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ความเปนมา  

 1. โดยท่ีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใชต้ังแต 15 
พฤศจิกายน 2539 ดังนั้น ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2539 หลักการของกฎหมายและ

ข้ันตอนการดําเนินการจึงเปนไปตามพระราชบัญญัติละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 แตสําหรับความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ใชบังคับ (กอนวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2539) การพิจารณาความรับผิดของเจาหนาท่ีจะเปนไปตามหลักประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยเรื่องละเมิด โดยมีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้ 

   1) เจาหนาท่ีรับผิดเม่ือกระทําดวยความประมาทเลินเลอ  
   2) หนวยงานเรียกใหเจาหนาท่ีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวน 
   3) กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดหลายคน  หนวยงานสามารถเรียกใหเจาหนาท่ีทุกคน
หรือคนใดคนหนึ่งชดใชคาเสียหายไดเต็มจํานวนตามหลักกฎหมายเรื่องลูกหนี้รวม 

 2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม 113 ตอนท่ี 60 ก ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2539 และเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี  15 พฤศจิกายน 2539 

(ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ดังนั้น หากมีความเสียหายเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2539   
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หลักการของกฎหมาย  หรือท่ีเรียกวาสวนท่ีเปนสารบัญญัติ เชน ฐานความผิด การแบงสวนความรับผิดและ

อายุความฟองคดี เปนไปตามหลักกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ซ่ึง

มีสาระสําคัญสรุปดังนี้ 

   1) เจาหนาท่ีรับผิดเม่ือกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  

   2) หนวยงานเรียกใหเจาหนาท่ีรับผิดชดใชคาเสียหายโดยคํานึงถึงระดับความรายแรง

แหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ โดยไมตองใหใชเต็มจํานวนความเสียหายก็ได 

นอกจากนี้ หากความเสียหายเกิดจากความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม       

ก็ตองหักสวนดังกลาวออกดวย 

   3) กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดหลายคน มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับ โดย

เจาหนาท่ีแตละคนจะตองรับผิดเฉพาะสวนของตนเทานั้น  

 สําหรับข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดความเสียหายหรือท่ีเรียกวาสวนวิธีสบัญญัติจะตองดําเนินการตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 

ไมวาการกระทําละเมิดจะเกิดข้ึนกอนหรือหลังวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2539 

 3. เจตนารมณในการประกาศใชพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  

(ตามเจตนารมณทายพระราชบัญญัติ) 

   “การท่ีเจาหนาท่ีดําเนินกิจการตางๆ ของหนวยงานของรัฐนั้นหาไดเปนไปเพ่ือประโยชน         

อันเปนการเฉพาะตัวไม การปลอยใหความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีในกรณีท่ีปฏิบัติงานในหนาท่ีและ       

เกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงเปนการ

ไมเหมาะสมกอใหเกิดความเขาใจผิดวา เจาหนาท่ีจะตองรับผิดในการกระทําตางๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป 

เม่ือการท่ีทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจาก

เจาหนาท่ีเต็มจํานวนนั้น ท้ังท่ีบางกรณีเกิดข้ึนโดยความไมต้ังใจหรือความผิดพลาดเล็กนอยในการปฏิบัติหนาท่ี 

นอกจากนั้นยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับใหเจาหนาท่ีตองรวมรับผิด            

ในการกระทําของเจาหนาท่ีผูอ่ืนดวย ซ่ึงระบบนั้นมุงหมายแตจะไดรับเงินครบโดยไมคํานึงถึงความเปนธรรม        

ท่ีจะมีตอแตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหนาท่ีและยังเปนการบั่นทอนกําลังขวัญ       

ในการทํางานของเจาหนาท่ีดวย  จนบางครั้งกลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาท่ีไมกลาตัดสินใจ

ดําเนินงานเทาท่ีควร เพราะเกรงความรับผิดชอบท่ีเกิดแกตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแกเจาหนาท่ีเพ่ือควบคุม

การทํางานของเจาหนาท่ียังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกสวนหนึ่ง

อันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาท่ีทําการใด ๆ โดยไมรอบคอบอยูแลว  ดังนั้น จึงสมควรกําหนดใหเจาหนาท่ี

ตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาท่ีเฉพาะเม่ือเปนการจงใจกระทําเพ่ือการเฉพาะตัว หรือจงใจ        

ใหเกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคน          

มิใหนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับ  ท้ังนี้  เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของรัฐ” 
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 4. ความแตกตางระหวางความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกอนและหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ใชบังคับ 

 

ความเสียหายท่ีเกิดกอนพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิด พ.ศ. 2539 ใชบังคับ 

ความเสียหายท่ีเกิดเม่ือพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ใชบังคับ 

1. เจาหนาท่ีตองรับผิดเม่ือปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
บกพรองไมระมัดระวังทําใหเกิดความเสียหายแม
เปนความเสียหายเพียงเล็กนอย  

1. เจาหนาท่ีจะตองรับผิดเม่ือปฏิบั ติหนาท่ีดวย
ความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
(ประมาทเลินเลอไมตองรับผิด) 

2. หากความ เสี ยหาย เกิดจากการกระทํ าของ
เจาหนา ท่ีหลายคน   เจาหน า ท่ีตองรับผิดใน
ลักษณะลูกหนี้รวม คือ เจาหนาท่ีทุกคนตองรวม
รับผิดชดใชเงินเต็มจํานวนจนกวาทางราชการจะ
ไดรับเงินคืนครบจํานวนความเสียหาย ไมวาคนใด
จะนําเงินมาคืนใหทางราชการบางสวน หรือมาก
เทาใดก็ตาม ก็ยังไมพนความรับผิด  

2. หากความ เสี ยหาย เกิดจาการกระทํ าของ
เจาหนาท่ีหลายคน เจาหนาท่ีรับผิดเฉพาะในสวน
ของตนเองเทานั้นโดยไมตองรับผิดในสวนของ
เจาหนาท่ีผู อ่ืน กลาวคือไมนําหลักเรื่องลูกหนี้
รวมมาใชบังคับ เชน  ก. ข. ทําความเสียหาย
จํานวน 30,000 บาท รับผิดคนละ 15,000 บาท 
หาก ข. ไมชดใชคาเสียหาย เชนนี้ ก. ไมตองรับ
ผิดในสวนของ ข. จํานวน 15,000 บาท 

3. เจาหนาท่ีตองรับผิดชดใชเต็มจํานวนความเสียหาย 
ชดใชทุกบาททุกสตางค 

 

3. เจาหนาท่ี ไมตองรับผิดในความเสียหายเต็ม
จํานวนก็ได โดยใหคํานึงถึงระดับความรายแรง
แหงการกระทําและความเปนธรรม และหาก
หน วยงานหรือระบบการดํ าเนินงานมีสวน
บกพรองก็ใหหักสวนความรับผิดของหนวยงาน
ออกดวย 

4. หากเจาหนาท่ีไมชําระหนี้ใหแกทางราชการตองถูก
ฟองเปนบุคคลลมละลาย 

4. หากเจาหนาท่ีไมมีเงินมาชําระหนี้แกทางราชการ 
หามมิใหฟองเจาหนาท่ีลมละลาย ยกเวนจะเขา
เง่ือนไขเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตาม
ระเบียบสํานักนายกฯ ขอ 27 
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คํานิยามท่ีสําคัญ 

มาตรา 4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ 

“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไมวาจะเปนการแตงตั้ง
ในฐานะเปนกรรมการหรอืฐานะอ่ืนใด 

            เจาหนาท่ี ตามนัยมาตรา 4 เปนผูไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี  

            โดยท่ีพระราชบัญญัตินี้เนนถึงการทํางานแทนรัฐในลักษณะเจาหนาท่ีของภาครัฐทุกประเภท ดังนั้น 
เจาหนาท่ีตามคํานิยามดังกลาวจึงหมายความถึงบุคลากรทุกประเภทท่ีทํางานใหกับรัฐ ไมวาจะเปนลูกจางหรือ
จะเปนกรรมการ และไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะใด  

ตัวอยาง การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ทําสัญญาแตงตั้งเอกชนซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
หรือองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนเก็บเงินคาไฟฟา เปนผูจัดหาเอาบุคคลมาเปน
ผูปฏิบัติงานแทน เชน แกกระแสไฟฟาขัดของ ตามสัญญาจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จโดยสัญญาดังกลาวเปนสัญญา
จางทําของ ตามนัยมาตรา 428 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น คูสัญญาของ กฟภ. และลูกจาง
ของคูสัญญาจึงไมใชเจาหนาท่ีของ กฟภ. และไมเปน “เจาหนาท่ี” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ      
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จท่ี 869/2542) 

ลูกจางของหนวยงานของรัฐท่ีอยูในบังคับของพระราชบัญญัตินี้ไดนั้นจะตองอยูในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ี
ของหนวยงานของรัฐและไดกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ี การท่ีจะพิจารณาวาลูกจาง คนใดเปน 
“เจาหนาท่ี” หรือไมนั้น อาจพิจารณาโดยจําแนกตามลักษณะของความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐกับ
บุคคลในสังกัดออกเปน  2 ลักษณะ คือ 
   1. ลูกจางท่ีไดรับการบรรจุแตงต้ังใหปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐท่ีมีลักษณะเปนการปฏิบัติงาน
ประจําและตอเนื่องมีการกําหนดอัตราเงินเดือนการเลื่อนข้ันเงินเดือน การลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดโดยกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ เชน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ หรือ 
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ระเบียบวาดวยลูกจางประจํา หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ถือเปนเจาหนาท่ี ไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

ตัวอยาง ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ไดรับบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติงานลักษณะเปนการประจําและตอเนื่อง มีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนการเลื่อนข้ันเงินเดือน การลงโทษทางวินัย ลูกจางประเภทนี้ มีฐานะเปน “เจาหนาท่ี” ตาม
พระราชบัญญัตินี้และความรับผิดในมูลละเมิดของลูกจางประเภทนี้ยอมเปนไปตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัตินี้ 
 2. ลูกจางท่ีหนวยงานของรัฐไดวาจางใหปฏิบัติงานเปนครั้งคราวเฉพาะงานไมวาจะเปนสัญญาจางเปน
หนังสือหรือไมก็ตาม ความสัมพันธระหวางลูกจางดังกลาวกับหนวยงานท่ีวาจางยอมเปนไปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หากลูกจางกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ความรับผิดทางละเมิดยอมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปน
กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราช
กฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 สรุปวาหนวยงานของรัฐตามคํานิยามดังกลาวแบงเปน 4 ประเภทคือ 
    1.ราชการสวนกลาง ไดแกกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม 
และราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด อําเภอ 
 2.ราชการสวนทองถ่ิน ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
 3.รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา ไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัท
จํากัด เนื่องจากจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเปนกฎหมายเอกชน 
 4. หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ 
 หนวยงานท่ีไมเขาลักษณะความหมายดังกลาวขางตนจึงไมใชหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี ้
เชน ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจทางการเงินและประกอบ
กิจการอ่ืนใหสอดคลองกับหลักการของศาสนาอิสลาม แมมีพระราชบัญญัติจัดตั้ง แตตามพระราชบัญญัติระบุ
โดยชัดเจนวาไมเปนรัฐวิสาหกิจ ไมอยูในกฎหมายคุมครองแรงงานและเม่ือจัดตั้งข้ึนระยะหนึ่งและตองนําหุน
ออกขาย 
          การตีความวาหนวยงานใดเปนหนวยงานของรัฐมีความสําคัญ เนื่องจากถาเปนหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติละเมิดเชนเดียวกัน แลวเกิดกรณีหากเจาหนาท่ีหลายหนวยงานกระทําใหเกิดความเสียหายหรือ
เจาหนาท่ีกระทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐมากกวาหนึ่งแหง หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตอง
แตงตั้งกรรมการละเมิดรวมกัน 
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ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
การกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีมี 2 ประเภท  
              1. การกระทําละเมิดตอเอกชนหรือบุคคลภายนอก 
  ความรับผิดของเจาหนาท่ีผูทําละเมิดแกเอกชนหรือบุคคลภายนอก เปนไปตามความในมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติ 
              2. การกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ  
  ความรับผิดของเจาหนาท่ีผูทําละเมิดแกหนวยงานของรัฐ เปนไปตามความในมาตรา 10 ประกอบกับ
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติฯ  
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การจะพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของหนวยงานของรัฐตอบุคคลภายนอกแบงเปน 2 กรณี ไดแก 
             1. กรณีการกระทําละเมิดเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี (มาตรา 5) 
             2. กรณีการกระทําละเมิดเปนการกระทํานอกเหนือการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี (มาตรา 6) 
 
กรณีท่ี 1 ความรับผิดทางละเมิดของหนวยงานของรัฐท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี  
 “มาตรา 5 หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาท่ีของตนไดกระทํา
ในการปฏิบัติหนาท่ี ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาท่ี
ไมได 
 ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีซ่ึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ใหถือวากระทรวงการคลัง
เปนหนวยงานของรัฐท่ีตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง” 
 เจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีไดกระทําการละเมิด หนวยงานของรัฐตองรับผิด/ถูกฟองแทนเจาหนาท่ี ตาม
มาตรา 5 วรรคแรก  ผูเสียหายตองฟองหนวยงานของรัฐ จะฟองเจาหนาท่ีไมได  
 ตัวอยาง เจาหนาท่ีขับรถยนตของทางราชการไปติดตองานราชการแลวเกิดอุบัติเหตุชนรถยนตของ
บุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย หนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในผลแหง
ละเมิดนั้น โดยบุคคลภายนอกหรือประชาชน ผูไดรับความเสียหายสามารถฟองคดีใหหนวยงานของรัฐชดใช  
คาสินไหมทดแทนไดแตจะฟองรองเจาหนาท่ีไมได หรือเจาหนาท่ีตํารวจไลจับผูรายแลวเกิดการยิงตอสูกัน กระสุน 
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ปนพลาดเปาหมายไปถูกประชาชนไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต กรณีเชนนี้ หนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีนั้นสังกัด
อยูเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในผลแหงละเมิดนั้น บุคคลภายนอกหรือประชาชนผูไดรับความเสียหายสามารถรอง
ขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนได  แตจะฟองรองเจาหนาท่ีไมได 
          ทํานองเดียวกันกับกรณีเจาหนาท่ีไมสังกัดหนวยงานใด ผูไดรับความเสียหายก็สามารถฟองหรือ      
รองขอใหกระทรวงการคลังชดใชคาสินไหมทดแทนได ตามมาตรา 5 วรรค 2 แตจะฟองรองใหเจาหนาท่ีชดใช
โดยตรงไมได เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งถือเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด 
กระทรวงการคลังจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 64/2552) หรือ 
กรณีคณะรัฐมนตรี ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา คณะรัฐมนตรีมิใชหนวยงานของรัฐ และไมไดสังกัดหนวยงานของ
รัฐแหงใด จึงถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐท่ีตองรับผิด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 286/2547) 
แตกรณียังไมมีคําพิพากษาสูงสุด 
 
การพิจารณาวาเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ี  
 1.เปนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 
 ตัวอยาง สรรพสามิตจังหวัดเดินทางไปราชการโดยรถยนตของสํานักงาน แลวพนักงานขับรถยนต   
ขับรถไปชนกับรถคันอ่ืน ถือวาพนักงานขับรถยนตกระทําละเมิดโดยปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 
 2.เปนการปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย   
 ตัวอยาง  สรรพสามิตจังหวัดจะตองเดินทางไปราชการ  แตพนักงานขับรถยนตลาหยุด จึงขอให
เจาหนาท่ีการเงินชวยขับรถใหแทน หากรถเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอ่ืนกรณีเชนนี้ถือวาเจาหนาท่ีการเงินปฏิบัติ
หนาท่ีตามคําสั่ง                           
 
กรณีท่ี 2 ความรับผิดทางละเมิดของหนวยงานของรัฐท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํานอกเหนือการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ี 
  
“มาตรา 6  ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีมิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีตองรับผิด 
ในการนั้น เปนการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาท่ีไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงานของรัฐ
ไมได” 
 ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีมิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี (นอกเหนือการปฏิบัติหนาท่ี)
หนวยงานของรัฐไมตองรับผิดหรือถูกฟอง ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯกลาวคือ
เจาหนาท่ีตองรับผิดชดใชเปนการเฉพาะตัว 
 
การพิจารณาวาเปนการกระทํานอกเหนือการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
พิจารณาจากพฤติกรรม ตองเปนการสวนตัวโดยแท 
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 ตัวอยาง  -พนักงานไปรษณียจอดรถเก็บจดหมายขางทาง ตํารวจบอกวาจอดไมไดเนื่องจากเปนชั่วโมง
เรงดวน  พนักงานไปรษณียโมโหจึงออกรถอยางแรงเปนเหตุใหตํารวจหัวฟาดพ้ืน การกระทําดังกลาวเปนการ
กระทํานอกเหนือการปฏิบัติหนาท่ี  เปนการกระทําสวนตัวโดยแท                                
 -เจาหนาท่ีตํารวจซ่ึงมิไดอยูระหวางการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดไปทะเลาะวิวาทแลวทํารายรางกาย
ประชาชนเชนนี้ถือวาเปนการกระทําละเมิดโดยสวนตัวของเจาหนาท่ีผูนั้นเอง  เนื่องจากมิใชกิจการในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 กรณีท่ีเจาหนาท่ีตํารวจออกเวรแลวไปตลาดและประสบเหตุคนทะเลาะวิวาทกันอยูแลวเขาไประงับ
เหตุและเกิดปนลั่นไปถูกชาวบานในบริเวณนั้นการกระทําของเจาหนาท่ีตํารวจในการเขาไประงับเหตุดังกลาว
ถือวาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี เนื่องจากตํารวจมีอํานาจหนาท่ีจับกุมผูกระทําความผิดหรือระงับเหตุ
ซ่ึงหนาไดตลอด 24 ชั่วโมง  
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พระราชบัญญัติละเมิดมีบทบัญญัติใหผูเสียหายใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนได 2 ทาง คือ  
 1. ใชสิทธิฟองคดีตอศาล ตามนัยมาตรา 5 หรือมาตรา 6 หรือ 
 2. ใชสิทธิยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา 11 
 
การใชสิทธิฟองคดีตอศาล 
 บุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายสามารถฟองคดีตอศาลเพ่ือใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
เจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนไดโดยตรง โดยไมตองยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐกอน 
โดยหากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีมิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีผูเสียหายตองฟองเจาหนาท่ีโดยตรง
จะฟองหนวยงานของรัฐไมได (มาตรา 6) แตหากการกระทําละเมิดของเจาหนาทีเปนการกระทําในการปฏิบัติ
หนาท่ีผูเสียหายตองฟองหนวยงานของรัฐโดยตรงจะฟองเจาหนาท่ีไมได (มาตรา 5)    

         บุคคลภายนอก คือบุคคลภายนอกท่ีไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีหรือ
ผูเสียหายไดแกบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมิใชหนวยงานของรัฐท่ีไดรับความเสียหายจากการกระทําของเจาหนาท่ี
และใหหมายความรวมถึงเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐ   
คนอ่ืนไมวาเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดจะสังกัดหนวยงานเดียวกันกับเจาหนาท่ีผูไดรับความเสียหายหรือสังกัด
หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือไมก็ตาม  
 ตัวอยาง นาย ส. ลูกจางชั่วคราวตําแหนงพนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
นาย ป.ลูกจางประจํา ตําแหนงคนงานทําหนาท่ีรดน้ําตนไมริมถนน ในระหวางการขับรถยนตบรรทุกน้ําออกไป
ปฏิบัติหนาท่ีไดเกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชนกับรถยนตนั่งสวนบุคคลอยางกะทันหัน นาย ส.จึงหามลอรถยนตบรรทุกน้ํา
อยางแรง ทําใหรถยนตบรรทุกน้ําพลิกคว่ําไดรับความเสียหาย นาย ส.ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย สวนนาย ป. ไดรับ
บาดเจ็บสาหัส กรณีดังกลาวถือวา นาย ส. พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ําซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของ กทม. กระทํา
ละเมิดตอนาย ป. ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของ กทม. เชนกัน เม่ือนาย ป. มิไดมีสวนรวมในการกระทําละเมิดและเปน 
ผูไดรับความเสียหาย จากการกระทําละเมิดของนาย ส. นาย ป.จึงเปน "ผูเสียหาย" และมีสิทธิเรียกรอง       
ให กทม. ตนสังกัดของนาย ส. ชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีได (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 421/2543) 
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กรณีผูเสียหายฟองผิดตัว 
              กรณีท่ีศาลยกฟองเพราะเหตุหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีท่ีถูกฟองมิใชผูตองรับผิด  กฎหมายให
โอกาสผูเสียหายฟองใหมไดภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
 
อายุความในการใชสิทธขิองผูเสียหาย 
           การใชสิทธิฟองคดีตอศาล ผูเสียหายจะตองฟองคดีภายใน 1 ป นับแตวันรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดี แตไมเกิน 10 ปนับแตวันท่ีมีเหตุแหงการฟองคดี หรืออีกนัยหนึ่ง ภายใน 1 ป นับแตวันรูถึงการละเมิด
และรูตัวผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน  อยางไรก็ดี การใชสิทธิเรียกรองตามท่ีกําหนดไวเปนการเฉพาะ
ดังกลาวขางตน จะตองกระทําภายในกําหนดอายุความท่ัวไปตามมาตรา 448 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  กําหนดใหใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดแตมูลละเมิดมีอายุความสิบปนับแตวันทําละเมิด
ดวย  

ตัวอยาง ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ท่ี 573/2549 ท่ีระบุวา ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอ
บุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาท่ี พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 บัญญัติให
ผูเสียหายใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนได 2 ทาง กลาวคือ ผูเสียหายอาจฟองคดีตอศาลขอใหพิพากษาให
หนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดอยูในสังกัดชดใชคาสินไหมทดแทนภายใน 1 ป นับแตวันท่ีรูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน 10 ป นับแตวันท่ีมีเหตุแหงการฟองดดี หรืออีกนัยหนึ่งภายใน 1 ป    
นับแตวันท่ีผูเสียหายรูถึงการละเมิด และรูตัวผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน แตไมเกิน 10 ปนับแตวันทํา
ละเมิดทางหนึ่ง กับผูเสียหายอาจยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดอยูในสังกัดให
พิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน ใหแกตนอีกทางหนึ่ง และแมกฎหมายจะมิไดบัญญัติไวอยางชัดแจงวา 
ผูเสียหายจะตองยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดแกตน
ภายในระยะเวลาเทาใด แตก็เปนท่ีเห็นไดจากเหตุผลของเรื่องวาผูเสียหายจะตองยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐ
ภายใน 1 ป นับแตวันท่ีรูถึงการละเมิด และรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนแตไมเกิน 10 ป นับแตวันทํา
ละเมิดเชนเดียวกับการฟองคดีตอศาล 
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การใชสิทธิย่ืนคําขอตอหนวยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา 11 
         บุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี
ผูเสียหายสามารถยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐตามนัยมาตรา 11  

มาตรา 11 ในกรณีท่ีผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา 5 ผูเสียหายจะย่ืนคําขอตอ

หนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดแกตนก็ได ในการนี้ 

หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา เม่ือหนวยงาน

ของรัฐมีคําส่ังเชนใดแลว หากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็ใหมีสิทธิรอง

ทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับ

แตวันท่ีตนไดรับแจงผลการวินิจฉัย  

ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอท่ีไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน

หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัด 

หรือกํากับ หรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบ และขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แต

รัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

 
          การรองขอใหหนวยงานของรัฐรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ผูเสียหายสามารถรองขอตอหนวยงานของรัฐใหชดใชคาสินไหม
ทดแทนไดโดยตรง และเม่ือหนวยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลว หากผูเสียหายไมพอใจคําวินิจฉัย ก็สามารถฟอง
คดีตอศาลได 

พระราชบัญญัตินี้ไดใหสิทธิแกผูเสียหายท่ีจะเลือกใชวิธียื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใช

คาสินไหมทดแทนแกตนได แทนท่ีจะใชวิธีฟองคดีหนวยงานของรัฐซ่ึงอาจตองใชเวลาพอสมควรเปนการสราง

ภาระใหแกประชาชนท่ีถูกกระทําละเมิดโดยเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงบางครั้งคาสินไหมทดแทนอาจจะเปนจํานวน

เงินเพียงไมก่ีพันบาท ซ่ึงถาจะตองไปฟองคดีตอศาลก็จะไมคุมคาทนายความและคาธรรมเนียมตางๆ กรณีท่ี 
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ผูเสียหายไดยื่นฟองคดีตอศาลและคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลถือไดวาผูเสียหายเลือกใชสิทธ ิ      

ยื่นฟองคดีตอศาลแลว แมตอมาผูเสียหายจะไดมีการยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน 

หนวยงานของรัฐไมจําตองรับคําขอไวพิจารณาเนื่องจากการท่ีใหท้ังหนวยงานของรัฐและศาลพิจารณาเรื่อง    

ท่ีมีมูลเหตุอยางเดียวกันอาจทําใหการวินิจฉัยชี้ขาดแตกตางกันได (เรื่องเสร็จท่ี 603/2551) 

การรองขอใหหนวยงานของรัฐรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติละเมิด  

ผูเสียหายสามารถรองขอตอหนวยงานของรัฐใหชดใชคาสินไหมทดแทนไดโดยตรง  และเม่ือหนวยงานของรัฐ  

มีคําสั่งเชนใดแลว  หากผูเสียหายไมพอใจคําวินิจฉัย ก็สามารถฟองคดีตอศาลไดภายใน 90 วัน นับแตวันท่ี

ไดรับแจงการวินิจฉัยได  

 

การย่ืนคําขอ 

  ใหผูเสียหายยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดสังกัดอยูโดยตรง หากเจาหนาท่ี

ไมสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ใหผูเสียหายยื่นคําขอตอกระทรวงการคลัง  

  ในกรณีท่ีผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดเนื่องจากเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอผูเสียหาย

ในการปฏิบัติหนาท่ี ผูเสียหายจะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหชดใชคาสินไหมทดแทน โดยหนวยงานของรัฐ

ตองออกใบรับคําขอไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ ใบรับคําขอตองเปนเอกสารท่ีหนวยงานของรัฐไดจัดทําข้ึนเพ่ือให

ทราบวาหนวยงานของรัฐไดรับคําขอของผูเสียหายแลว ซ่ึงการออกใบรับคําขอจะมีผลตอการนับระยะเวลา

การพิจารณาคําขอ  

ตัวอยาง ผูเสียหายสงคําขอทางไปรษณียและไดรับใบตอบรับของไปรษณีย ใบตอบรับของไปรษณีย

ไมใชใบรับคําขออันเปนหลักฐานท่ีหนวยงานเปนผูออกให แตเปนเพียงหลักฐานทางไปรษณียวาไดมีการสงซอง

เอกสารทางไปรษณียใหแกผูรับแลวเทานั้น มิไดบงบอกวาเอกสารในซองเปนอะไร (อ.91/2547)   

 

วิธีการย่ืนคําขอใหหนวยงานของรัฐรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน มี 2 วิธี 

1. ยื่นคําขอดวยตัวเอง 

2.ยื่นคําขอทางจดหมาย กรณีเชนนี้ใหตอบใบรับคําขอโดยจดหมายเชนกัน 

กรณีท่ีผูเสียหายยื่นผิดหนวยงาน หนวยงานนั้นๆ ตองรับเรื่องไวกอน จะปฏิเสธไมได แลวจึงสงตอไป

ยังหนวยงานท่ีรับผิดหรือกระทําละเมิด เม่ือสงเรื่องแลวตองแจงตอผูเสียหายท่ีมายื่นคําขอวาผูท่ีกระทําละเมิด

คือใคร เพ่ือผูเสียหายสามารถติดตามเรื่องไดตอไป  โดยเริ่มนับเวลาในการพิจารณาคําขอ 180 วันจากวันท่ี

หนวยงานท่ีกระทําละเมิดไดรับเรื่อง  
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สาระสําคัญของใบรับคําขอใหหนวยงานของรัฐรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน  ไมมีกฎเกณฑตายตัว แตควร

มีสาระสําคัญดังนี้ 

1. ชื่อหนวยงานท่ีรับคําขอใหหนวยงานของรัฐรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 

2. เรื่องท่ีขอใหหนวยงานของรัฐรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 

3. วันเดือนป ท่ีรับคําขอใหหนวยงานของรัฐรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 

4. ชื่อผูยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 

5. จํานวนเงินท่ีขอใหชดใช 

6. ลายมือชื่อผูรับคําขอ 

ระยะเวลาในการย่ืนคําขอ 

ผูเสียหายตองยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐภายใน 1 ป นับแตวันท่ีรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตอง

ใชคาสินไหมทดแทน แตไมเกิน 10 ป นับแตวันกระทําละเมิด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 573/2549) ซ่ึงเปน

ระยะเวลาเดียวกับการยื่นฟองคดีตอศาล ดังนั้น หากผูเสียหายยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐเม่ือพนระยะเวลา

ดังกลาว แมหนวยงานของรัฐจะพิจารณาคําขอ ผูเสียหายซ่ึงไมพอใจผลการวินิจฉัยก็ไมมีสิทธิฟองคดีตอศาล

ปกครองได เพราะถือวาฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 

การพิจารณาคําขอ 

ระยะเวลาในการพิจารณาคําขอนั้น ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติละเมิด กําหนดใหหนวยงานของรัฐ

พิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน  

การพิจารณาคําขอจึงตองกระทําโดยไมชักชา และหากหนวยงานของรัฐท่ีไดรับคําขอพิจารณาแลว  

เห็นวาเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับตน ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้ึนเพ่ือ

ดําเนินการตอไปโดยไมชักชา และจะตองพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน  

หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทันภายในกําหนด ตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัด

หรือกํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐนั้นทราบ   สามารถขอขยายระยะเวลาออกไปอีกได แตไมเกิน 

หนึ่งรอยแปดสิบวัน  

เม่ือกฎหมายไดกําหนดกระบวนการพิจารณา ระยะเวลาการพิจารณา และภาระหนาท่ีของ

หนวยงานของรัฐผูรับคําขอไวชัดแจง หากหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติ ยอมถือวาเปนการละเลยตอหนาท่ี

ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
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กรณีหนวยงานของรัฐพิจารณาเห็นวาเจาหนาท่ีของตนกระทําละเมิดจริง ใหกําหนดคาเสียหายและสง

คําสั่งนั้นใหแกผูเสียหาย ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทน กรณี

เจาหนาท่ีของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2554 

กรณีหนวยงานของรัฐพิจารณาเห็นวาเจาหนาท่ีของตนไมตองรับผิดก็ใหยกคํารองและแจงใหผูยื่น    

คํารองทราบ 

 

การฟองคดีกรณีท่ียังไมพอใจผลการพิจารณาคําขอ 

หากผูเสียหายไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐ ใหมีสิทธิย่ืนฟองคดีตอศาลท่ีมีเขต

อํานาจ ซ่ึงอาจจะเปนศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแลวแตกรณี ภายใน 90 วัน  
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 การกระทําละเมิด การจะพิจารณาวาการกระทําของเจาหนาท่ีเปนการ “ละเมิด” หรือไมนั้น 
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดฯ มิไดบัญญัตินิยามศัพทคําวา “ละเมิด” ไวเปนการเฉพาะ จึงตองนํา
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนท่ีเก่ียวของมาใชบั งคับเทาท่ี ไม ขัดหรือแยง              
กับพระราชบัญญัติ ความรับผิด ทางละเมิดฯ  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 101/2548) โดยประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 เปนหลักท่ัวไปของการกระทําท่ีถือเปน “ละเมิด” 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดย
ผิดกฎหมาย ใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่ง
อยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น 
การกระทําท่ีถือเปน “ละเมิด” มีหลักเกณฑ 3 ประการ 
 1. กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ  
 2. กระทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย  
 3. บุคคลอ่ืนไดรับความเสียหาย 
 
เม่ือเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ความรับผิดของเจาหนาท่ีจะมีเพียงใดตองพิจารณาตาม
มาตรา 8  
มาตรา 8 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ 
 “ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพ่ือการละเมิดของเจาหนาท่ี 
ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาท่ีผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได 
ถาเจาหนาท่ีไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
           สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง จะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหง
การกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ โดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได 
 ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน
สวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย 
 ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีหลายคน มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับและเจาหนาท่ี
แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น” 
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คือ หนวยงานของรัฐจะมีสิทธิเรียกใหเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนได ก็ตอเม่ือเจาหนาท่ี
กระทําใหเกิดความเสียหายดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น (มาตรา 8 วรรคแรก) โดย
ไมตองเรียกใหใชเต็มจํานวนก็ได (มาตรา 8 วรรค 2) สามารถหักความผิดหรือความบกพรองของหนวยงาน
ของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวมออกจากความรับผิดได (มาตรา 8 วรรค 3) และเรียกใหเจาหนาท่ี
รับผิดไดเฉพาะสวนความรับผิดของตนเทานั้น (มาตรา 8 วรรค 4)  
 ตัวอยาง เจาหนาท่ีทําละเมิดตอเอกชน เชน พนักงานขับรถราชการชนรถยนตของบุคคลภายนอก 
หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนได ถาความเสียหายนั้นเกิดจาก
การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

ในกรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกนั้น แมวา เจาหนาท่ีจะไมตองรับผิดโดยตรงตอ
ผูเสียหายก็ตาม แตก็มิไดพนความรับผิดไปท้ังหมด กลาวคือ เจาหนาท่ีจะมีความรับผิดเพียง 2 ระดับ 
เทานั้น คือ กรณีจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา กรณีเจาหนาท่ีกระทําโดย
ประมาทเลินเลอไมถึงข้ันรายแรง หนวยงานของรัฐไมสามารถไล เบ้ียจากเจาหนาท่ีได อีกตอไป            
เม่ือหนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกผูเสียหายไปแลว ความรับผิด        
ตกเปนพับแกหนวยงานของรัฐแหงนั้น ไมสามารถไลเบ้ียเอาจากเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดได  

แตหากเปนกรณีเจาหนาท่ีกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงานของรัฐ  
ยังมีสิทธิไลเบ้ียจากเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดดังกลาวตอไป 

อยางไรคือการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

1. การกระทําโดยจงใจ คือ การกระทําโดยรูสํานึกถึงการกระทําของตนวาจะกอใหเกิดความเสียหาย

แกบุคคลอ่ืน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใดก็ตาม อยางไรก็ดี การกระทําโดยจงใจมิไดหมาย

เลยไปถึงกับวาจะตองเจาะจงใหเกิดผลเสียอยางใดอยางหนึ่งข้ึนโดยเฉพาะ เชน กรณีรูอยูแลววาผิดระเบียบ

กลับมีคําสั่งอนุมัติ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 37/2552 (การท่ีผูฟองคดี (ผูอํานวยการโรงเรียน) ซ่ึงมี

อํานาจพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2527 จะตองใชดุลพินิจ

จัดใหขาราชการท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบาน ใหเขาพักอาศัยในบานพักราชการท่ีวางอยูกอนนั้น แตกลับมีคําสั่ง

อนุมัติใหนางสาว ส. ใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ ท้ัง ๆ ท่ีรูอยูแลววามีบานพักครูวางอยูและมีสภาพ

สมบูรณเหมาะท่ีจะใหขาราชการครูเขาพักอาศัยได นอกจากนั้น ยังรูอยูแลววาการอนุมัติตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 

2539 ถึงเดือนกันยายน 2541 เปนการอนุมัติท่ีผิดระเบียบ พฤติการณของผูฟองคดีจึงเปนการจงใจกระทําผิด

ตอกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ ทําใหราชการไดรับความเสียหาย) 
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2. กระทําโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
การท่ีจะพิจารณาวากรณีใดเปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาท่ี

หรือไมนั้น เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ หรือศาล ซ่ึงความประมาท
เลินเลอนั้นเปนการกระทําท่ีมิใชโดยเจตนาประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล แตเปนการกระทําโดยปราศจาก
ความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นจําตองมีตามวิสัยและพฤติการณ โดยวิสัย หมายถึง สภาพเก่ียวกับตัว
ผูกระทํา เชน การเปนเจาหนาท่ีชั้นผูใหญหรือชั้นผูนอย เปนเจาหนาท่ีธรรมดา เปนผูประกอบวิชาชีพหรือเปน
ผูเชี่ยวชาญทางดานใดดานหนึ่ง และหมายรวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีของผูนั้นดวย เปนตน  

สวนอยางไรเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรงยอมข้ึนอยูกับขอเท็จจริงแตละกรณีไปซ่ึงในกรณี 
การกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ศาลปกครองสูงสุดไดใหความหมายไววา หมายถึง       
การกระทําโดยมิไดเจตนา แตเปนการกระทําซ่ึงบุคคลพึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึน และ
หากใชความระมัดระวังแมเพียงเล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวัง
เชนวานั้นเลย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 10/2552) 

ตัวอยางท่ีมักจะหยิบยกข้ึนมาพิจารณาบอยถึงพฤติการณการกระทําดวยความประมาทเลินเลอ   
อยางรายแรง เชน  

1. กรณีเจาหนาท่ีโรงงานของกรมธนารักษเผาเศษปอริมถนนหลวง ทําใหมีควันดําปกคลุมถนนจนมอง
ไมเห็นทางขางหนา เปนเหตุใหมีรถยนตประสบอุบัติเหตุเฉ่ียวชนกัน ซ่ึงเหตุการณเชนนี้เคยเกิดข้ึนมา 2-3 ครั้ง
แลว แตโรงงานของกรมธนารักษก็ปลอยปละละเลยไมเปลี่ยนวิธีการเผาเศษปอ ถือเปนกรณีเจาหนาท่ีกระทํา
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกเจาของรถยนตคันท่ีไดรับความเสียหาย
จากอุบัติเหตุรถชนดังกลาว 

2. กรณีสํานักงานธนานุเคราะหจางบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพและ
ประเมินราคาทรัพยท่ีจํานําได มาเปนผูจัดการสถานธนานุเคราะหแตละแหง กรณีจึงถือไดวา ผูรับจํานําตอง
เปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพนี้ หากผูรับจํานําประเมินราคาทรัพยท่ีรับจํานําผิดพลาด 
พฤติการณถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

3. กรณีพนักงาน Teller ของธนาคาร เปนบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบลายมือชื่อ ใน
ฐานะผูมีวิชาชีพดานการรับฝากเงินโดยตรง หากมีกรณีปรากฏลายมือชื่อปลอมในใบถอนเงินหรือเช็ค และ
พนักงาน Teller อนุมัติจายเงินไป ถือวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เชนกัน 

 
ในการเรียกคาสินไหมทดแทนนั้นหนวยงานไมจําตองเรียกชดใชเต็มจํานวน ท้ังนี้กฎหมายกําหนดให

หนวยงานตอง  
   - คํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณี เชน บุคคลใด

กอให เกิดความเสียหายมากกวากัน หรือหลักความใกลชิดกับความเสียหาย หรือหลักจํานวนมูลคา          
ความเสียหายเทียบกับศักยภาพในการชดใชของเจาหนาท่ี เชนการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีทําใหเกิด   
ความเสียหายเปนเงินจํานวน 100  ลานบาท เจาหนาท่ียอมไมมีเงินเพียงพอท่ีจะชดใชเต็มจํานวนของความเสียหาย 
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ไดอยางแนนอน หรือกรณีพนักงานขับรถยนตชนบุคคลภายนอกตองจายคาสินไหมทดแทนจํานวน 700,000 
บาท แตเจาหนาท่ีผูนั้นมีเงินเดือนเพียงเดือนละ 7,000 บาท หรือกรณีความเสียหายเกิดจากการกระทําของ
บุคคลหลายกลุม เชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจาหนาท่ีพัสดุและผูบริหารซ่ึงเปนผูอนุมัติหรืออนุญาตให
ดําเนินการ  ซ่ึงบุคคลแตละกลุมและแตละคนมีพฤติกรรมการกระทําความผิดแตกตางกัน    หากจะใหชดใชเงิน
เต็มจํานวนท่ีทางราชการจายไปยอมตองมีการพิจารณาจํานวนเงินท่ีเหมาะสม 

3. หักสวนความเสียหาย 
การคํานึงถึงความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม เชน 

เจาหนาท่ีนํารถยนตของทางราชการไปปฏิบัติหนาท่ีแลวเกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชนรถยนตของบุคคลภายนอก

เนื่องจากระบบเบรกของรถราชการไมทํางานอันสืบเนื่องมาจากความบกพรองของหนวยงานของรัฐซ่ึงมิไดจัด

ใหมีการบํารุงรักษารถยนตคันดังกลาว ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ หรือในกรณีระบบการฝกงานของ

หนวยงานบกพรองโดยสงเจาหนาท่ีบรรจุใหมไปปฏิบัติงานในขณะท่ียังมิไดจัดใหมีการฝกงานอยางเพียงพอให

ปฏิบัติงานไดในระดับหนึ่ง  เปนตน โดยหนวยงานของรัฐตองหักสวนแหงความรับผิดและความบกพรอง

ดังกลาวออกดวยการพิจารณาวาการละเมิดเกิดจากสวนใดมากกวากัน และควรกําหนดสัดสวนตอกันเทาใด  

หากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีสวนหนึ่งเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือ

ระบบการดําเนินงานสวนรวม เม่ือไดหักสวนความรับผิดดังกลาวออกจากคาสินไหมทดแทนท่ีเจาหนาท่ีจะตอง

ชดใชแลว คาเสียหายท่ีเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน

สวนรวมดังกลาว ถือเปนความรับผิดของหนวยงานของรัฐตามนัยมาตรา 8 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัต ิ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 จึงตกเปนพับแกหนวยงานของรัฐแหงนั้น 

4. ไมนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับ 
กรณีการกระทําละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีหลายคน เจาหนาท่ีแตละคนตองรับผิดชดใชคาสินไหม

ทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น แตเดิมกอนกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีบังคับใช 

หากการกระทําละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีหลายคน เจาหนาท่ีท้ังหลายนั้นตองรวมกันรับผิดอยางลูกหนี้รวมตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทําใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของไมไดรับความเปนธรรม แตตามกฎหมายวาดวย

ความรับผิดทางละเมิดฉบับนี้ ใหความเปนธรรมกับเจาหนาท่ีซ่ึงอาจมีสวนรวมในการกระทําละเมิดแตเปนเพียง

ผูกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงใหชดใชแตเฉพาะในสวนของตนเองเทานั้น เชน  

ในฐานะผูบังคับบัญชาปลอยปะละเลยอาจตองรับผิดชดใชเพียงอัตรารอยละ 60 ของคาเสียหาย

เทานั้นก็เปนไปได หรือหากอยูในฐานะท่ียากแกการควบคุมดูแลบุคคลดังกลาวอาจไมตองชดใชคาเสียหายเลย 

หรือชดใชอัตรานอยท่ีสุดก็ได ข้ึนอยูกับขอเท็จจริงในแตละกรณีไป 
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Company Logo

“จงใจ”

คําจํากัดความ :

การกระทําโดยรู้สํานึกถงึผลเสียหายที�จะเกิดจากการกระทํา

ของตน โดยไม่คํานงึถึงผลเสียหายจะมากน้อยเพียงใดก็ไม่

สําคัญ แม้ผลเสียหายจะมากกว่าหรือน้อยกว่าที�คิดก็ถือเป�น

การกระทําโดยจงใจ หากกระทําไปโดยรู้ว่าการกระทํานั�นจะ

เกิดผลเสียหายแก่เขาก็เป�นการจงใจกระทําละเมิดแล้ว

 

 

มาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

 ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืน โดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แก

รางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวา ผูนั้นทําละเมิด จําตอง

ใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น 

 คําจํากัดความของจงใจเปนการกระทําโดยรูสํานึกถึงผลเสียหายท่ีจะเกิดจากการกระทําของตน โดย

ไมคํานึงถึงผลเสียหายจะมากนอยเพียงใดก็ไมสําคัญ แมผลเสียหายจะมากกวาหรือนอยกวาท่ีคิดก็ถือเปนการ

กระทําโดยจงใจ หากกระทําไปโดยรูวาการกระทํานั้นจะเกิดผลเสียหายแกเขาก็เปนการจงใจกระทําละเมิด

แลว  
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ประมาทเลินเลออยางรายแรง 

 1. มีลักษณะไปในทางท่ีบุคคลนั้น ไดกระทําไปโดยขาดความระมัดระวัง 
 2. ท่ีเบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานอยางมาก เชน พึงคาดเห็นไดวาความเสียหายอาจเกิดข้ึนได หรือ
หากระมัดระวังสักเล็กนอย ก็คงคาดเห็นการอันอาจเกิดความเสียหายเชนนั้น 
 การพิจารณาวาอยางไรเปนการประมาทเลินเลออยางรางแรงหรือไมนั้นเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูมี

อํานาจดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบหรือศาล  ยอมข้ึนอยูกับขอเท็จจริงของแตละกรณีเปนกรณี ๆ ไป  

ซ่ึงความประมาทเลินเลอนั้นมิใชเปนการกระทําโดยเจตนาประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผล แตเปนการ

กระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้น จักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ 

 ประมาทเลินเลออยางรายแรงจะมีลักษณะไปในทางบุคคลนั้นไดทําไปโดยขาดความระมัดระวังท่ี

เบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานอยางมาก เชน คาดเห็นไดวา ความเสียหายเกิดข้ึน หรือหากระมัดระวัง        

สักเล็กนอย ก็คงไดคาดเห็น เชนนั้น  

ตัวอยางการประมาทเลินเลออยางรายแรง 

1. ผูบังคับบัญชาลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมไวลวงหนาและไมทําลายใบเสร็จดังกลาว

กอนท่ีจะยายไปดํารงตําแหนงอ่ืน จนทําใหผูใตบังคับบัญชานําใบเสร็จไปเรียกเก็บเงินเพ่ือประโยชนสวนตน ถือ

ไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ( พ.กลาง ท่ี 1287/2549) 

 2. การเบิกจายเงินคาจางท้ังท่ีผูรับจางไมไดดําเนินการตามท่ีกําหนดในสัญญาเปนการฝาฝนตอระเบียบ

ของทางราชการเก่ียวกับการเบิกจายเงินเปนการกระทําดวยความประมาทเลิน เลออยางรายแรง               

(คําพิพากษาศาลปกครองขอนแกนท่ี 133/2551) 

 3. การท่ีเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับอนุญาตใหใชรถยนตของทางราชการ  และนํารถไปจอดไวท่ีพักไดเฉพาะ

กรณีจําเปนเรงดวน หรือท่ีจอดรถของทางราชการไมปลอดภัย โดยจอดรถไวนอกรัว้บริเวณหนาบานพักท้ังท่ี 
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สามารถนํารถยนตเขาไปจอดภายในบานพัก เปนเหตุใหรถยนตของทางราชการสูญหาย ถือเปนการกระทําโดย

ประมาทเลินเลออยางรายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 462/2551) 

 4. กรณีเจาหนาท่ีขออนุญาตใชรถยนต และขออนุญาตนํารถของทางราชการมาเก็บรักษาไวท่ีบานพัก

ของตน  ทราบวาพนักงานขับรถไมนํารถมาเก็บรักษาไวท่ีบานพักของตนภายในเวลาอันสมควร แตมิไดเอาใจใส

ติดตามรถยนตกลับคืนมาใหเพียงพอตามวิสัยและพฤติการณท่ีผูควบคุมรถพึงกระทํา และมิไดรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบ เปนเหตุใหพนักงานขับรถนํารถไปใชจนเกิดอุบัติเหตุ ถือวา ความเสียหายสวนหนึ่งเกิดจาก

การกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูควบคุมรถจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ 

50 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 549/2551) 

 5. การท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีอากรและเงินผลประโยชน

ของรัฐ ไมจัดทําสมุดทะเบียนคุมเช็ค ตามระเบียบของทางราชการ เปนการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาทุจริต

ยักยอกเงิน ถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี 

อ. 72/2552 อ. 73/2550 อ. 456/2550) 
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อายุความการใชสิทธิไลเบ้ียเพ่ือชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย 

มาตรา 9 ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายสิทธิท่ีจะเรียกใหอีกฝาย

หนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตน ใหมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ี

ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย 

             ไมวาจะเปนคาสินไหมทดแทนตามคําขอของบุคคลภายนอกหรือคาสินไหมทดแทนตามคําพิพากษา 

เม่ือหนวยงานหรือเจาหนาท่ีจายเงินไปแลวสามารถไลเบี้ยใหอีกฝายชดใชแกตนไดภายใน 1 ป นับแตวันท่ี

จายเงินไป แมจะเกินกําหนดอายุความ 10 ป นับแตเหตุเกิดก็สามารถไลเบี้ยไดแตตองภายใน 1 ป ดังกลาว

เพราะเปนการรับชวงสิทธิจากบุคคลภายนอกมาไลเบี้ย 
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การกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 

 1. หากเปนกรณีเจาหนาท่ีกระทําการในการปฏิบัติหนาท่ีแลวเกิดความเสียหายข้ึนกับหนวยงานของรัฐ 

ในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกฎหมายบัญญัติใหหนวยงานนําบทบัญญัติกรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอ

บุคคลภายนอก ตามมาตรา 8 มาบังคับใชโดยอนุโลม กลาวคือ ตองเปนกรณีเจาหนาท่ีกระทําโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเลออยางรายแรงจึงตองรับผิด ตองคํานึงถึงความเปนธรรมท่ีจะใหแกเจาหนาท่ีและดูอีกวา    

ความเสียหายเกิดจากความบกพรองหรือความผิดของหนวยงานดวยหรือไมหรือเกิดจากระบบการดําเนินการ

สวนรวมของทางราชการหรือไม เชน  การวางระบบการทํางานของทางราชการหละหลวม  เปนชองทางหรือ

เปนโอกาสใหสามารถกระทําการทุจริตไดโดยงาย 

 2. ถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กลาวคือ ตองรับผิดเม่ือกระทําดวยความประมาทเลินเลอ ตองรับผิดเต็มจํานวนความเสียหาย และ
กรณีการกระทําละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีหลายคนใหรวมกันรับผิดชดใชอยางลูกหนี้รวม 
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มาตรา 10 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐท่ีผูนั้นอยู

ในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีใหนํา

บทบัญญัติมาตรา 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีใหบังคับตามบทบัญญัติ

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีท้ังสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดอายุความ 

สองปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ีผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน และกรณีท่ี

หนวยงานของรัฐเห็นวาไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรอง   

คาสินไหมทดแทนนั้น มี กําหนดอายุความหนึ่ งปนับแตวัน ท่ีหนวยงานของรัฐมีคําสั่ งตามความเห็น             

ของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา 8 พระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดฯ 
 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพ่ือการละเมิดของเจาหนาท่ี  
ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาท่ีผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได 
ถาเจาหนาท่ีไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
 สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง จะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหง
การกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ โดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได                      
 ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน
สวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย 
 ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีหลายคน มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับและเจาหนาท่ี

แตละคนตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น 

 ตัวอยาง กรณี ท่ีไมถือวากระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ี เชน นอกเวลาราชการ หรือสิ้นสุด      
การปฏิบัติหนาท่ีแลว เชน  เม่ือผูฟองคดีพาคณะเจาหนาท่ีเดินทางกลับจากไปราชการถึงสํานักงานแลว       
ถือวาเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาท่ี ตอมา นาย ส.พนักงานขับรถยนตไปสงครูสตรีท่ีไมมีพาหนะกลับบาน และนํา
รถยนตดังกลาวไปจอดเก็บไวท่ีบานพักของนาย ส. แลวรถยนตสูญหายไมถือวาเปนการปฏิบัติหนาท่ี          
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.231/2549) 
 
 ตัวอยาง กรณีจงใจ  
 ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหขาราชการเบิกคาเชาบานโดยไมไดใชดุลพินิจใหขาราชการเขาพักอาศัยใน
บานท่ีวางอยู ถือเปนการจงใจกระทําผิดตอกฎหมายหรือระเบียบ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด             
ท่ี อ.37/2552) 
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 ตัวอยาง กรณีประมาทเลินเลออยางรายแรง 
 การท่ีกรรมการตรวจการจางทํารายงานเสนอผูมีอํานาจเก่ียวกับการเพ่ิมและลดงานตามสัญญาจาง
กอสรางอาคาร โดยไมเปนไปตามระเบียบและไมตรวจสอบราคาท่ีแทจริง จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับ 
ความเสียหาย เนื่องจากงานสวนท่ีลด มีราคาสูงกวางานสวนท่ีผูรับจางตองทําเพ่ิม ถือเปนการกระทํา        
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ 13/2548) 

 การท่ีเลขานุการไมตรวจสอบใบเบิกเงินท่ีผูชวยเลขานุการนําเสนอ จนเปนเหตุใหเกิดการทุจริตยักยอก
เงินของทางราชการไป ยอมเปนการกระทําละเมิดในการปฏิบัติปฏิบัติหนาท่ีดวยความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ 214/2549) 

 การท่ีผูบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลังท่ี กําหนดมาตรการปองกัน          
การทุจริตในการนําเงินรายไดแผนดินสงคลัง เปนชองทางใหผูใตบังคับบัญชากระทําการทุจริตยักยอกเงิน     
ถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง              
ท่ี 1287/2549)  

 ผูควบคุมงานกอสรางมีหนาท่ีจดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน 
และผลการปฏิบัติงานเพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห  การท่ีผูควบคุมงานกอสรางไป
ดูแลงานบางวัน และมิไดปฏิบัติตามหนาท่ีดังกลาว ถือวาผูควบคุมงานไมปฏิบัติตามระเบียบ เปนการกระทํา
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.267/2550) 

 การท่ีคณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจรับงานกอสรางอาคาร โดยไมมีการปรับลดคาจางกอสรางจาก
การเปลี่ยนแปลงเสาเข็ม และการไมติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหม ถือเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบ        
เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง ท่ี 1022/2550) 

 การท่ีเจาหนาท่ีซ่ึงเปนตําแหนงยามมีหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและทรัพยสินของทางราชการ ไดหลับ
ในขณะปฏิบัติหนาท่ี เปนการบกพรองตอหนาท่ีในการดูแลรักษาความเรียบรอยและความปลอดภัยตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เปนเหตุใหทรัพยสินของทางราชการสูญหาย ถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยาง
รายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง ท่ี 254/2550) 

 ผูมีอํานาจอนุมัติจายเงินของทางราชการโดยไมตรวจสอบเอกสารหลักฐานท้ังท่ีปรากฏขอพิรุธโดย   
ชัดแจง เชน การท่ีกรรมการตรวจรับสนิคาลงชื่อตรวจรับสินคาโดยไมตรวจสินคาจริง (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด ท่ี อ.338-339/2549) 

 กรณีไดรับอนุญาตใหนํารถราชการไปเก็บรักษาท่ีบานพักเปนครั้งคราว แตนําไปเก็บรักษาไวเปน
ประจําทุกวัน บานพักเปนสถานท่ีไมรั้วรอบขอบชิด เปนทางสาธารณะท่ีคนท่ัวไปใชรวมกัน เปนเหตุใหรถ
ดังกลาวถูกขโมย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.362/2549) 

 กรณีไดรับอนุญาตใหใชรถราชการ โดยจอดรถดังกลาวไวนอกรั้วบริเวณบานพัก ท้ังท่ีสามารถนํา
รถยนตเขาไปจอดภายในบานพัก เปนเหตุใหรถคันดังกลาวสูญหาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด             
ท่ี อ.462/2551)  

 ไดรับอนุญาตใหใชรถราชการและเก็บรักษาไวท่ีบานพัก เม่ือทราบวาพนักงานขับรถไมนํารถมาเก็บ
รักษาไวท่ีบานพักในเวลาอันสมควร แตมิไดเอาใจใสติดตามรถคืนอยางเพียงพอตามวิสัยและพฤติการณท่ี        
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ผูควบคุมดูแลรถยนตจะพึงกระทํา และมิไดรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เปนเหตุใหพนักงานขับรถนํารถ   
คันดังกลาวไปใชประโยชนสวนตัวจนประสบอุบัติเหตุ ถือวาความเสียหายสวนหนึ่งเกิดจากความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของเจาหนาท่ีดังกลาวท่ีตองรวมรับผิด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.549/2551) 

 กรณีผูบังคับบัญชาไมควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของผูใตบังคับบัญชาเปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชา
กระทําการทุจริต ยักยอกเงินราชการ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.214/2549,อ.72/2550,             
อ.73/2550 และ อ.456/2550) 

 กรณีผูมีอํานาจลงลายมือชื่อในเช็ค ไมตรวจสอบวามีการขีดฆา คําวา “หรือผูถือ” ออก และขีดครอม
เช็คแลวหรือไม เปนเหตุใหมีผูทุจริตนําเช็คไปเบิกเงินสดจากธนาคารและนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว     
หลายครั้ง (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง ท่ี 549/2550) 

 คณะกรรมการตรวจการจางรับรองวาผูรับจางทํางานแลวเสร็จ ท้ังท่ีงานไมเปนไปตามท่ีกําหนดใน
สัญญา โดยไมไดออกไปตรวจวัดผลงานท่ีสงมอบจริง เปนเหตุใหหนวยงานของรัฐผูวาจางตองจายคาจางเต็ม
จํานวน แตไดรับผลงานนอยกวาตามสัญญา เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง (คําพิพากษาศาล
ปกครองกลาง ท่ี 1989/2549) และศาลฎีกาวินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน (ฎ. 2288/2534) 

 การท่ีเจาหนาท่ีตํารวจปฏิเสธไมสงคืนของกลางท่ียึดไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย ถือเปนการกระทํา 
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง ท่ี 1576/2549) 

 ตัวอยาง กรณีไมเปนการจงใจหรือประมาทเลินเลอ 

 กรณีครูสั่งลงโทษนักเรียนโดยใหวิ่งรอบสนามหลายรอบเพ่ืออบรมสั่งสอนใหมีระเบียบวินัย เปนเหตุให

เด็กนักเรียนถึงแกความตาย ถือวากระทําโดยประมาทเลินเลอ แตมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

(ฎ. 5129/2546) 

 กรณีผูมีอํานาจลงลายมือชื่อเบิกจายเงินโดยตรวจวามีลายมือชื่อผูชวยสมุหบัญชีและสมุหบัญชีลงนาม

รับรองความถูกตองแลว แมเจาหนาท่ีจะปลอมเอกสารเบิกจายเงินดังกลาว ก็ถือวาผู มี อํานาจไดใช          

ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ีมิไดประมาทเลินเลอ (ฎ. 3656/2531) 

  

ตัวอยาง การคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณี 

 นักการภารโรงมิไดมีหนาท่ีโดยตรงในการรักษาความปลอดภัย และมหาวิทยาลัยก็มิไดจัดใหมี

เจาหนาท่ีโดยตรงในการรักษาความปลอดภัย ท้ังท่ีมีทรัพยสินมูลคาสูง แตไดใหเจาหนาท่ีปฏิบัติราชการปกติ 

มาอยูเวรโดยไมมีผูตรวจเวร และไมมีระเบียบขอบังคับหรือขอปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาเวรยาม เม่ือคํานึงถึง

ระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในกรณีนี้ รวมท้ังความบกพรองของหนวยงานของรัฐ  

ใหรับผิดอัตรารอยละ 20  (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง ท่ี 147/2550) 
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 ตัวอยาง การคํานึงถึงความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ 

 มหาวิทยาลัยไมมีระเบียบปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเก่ียวกับการคืนเงินของผูวิจัยท่ีขอถอน

โครงการวิจัย ใหชัดเจนจนเปนชองทางใหเจาหนาท่ีสามารถยักยอกเงินท่ีไดรับคืนจากผูวิจัยไปได นอกจากตอง

หักสวนความรับผิดเฉพาะกรณีท่ีผูฟองคดีเปนผูตรวจพบการทุจริตและรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบแลว ตอง

หักสวนความรับผิดอันเกิดจากความบกพรองของมหาวิทยาลัยท่ีไมไดกําหนดวิธีคืนเงินดังกลาวออกดวย       

(อ 314/2549) 

 ผูฟองคดีมิไดมีสวนรวมเปนผูกระทําทุจริตหากแตตองรับผิดในฐานะผูบังคับบัญชามิไดควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา กรมฯทราบดีวา อัตรากําลังเจาหนาท่ีไมเพียงพอ มิไดจัดการแกไข    

ปลอยปละละเลยตลอดมา ประกอบกับการทุจริตยากแกการตรวจสอบและมีบุคลากรไมเพียงพอ จําเปนตอง

แตงตั้ งบุคลากรท่ี ไม เหมาะสมเขาปฏิบัติ งานในอีกหนาท่ีหนึ่ ง เปนเหตุ ใหขาดความรอบคอบและ              

ขาดการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน อีกท้ังการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการกอใหเกิดความเสียหายในกรณีนี้ ถือวา 

กรมฯมีสวนบกรองทําใหไดคนท่ีดีไมเทาท่ีควรเขามารับราชการ จึงเห็นควรหักสวนความรับผิดลงรอยละ 80  

(อ 73/2550) 

 เจาหนาท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีเวรรักษาการณประตูเรือนจํา ซ่ึงถือวาเปนภารกิจท่ีสําคัญ      

ไมอาจท้ิงหนาท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีอยางอ่ืนได และไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการตรวจรับสินคาอีกหนาท่ีหนึ่ง     

ไปพรอมกัน การลงชื่อตรวจรับสินคาโดยไม ไดตรวจสินคาจริงเปนประมาทเลินเลออยางรายแรง                

แตความเสียหายมีสาเหตุมาจากความบกพรองของระบบงานของทางราชการดวย หักสวนความรับผิดลง    

รอยละ 50  (อ 338-339/2549) 

 ตัวอยาง การละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีหลายคนไมนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับ 

 พิจารณาตามสวนของการกระทํา ผูใดมีสวนในการทําละเมิดมากกวาก็ยอมตองรับผิดชดใชคาสินไหม

ทดแทนมากกวา หากมีสวนในการทําละเมิดเทากัน ก็ยอมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามสวนท่ีเทากันดวย 

เชน กรณีใหหัวหนางานรับผิดรอยละ 60 เนื่องจากเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนท่ีใกลชิดกับผูใตบังคับบัญชา

ท้ังหมดมากกวาสรรพากรอําเภอ รอยละ 40 ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด ถือวาเหมาะสม (อ 72-73/2550) 

 ผูเสียหายมีสวนในการทําละเมิดปะปนอยูดวยสวนหนึ่ง เชน ผูรับเหมาทําการกอสรางทางใชถังน้ํามัน

ปดก้ันขวางถนนท่ีกําลังกอสรางโดยไมติดตั้งอุปกรณสองสวาง เปนเหตุใหโจทกไมสามารถหยุดรถไดทัน      

กรมทางหลวงตองรวมรับผิดกับผูรับเหมา แตฟงไดวาโจทกขับรถดวยความเร็วมิไดใชความระมัดระวัง      

โจทกจึงไดชื่อวามีสวนในความประมาทท่ีกอใหเกิดความเสียหายดวย จึงหักสวนลง 1 ใน 3 (ฎ 4129/2530) 
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 กรณีละเมิดในคดีนี้มิใชเกิดจากผูฟองคดี กับหัวหนางาน จงใจกระทําละเมิด อันจะถือวารวมกันกระทํา

ละเมิด หากแตเปนเรื่องตางคนตางทําละเมิด จึงตองรับผิดในผลละเมิดเฉพาะสวนท่ีตนไดกระทําลง การแบง

สวนความรับผิดรอยละ 40 และรอยละ 60 ถือวาเหมาะสม (อ 72/2550) 
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การกระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

Company Logo

1 ป�  นับแต่วันที�

หน่วยงานของรัฐ  

มีคําสั�งตาม

ความเห็นของ

กระทรวงการคลัง

2 ป� นับแต่วันที�

หน่วยงานของรัฐ  

รู้ถึงการละเมิด   

และรู้ตัวเจ้าหน้าที� 

ผู้จะพึงต้องชดใช้

ค่าสนิไหมทดแทน

อายุความการเรียก

ชดใชค่้าสินไหมทดแทน

 

 

อายุความการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ี 

มาตรา 10 วรรคสอง พ.ร.บ. ละเมิด 

 สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีท้ังสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดอายุความ  

สองปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ีผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน และกรณีท่ี

หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาท่ีผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด      

ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่ งปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐมีคําสั่ ง           

ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

อายุความในการใชสิทธิเรียกรองคาเสียหาย 

             1. หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีภายในกําหนดอายุความ 2 ป    

นับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ีผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน 

อายุความ 2 ป ตามมาตรา 10 วรรคสอง นั้น ไมวาจะเปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีไดกระทําละเมิดในการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือกรณีไมใชการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ีก็ตามถือวาอยูในบังคับอายุความ 2 ป ตามมาตรา 10 
ท้ังสิ้น  

การเริ่มนับอายุความนั้น ตองถือเอาวันท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีไดรับความเสียหายไดรูถึงการ

ละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนเปนวันเริ่มนับอายุความ ซ่ึงในกรณีท่ีหัวหนาหนวยงาน   

ของรัฐ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือหาตัวผูตองรับผิดทางละเมิด  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอ

รายงานการสอบสวนท่ีไดระบุตัวผูจะตองรับผิดไวแลวตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ โดยปกติศาลจะถือเอาวันท่ี

หัวหนาหนวยงานของรัฐไดรับทราบรายงานการสอบสวนดังกลาวเปนวันเริ่มนับอายุความ  
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หรือในทางกรณีอายุความ 2 ป ท่ีจะเริ่มนับกรณีมีผูตองรับผิดตองนับแตผูแตงตั้งลงนามเห็นชอบดวย

กับคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และตองออกคําสั่งเรียกใหผูตองรับผิดชดใชคาสินไหม

ทดแทนใหทันภายใน 2 ป ดังกลาว 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 755/2550 โจทกเปนนิติบุคคลโดยเปนกรมในรัฐบาล มีอธิบดีเปนผูแทน การนับ

อายุความละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 448 วรรคหนึ่ง ตองเริ่มนับตั้งแตวันท่ีอธิบดี

ผูแทนโจทกรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน น. เปนนายชางแขวงการทาง ซ่ึงเปนเพียง

ขาราชการในกรมของโจทกเทานั้น ไมใชผูแทนของโจทก แม น. จะรู ถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตอง            

ใชคาสินไหมทดแทนตั้งแตป 2539 แลวแตอธิบดีผูแทนโจทกทราบเรื่องดังกลาวเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2546    

จึงถือไดวาโจทกรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนวันท่ี 26 กันยายน 2546 นับถึงวันท่ี 

12 มีนาคม 2547 ซ่ึงเปนวันฟองยังไมพนกําหนด 1 ป คดีของโจทกจึงไมขาดอายุความ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี  2956/2538 กองทับบกโจทกเปนนิติบุคคล มีผูบัญชาการทหารบกเปนผูแทน    

มีอํานาจบังคับบัญชาและรับผิดชอบจึงเปนผูมีอํานาจทําการแทนโจทกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 75 หรือท่ีแกไขใหมมาตรา 70 การท่ีกองบัญชาการควบคุมกองพลทหารราบท่ี 4 สวนราชการของโจทก

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือทราบขอเท็จจริงและมีการรายงานเหตุการณเสียชีวิตของนายทหาร

ชั้นสัญญาบัตรใหโจทกทราบตลอดจนมีการทําบันทึกเรื่องคาเสียหายจะถือวาโจทกทราบไมได กรณีตองถือวา

โจทก เพ่ิงทราบเหตุและตัวผูตองรับผิดเม่ือผูบัญชาการทหารบกไดทราบรายงานและลงนามอนุ มัติ              

ใหฟองเรียกคาเสียหายจากจําเลยท้ังสาม  

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 618/2543 กรณีผูอํานวยการองคการสะพานปลา  

ไมอยูเพราะไปตางประเทศ ผูรักษาการแทนผูอํานวยการองคการสะพานปลาจะมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการได หรือไม 

และจะถือวาองคการสะพานปลารูถึงการละเมิดนั้นหรือไม อยางไร นั้น เห็นวา ขอ 4 แหงขอบังคับองคการ

สะพานปลาวาดวยระเบียบบริหารและแบงสวนงาน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2523 กําหนดวา ในกรณีผูอํานวยการ    

ไมอยูปฏิบัติหนาท่ี รองผูอํานวยการหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูรักษาการแทน ประกอบกับคําสั่งองคการ

สะพานปลา ท่ี 29/2543 เรื่องมอบหมายใหรองผูอํานวยการปฏิบัติงานแทนผูอํานวยการ ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 

2543 ไดกําหนดเรื่องการรักษาการแทนไว โดยใหรองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและรองผูอํานวยการฝายบริหาร

รักษาการแทนตามลําดับ ดังนั้น  ผูรักษาการแทนยอมมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการได และหากในรายงาน          

การสอบสวนของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได ระบุ เก่ียวกับเจาหนา ท่ี                  

ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนไว   ยอมถือไดวาองคการสะพานปลาไดรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ี      

ผูพึงจะตองใชคาสินไหมทดแทนแลว ตามนัยมาตรา 10 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 
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 หากหนวยงานของรัฐออกคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนเม่ือพนอายุความ 2 ป นับแตวันท่ี

หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ีผูพึงจะตองชําระคาสินไหมทดแทน ตามท่ีมาตรา 10     

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ไดกําหนดไว สิทธิเรียกรอง    

คาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐยอมสิ้นสุดลง ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดวางแนววินิจ ฉัยไววา                

“… เม่ือหนวยงานของรัฐออกคําสั่งใหเจาหนาท่ีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเม่ือพนอายุความใชสิทธิ

เรียกรองดังกลาวแลวจึงเปนการออกคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย...” 

             2.กรณีท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาท่ีนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลว   

เห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองนั้นมีอายุความ 1 ปนับแตวันท่ีหนวยงานรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของ

กระทรวงการคลัง 

    กรณีท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐมีความเห็นวาเจาหนาท่ีผูนั้นไมตองรับผิด อายุความในการออกคําสั่ง

เรียกให เจาหนาท่ีชําระเงินจะมีเพียง 1 ป  นับแตหัวหนาหนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของ

กระทรวงการคลัง แตการออกคําสั่งดังกลาวตองไมเกิน 10 ป นับแตวันเกิดเหตุ 
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การเรียกใหเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดชดใชเงินใหแกหนวยงานของรัฐ 
         1.หนวยงานของรัฐมีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิด (มาตรา 12) 
 มาตรา 12 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีหนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสียหาย
ตามมาตรา 8 หรือในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาท่ีผูนั้นไดกระทําละเมิด   
ตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ใหหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายมีอํานาจออกคําส่ัง
เรียกใหเจาหนาท่ีผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาท่ีกําหนด 

 หนวยงานของรัฐท่ีไดรับความเสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดชดใช      
คาสินไหมทดแทนได โดยไมตองฟองคดีตอศาล แตถาไมใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี หนวยงานของรัฐ 
ตองยื่นฟองคดีตอศาลตามปกติ  โดยไมตองคํานึงวาผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจะเปนเจาหนาท่ี      
ในสังกัดของหนวยงานใด  

 
การอุทธรณคําส่ังเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน 

 กรณีท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นไมเห็นดวยกับคําสั่งนั้นเพราะเห็นวา คําสั่งดังกลาวท่ีหนวยงานของรัฐสั่งนั้น     
ไมชอบดวยกฎหมาย อาจเปนเพราะเห็นวาการกระทําของตนไมไดเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง หรือเปนการกระทําท่ีตองรับผิดแตจํานวนเงินท่ีตองชดใชนั้นไมเปนธรรม หรือคําสั่งนั้น 
ไมถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมาย เจาหนาท่ีก็มีสิทธิท่ีจะอุทธรณคําสั่งนั้นไดโดยหลักเกณฑและเง่ือนไข      
ในการอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยเจาหนาท่ีผูถูกออกคําสั่งนั้น
จะตองอุทธรณภายในระยะเวลา 15 วัน นับแตไดรับแจงคําสั่งดังกลาว  (ตามมาตรา 44)  แตหากหนวยงานของรัฐ      
ไดออกคําสั่งฯ โดยไมไดแจงสิทธิอุทธรณใหผูอุทธรณทราบวาเจาหนาท่ีผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอผูใดภายใน
ระยะเวลาเทาใดแลว ระยะเวลาการอุทธรณของเจาหนาท่ีผูนั้นจะขยายออกเปนหนึ่งปนับแตวันท่ีเจาหนาท่ี    
ผูนั้นไดรับคําสั่งทางปกครอง (ตามมาตรา 45) โดยอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบขุอโตแยงและขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายท่ีอางอิงประกอบดวย 

 เจาหนาท่ีผูพิจารณาอุทธรณมีอํานาจทบทวนคําสั่งไดไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ปญหาขอกฎหมาย 
หรือข้ันตอนตามกฎหมายบัญญัติไว ดังนั้น ผูอุทธรณจึงสามารถยกเหตุตาง ๆ ดังกลาวข้ึนอุทธรณได โดย
เจาหนาท่ีพิจารณาอุทธรณตองพิจารณาอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ  
ในกรณีท่ีเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตาม
ความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย ถาเจาหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับ        
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คําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ พิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แตวันท่ีตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว 

สําหรับผูท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดกําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ในเรื่องอํานาจการพิจารณาอุทธรณนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยตอบขอหารือไววา ผูมีอํานาจ
พิจารณาคําอุทธรณซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐประเภทสวนราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคตองผูกพันตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลังดวย (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 668/2551) 

อายุความท่ีเจาหนาท่ีจะตองไปฟองตอศาลปกครองนั้นมีกําหนดภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีรูหรือควร
รูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 แตหากคําสั่งท่ีเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนไมไดแจงสิทธิตามขอ 19 ระยะเวลาในการยื่นคําฟอง
ตอศาลปกครองใหขยายเปนหนึ่งปตั้งแตวันท่ีไดรับคําสั่ง ตามมาตรา 50 วรรคทายแหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 161/2553  

ศาลปกครองจะรับคําฟองท่ียื่นตอศาลไวพิจารณาไดตอเม่ือคดีพิพาทตามคําฟองนั้น เปนคดีท่ีอยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองและการฟองคดีนั้นเปนไปตามเง่ือนไขการฟองคดีตามท่ีกฎหมาย   
วาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกําหนด เม่ือไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวแลวผูฟองคดี
ชอบท่ีจะรอใหผู ถูกฟองคดีวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งนั้นก อนหรือรอให พนระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณตาม         
ท่ีกฎหมายกําหนดไวกอน จึงจะมีสิทธินําคดีนี้มาฟองตอศาลปกครอง 
 การท่ีผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน เปนกรณีท่ีผูถูกฟองคดีใชอํานาจ
ตามกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของผูฟองคดีจึงมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง 
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หากผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งเรียกให
ชดใชเงินของผูถูกฟ องคดีดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจะตองดําเนินการอุทธรณคําสั่งนั้นตอผูทํา
คําสั่งภายในสิบหาวันนับแต วันท่ีตนได รับแจงคําสั่งดังกล าวเพราะเปนคําสั่งทางปกครองท่ีไมไดออกโดย
รัฐมนตรีและไมมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ตามนัยมาตรา 44 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

เม่ือข อเท็จจริงปรากฏวา ผูฟ องคดีไดมีหนังสือยื่นอุทธรณ คําสั่งชดใชเงินดังกล าวตอผู ถูกฟองคดี     
โดยยื่นทางไปรษณีย  เม่ือไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวแลวผูฟองคดีชอบท่ีจะรอใหผู ถูกฟองคดีวินิจฉัยอุทธรณ
คําสั่งนั้นกอน  หรือรอใหพนระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณตามท่ีกฎหมายกําหนดไวกอน จึงจะมีสิทธินําคดีนี้ 
มาฟองตอศาลปกครอง แตผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองโดยมิไดรอใหผูถูกฟองคดีวินิจฉัยอุทธรณหรือ
รอใหพนกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเสียกอน   และขณะท่ียื่นฟองคดีนี้ผู ถูก   
ฟองคดียังไมไดรับหนังสืออุทธรณดังกลาว กรณีนี้จึงถือวาผูฟองคดียังมิไดมีการดําเนินการแกไขความเดือดรอน 
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เสียหายตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด ตามมาตรา 42 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง       
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 สิทธิในการฟองคดีจึงยังไมเกิดข้ึน 

 
 2. กรณีเจาหนาท่ีไมชําระเงินภายในเวลาท่ีกําหนดหนวยงานของรัฐมีอํานาจใชมาตรการบังคับ
ทางปกครอง 
 เม่ือหนวยงานของรัฐไดออกคําสั่งใหชําระเงินภายในระยะเวลาเทาใด ถาเจาหนาท่ีไมชําระ  หนวยงาน

ของรัฐก็จะออกหนังสือเตือนใหชําระภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวา 7 วัน ถาไมชําระอีกก็ดําเนินการ

ยึดหรืออายัดทรัพยสินและขายทอดตลาด เพ่ือบังคับชําระหนี้ตอไป ซ่ึงมาตรการดังกลาวมีประโยชนตอ

หนวยงานของรัฐท่ีสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือบังคับชําระหนี้ไดเอง โดยไมจําเปนตองฟองคดี

ตอศาลเพ่ือขอใหมีคําบังคับใหเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐ ตามนัย

มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 เปนการกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีโดย
กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติตั้งแตเกิดความเสียหายจนถึงเม่ือถูกฟองคดีและการไลเบี้ย 
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ระเบียบดังกลาว มีคําจํากัดความท่ีสําคัญ 3 คํา 
 เจาหนาท่ี หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไมวาจะเปน    
การแตงต้ังในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมถึงบุคลากรทุกประเภทท่ีทํางานใหกับรัฐไมวาจะเปน
ลูกจางหรือกรรมการ และไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะใด 
 ความเสียหาย หมายถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดท่ัว ๆไป แตไมรวมถึงการออกคําสั่งหรือกฎ 
(เชน ผูวามีคําสั่งปลดผูใหญบานถือเปนการออกคําสั่งหากมีการเรียกรองข้ึนมาไมตองตั้งกรรมการสอบละเมิด)  
ตัวอยางความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดท่ัวๆ ไป เชน 

1. ความเสียหายท่ีเกิดจากการตรวจรับการจาง/ตรวจรับพัสดุไมครบ  
2. ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต /ไมปฏิบัติตามระเบียบทางการเงิน 
3. ความเสียหายจากอุบัติเหตุ/ทรัพยสินสูญหาย เสียหาย 

 ผูแตงตั้ง คือ หัวหนาหนวยงานของรัฐตาง ๆ หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหตั้งกรรมการสอบละเมิด 
(สวนกลาง = อธิบดี, สวนภูมิภาค = ผูวาราชการจังหวัด) 
หัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หมายถึง 
หัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหาย ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแกหนวยงาน
ของรัฐมากกวาหนึ่งแหง หรือ ความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจาหนาท่ีหลายหนวยงานใหผูมีอํานาจ
แตงตั้งฯ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
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ระเบียบฯ กําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําละเมิด ไวเปน 2 กรณี คือ 
หมวด 1 กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
หมวด 2 กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
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หมวด 1 กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ระเบียบใหใชบังคับกับหนวยงานของรัฐทุก
หนวยงาน (ตามระเบียบฯขอ 6) ดังนี้ 
1. กระทรวง ทบวง กรม (สวนกลาง, สวนภูมิภาค) และ   
2. สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนฯ 
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 เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนแกหนวยงานของรัฐแหงใดไมวาเจาหนาท่ีของรัฐแหงนั้นจะเปนผูกระทําหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐหนวยงานอ่ืนเปนผูกระทําใหเกิดความเสียหายข้ึน มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้  
 1. ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นตนโดยดวน และใหผูบังคับบัญชา
ชั้นตนรายงานตามลําดับชั้น จนถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้น ตามนัย ขอ 7 แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ) 
 2. เม่ือหนวยงานไดรับรายงานและไมทราบแนชัดวามีความเสียหายเกิดข้ึนหรือไม หรือความเสียหาย
นั้นเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีหรือไม เชนกระจกรถราชการแตกโดยไมทราบสาเหตุก็ใหมีการสอบ
ขอเท็จจริงเบื้องตนและหากเห็นวา 
  2.1  มีเหตุอันควรเชื่อวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีใหตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  2.2 ไมมีเหตุอันควรเชื่อวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีก็ไมจําตองแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ แตตองรายงานผูบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณา        
วาสมควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ขอ 12) หรือไม 
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 กรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ี ใหหัวหนาหนวยงานท่ีเปน
เจาของทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหาย (ขอ 8) แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพ่ือ
พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับผูตองรับผิดและจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีผูนั้นตองชดใช (สวนการพิจารณา
วาหนวยงานใดเปนเจาของทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหายนั้นในทางปฏิบัติใหถือวา หัวหนาหนวยงานของรัฐท่ี

ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหไดทรัพยสินดังกลาวเปนเจาของทรัพยสิน) 
ตัวอยางกรณีทรัพยสินของโรงพยาบาลประจําจังหวัด ซ่ึงจัดซ้ือโดยงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงเปนเจาของทรัพยสิน และมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมีอํานาจฟองคดีในกรณีผูกระทําละเมิดตอทรัพยสินดังกลาว     
สวนผูวาราชการจังหวัดแมจะมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการในสวนภูมิภาคในจังหวัดนั้นก็ตาม ไมมีอํานาจ
แตงตั้งคณะกรรมการฯหรือฟองคดี เวนแตจะไดรับมอบอํานาจตามนัยมาตรา 38(5)แหง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

- กรณีไมมีเหตุอันเชื่อวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ี ไมตองตั้งคณะกรรมการฯ 
- การแตงตั้งคณะกรรมการฯ อยางนอยตองประกอบดวย 

 1. คณะกรรมการฯ จํานวนไมเกิน 5 คน จากเจาหนาท่ีในหนวยงาน หรือหนวยงานอ่ืน (อยูใน 
พระราชบัญญัติละเมิดเหมือนกัน) ตามความเหมาะสม 
 2. ใหกําหนดเวลาแลวเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามแตกรณีวาเปนเรื่องยากหรือ
เรื่องงาย โดยใชดุลพินิจตามความเหมาะสม เชน ใหคณะกรรมการดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน     
เปนตน 
 กระทรวงการคลังมีหนังสือซักซอมความเขาใจใหหนวยงานของรัฐดําเนินการเม่ือเกิดความเสียหายแก
หนวยงาน ใหหัวหนาหนวยงานฯ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยไมชักชา 
อยางชาไมควรเกิน 15 วัน นับแตรูหรือทราบความเสียหายและใหรีบดําเนินการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดใหแลวเสร็จโดยเร็ว อยางชาไมควรเกิน 60 วันนับแตวันท่ีแตงตั้ง หากคณะกรรมการไมสามารถสอบสวน
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูแตงตั้งฯ อาจอนุญาตใหขยายระยะเวลาไดอีกครั้งละไมเกิน 30 วัน 
โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนในการขอขยาย และระมัดระวังเรื่องอายุความดวย (หนังสือกระทรวงการคลัง 
ท่ี กค 0406.2/ว.75 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2550 เรื่องซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติในการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด) 
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 3. ประกาศ กระทรวงการคลัง “ระเบียบฯ ใหอํานาจ กระทรวงการคลัง มีอํานาจประกาศมูลคาความ
เสียหายตั้งแตจํานวนเทาใด จะใหมีผูแทนของหนวยงานของรัฐหนวยงานใดเขารวมเปนกรรมการดวยก็ได” 
(ปจจุบันยังไมมีการประกาศฯ) 
และระเบียบฯ ยังไดใหอํานาจกระทรวงการคลังในการประกาศกําหนดจํานวนความเสียหายหรือผูแทน
หนวยงานใดรวมเปนกรรมการดวยก็ได 
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ขอยกเวนไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

1. ในชั้นสอบขอเท็จจริงเบื้องตน กรณีไมมีเหตุอันควรเชื่อวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของ
เจาหนาท่ี (เชน ขับรถไปปฏิบัติราชการแลวกระจกบังลมเกิดแตกราวข้ึนเอง หรือภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถ
ปองกันได ) ใหรายงานผูบังคับบัญชา หากผูบังคับบัญชาเห็นดวย ใหยุติเรื่อง แตถาไมเห็นดวยก็ตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิด  

2. ในกรณีหนวยงานของรัฐทราบแนชัดวาเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดคือผูใด(รู เหตุ รูตัว รูจํานวน
คาเสียหาย) และทราบจํานวนคาเสียหายท่ีแนนอน และเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดยินยอมชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐแลว หนวยงานของรัฐไมจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

3. ท้ังนี้กรณียุติเรื่อง ท้ังขอ1 และ 2 หัวหนาหนวยงานตองรายงานผลการพิจารณาใหปลัดกระทรวง ปลัด
ทบวงหรือรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา พิจารณาวาสมควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด(ตามขอ 12) ตอไปหรือไม 

43 
 



 

กรณีท่ีตองรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 1. เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐทําความเสียหายแกหนวยงานของรัฐอีกแหงหนึ่ง เชน พขร. ของ
หนวยงาน ก. ขับรถรถยนตไปราชการท่ีสํานักงบประมาณ ขณะถอยรถจอดเกิดเฉ่ียวชนกระจกรถของ
หนวยงาน ข. แตกเสียหาย)  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีไดรับความเสียหาย และหัวหนาหนวยงานท่ี
เจาหนาท่ีผูกระทําใหเกิดความเสียหายสังกัดอยู มีอํานาจรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง      
ความรับผิดทางละเมิด และจะตองรวมกันพิจารณาลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
 2. หนวยงานของรัฐมากกวาหนึ่งแหงไดรับความเสียหาย (เชน รถราชการของหนวยงาน ก. เกิด
อุบัติเหตุเฉ่ียวชนกับรถราชการหนวยงาน ข ทําใหรถของหนวยงาน ก. และรถของหนวยงาน ข. เสียหาย)  
 3. เกิดการทําละเมิดของเจาหนาท่ีหลายหนวยงาน (เชน กรณีคณะกรรมการกําหนดราคากลางสูงกวา
ความเปนจริง คณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนหนวยงานเจาของงบประมาณ ผูแทนหนวยงานดานโยธาฯ 
รวมเปนกรรมการ เปนตน) 
 กรณีขอ 2-3 ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีไดรับความเสียหาย และหัวหนาหนวยงานท่ีเจาหนาท่ี
ผูกระทําใหเกิดความเสียหายสังกัดอยู บรรดาท่ีเก่ียวของรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
 ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรวมกัน ใหตกลงกันวาหนวยงานใด
จะเปนผูออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ เม่ือตกลงกันไดก็ใหออกคําสั่งตั้งคณะกรรมการ โดยหัวหนา
หนวยงานทุกแหงตองรวมกันลงนามในคําสั่งแตงตั้งกรรมการฉบับเดียวกัน  
 ท้ังนี้ ในการออกคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนจะตองออกโดยหัวหนาหนวยงานของรัฐผูไดรับ
ความเสียหายเทานั้น 

คําวา “หัวหนาหนวยงานของรัฐ” ตามมาตรา 12 หมายถึง หัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเสียหาย
จากการทําละเมิดของเจาหนาท่ี แตหากเปนกรณีท่ีผูลงนามในคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดไมใชหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายแตเปนบุคคลอ่ืน ผูใดจะเปนผูมีอํานาจออก
คํา ส่ังเรียกให เจาหนา ท่ีชดใชคาสินไหมทดแทน  คณะกรรมการกฤษฎีกาได ใหความเห็นไววา             
ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐ     
ท่ีเสียหายจากการทําละเมิดของเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีชําระเงิน ผูมีอํานาจออกคําสั่ง
จึงไดแกหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเสียหาย สวนการท่ีขอ 18 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ กําหนดใหผูแตงตั้งคณะกรรมการ     
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพ่ือหาผูรับผิด ออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น หมายเฉพาะ
กรณีท่ีผูแตงตั้งเปนบุคคลอ่ืนท่ีมิใชหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเสียหาย ตามขอ 18 จึงมุงหมายเพียงใหผูแตงตั้ง
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ดําเนินการใดๆ เพ่ือใหมีการออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนเทานั้น สวนผูท่ีมีอํานาจออกคําสั่งใหชดใช 
คาสินไหมทดแทนตอไปก็ยังคงตองเปนหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ    
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ  

กรณีท่ีหารือมานี้ ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแทนนายกเทศมนตรีตําบลตนเปาซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเสียหาย 

ดังนั้น เม่ือผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมในฐานะผูแตงตั้งไดแจงใหเทศบาลตําบลตนเปาออกคําสั่งใหเจาหนาท่ี

ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลังแลว จึงเปนกรณีท่ีผูแตงตั้งไดดําเนินการ

เพ่ือใหมีการออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามขอ 18 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ แลว เทศบาล

ตําบลตนเปาในฐานะหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายจึงมีอํานาจหนาท่ีออกคําสั่งใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหม

ทดแทนตอไปตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ โดยนายกเทศมนตรี

ตําบลตนเปาปจจุบันซ่ึงมิไดเปนผูมีสวนรวมหรือมีสวนเก่ียวของกับการทําละเมิดยอมมีอํานาจออกคําสั่งใหชดใช

คาสินไหมทดแทนโดยไมมีเหตุอันจะทําใหขาดความเปนกลางในการพิจารณาออกคําสั่ง และกรณี ท่ี

นายกเทศมนตรีตําบลตนเปาไดพิจารณามีคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

หรือไดมีคําสั่งตามการวินิจฉัยสั่งการของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไปแลว หากมีการยื่นอุทธรณคําสั่ง 

นายกเทศมนตรีตําบลตนเปายอมตองผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลงัหรือตามการวินิจฉัยสั่งการของ

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมดวย แลวแตกรณี ไมอาจวินิจฉัยอุทธรณแตกตางไปจากคําสั่งเดิมได ท้ังนี้ โดย

เทียบเคียงหลักการท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เคยวินิจฉัยไวในเรื่องเสร็จท่ี 194/25490

1  

 
 
 
 

 

 

1 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 335/2550 
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 กรณีผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ ไมดําเนินการภายในเวลาสมควร หรือแตงตั้งคณะกรรมการ    

ไมเหมาะสม ใหปลัดกระทรวง ปลัดทบวง รัฐมนตรีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา หรือกํากับดูแล หรือควบคุมการ

ปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวมีอํานาจ แตงตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผูมีอํานาจแตงตั้งนั้นไดตามท่ี

เห็นสมควร (ขอ 12) 

   - กรณีไมดําเนินการภายในเวลาสมควร เชน ปลอยปละละเลยไมแตงตั้งคณะกรรมการ ในเวลาอันควร 

ลวงเลยเวลา 60 วันนับแตวันท่ีรูวาเกิดเหตุละเมิด 

   - กรณีแตงตั้งคณะกรรมการไมเหมาะสม เชน แตงตั้งบุคคลท่ีมีสวนไดสวนเสียหรือผูมีสวนเก่ียวของหรือ   

อาจมีสวนเก่ียวของกับเรื่องท่ีสอบขอเท็จจริงเปนคณะกรรมการฯ เพราะอาจทําใหการสอบสวนไมไดขอเท็จจริง

ครบถวนหรือขอเท็จจริงอาจบิดเบือน หรือผูมีสวนเก่ียวของผูอ่ืนอาจไมไดรับความเปนธรรม  

ตัวอยาง แตงตั้งผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีท่ียักยอกเงินของทางราชการไป และผูบังคับบัญชาผูนั้นอาจตอง

รับผิดชดใชเงินแกทางราชการรวมกับเจาหนาท่ีผูนั้นดวย เนื่องจากผูบังคับบัญชาผูนั้นมีสวนบกพรองในการ

ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว เปนเหตุหรือเปนชองทางใหผูใตบังคับบัญชายักยอกเงินของทางราชการ เปนคณะ

กรรมการฯ 
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หนาท่ีคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
1. การประชุมคณะกรรมการ จะตอง 

      - มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด 
      - ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งข้ึนทําหนาท่ีแทน 
      - มติท่ีประชุมใหถือเสียงขางมากและในกรณีท่ีกรรมการคนใดไมเห็นดวยกับมติท่ีประชุมใหทําความเห็น
แยงไวในความเห็นของคณะกรรมการ 

2. ตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเก่ียวของ รับฟงพยานบุคคล หรือพยาน
ผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานท่ี โดยจะตองดูตั้งแตตนทางจนจบสุดทายดวยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ เพ่ือใหไดขอเท็จจริง (ตามระเบียบ ขอ 8) เชน กรณีอุบัติเหตุ ตองใช หลักฐาน
อะไรบาง 
     - การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด(ตามขอ 8 วรรคหนึ่ง) มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) เพ่ือใหทราบวามีการกระทําละเมิดเกิดข้ึนหรือไม 
2) มีเจาหนาท่ีตองรับผิดชดใชคาเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ

อยางรายแรงหรือไม 
3) เจาหนาท่ีผูตองรับผิดชดใชคาเสียหายจะตองรับผิดชดใชเปนจํานวนเทาใด 
4) กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดหลายคนเจาหนาท่ีแตละคนมีสัดสวนการรับผิดเปนอยางไร 
5) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหนวยงานของรัฐมีสวนบกพรองหรือไม เพ่ือท่ีจะนําสวนความรับผิดของ

หนวยงานของรัฐไปหักออกจากคาเสียหายท่ีจะเรียกใหเจาหนาท่ีชดใช 
 ตัวอยาง กรณีทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน ตองใช หลักฐานอะไรบางเพ่ือการสอบสวนขอเท็จจริง
เก่ียวกับเหตุละเมิดท่ีเจาหนาไดกระทําใหไดความกระจาง 

1) วันเวลา ท่ีเกิดการทุจริต 
2) ชื่อ ตําแหนง และอํานาจหนาท่ีของ ผูกระทําทุจริตในการปฏิบัติราชการโดยปกติ  
3) การกระทํา และพฤติการณในการกระทําทุจริต 
4) ชื่อ ตําแหนงและอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีรวมงานหรือท่ีเก่ียวของ ตลอดจนผูบังคับบัญชา     

ตามสายงาน 
5) รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของท้ังหมด รวมท้ัง 

- ผูบังคับบัญชาวาตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
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- และหรือทางปฏิบัติท่ีถูกตองควรเปนอยางไร      
6) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งเก่ียวกับงานในหนาท่ีนั้น ๆ หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย       

มีอยางไร 
7) หลักและวิธีปฏิบัติโดยปกติของงานหรือกิจการนั้นเปนอยางไร  
8) หลักฐานและเอกสารท่ีผูทุจริตไดกระทํา หรือหลักฐานท่ีผูทุจริตจะตองกระทําแตไดละเวนไมกระทํา  
9) รายการและจํานวนเงินท่ีทุจริต หรือขาดหายไป  
10) เอกสารแจงความรองทุกข สําเนาสํานวนการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ พนักงานอัยการ และ

ความเห็น (ถามี) ตลอดจนผลการฟองคดี  
11) กรณีมีการระบุวา ลายมือชื่อปลอม ไดมีการสงหลักฐาน ใหผูชํานาญของกองพิสูจนหลักฐาน

ตรวจสอบหรือไม ถามีขอรายงานผลการพิสูจนดังกลาว 
12) การเรียกรองหรือฟองคดีกับธนาคารผูจายเงิน (ถามี)  
13) ในกรณีเปนเรื่องเก่ียวกับเช็ค ขอสําเนาเช็ค สําเนาใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการสั่งจาย ผูมี

อํานาจ สั่งจาย หลักฐานการไดรับชําระหนี้ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
14) พฤติการณและกรณีแวดลอมอ่ืนๆ เชน ผูทุจริตเปนคน ชอบเลนการพนัน ใชเงินเกินฐานะภาวะ

แหงจิตใจ ฯลฯ 
15) สําเนารายงานความเห็นของ สตง. หรือเหตุท่ีทําให ทราบวามีการกระทําทุจริต (ถามี) 
16) ความเห็นและผลการดําเนินการของ ปปช. ปปง. และผลการดําเนินคดีอาญา   
17) กรณีมีการกระทําทุจริตเกิดข้ึนหลายกรณี ใหแยกการสอบสวนเปนรายกรณี พรอมความเห็นวา

ผูกระทําการทุจริตและผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดหรือไม อยางไร และเปนจํานวนเงินเทาใด 
18) บันทึกการใหปากคําของผูเก่ียวของ และ โดยเฉพาะผูท่ีจะตองรับผิดหรืออาจจะตองรับผิด 

 
 

48 
 



 

 

 3. กรรมการจะตองใหโอกาสแกผูเสียหายไดชี้แจงขอเท็จจริง และโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน
อยางเพียงพอและเปนธรรม 
 - การใหชี้แจงตองบอกไปดวยวา ใหนําเอกสารหลักฐานมาโตแยงไดและนําท่ีปรึกษาหรือทนายความ
เขามาในการพิจารณาได 

- ตองใหบุคคลดังกลาวไดมีโอกาสท่ีจะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและเปนธรรม และ  
 - ใหมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนดวย  
 - โดยตองมิไดกระทําการใดอันเปนการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําโดยมิชอบดวยประการ
อ่ืน 
 4. เม่ือ คณะกรรมการ เห็นวาขอเท็จจริงชัดเจน พยานหลักฐานเพียงพอแลวก็ใหเสนอความเห็นให    
ผูแตงตั้ งพิจารณา ซ่ึงความเห็นนั้นจะตองประกอบดวยขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 
 5. คณะกรรมการ จะตองดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามคําสั่ง
แตงตั้ง ถาไมเสร็จปกติตองขอขยายกอนครบกําหนดเวลา 
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เม่ือผูสั่งแตงตั้งไดรับรายงานผลการสอบสวนแลว ตองดําเนินการในข้ันตอนตอไป ดังนี้ 

 1.ในการวินิจสั่งการ ผูแตงตั้ งมี อํานาจวินิจฉัยไดโดยไมจําตองผูกมัดอยู กับความเห็นของ

คณะกรรมการโดยมีความเห็นเปนอยางอ่ืนได เชน อาจมีความเห็นใหเจาหนาท่ีผูตองรับผิดรับผิดมากข้ึนหรือ

นอยลง หรือไมตองรับผิดเลยก็ไดซ่ึงเปนดุลพินิจของผูสั่งแตงตั้ง 

 2. หากเห็นวาสํานวนการสอบขอเท็จจริงยังมีขอบกพรองในประเด็นใดหรือมีบางประเด็นท่ีผูแตงตั้ง
เห็นควรใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติมได 
 3. เม่ือเห็นวาการสอบสวนเสร็จเรียบรอยแลว ผูแตงตั้งจะตองวินิจฉัยสั่งการวาการกระทําละเมิด  
ท่ีเกิดข้ึนมีผูรับผิดชอบคาสินไหมทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใด 
 4. เม่ือวินิจฉัยสั่งการแลวใหสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ี
วินิจฉัยสั่งการ 
 5. ในระหวางรอผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง ใหผูแตงตั้งตระเตรียมเรื่องออกคําสั่ง หรือ
ฟองคดีไมใหขาดอายุความ  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

50 
 



  
 

 ถากระทรวงการคลังวินิจฉัยไมแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตหนวยงานสงเรื่องมา กรณีรัฐวิสาหกิจ อปท 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ใหหนวยงานเหลานี้ออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาเสียหายไดตามท่ีเห็นสมควร 
กรณีเปนสวนราชการ หากกระทรวงการคลังพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน 1 ป 6 เดือน นับแตวันท่ีสวนราชการ
สงเรื่องก็ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับกรณีท่ีกลาวมาแลวขางตน 

เม่ือกระทรวงแจงผลแลวหากเปนสวนราชการตองสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ท้ังตัวบุคคล
ผูตองรับผิด และจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีตองชดใช ไมอาจพิจารณาเปนอยางอ่ืนได 
 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หากมีความเห็นแตกตางจาก
ความเห็นของกระทรวงการคลัง หนวยงานของรัฐแหงนั้นจะตองใหผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแลวินิจฉัยสั่งการ
ตามท่ีเห็นวาถูกตอง 
 เง่ือนไขของการสั่งตาง 

1. หากมีการสั่งตางจาก กระทรวงการคลัง แลวเกิดความเสียหาย ผูสั่งตางตองรับผิดชอบ 
2. หากสั่งตามความเห็นของ กระทรวงการคลัง จะทําใหการบริหารงานภายในองคกรมี

ขอขัดของอยางไร 
 กรณีหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการรวมกัน และผูแตงตั้งรวมมีความเห็นตางกันจนหาขอยุติไมไดให
เสนอ ครม. วินิจฉัยชี้ขาด  

หากเจาหนาท่ีผูตองรับผิดตายระหวางการสอบละเมิดใหรีบสอบใหเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต
เจาหนาท่ีตายเพราะอายุความฟองผูจัดการมรดกหรือทายาทมีเพียง 1 ป นับแตเจาหนาท่ีตาย แลวรีบสงเรื่อง
ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ โดยเขียนตัวอักษรแดงท่ีสํานวนวา กรณีเจาหนาท่ีตาย 
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 เม่ือผูแตงตั้งไดรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแลวใหวินิจฉัยสั่งการวามีผูรับผิดชดใชคาสินไหม

ทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใดแลวนั้น ใหผูแตงตั้งสงสํานวนภายในเจ็ดวันนับแตวันวินิจฉัยสั่งการ 

ใหกระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ เวนแตเปนเรื่องท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดวาไมตองรายงาน      

ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ (หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0410.2/ว49 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 

2552 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ท่ีไมตองรายงาน             

ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ)  
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หนวยงานของรัฐไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้ 

 1. ความเสียหายเกิดข้ึนกับทรัพยสินของหนวยงานของรัฐจากสาเหตุท่ัวไป เชน อุบัติเหตุ เพลิงไหม 
ทรัพยสินเสียหายหรือสูญหาย เปนตน  
       - สําหรับสวนราชการ คาเสียหายครั้งละไมเกิน 500,000 บาท 
       - สําหรับราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาห กิจและหนวยงาน อ่ืนของรัฐ  เสียหายครั้ งละ ไม เกิน       
1,000,000 บาท ถาความเสียหายเกินกวาท่ีกลาวขางตน และหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาผูตองรับผิด
ตองชดใชคาเสียหายตั้งแตรอยละ 75 ของคาเสียหายท้ังหมด 
 2. ความเสียหายเกิดข้ึนแกหนวยงานของรัฐซ่ึงมีสาเหตุมาจากการทุจริต หรือมีสาเหตุมาจากการท่ีเงิน
ขาดบัญชี หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับตางๆ เชน การไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเงินการคลัง การจัดซ้ือจัดจางไมปฏิบัติ
ตามระเบียบ วาดวยการพัสดุหรือฝาฝนมติคณะรัฐมนตรี เปนตน  
       - สําหรับสวนราชการ คาเสียหายครั้งละไมเกิน 200,000 บาท 
       - สําหรับราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนของรัฐ คาเสียหายครั้งละ ไม เกิน      
400,000 บาท 
ถาความเสียหายเกินกวาท่ีกลาวขางตน และหนวยงานของรัฐไดพิจารณาดังนี้  
        - ความเสียหายซ่ึงมีสาเหตุมาจากการทุจริต ใหผูทุจริตและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของรับผิดชดใชเต็มจํานวน
ความเสียหาย 
         3. ความเสียหายซ่ึงมีสาเหตุจากการท่ีเงินขาดบัญชี หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับตางๆ และตองไมไดเกิดจากการทุจริต ใหผูกระทําผิดชดใชคาเสียหายเต็มจํานวน 
ท้ังนี้  หนวยงานของรัฐจะตองรายงานความเสียท่ีเกิดข้ึนตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไปให
กระทรวงการคลังทราบทุกระยะ 3 เดือน 
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 ในการพิจารณาตรวจสอบสํานวนของกระทรวงการคลังจะมีคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทาง
แพงเปนผูพิจารณาแลวเสนอความเห็นใหกระทรวงการคลังวินิจฉัย องคประกอบของคณะกรรมการพิจารณา
ความรับผิดทางแพงประกอบดวย คณะกรรมการโดยตําแหนง คือ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และยังมี
คณะกรรมการท่ีปลัดกระทรวงการคลังแตงต้ังอีกจํานวนหนึ่ง อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ เชนเดียวกับ
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดละเมิด 
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 ถาชดใชเปนสิ่งของตองแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบพัสดุฯ ดวย หากเจาหนาท่ีขอชดใช
ตางจากทรัพยสินท่ีเสียหายหรือสูญหาย เชน ทําคอมพิวเตอรแบบพกพาสูญหายแตจะขอใชเปนกลองดิจิตอล 
ซ่ึงมีราคาเทากันหรือมากกวา ตองขอตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 
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 การผอนชําระหนี้กรณีละเมิดใหปฏิบัติตาม ว 115 หากปฏิบัตินอกเหนือจากหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน 
ว 115 ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน แตอยางไรก็ตามหากเจาหนาท่ีไมมีเงินผอนชําระหนี้และ
เขาเกณฑฟองลมละลายได หามมิใหหนวยงานของรัฐฟองคดีลมละลายกับเจาหนาท่ี เวนแตเขาขอ 27 แหง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
พ.ศ. 2539 คือ เจาหนาท่ีประพฤติชั่วอยางรายแรง เชน แกลงใหตนเองเปนหนี้ ยักยายถายเททรัพยสิน       
ติดการพนัน เปนตน หากมีพฤติการณดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถฟองลมละลายกับเจาหนาท่ีผูนั้นได 
สําหรับกรณีเจาหนาท่ีผูกระทําทุจริต โดยหลักการไมสามารถขอผอนชําระได 
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เม่ือเจาหนาท่ีผูตองรับผิดเสนอขอผอนชําระ ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
     1. ตรวจสอบสถานภาพปจจุบัน ณ วันเสนอขอผอนชําระเก่ียวกับรายได คาใชจาย และทรัพยสินท้ังของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดและคูสมรส โดยมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรจากเจาหนาท่ีผูตองรับผิดหรือหนวยงาน
เจาของขอมูล แลวแตกรณีเพ่ือประกอบการพิจารณา 
      2. ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาผอนผันและกําหนดจํานวนเงินท่ีตองผอนชําระเปนรายเดือนตาม      
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงรายได คาใชจายในการดํารงชีพตามสมควรแกฐานะ และตําแหนงของเจาหนาท่ี  
ผูตองรับผิดผูนั้น มีอยูตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีและพฤติการณแหงกรณี ภายใตเง่ือนไขดังนี้ 
           2.1 กรณีผอนชําระภายในกําหนดเวลา 1 ป โดยไมจํากัดวงเงินท่ีผอนชําระ 
           2.2 กรณีวงเงินท่ีผอนชําระไมเกิน 500,000 บาท ใหผอนชําระเปนรายเดือน ในอัตราเดือนละ       
ไมต่ํากวารอยละ 20 ของเงินเดือน ภายในกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป อัตราดอกเบี้ย 7.5% ตอป 
           2.3 กรณีวงเงินท่ีขอผอนชําระเกินกวา 500,000 บาท ใหผอนชําระเปนรายเดือน ในอัตราเดือนละ  
ไมต่ํากวารอยละ 20 ของเงินเดือนภายในกําหนดไมเกิน 10 ป อัตราดอกเบี้ย 7.5% ตอป 
 ท้ังนี้ กําหนดระยะเวลาการผอนชําระตองสิ้นสุดกอนเจาหนาท่ีผูรับผิดออกจากราชการทุกกรณี รวมถึง
การเกษียณอายุดวย หากเจาหนาท่ีผูตองรับผิดพนจากราชการระหวางการผอนชําระ ขอตกลงเรื่อง          
การผอนชําระเปนอันยุติ ใหหนวยงานของรัฐเรียกใหเจาหนาท่ีผูตองรับผิดชดใชเงินท่ีคางชําระอยูท้ังหมดทันที 
การขอผอนชําระตองขอผอนเต็มจํานวนท่ีตองรับผิดรวมท้ังดอกเบี้ย คาฤชาธรรมเนียม และคาใชจาย          
ในการดําเนินคดี หากกรณีเหตุท่ีเกิดจากการทุจริตของเจาหนาท่ีไมสามารถขอผอนชําระไดเม่ือสวนราชการไดมี
คําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนแลว  หากไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหคิดดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันท่ีผิดนัด โดยใหถือจํานวนเงินท่ีผอนชําระในแตละเดือนเปนการชําระ
ดอกเบี้ยรายเดือนท่ีเกิดข้ึนกอน สวนท่ีเหลือใหถือเปนการผอนชําระเงินตนท่ีคางอยูยกเวน หากเจาหนาท่ี   
ผอนชําระครบถวนภายใน 1 ป ไมคิดดอกเบี้ย 
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 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 หมวด 2 ขอ 20 
 กรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกใหใชบังคับเฉพาะกับหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 บางประเภทเทานั้น ไดแก กระทรวง ทบวง 
กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ยกเวนราชการสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานของรัฐตามกฎหมายวาดวย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
  
 
 ความหมายของบุคคลภายนอก  คําอธิบายอยูท่ี หนา  10 
 ความหมายของละเมิด             คําอธิบายอยูท่ี หนา  16 
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 ระเบียบฯ ขอ 31  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอก  ถาเจาหนาท่ีผูนั้น
เห็นวาความเสียหายเกิดข้ึนเนื่องในการท่ีตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี ใหเจาหนาท่ีผูนั้น แจงตอ
ผูบังคับบัญชาโดยไมชักชา  และใหมีการรายงานตามลําดับชั้นถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้น  แตในกรณี
เจาหนาท่ีเปนรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการท่ีแตงตั้งข้ึน  เพ่ือปฏิบัติงานใหหนวยงานงานของรัฐ หรือผูซ่ึงไม
สังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด หรือผูซ่ึงไมมีผูบังคับบัญชาใหดําเนินการตาม ขอ 9(1) (2) (3) 
หรือ (4) และใหนําขอ 8 ถึงขอ 20 มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ดังนั้น  เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนกับบุคคลภายนอกท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีให
เจาหนาท่ีรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือดําเนินการสั่งการตามอํานาจหนาท่ีตอไป และใหนําหมวด 1 
คือ หมวดเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐมาใชบังคับกับการละเมิดบุคคลภายนอกโดยอนุโลม  
คําอธิบาย  เทียบเคียง หนา 33 
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การรับคําขอ 
     -  เม่ือเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกอาจมายื่นคําขอตอหนวยงานตนสังกัดของ
เจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดไดและหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการตอไปโดยเร็ว 
     -  สวนเจาหนาท่ีท่ีไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ใหยื่นคําขอหรือฟองคดีกระทรวงการคลัง เชน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนเจาหนาท่ีไมมีสังกัด ใหฟองกระทรวงการคลัง 
     -  กรณีผูเสียหายยื่นคําขอผิดหนวยงาน  ใหหนวยงานผูรับคําขอรีบสงเรื่องไปยังหนวยงานของรัฐท่ีเห็นวา
เปนหนวยงานของรัฐท่ีจะตองรับผิดชอบพิจารณาตอไป  พรอมแจงใหผูยื่นคําขอทราบ และใหถือวาหนวยงาน
ของรัฐไดรับคําขอใหชดใชคาสินไหม นับแตวันท่ีไดรับคําขอท่ีสงมา 
 
การแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
     -  เม่ือหนวยงานไดรับคําขอและเห็นวาเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับตนใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ทางละเมิด เม่ือพิจารณาวาตองชดใชหรือไม หากตองชดใชใหปฏิบัติตาม หลักเกณฑการชดใชคาสินไหม
ทดแทน กรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ดังนี้ 
             1)  คาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายหรือสูญหายแกทรัพยสิน ถาความเสียหายเกิดแกเงินใหใช
เปนเงินตามจํานวนความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ถาเปนความเสียหายเกิดแกทรัพยสินอ่ืนใหใชราคาสุทธิหลังหัก     
คาเสื่อมราคาแลว หรือใชคาซอมเพ่ือใหทรัพยสินนั้นกลับคืนสูสภาพเดิม โดยมีหลักฐาน เชน ภาพถายของ
ทรัพยสินท่ีเสียหาย คาซอมตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท หางหรือรานท่ีทําการซอม และใบกํากับภาษี เปนตน  
และใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหนาท่ีกําหนดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนเพ่ือ
ความเสียหายหรือสูญหาย แกทรัพยสินนั้นตามความเหมาะสมและเปนธรรม  แลวนําเสนอใหหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐผูแตงตั้งพิจารณาสั่งการตอไป  ท้ังนี้ ในการคํานวณคาเสื่อมราคา  ทรัพยสินเพ่ือใหไดราคาทรัพยสินสุทธิ 
ให เปนไปตามหลักเกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินท่ีกระทรวงการคลังกําหนดในการเรียก             
ใหผูตองรับผิดทางละเมิดชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการ โดยอนุโลม 
             2)  คาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายแกรางกายหรือชีวิต 
                  -  คารักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริงไมเกิน 50,000  บาท 
                  -  คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางเจ็บปวย  
                     ก.  กรณีผู เสียหายไมมีรายไดประจํา  ใหชดใชความเสียหายตามชวงเวลาท่ีผู เสียหาย         
ไมสามารถไปทํางานได โดยคํานวณตามอัตราคาจาง ข้ันต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
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ตามเขตจังหวัดซ่ึงเปนภูมิลําเนาของผูเสียหาย ณ วันท่ีไดรับความเสียหาย ไมเกินวันละ  300  บาท  ตาม
จํานวนวันท่ีแพทยมีหนังสือรับรองใหหยุดรักษาตัวแตไมเกิน  60  วัน 
                     ข.  กรณีผูเสียหายท่ีมีรายไดประจํา  หากระหวางเจ็บปวยไมสามารถไปทํางานไดและไมไดรับ
คาจางหรือคาตอบแทนจากนายจาง  ใหชดใชความเสียหายตามชวงเวลาท่ีผูเสียหายไมสามารถไปทํางานได 
โดยคํานวณตามอัตราคาจางหรือคาตอบแทนท่ีนายจางหรือหนวยงาน ตนสังกัดจายให ณ วันท่ีไดรับ       
ความเสียหาย ไมเกินเดือนละ 15,000 บาท ตามจํานวนวันท่ีแพทยรับรองใหหยุดรักษาตัว แตไมเกิน 2 เดือน 
                  -  คาชดเชยการสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทํางาน ไมเกิน 100,000  บาท 
                  -  คาใชจายในการจัดการศพไมเกิน  40,000  บาท 
                  -  คาขาดไรอุปการะ ใหทายาทคนละไมเกิน  20,000  บาท 
              ท้ังนี้  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนพิจารณาให
ความเห็นชอบภายใน 15 วัน  นับแตวันท่ีไดรับ รายงานผลการสอบสวน  พรอมท้ังแจงผลการพิจารณาวินิจฉัย
แกผูยื่นคําขอทราบโดยเร็ว  จากนั้นใหเบิกจายเงินเพ่ือชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูยื่นคําขอภายใน  7  วัน 
นับแตวันท่ีผูยื่นคําขอตอบรับผลการวินิจฉัย  กรณีผูยื่นคําขอยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยมีสิทธิฟองคดีตอ   
ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีภายใน  90 วัน  นับตั้งแตวันท่ีผูยื่นคําขอไดรับแจงผล  
การวินิจฉัย การชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดนั้นมีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูถูกกระทําละเมิดกลับคืน     
สูสภาพเดิมไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดสวนสิทธิของขาราชการและลูกจางหนวยงานของรัฐในการท่ีจะเบิก    
คารักษาพยาบาลนั้นเปนสวัสดิการท่ีหนวยงานของรัฐจัดใหแกขาราชการ และลูกจางท่ีปฏิบัติงานใหแกตน    
ซ่ึงเปนสิทธิคนละสวน  และมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกับความเสียหายในเรื่องละเมิด โดยในกรณีท่ัวไปผูกระทํา
ละเมิดยังคงตองรับผิดในผลของการกระทําละเมิดนั้นเต็มจํานวนคาเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดนั้น จะนํา    
คารักษาพยาบาลท่ีไดรับในสวนนี้มาหักออกจาก คาสินไหมทดแทนอันจะพึงไดรับจากการกระทําละเมิดไมได 
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 ในกรณี ท่ีผู เสียหายฟองคดีตอศาลใหหนวยงานของรัฐประสานกับสํานักงานอัยการสูงสุด             
เพ่ือเตรียมการตอสูคดีและหากผลการพิจารณาในเบื้องตน ปรากฏวาความเสียหายเกิดจากเจาหนาท่ีมิได
กระทําในการปฏิบัติหนาท่ีใหเรียกเจาหนาท่ีผูนั้นเขามาเปนคูความในคดีดวย  แตหากความเสียหายเกิดจาก
เจาหนาท่ีไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี จะตองไมมีการเรียกเจาหนาท่ีเขามาเปนคูความในคดี แตหากผูเสียหาย
ไดฟองเจาหนาท่ีผูนั้นตอศาลกอนแลว ใหพนักงานอัยการแถลงตอศาลเพ่ือให เจาหนาท่ีมีโอกาสพน           
จากการเปนคูความในคดีและใหชวยเหลือทางคดีแกเจาหนาท่ีในระหวางนั้นดวย หากคดีถึงท่ีสุดแลวปรากฏ  
วาทางราชการเปนฝายแพคดีและตองชดใชเงินใหแกบุคคลภายนอกใหดําเนินการไลเบี้ยเจาหนาท่ีภายใน 1 ป 
นับตั้งแตวันท่ีจายเงินตามคําพิพากษาของศาล แตตองพิจารณาใหไดความวาเจาหนาท่ีผูนั้นไดกระทําการ   
ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้นทางราชการจึงจะมีสิทธิไลเบี้ยได หากพิจารณา       
ไดความเพียงวาเปนประมาทเลินเลอธรรมดา ทางราชการไมมีสิทธิไลเบี้ยจากเจาหนาท่ี ความเสียหายยอม   
ตกเปนพับไป หากเจาหนาท่ีไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกไปกอนแลว  โดยผลพิจารณา    
เปนท่ียุติวาเจาหนาท่ีมิไดกระทําการนั้นไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  เจาหนาท่ีก็มีสิทธิไลเบี้ย
ใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวนดังกลาวภายหลังได 
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