑใหหนวยงานรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่นั้นรับผิดชอบใชคาสินไหมทดแทน จาก
การกระทำของเจาหนาท่ีของตน เวนแต ถาการกระทำของเจาหนาท่ีนั้นเปนการจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่เองเชนน้ี หนวยงานตนสังกัดไมตองรับผิดชอบ 

    3.2.2 กรณีการกระทำของเจาหนาที่ มิใชการกระทำในการปฏิบัติหนาที่  
     พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ มาตรา 10 
วรรคหนึ่ง ตอนทาย ไดบัญญัติวา “แตถามิใชการกระทำในการปฏิบัติหนาท่ี ใหบังคับตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” ซึ่งหมายความวา กรณีที่เปนการกระทำเฉพาะตัว ซึ่งมิใช
เปนการปฏิบัติหนาท่ี เชน นำรถของทางราชการไปใชสวนตัวแลวเกิดอุบัติเหตุทำใหรถราชการเสีย
หาย หรือกรณีตำรวจจราจรต้ังดานสกัดจับคนราย แลวเกิดการทะเลาะวิวาทชกตอยกับผูขับขี่รถยนต
ที่วิ่งผานมาเชนนี้ มิใชการกระทำในการปฏิบัติหนาที่ เพราะตำรวจไมมีหนาที่ทำรายประชาชน และ
การชกตอยนั้น มิไดเปนไปเพ่ือประโยชนของทางราชการแตอยางใด ดังนั้น เจาหนาที่ผูกระทำการนั้น
จะตองรับผิดในการกระทำของตนเปนการสวนตัว ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยวาดวยละเมิด 
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4. สิทธิไลเบี้ย 
  กรณีที่หนวยงานของรัฐ ไดรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย จากการถูกกระทำทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ เชนนี้ หนวยงานของรัฐจะมีสิทธิไลเบ้ียเอาจากเจาหนาท่ีนั้นไดหรือไม พระราช
บัญญัติฉบับนี้ไดกำหนดหลักเกณฑไวในมาตรา 8 ดังนี้ 
  มาตรา 8 “ในกรณีทีหนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพ่ือการ
ละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทำละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
ดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทำการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง 
  สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมีไดเพียงใดใหคำนึงถึงระดับความราย
แรงแหงการกระทำและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจำนวนของความ
เสียหายก็ได 
  ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดำเนิน
การรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย 
  ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน มิใหนำหลักเร่ืองลูกหน้ีรวมมาใชบังคับและ
เจาหนาที่แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น” 
  จากบทบัญญัติมาตรา 8 วรรคแรก เห็นไดวา เมื่อหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนแก
ผูเสียหายแลว หากเจาหนาท่ีที่ทำละเมิดนั้นไดกระทำไปโดยมิไดจงใจหรือไมเปนการประมาท
เลินเลออยางรายแรงแลว หนวยงานของรัฐ ไมมีสิทธิไลเบี้ยใหเจาหนาที่ผูนั้นชดใชคาเสียหายแต
อยางใด 
  แตหาก ขอเท็จจริงเห็นไดวา การกระทำของเจาหนาที่ ซึ่งเปนการกระทำดวยความจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงแลวเชนนี้ หนวยงานของรัฐตนสังกัดนั้น มีสิทธิที่จะไลเบี้ยจากเจาหนาที่
ผูกระทำทางละเมิดนั้นได 
  การที่จะพิจารณาวากรณีใดเปนการจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม ขึ้นอยูกับ
ขอเท็จจริงแลวแตกรณี ซึ่งเปนหนาที่ของศาลหรือเจาหนาท่ีผูมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบ เปนผูพิจารณา ขอเท็จจริงเปนกรณีๆ ไป โดยพอมีแนวทางการพิจารณาเบื้องตน คือ 
  กรณีการกระทำโดยจงใจอยางรายแรงน้ัน จะตองเปนการกระทำท่ีผูกระทำจงใจและคาดหวัง
ไดอยางแนนอนวาการกระทำดังกลาวจะกอใหเกิดความเสียหายมากกวาปกติ  
  กรณีการกระทำโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงจะตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไดกระทำไป
โดยขาดความระมัดระวังอยางมาก เมื่อเทียบกับมาตรฐานของวิญูชนทั่วไป เชน คาดการณไดวาอาจ
มีความเสียหายเกิดขึ้นได แตไมยอมใชความระมัดระวังเลย หรือหากเพียงใชความระมัดระวังเพียงเล็ก
นอยก็จะไมเกิดความเสยีหายนั้น  
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  คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของกับการกระทำของเจาหนาที่ของรัฐที่กระทำการตาม
หนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง  
  ฎีกาที่ 2345/2548 โจทกซึ่งเปนหนวยงานของรัฐฟองบังคับจำเลยซึ่งเปนเจาหนาที่ใน
สังกัดใหชดใชคาสินไหมทดแทนฐานกระทำละเมิด โดยโจทกบรรยายฟองถึงขอเท็จจริงวาจำเลย
กระทำละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ อางวาจำเลยมีหนาที่จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานตางๆ ในการดำเนินคดี รวบรวมพยานหลักฐาน เรงรัด ติดตามเพ่ือใหไดมาซ่ึงเอกสาร 
หลักฐานตางๆ และมีหนาท่ีประสานกับพนักงานอัยการในการสงเอกสารเพ่ิมเติมแลวนำพยานท่ี
เกี่ยวของไปสอบขอเท็จจริงและรับรองเอกสาร จำเลยกลับปลอยปละละเลยโดยไมรับดำเนินการ
จัดหา เรงรัด และติดตามเพ่ือใหไดมาซ่ึงเอกสารหลักฐานตางๆ สงไปใหพนักงานรับการดำเนินคดีแก
ผูรับประเมิน จนเปนเหตุใหคดีขาดอายุความทำใหโจทกไดรับความเสียหาย ดังนี้ ตามคำฟองของ
โจทกดังกลาวพอแปลไดวาโจทกบรรยายฟองวาจำเลยปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงแลว 
  ฎีกาท่ี 4293/2530 จำเลยท่ี 2 และจำเลยท่ี 3 ซึ่งเปนศึกษาธิการจังหวัดและผูชวย
ศึกษาธิการจังหวัดตามลำดับ ไดลงชื่อในใบถอนเงินฝากของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ฝากประจำ
ไวกับธนาคารจำเลยที่ 4 เพื่อโอนเขาบัญชีกระแสรายวันของสำนักงานศึกษาธิการจังหวดั ซึ่งมีอยูแลว
ที่ธนาคาร จำเลยที่ 4 ทั้งน้ีเพื่อปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการโจทกที่ 1 วาดวยการ
จัดการกองทุนสงเคราะห ฯลฯ โดยจำเลยท่ี 2 ที่ 3 มอบฉันทะใหจำเลยท่ี 1 ซึ่งเปนขาราชการครู 
ชวยปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนผูรับเงินแทนแตใบถอนเงินดังกลาวมิไดระบุวา 
เปนการถอนเงินเพื่อโอนไปฝากในบัญชีกระแสรายวัน จึงเปนใบถอนเงินเพ่ือรับเงินสดไปจากธนาคาร 
แมจำเลยที่ 2 จะไดทำหนังสือแจงธนาคารจำเลยที่ 4 ขอถอนเงินกองทุนสงเคราะหฯ ในบัญชีเงินฝาก
ประจำโอนเขาบัญชีกระแสรายวันมอบใหจำเลยท่ี 1 ไปก็ตาม แตจำเลยที่  1 มิไดยื่นหนังสือดังกลาว
ตอธนาคาร เมื่อจำเลยที่ 1 ไดรับเงินแลวก็หลบหนีไป การกระทำของจำเลยท้ังสองเปนความประมาท
เลินเลออยางรายแรง เพราะเปนชองทางใหจำเลยที่ 1 ทุจริตเอาเงินที่ถอนไปใชเปนประโยชนสวนตัว
ไดโดยงาย เนื่องจากธนาคารจำเลยที่ 4 ตองจายเปนเงินสดใหจำเลยที่ 1 นอกจากนี้การมอบฉันทะให
จำเลยที่ 1 ไปถอนเงินเปนจำนวนมากถึงหกแสนบาทเศษ จำเลยที่ 2 ที่ 3 กลับมอบฉันทะใหจำเลยที่ 
1 เปนผูรับเงินแตผูเดียว จึงเปนความประมาทเลินเลอยิ่งขึ้น แมตามระเบียบจำเลยที่ 2 ที่ 3 มีหนาท่ี
ไปถอนเงินดวยตนเอง เพราะมีอำนาจหนาที่ลงนามเปนผูถอนเงิน จำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็อาจมอบฉันทะ
ใหผูอื่นทำการแทนได แตจะตองควบคุมดูแล และใชวิธีการที่รัดกุม รอบคอบ เพื่อปองกันมิใหเกิดการ
ทุจริตข้ึนได เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 กระทำโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เปดชองใหจำเลยที่ 1 ถอน
เงินแลวเอาเงินสดหลบหนีไปโดยทุจริต จำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงกระทำละเมิดตอโจทกทำใหโจทกเสียหาย 
ตองรวมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ดวย สำหรับธนาคารจำเลยที่ 4 กับจำเลยที่ 5 ซึ่งเปนผูจัดการประจำ
สำนักงานสาขาของจำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 6 สมุหบัญชี ปรากฏวาจำเลยที่ 1 ไดนำใบถอนเงิน 
ซึ่งจำเลยที่ 2 ที่ 3 มอบฉันทะโดยถูกตองแลวมายื่นตอธนาคารเพื่อขอรับเงินสด โดยมิไดยื่นหนังสือ
ของจำเลยที่ 2 ที่ใหนำเงินเขาฝากในบัญชีกระแสรายวัน การที่จำเลยที่ 4 โดยจำเลยที่ 6 จายเงินสด
ใหจำเลยที่ 1 ไป จึงเปนการกระทำตามหนาที่ มิไดประมาทเลินเลอ 
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 อยางไรก็ตาม มาตรา 8 วรรคสองไดวางหลักเกณฑไว หากหนวยงานของรัฐจะใชสิทธิไลเบี้ย 
ใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน เชนนี้ ในการเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น จะมีมากนอย
เพียงใดใหคำนึงถึงระดับความรายแรงของการกระทำ และความเปนธรรม เปนเกณฑ แมจะไมตองใช
เต็มจำนวนความเสียหายก็ได 

การกำหนดจำนวนความรับผิด 
  เมื่อหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา เจาหนาท่ีกระทำไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง ซึ่งจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเชนนี้ การกำหนดจำนวนเงินหรือความรับผิดนั้น 
ใหเปนไปตามมาตรา 8 วรรคสองและวรรคสามกลาวคือ การที่หนวยงานจะเรียกใหเจาหนาที่ชดใช 
คาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งมากนอยเพียงใด ใหหนวยงานของรัฐคำนึงถึงระดับความรายแรงแหง
การกระทำและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ แมวาการชดใชคาสินไหมทดแทนนั้นอาจไม
เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได 
  และหากการละเมิดน้ันเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐดวยแลว 
หรือเกิดจากระบบการดำเนินงานสวนรวม หรือหนวยงานของรัฐมีสวนในความบกพรองนั้นดวย เชนนี้ 
ใหหนวยงานของรัฐหักสวนแหงความรับผิดออกกอน 

  ตัวอยาง เจาหนาท่ีนำรถยนตของทางราชการไปปฏิบัติหนาที่แลวเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมา
จากการประมาทอยางรายแรงของเจาหนาที่ผูขับรถนั้น แตเนื่องจากโดยสภาพของรถยนตดังกลาวมี
ความบกพรองอยูดวย เนื่องจาก หนวยงานนั้นมิไดเอาใจใสบำรุงรักษารถยนตเทาที่ควร เชนนี้  
หนวยงานของรัฐจะเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทำละเมิดอยางรายแรงน้ัน ชดใชคาเสียหายเต็มจำนวนไม
ได หนวยงานนั้นจะตองเรียกคาเสียหายมากนอยเพียงใดตองคำนึงถึงความบกพรองของตนดวย 
 
  กรณีการละเมิดเกิดจากการกระทำของเจาหนาท่ีหลายคน มาตรา 8 วรรคส่ี บัญญัติหลัก
เกณฑในการกำหนดความรับผิดวา มิใหนำหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับ และเจาหนาที่แตละคนตองรับ
ผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะตน ซึ่งจากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้น พบวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น 
บางกรณี เจาหนาที่หลายคนรวมกันกระทำละเมิด แตในบางกรณีเจาหนาที่แตละคน ตางคนตางทำแต
กอใหเกิดผลเปนการละเมิดอันเดียวกัน ซึ่งหากใชหลักเกณฑความรับผิดของลูกหน้ีรวมตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแลว เจาหนาท่ีทุกคนตางรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนรวมกัน อัน
อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมข้ึนได เพราะเจาหนาที่บางคนจะตองรับผิดชอบสูงเกินกวาการกระทำ
ผิดของตน และหากวากรณีที่ไมอาจเรียกรองใหเจาหนาท่ีคนใดคนหนึ่งรับผิดได ถาใชหลักเกณฑของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ภาระการชดใชคาสินไหมทดแทนก็จะตกอยูกับเจาหนาท่ีที่
เหลือ 
  ดังน้ัน พระราชบัญญัติฉบับน้ี จึงแกไขปญหาดังกลาว โดย กำหนดใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับ
ความเสียหายน้ัน พิจารณากำหนดความรับผิดของเจาหนาท่ี โดยแยกความรับผิดของเจาหนาท่ีแตละ
คน ออกจากกันวาแตละคนควรตองรับผิดชดใชเปนเงินเทาใด เมื่อเจาหนาที่คนใดชดใชสวนของตน
แลวก็พนความรับผิดไป 
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5. สิทธิของผูเสียหายในการเรียกใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน เพื่อการละเมิดของ

เจาหนาที่ 

  เมื่อเจาหนาท่ีกระทำละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ี และกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดแลว 

บุคคลซึ่งเปนผูเสียหายก็ชอบท่ีจะไดรับคาสินไหมทดแทน เพื่อเปนการเยียวยาในความเสียหายที่เขาได

รับ พระราชบัญญัติฉบับน้ี ไดกำหนดวิธีการเยียวยาไว 2 ทาง คือ 
  5.1 การฟองคดีตอศาล 
   ผูเสียหายอาจฟองคดีตอศาล กรณีนี้ผูเสียหายจะตองฟองหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ี
ผูกระทำละเมิดสังกัดอยูใหเปนผูรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติหนาที่ตามอำนาจ
หนาที่ที่กฎหมายกำหนดใหหนวยงานรัฐหรือเจาหนาที่มีอำนาจดำเนินการอยางชัดเจนเชนนี้  
ผูเสียหายจะฟองตอศาลใดนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหนาที่ระหวางศาลไดวางหลักไว ใน
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหนาท่ีระหวางศาลที่ 1/2545 ใหฟองตอศาลปกครองตามหลักเกณฑที่
กำหนดใชในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 
วรรคหนึ่ง  (3) แตถาการละเมิดนั้น มิใชการกระทำในการปฏิบัติหนาที่ ผูเสียหายจะตองฟองผูกระทำ
ละเมิดนั้นโดยตรง จะฟองใหหนวยงานของรัฐใหรับผิดไมได 
  5.2 การรองขอตอหนวยงานของรัฐ 
   ผูเสียหายสามารถรองขอใหหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนฝายบริหารชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกตนโดยตรง ซึ่งเปนไปตามหลักการเยียวยาความเสียหายโดยฝายปกครอง โดยผูเสียหายจะ
ตองยื่นคำขอเปนหนังสือตอหนวยงานของรัฐ ที่ตนเห็นวา ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกตน 
โดยผูเสียหายจะตองยื่นคำขอดวยตนเอง หรือจะสงทางไปรษณียก็ได และเมื่อหนวยงานของรัฐได
รับคำขอของผูเสียหายแลว หนวยงานนั้นจะตองออกใบรับคำขอใหกับผูเสียหายที่ยื่นคำขอนั้นเพื่อเปน
หลักฐาน แลวหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคำขอโดยเร็ว กลาวคือ จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน 180 วันนับแตรับคำขอจากผูเสียหาย แตถาไมอาจพิจารณาใหเสร็จภายในเวลาดังกลาว จะ
ตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนั้นทราบและขออนุญาตจากรัฐมนตรีท่ีควบคุม
กำกับหนวยงานน้ัน เพื่อขอขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได แตรัฐมนตรีจะอนุมัติใหขยายเวลา
ไดอีกไมเกิน 180 วัน ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในมาตรา 11 และเมื่อพิจารณาคำขอของผูเสียหาย
เสร็จส้ินแลว หนวยงานตองทำคำส่ังเก่ียวกับผลการพิจารณาและตองแจงคำส่ังดังกลาวใหผูเสียหาย
ทราบ ซึ่งหากผูเสียหายไมพอใจผลของการพิจารณาที่หนวยงานแจงนั้น ผูเสียหายอาจฟองรองตอศาล
ปกครองไดโดยตรง เพราะคำสั่งดังกลาวเขาลักษณะเปนคำสั่งทางปกครอง ตามหลักเกณฑที่กำหนด
ไวในมาตรา 11 ประกอบมาตรา 14 

6. กรณีเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 
   ในกรณีที่ปรากฎวาเจาหนาที่ของรัฐกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอยางรายแรง 
เปนเหตุใหหนวยงานของรัฐเสียหาย หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทำการละเมิดอยาง
จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงน้ัน ชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนได 2 วิธี คือ 
  6.1 การใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
   เมื่อหนวยงานของรัฐเห็นวา เจาหนาที่นั้นพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมา
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จากการจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงแลว หนวยงานนั้นอาจมีคำสั่งใหเจาหนาที่นั้นชำระเงิน
แกทางราชการ ซึ่งคำสั่งที่วานี้ เปนคำสั่งทางปกครองที่กำหนดใหมีการชำระเงิน ตามหลักเกณฑแหง
มาตรา 57 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน
ตามที่ระบุไวแลว ไมมีการชำระโดยถูกตองครบถวน เชนนี้ หนวยงานของรัฐจะตองใหเจาหนาท่ีมี
หนังสือเตือนใหมาชำระภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแตตองไมนอยกวา 7 วัน และเม่ือเห็นวาไมมีการ
ปฏิบัติตามคำเตือนเชนนี้ ก็อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูกระทำ
ละเมิดนั้น ขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระใหครบถวน 
  6.2 การฟองคดีตอศาล  
   ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเรียกใหเจาหนาท่ีผูจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
ใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการแลว แตเจาหนาที่ผูนั้นไมยอมชดใชคาสินไหมทดแทน
แกทางราชการ และหนวยงานของรัฐน้ันไมประสงคที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองดังกลาวขาง
ตน หนวยงานของรัฐก็อาจฟองเจาหนาที่ผูนั้นตอศาลปกครองเพ่ือไลเบ้ียหรือเรียกใหชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกหนวยงานของรัฐได เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาล
ปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ไดบัญญัติใหศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งการปกครอง หรือคำสั่ง
อื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชา
เกินควร นอกจากน้ี ไดมีคำวินิจฉัยช้ีขาดอำนาจหนาที่ระหวางศาล ที่ 7/2545 ไดวางหลักให  
ศาลปกครองเปนศาลที่มีเขตอำนาจในกรณีการใชสิทธิไลเบี้ย 

7. อายุความในการใชสิทธิไลเบี้ยหรืออายุความท่ีหนวยงานของรัฐฟองตอศาลเรียกใหเจาหนาท่ี
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ 

  สำหรับอายุความในการใชสิทธิไลเบ้ียหรืออายุความที่หนวยงานของรัฐฟองเรียกใหเจาหนาที่
ชดใชคาสินไหมทดแทนคดีตอศาลนั้น พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ ได
กำหนดไวในมาตรา 9 และมาตรา 10 ซึ่งอายุความดังกลาวแยกออกเปน 2 กรณีคือ 
  1. อายุความกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทำละเมิดตอบุคคลภายนอก 
  2. อายุความกรณีเจาหนาที่รัฐกระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 

  7.1 อายุความกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทำละเมิดตอบุคคลภายนอก  
   เมื่อเกิดกรณีการละเมิดตอบุคคลภายนอกและหนวยงานของรัฐ ไดรับผิดชดใชคา
สินไหมทดแทนแกผูเสียหายแลว เมื่อขอเท็จจริงปรากฏภายหลังเห็นวาความเสียหายนั้นเกิดจาก 
เจาหนาที่จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ซึ่งเจาหนาที่ผูนั้นตองรับผิดชอบ เชนนี้ หนวยงาน
ของรัฐก็อาจใชสิทธิไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่ผูทำละเมิดน้ันได และหากหนวยงานของรัฐเรียกให 
เจาหนาที่ผูนั้นชดใชเงินแลวหากเจาหนาท่ีผูนั้นยังไมชดใช หนวยงานของรัฐจะตองฟองคดีตอศาล
ภายใน 1 ป นับแตหนวยงานของรัฐไดชดใชใหแกผูเสียหาย 
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   หรือในกรณีเจาหนาท่ีไดกระทำละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ีของตน ไดชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหกับบุคคลภายนอกผูเสียหายไปกอนแลว หากปรากฏภายหลังวาเจาหนาท่ีนั้นไมตองรับผิด 
เพราะการกระทำน้ันมิไดเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง เชนน้ี เจาหนาท่ีผูซึ่งได
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูเสียหายไปกอนหนานั้นแลว มีสิทธิเรียกเงินคาสินไหมทดแทนท่ีจายไป
แลวนั้นคืนจากหนวยงานของรัฐ ซึ่งในกรณีการขอคืนเงินที่ไดจายไปแลวนั้น เจาหนาที่นั้นจะตองขอ
คืนภายใน 1 ป นับแตวันท่ีตนไดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย ดังท่ีปรากฏหลักเกณฑใน
มาตรา 9 แตถามูลละเมิดนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของเจาหนาที่ซึ่งเปนเรื่องเฉพาะตัวมิใชการกระทำ
ในการปฏิบัติหนาที่แลว ใหนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบังคับใช 

  7.2 อายุความกรณีเจาหนาที่รัฐกระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐ  
   ในกรณีที่เจาหนาท่ีกระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐ พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ฯ มาตรา 10 ไดแยกออกเปน 2 กรณี คือ 
   7.1.1 อายุความสองป 
    เมื่อหนวยงานของรัฐไดตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นและหัวหนา
หนวยงานไดมีคำวินิจฉัยวา เจาหนาที่ผูทำละเมิดน้ันจะตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอ 
หนวยงานเชนนี้ หนวยงานของรัฐนั้นจะตองฟองเจาหนาที่ผูทำการละเมิดดวยความจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง ใหชดใชคาสินไหมทดแทนภายใน 2 ป นับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัว 
เจาหนาที่ผูซึ่งจะตองรับผิดนั้น จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดอายุความใหยาวกวาอายุ
ความเร่ืองละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพราะเหตุวาหลังจากหนวยงานของรัฐซ่ึงได
รับความเสียหายน้ัน มีคำวินิจฉัยแลว หนวยงานของรัฐ จะตองรายงานกระทรวงการคลัง เพ่ือตรวจ
พิจารณาและมีความเห็นกอน หนวยงานของรัฐนั้นจะเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทำละเมิดชดใชทันทีไมได 
   7.1.2 อายุความหนึ่งป  
    หากกรณีท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยวาการกระทำละเมิด
ของเจาหนาที่นั้น เจาหนาที่ไมตองรับผิดเนื่องจากไมเปนการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง แตเมื่อรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจพิจารณาแลวกระทรวงการคลังกลับเห็นวาเจา
หนาที่ที่กระทำละเมิดจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในความเสียหายท่ีเกิดขึ้น อายุความที่
หนวยงานของรัฐดังกลาวจะใชสิทธิฟองตอศาลเรียกใหเจาหนาท่ีผูกระทำละเมิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนมีกำหนดอายุความ 1 ป ซึ่งอายุความจะเริ่มนับเมื่อหนวยงานของรัฐ มีคำสั่งตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง (ปกรณ นิลประพันธ, 2546 : 31) 
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อางอิง 
 
ปกรณ  นิลประพันธ “สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
 พ.ศ.2539” (ออนไลน) เขาถึงไดจาก : hHp://www.Lawreform.go.th. (วันที่คนขอมูล :  
 9 พฤศจิกายน 2555) 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พุทธศักราช 2539 (2539, 14 พฤศจิกายน)  
 ราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนที่ 60 ก หนา 25-28 
ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม. 2552 คำพิพากษาศาลฎีกา (ออนไลน)  
 เขาถึงไดจาก : http://www.library.coj.go.th/pamgkun  
 (วันที่คนขอมูล : 9 พฤศจิกายน 2555) 
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย “คูมือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิด 
 ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539” กรุงเทพฯ : บริษัทไอเดียบิชิเนส จำกัด, 2553 
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