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ค าน า 

 
  คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดี  เป็นการรวบรวมความรู้ด้านความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่จากหนังสือ บทความทางวิชาการ และเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานราชการ นักวิชาการ และ                          
แนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดไว้ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ซึ่งก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน              
ในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระท าเพ่ือการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้น าหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เพ่ือให้            
เกิดความเป็นธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  
  ผู้จัดท าคู่มือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ และผู้สนใจ  
หากมีความผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และพร้อมรับค าเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง                 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 
 
         กลุม่กฎหมายและคดี  
               สพป.อ่างทอง  
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ความเป็นมา 

  1. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  
15พฤศจิกายน 2539 ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดข้ึนตั้งแต่วันที่  15 พฤศจิกายน 2539 หลักการของกฎหมาย
และข้ันตอนการดาเนินการจึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แต่ส าหรับความ
เสียหายที่เกิดข้ึนก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ใช้บังคับ (ก่อนวันที่  
15พฤศจิกายน  2539) การพิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะเป็นไปตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เรื่องละเมิดโดยมีสาระส าคัญพอสรุปได้ดังนี้ 
  1) เจ้าหน้าที่รับผิดเมื่อกระท าด้วยความประมาทเลินเล่อ 
  2) หน่วยงานเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวน 
  3) กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดหลายคน หน่วยงานสามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนหรือคนใด
คนหนึ่งชดใช้ค่าเสียหายได้เต็มจ านวนตามหลักกฎหมายเรื่องลูกหนี้ร่วม 
  2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกาศใน                     
ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 113 ตอนที่ 60 ก ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  15 
พฤศจิกายน  2539(ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ดังนั้น หากมีความเสียหายเกิดข้ึนตั้งแต่วันที่  15 
พฤศจิกายน  2539หลักการของกฎหมาย หรือท่ีเรียกว่าส่วนที่เป็นสารบัญญัติ เช่น ฐานความผิด การแบ่งส่วน
ความรับผิดและอายุความฟูองคดี เป็นไปตามหลักกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 
  1) เจ้าหน้าที่รับผิดเมื่อกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
  2) หน่วยงานเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าเสียหายโดยค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่ง              
การกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องให้ใช้เต็มจ านวนความเสียหายก็ได้  นอกจากนี้ 
หากความเสียหายเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม 
ก็ต้องหักส่วนดังกล่าวออกด้วย 
  3) กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดหลายคน มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ โดยเจ้าหน้าที่
แต่ละคนจะต้องรับผิดเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 
  ส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายหรือที่เรียกว่าส่วนวิธีสบัญญัติจะต้องด าเนินการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539ไม่ว่าการกระท าละเมิดจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 
  3. เจตนารมณ์ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539(ตามเจตนารมณ์ท้ายพระราชบัญญัติ)“การที่เจ้าหน้าที่ดาเนินกิจการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้นหาได้
เป็นไปเพ่ือประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีท่ีปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึง
เป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระท าต่างๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอ
ไปเมื่อการที่ท าไปท าให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟูองไล่เบี้ยเอาจาก
เจ้าหน้าที่เต็มจ านวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดข้ึนโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนั้นยังมีการน าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการ
กระท าของเจ้าหน้าที่ผู้อื่นด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้รับเงินครบโดยไม่ค านึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อ           
แต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนก าลังขวัญในการท างานของ 
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เจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจด าเนินงานเท่าท่ีควร 
เพราะเกรงความรับผิดชอบที่เกิดแก่ตน อนึ่ง การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ยัง
มีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการด าเนินการทางวินัยก ากับดูแลอีกส่วนหนึ่งอันเป็นหลักประกันมิให้
เจ้าหน้าที่ท าการใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว ดังนั้น จึงสมควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระท าเพ่ือการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้น าหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของรัฐ”  

ค าจ ากัดความ 

  1. ละเมิด 
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มิได้บัญญัตินิยามศัพท์ค าว่า 
“ละเมิด” ไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องน าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้
บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่               
อ. 101/2548) โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  420 เป็นหลักทั่วไปของการกระท าท่ีถือเป็น 
“ละเมิด”ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อ
บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิ
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 
  การกระท าที่ถือเป็น “ละเมิด” มีหลักเกณฑ์ 3 ประการ 
  1. กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
  2. กระท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย 
  3. บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย 

  ข้อเท็จจริงต้องเข้าหลักเกณฑ์ครบทั้งสามข้อ จึงเป็น “ละเมิด” 

  อย่างไรคือการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
  1. การกระท าโดยจงใจ คือ การกระท าโดยรู้ส านึกถึงการกระท าของตนว่าจะก่อให้เกิด               
ความเสียหายแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดก็ตาม อย่างไรก็ดี การกระท าโดยจงใจ
มิได้หมายเลยไปถึงกับว่าจะต้องเจาะจงให้เกิดผลเสียอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นโดยเฉพาะ เช่น กรณีรู้อยู่แล้วว่า               
ผิดระเบียบกลับมีค าสั่งอนุมัติ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 37/2552 (การที่ผู้ฟูองคดี (ผู้อ านวยการ
โรงเรียน) ซึ่งมีอ านาจพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 
จะต้องใช้ดุลพินิจจัดให้ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการที่ว่างอยู่ก่อนนั้น แต่
กลับมีค าสั่งอนุมัติให้นางสาว ส. ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แล้วว่ามีบ้านพักครูว่างอยู่และ            
มีสภาพสมบูรณ์เหมาะท่ีจะให้ข้าราชการครูเข้าพักอาศัยได้ นอกจากนั้น ยังรู้อยู่แล้วว่าการอนุมัติตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์2539 ถึงเดือนกันยายน  2541 เป็นการอนุมัติที่ผิดระเบียบ พฤติการณ์ของผู้ฟูองคดีจึงเป็นการจงใจ
กระท าผิดต่อกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ ท าให้ราชการได้รับความเสียหาย) 
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  2. กระท าโดยประมาทเลินเล่อ  คือ การกระท าโดยประมาทในทางอาญาตามมาตรา 59              
วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติว่า  “การกระท าโดยประมาทได้แก่กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา              
แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผู้กระท า
อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่” 
  บุคคล หมายถึง การใช้ความระมัดระวั งไม่ว่าเด็ กกับผู้ใหญ่  คนหนุ่มกั บคนแก่คนพิ การกั บ          
คนไม่พิการ คนขับรถเป็นกับคนขับรถไม่เป็น แล้วไปขับรถ ความระมัดระวั งย่อมแตกต่างกั น หรือแพทย์ ย่อมมี
ความระมัดระวังหรือควา มช านาญในการผ่ าตัดดีกว่าคนที่ไม่ใช่แพทย์ การวัดความระมั ดระวังต้องค านึงถึง เพศ 
อายุ ฐานะ เดียวกับผู้กระท าว่า คนธรรมดาที่อยู่ในฐานะเช่นนั้นจะพึงระมัดระวังเพียงใด 
  ในภาวะเช่นนั้น หมายถึง บุคคลที อยู่ในภาวะเดียวกับผู้กระท าโดยเทียบดูว่าบุคคลทั่วไป             
หรือวิญญูชนที่อยู่ในภาวะเช่นนั้น ควรใช้ความระมัดระวังแค่ไหน 
  วิสัยหมายถึงสภาพเกี่ยวกับตัวผู้กระท าเช่นอายุเพราะเด็กและผู้ใหญ่จะมีความระมัดระวังในเรื่อง
เดียวกันต่างกันเนื่องจากมีประสบการณ์แตกต่างกันเพศชายและหญิงต่างมีความระมัดระวังในแต่ละเรื่องต่างกัน            
ผู้ประกอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือผู้ปฏิบัติงานใดงานหนึ่งในระยะเวลานาน
ย่อมมีความระมัดระวังในวิชาชีพหรือเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญหรือช านาญงานมากกว่าคนทั่วไปเป็นต้น   
 พฤติการณ์หมายถึงปัจจัยแวดล้อมผู้กระท าเช่นกรณีขับรถยนต์เหตุเกิดกลางวันหรือกลางคืนหรือในขณะ
ขับรถมีฝนตกถนนลื่นหรือไม่และมีเวลาที่จะคิดค านวณไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะกระท าการใดการหนึ่งลงไป
หรือไม่เป็นต้นเพราะพฤติการณ์แวดล้อมผู้ขับขี่รถยนต์ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ิมข้ึนมากกว่าเวลาปกติเป็นต้น 
  ดังนั้น เวลาจะพิจารณาว่าผู้ใดได้กระท าละเมิดโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่อย่างไร นั้น           
ให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงว่า  
  (๑) ตัวผู้กระท ามีหน้าที่ที่จะต้องใส่ใจระมัดระวัง และ  
  (๒) ผู้กระท าได้กระท าผิดต่อหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือปฏิบัติแต่ไม่เพียงพอ
เมื่อพิจารณาตามวิสัยของผู้กระท า (ความคาดเห็นได้ของผู้กระท า) และ  
  (๓) ความเสียหายที่ผู้เสียหาย/หน่วยงานของรัฐได้รับเป็นผลโดยตรงจากการกระท าผิดตาม (๒) 
ของผู้กระท า 
  การจะพิสูจน์ว่าผู้กระท าประมาทเลินเล่อหรือไม่ ให้สมมติบุคคลขึ้นว่า บุคคลที่อยู่ในวิสัยเช่น
ผู้กระท า และอยู่ในสถานการณ์แบบผู้กระท าจะท าอย่างที่ผู้กระท าท าหรือไม่ ฉะนั้น มาตรฐานความระมัดระวัง
ต้องค านึงถึงมาตรฐานกลาง เช่น อายุ เพศ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ  
ค าพิพากษาฎีกา ๕๐๑๘/๒๕๕๐ ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า “...พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความน า
สืบและไม่ได้โต้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ ว่า โจทก์ท้ังสองเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย จ าเลยที่ ๓ 
เป็นแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสมุทรปราการ และเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของจ าเลยที่ ๑ และท่ี ๒ เมื่อวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๒ โจทก์ท่ี ๑ มีอาการเจ็บครรภ์ได้เข้ารับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลสมุทรปราการมีจ าเลยที่ ๓ 
เป็นแพทย์ผู้ตรวจรักษาโดยวิธีผ่าตัดท าคลอด แต่ทารกในครรภ์ได้ถึงแก่ความตาย และฟังเป็นยุติตามค าพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ซึ่งโจทก์ทั้งสองมิได้ฎีกาโต้แย้งว่า โจทก์ท้ังสองไม่มีอ านาจฟูองจ าเลยที่ ๓ คดีมีปัญหาต้อง
วินิจฉัยตามฎีกาของจาเลยที่ ๑ และท่ี ๒ ว่า จ าเลยที่ ๓ ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทารกถึงแก่ความตาย อันจะ 
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ท าให้จ าเลยที่ ๑ และท่ี ๒ ต้องรับผิดต่อโจทก์ท้ังสองหรือไม่ จ าเลยที่ ๑ และท่ี ๒ ฎีกาว่า จ าเลยที่ ๓ ได้ให้การ
รักษาท าคลอดแก่โจทก์ท่ี ๑ เป็น ไปตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แล้ว โดยค านึงถึงสุขภาพของแม่และเด็กและ
จากการแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนจากการผ่าตัด เหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของจ าเลยที่  3 
ปัญหาดังกล่าวได้ความจากโจทก์ที่ ๑ ว่า เมื่อไปถึงโรงพยาบาล พยาบาลได้พาโจทก์ท่ี ๑ ไปห้องคลอดและท า
ความสะอาดร่างกายจากนั้นให้โจทก์ท่ี ๑ นอนรอที่ห้องคลอด จนถึงเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา มีแพทย์หญิงคน
หนึ่งเข้ามาตรวจวัดช่องคลอดและสอบถามโจทก์ท่ี ๑ ว่าลูกคนแรกคลอดโดยวิธีธรรมชาติหรือไม่ โจทก์ท่ี ๑ บอก
ว่า คลอดโดยวิธีธรรมชาติ แพทย์หญิงคนดังกล่าวบอกว่าลูกคนแรกคลอดโดยวิธีธรรมชาติคนต่อไปก็คลอดโดยวิธี
ธรรมชาติได้เช่นกัน จากนั้นก็กลับออกไป ต่อมาเวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา จ าเลยที่ ๓ เข้ามาตรวจครรภ์ แล้วสั่ง
ให้พยาบาลให้น้ าเกลือแก่โจทก์ที่ ๑ ต่อมาเวลาประมาณ ๑๓ นาฬิกา พยาบาลได้น าออกซิเจนมาครอบจมูกช่วย
หายใจบอกว่าเพ่ือให้ทารกมีอากาศหายใจ จนถึงประมาณ ๑๖ นาฬิกา จ าเลยที่ ๓ เข้ามาในห้องคลอดและตรวจ
ครรภ์ของโจทก์ที่ ๑ แล้วบอกว่ายังไม่สามารถคลอดเองได้ต้องผ่าตัดเอาทารกออก จากนั้นเวลาประมาณ ๑๗ 
นาฬิกา พยาบาลน าโจทก์ท่ี ๑ เข้าห้องผ่าตัดหลังจากนั้น โจทก์ท่ี ๑ ไม่รู้สึกตัวอีกเลย โจทก์ท่ี๑ เพ่ิงทราบว่าบุตร
ของโจทก์ที่ ๑ เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้น เห็นว่า จากพยานหลักฐานโจทก์ท้ังสองไม่ปรากฏว่าจาเลยที่๓ ประมาทเลินเล่อ
ในการตรวจรักษาโจทก์ที่ ๑ หรือได้ละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติทางการแพทย์อย่างไร แต่กลับเจือสมกับ
ค าเบิกความของจ าเลยที่ ๓ และนางรัศมี สุวัณณสังข์ พยาบาลผู้ดูแลโจทก์ท่ี ๑ พยานจ าเลยทั้งสามว่า เมื่อได้รับ
ตัวโจทก์ท่ี ๑ ไว้แล้ว ได้มีการสอบถามประวัติของโจทก์ที่ ๑ จึงทราบว่าโจทก์ท่ี ๑ เคยคลอดบุตรคนแรกโดยวิธี
ธรรมชาติมาแล้ว จาเลยที่ ๓ จึงประเมินว่าในครั้งนี้ก็น่าจะคลอดโดยวิธีธรรมชาติได้ ต่อมานางรัศมีและจ าเลยที่ ๓ 
ได้ตรวจสุขภาพและช่องคลอดของโจทก์ที่ ๑ เป็น ระยะๆ ต่อเนื่องกัน พบว่า ทารกในครรภ์มีการเต้นของหัวใจเป็น
ปกติ ความสัมพันธ์ของการเปิดปากมดลูกและการเคลื่อนที่ลงต่ าของส่วนน าปกติรายละเอียดปรากฏตามบันทึก
ประเมินสมรรถนะผู้ปุวย และกราฟช่วยดูแลการเจ็บครรภ์คลอด เมื่อพบว่าสีของน้ าคร่าที่ไหลออกมามีสีผิดปกติ 
จ าเลยที่ ๓ ก็ให้การรักษาเบื้องต้นโดยการให้น้ าเกลือและออกซิเจนทันที ซึ่งความผิดปกติของสีน้ าคร่ านี้นางรัศมีก็
เบิกความยืนยันว่า มีปริมาณน้อยเพียง ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตรและเป็นปกติท่ีพบได้ในคนไข้ท่ัวไป ทั้งยังได้ความ
จากจ าเลยที่ ๓ ว่าการบีบตัวของมดลูกและทารกมีการเต้นของหัวใจเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเข้าห้อง
ผ่าตัดตามบันทึกการตรวจ แสดงว่าในช่วงเวลา ๑๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาที่จ าเลยที่ ๓ เข้าไปตรวจครรภ์โจทก์ท่ี ๑ 
ในครั้งแรกจนถึงเวลา ๑๖ นาฬิกา ยังไม่มีสิ่งผิดปกติท่ีจะต้องผ่าตัดแต่อย่างใด เหตุที่จ าเลยที่ ๓ ต้องผ่าตัดท า
คลอดโจทก์ท่ี ๑ ก็เนื่องจากส่วนน าไม่เคลื่อนต่ าลงตามท่ีควรจะเป็นซึ่งก่อนท าการผ่าตัดจ าเลยที่ ๓ ก็ได้พิจารณา
ทางเลือก ๒ ทาง คือการผ่าตัดท าคลอดกับการใช้เครื่องดูดออก แต่เม่ือประเมินแล้วจ าเลยที่ ๓ เห็นว่าศีรษะทารก
อยู่สูงหากใช้เครื่องดูดอาจไม่ปลอดภัยทั้งแม่และเด็ก จึงตัดสินใจผ่าตัด ดังนั้น การไม่รีบผ่าตัดและผ่าตัดล่าช้าไป
บ้าง จึงหาใช่เป็นข้อบ่งชี้ว่าจ าเลยที่ ๓ ประมาทเลินเล่อในการตรวจรักษาหรือตัดสินใจผิดพลาดดังที่ศาลอุทธรณ์
ภาค ๑ วินิจฉัยไม่ นอกจากนี้ในการผ่าตัดก็ได้ความจากจ าเลยที่ ๓ ว่า ได้มีการใช้ทีมแพทย์พยาบาลตามมาตรฐาน 
เมื่อผ่าตัดทารกออกมาพบว่าหัวใจทารกไม่เต้น ทีมผ่าตัดได้ท าการปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ ให้ยากกระตุ้น และใส่
ท่อช่วยหายใจ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตทารกไว้ได้ ประกอบกับยังได้ความจากค าเบิกความของนายแพทย์อากฤษฎิ์ 
บญสงวน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชโรงพยาบาลสมุทรปราการพยานโจทก์ท้ังสองว่า พยานตรวจดูการ
ปฏิบัติงานของแพทย์ที่ท าคลอดรายนี้แล้ว เห็นว่า การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อันเป็นการสนับสนุนข้อน าสืบ
ของจ าเลยทั้งสามให้มีน้ าหนักในการรับฟังมากข้ึน แม้ต่อมาจะปรากฏว่าทางโรงพยาบาลจังหวั ดสมุทรปราการจะ
ได้มอบศพทารกให้มูลนิธิร่วมกุศลไปเผา โดยมิได้รับความยินยอมจากโจทก์ทั้งสองก็ตาม ก็เป็นเรื่องวิธีปฏิบัติของ
ทางโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการ หาได้เก่ียวข้องกับจ าเลยที่ ๓ ไม่ ทั้งยังได้ความจากนายน้อย ชอบธรรม  
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พนักงานรักษาศพของโรงพยาบาลสมุทรปราการ พยานจ าเลยทั้งสามว่า พยานเก็บศพทารกรายนี้ไว้ในตู้เย็น                
ในวันรุ่งขึ้นมีผู้หญิงสองคนมาขอดูศพทารกดังกล่าว แต่ไม่ได้พูดอะไร พยานเก็บศพทารกไว้จนถึงวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๔๒ ก็มอบให้มูลนิธิร่วมกุศลน าไปบ าเพ็ญกุศลซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติตามปกติ หาได้มีข้อพิรุธหรือน่าสงสัย
ไม่ และในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ท้ังสองได้ร้องเรียนหรือขอความเป็นธรรมต่อทางโรงพยาบาล
สมุทรปราการถึงสาเหตุการตายแต่อย่างใด เห็นว่า พยานหลักฐานของจ าเลยทั้งสามที่น าสืบมามีน้ าหนักมากกว่า
พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสอง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจ าเลยที่ ๓ ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจรักษาโจทก์ที่ ๑ 
ตามความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพแพทย์แล้ว การกระท าของจ าเลยที่ ๓ จึงไม่เป็นการละเมิดต่อ
โจทก์ท้ังสอง จ าเลยที่ ๑ และท่ี ๒ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จ าเลยที่ ๓ สังกัดจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ท้ังสอง             
ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจ าเลยที่ ๑ และท่ี ๒ ฟังขึ้น”  

ค าพิพากษาฎีกา ๗๙๗๕/๒๕๔๙ รถบรรทุกและข้าวสารบนรถบรรทุกของโจทก์ถูกยึดไว้เป็นของกลางในการ
ด าเนินคดีอาญาโดยจ าเลยที่ ๓ เป็นพนักงานสอบสวน มีหน้าที่ดูแลรักษารถบรรทุกและข้าวสารของกลางไว้
ระหว่างสอบสวนโดยต้องใช้ความระมัดระวังดูแลเหมือนเช่นวิญญูชนพึงดูแลทรัพย์สินของตนเอง เฉพาะอย่างยิ่งมี
ข้าวสารบรรจุกระสอบถึง ๒๐๐ กระสอบ มูลค่าหลายแสนบาทบรรทุกอยู่บนรถจะต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นมิให้           
สูญหายหรือได้รับความเสียหาย การที่จ าเลยที่ ๓ น ารถบรรทุกไปจอดในรั้วของสถานีต ารวจได้ เป็นเพียงการน า
รถบรรทุกไปจอดไว้เท่านั้น มิใช่เป็นการดูแลรักษาทรัพย์สิน แม้จะได้เก็บกุญแจรถไว้ แล้วเอาโซ่และกุญแจล็อก
ระหว่างพวงมาลัยกับคลัตซ์และได้ตรวจดูบ่อยๆ แต่การจอดรถบรรทุกไว้ข้างถนนโดยมิได้จัดให้มีผู้ดูแลรักษาตาม
สมควรย่อมเปิดโอกาสให้คนร้ายลักรถบรรทุกและข้าวสารไปได้โดยง่าย จ าเลยที่ ๓ จึงมิได้ใช้ความระมัดระวังดูแล
รถบรรทุกและข้าวสารเหมือนเช่นวิญญูชนพึงดูแล รักษาทรัพย์สินของตนเองเป็นเหตุให้รถบรรทุกและข้าวสาร           
สูญหายไปถือได้ว่าเป็น ความประมาทเลินเล่อของจาเลยที่ ๓ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาละเมิด (กิตติบดี ใยพูล) 
ค าพิพากษาฎีกา ๑๔๗๒/๒๕๔๗ จ าเลยที่ ๑ มีหน้าที่ขับรถยนต์โดยสารน านักทัศนาจรไปเที่ยวและพาเข้าพักท่ี               
รีสอร์ท จึงมีหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์โดยสารดังกล่าวในระหว่างที่พักอยู่ที่รีสอร์ท ให้ปลอดภัยด้วย อันเป็นหน้าที่ใน
ทางการที่จ้างของจ าเลยที่ ๒ การที่จ าเลยที่ ๑ เมาสุราไม่เฝูารถยนต์โดยสารเอง แต่กลับให้ ก. พนักงานประจ ารถ
นอนเฝูารถยนต์โดยสารแทน ทั้งที่ได้ยิน ก. พูด ว่าจะออกไปเที่ยวข้างนอก และยังได้เสียบกุญแจรถไว้ที่สวิตช์ติด
เครื่องยนต์ มิได้นาไปเก็บรักษาไว้ให้ปลอดภัย จึงเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ ก. ถือโอกาส
ลักลอบขับรถยนต์โดยสารดังกล่าวไปเที่ยวข้างนอกและท าละเมิดต่อโจทก์ การที่ ก. ขับรถยนต์โดยสารดังกล่าว
โดยประมาทเลินเล่อพลิกคว่ าเฉี่ยวชนราวเหล็กกันอันตรายพร้อมเสาของโจทก์เสียหาย ถือได้ว่าจ าเลยที่ ๑ มีส่วน
ร่วมกับ ก. ท าละเมิดต่อโจทก์ด้วย ความเสียหายดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงจากการที่จ าเลยที่ ๑ ประมาทเลินเล่อ
ไม่ควบคุมดูแลรักษารถยนต์โดยสารอันเดินด้วยกาลังเครื่องจักรกลให้ปลอดภัยตามหน้าที่ในทางการที่จ้างของ
จ าเลยที่ ๒ จ าเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ในฐานะผู้ร่วมท าละเมิดด้วย ส่วนจ าเลยที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดกับจ าเลย
ที่ ๑ ในฐานะนายจ้าง 
 
  3. กระท าโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
  การที่จะพิจารณาว่ากรณีใดเป็นการกระท าด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ    
เจ้าหน้าที่หรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบ หรือศาล ซึ่ง        
ความประมาทเลินเล่อนั้นเป็นการกระท าที่มิใช่โดยเจตนาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผล แต่เป็นการกระท าโดย
ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจ าต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ โดยวิสัย หมายถึง สภาพ 
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เกี่ยวกับตัวผู้กระท า เช่น การเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หรือชั้นผู้น้อย เป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดา เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่ง และหมายรวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นั้นด้วย เป็นต้น 
  ส่วนอย่างไรเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงย่อมข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละกรณีไป                 
ซึ่งในกรณีการกระท าด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาลปกครองสูงสุดได้ให้ความหมายไว้ว่า                  
หมายถึงการกระท าโดยมิได้เจตนา แต่เป็นการกระท าซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น 
และหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจปูองกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวัง
เช่นว่านั้นเลย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 10/2552) คือ 
  1) มีลักษณะไปในทางท่ีบุคคลนั้น ได้กระท าไปโดยขาดความระมัดระวัง 
  2) ที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก เช่น พึงคาดเห็นได้ว่าความเสียหายอาจเกิดข้ึนได้ 
หรือหากระมัดระวังสักเล็กน้อย ก็คงคาดเห็นการอันอาจเกิดความเสียหายเช่นนั้น 

ตัวอย่างการกระท าที่ถือว่าเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 55 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ .13/2548 การที่กรรมการตรวจการจ้างท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจเกี่ยวกับ
การเพ่ิมและลดเนื้องานตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโดยไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริงจน
เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายเนื่องจากงานส่วนที่ลดมีราคาสูงกว่างานส่วนที่ผู้รับจ้างต้องท าเพ่ิม          
ถือเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.338-339/2549 การน ารถยนต์ของทางราชการไปเก็บรักษาที่บ้านพักของ
ตนเป็นประจ าทุกวันโดยสถานที่ดังกล่าวไม่มีรั้วรอบขอบชิดเป็นเส้นทางสาธารณะที่คนทั่วไปใช้ร่วมกันและไม่มี 
การจัดเวรยามจนเป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการถูกขโมยไปถือเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ .267/2550 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่จดบันทึกการปฏิบัติงานของ           
ผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานเพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบทุกสัปดาห์การที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไปดูแลงานบางวันและมิได้จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและ
เหตุการณ์แวดล้อมรายวันและบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
พ.กลาง ที่ 1287/2549 ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมไว้ล่วงหน้าและไม่ท าลาย
ใบเสร็จดังกล่าวก่อนที่จะย้ายไปด ารงต าแหน่งอื่น จนท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชานาใบเสร็จไปเรียกเก็บเงินเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน ถือได้ว่าเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
ค าพิพากษาศาลปกครองขอนแก่นที่  133/2551การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทั้งที่ผู้รับจ้างไม่ได้ด าเนินการตามที่
ก าหนดในสัญญาเป็นการฝุ าฝืนต่อระเบียบของทางราชการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินเป็นการกระท าด้วย                
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 462/2551การที่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้รถยนต์ของทางราชการ 
และน ารถไปจอดไว้ที่พักได้เฉพาะกรณีจ าเป็นเร่งด่วน หรือที่จอดรถของทางราชการไม่ปลอดภัย โดยจอดรถไว้นอก
รั้วบริเวณหน้าบ้านพักทั้งท่ีสามารถน ารถยนต์เข้าไปจอดภายในบ้านพัก เป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการสูญหาย 
ถือเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 549/2551กรณีเจ้าหน้าที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ และขออนุญาตน ารถของ
ทางราชการมาเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักของตน ทราบว่าพนักงานขับรถไม่น ารถมาเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักของตน
ภายในเวลาอันสมควร แต่มิได้เอาใจใส่ติดตามรถยนต์กลับคืนมาให้เพียงพอตามวิสัยและพฤติการณ์ที่ผู้ควบคุมรถ
พึงกระท า และมิได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นเหตุให้พนักงานขับรถน ารถไปใช้จนเกิดอุบัติเหตุ ถือว่า 
ความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ควบคุมรถจึงต้องรับผิดชดใช้             
ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ50  
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 72/2552 อ. 73/2550 อ. 456/2550การที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่
ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอากรและเงินผลประโยชน์ของรัฐ ไม่จัดท าสมุดทะเบียนคุมเช็ค ตาม
ระเบียบของทางราชการ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตยักยอกเงิน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  

ตัวอย่างการกระท าที่ไม่ถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.670/2554เมื่อไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานชันเจนว่าผู้ฟูองคดีขับรถด้วย
ความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดและการที่ผู้ฟูองคดีบังคับรถหลบรถคันอื่นที่วิ่งตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดก็เพ่ือ
ปูองกันมิให้รถของทางราชการชนกับรถคันอื่น  ทั้งการสอบสวนรับฟังได้ว่าผู้ฟูองคดีได้พักผ่อนเพียงพอที่จะท า
หน้าที่ขับรถยนต์และไม่ได้ดื่มสุราระหว่างขับรถ อันอาจน ามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้พนักงานสอบสวนซึ่ง
รับแจ้งอุบัติเหตุเห็นว่าน่าเชื่อว่าอุบัติเหตุเกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่การที่ผู้ฟูองคดีขับรถแซงรถหลายคันซึ่งแล่นตาม
กันมาในช่องทางเดียวกัน  ผู้ฟูองคดีต้องระลึกอยู่เสมอว่าในภาวการณ์เช่นนั้นอาจมีรถคันอื่นแล่นเปลี่ยนช่องทาง
ออกมาด้านขวาได้ตลอด  แสดงให้เห็นว่าผู้ฟูองคดีปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตาม
วิสัยและพฤติการณ์และผู้ฟูองคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่  อุบัติเหตุจึงเกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อของผู้ฟูองคดี แต่ไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น ผู้ฟูองคดี
จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการตามมาตรา 8 ประกอบมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.716/2554 จากบทบัญญัติมาตรา 10 วรรคหนึ่งและมาตรา 8 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 การกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หมายถึง การกระท าโดยมิได้เจตนา  แต่เป็นการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะ
เช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่ไม่ได้ใช้อย่างเพียงพอ 
โดยมีลักษณะไปในทางท่ีบุคคลนั้นได้กระท าไปโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับถนนเปียกและไม่มีแสงสว่าง ประกอบกับมีผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์วิ่งสวนทางบนไหล่ทางแล้วขับตัด
หน้าในระยะกระชั้นชิด การที่ผู้ฟูองคดีเหยียบห้ามล้อและหับหลบรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์
บรรทุกคันที่จอดอยู่ ซึ่งเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวังที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจัก
ต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์  แต่การที่มีรถจักรยานยนต์วิ่งสวนมาบนไหล่ทางและขับตัดหน้า รถยนต์ที่ผู้ฟูองคดี
ขับสวนมาในระยะกระชั้นชิด ย่อมอยู่ในวิสัยและพฤติการณ์ที่ผู้ฟูองคดีจะต้องใช้ความระมัดระวังเฉกเช่นคนขับรถ
ที่ดีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  โดยการห้ามล้อให้รถหยุดหรือช้าลงเพ่ือลดความรุนแรงลงหรือให้พ้นจาก 
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อุบัติเหตุ การที่ผู้ฟูองคดีห้ามล้อและหักหลบรถจักรยานยนต์ที่มีบุคคลภายนอกขับข่ีผิดช่องทางเดินรถและตัดหน้า
รถยนต์คันที่ผู้ฟูองคดีขับอย่างกะทันหัน เป็นเหตุการณ์ตามปกติที่ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ดีพึงต้องกระท า ฉะนั้น จึงรับฟัง
ไม่ได้ว่าผู้ฟูองคดีได้กระท าการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมี
ตามวิสัยและพฤติการณ์ อันจะถือเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟูองคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.455/2554  ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมให้การรับสารภาพว่ามีการเตรียมการแบ่ง
หน้าที่กันท า รถยนต์จอดอยู่บริเวณข้างโรงจอดรถในที่ท าการมีการปิดล็อคประตูรถยนต์และประตูรั้ว การที่รถยนต์
สูญหายเกิดจากคนร้ายจ านวน 6 คน ได้โจรกรรมรถยนต์โดยใช้ไขควงปากแบนถอดกระจ าด้านหลังคนขับ ปลด
ล็อคประตูและท าการต่อสายไฟตรงขับรถออกไปขายประเทศเพ่ือนบ้าน โดยลักษณะการกระท าของคนร้ายได้
ร่วมกันเป็นแก๊งลักรถยนต์มีการแบ่งหน้าที่กันท า มีการเตรียมการเป็นอย่างดี และได้ร่วมกันโจรกรรมรถยนต์
มาแล้วหลายคัน จึงรับฟังได้ว่าผู้ต้องหาซึ่งมีจ านวนมากมีความเชี่ยวชาญในการโจรกรรมรถยนต์ มีการวางแผนไว้
ล่วงหน้า แม้ว่าในคืนเกิดเหตุผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามจะนอนอยู่ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ก็เป็นการ
ยากท่ีจะปูองกันมิให้รถยนต์ถูกโจรกรรมไป เนื่องจากในสภาวะเช่นนั้น กลุ่มผู้ต้องหาสามารถจะท าร้ายผู้ที่ขัดขวาง
การโจรกรรมได้ตลอดเวลา ดังนั้น หากผู้ฟูองคดีจะอยู่เวรในคืนเกิดเหตุก็ไม่อาจยืนยันได้แน่ชัดว่าจะสามารถ
ปูองกันไม่ให้มีการโจรกรรมรถยนต์ไปได้  และพยานหลักฐานยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟูองคดีมีพฤติการณ์ตามท่ีผู้ถูกฟูอง
คดีโต้แย้ง  และแม้ว่าจะจอดรถยนต์ไว้ในสถานที่จอดรถยนต์ แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ของผู้ต้องหาที่ท าการ
โจรกรรมรถยนต์ ยังรับฟังไม่ได้ว่ารถยนต์จะไม่ถูกโจรกรรมโดยเด็ดขาด จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟูองคดีกระท าการ
ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นผลให้รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถูกโจรกรรม           
ผู้ฟูองคดีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 จึงพิพากษาเพิกถอนค าสั่งของผู้ฟูองคดี 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.487/2558 แม้การใช้จ่ายจะไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ แต่หาก
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยส่วนรวมและมีพยานหลักฐานที่ชี้แจงได้ก็ไม่อาจถือว่าเป็นความเสียหายของ
หน่วยงานผู้รับบริจาค และเมื่อพิจารณาหลักฐานการขอเบิกเงินและการอนุมัติใช้จ่ายเงินแล้วเห็นว่า แม้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของโรงเรียน เพียงแต่หลักฐานการเบิกจ่ายและการอนุมัติไม่สามารถน ามาเป็น
หลักฐานการจ่ายตามระเบียบของทางราชการได้ก็ตาม แต่การที่ผู้ฟูองคดีอนุมัติให้น าเงินบริจาคไปใช้โดยไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระท าละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟูองคดีไม่มีเจตนาที่จะไม่น าเงินส่งเข้าบัญชีของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
เพียงแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเท่านั้น และที่ผ่านมาการรับบริจาคเงินส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าระบบของ
ราชการ โดยเมื่อได้รับมอบมาแล้วจะมีการเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟเพ่ือใช้จ่ายตามที่ผู้อ านวยการอนุมัติต่อไป เมื่อการ
อนุมัติให้น าเงินบริจาคไปใช้จ่ายของผู้ฟูองคดีล้วนแต่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางโรงเรียนและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ประกอบกับหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และไม่เบิก
ซ้ าซ้อนกับเงินของทางราชการที่จะท าให้ราชการเสียหาย จึงถือได้ว่าการกระท าของผู้ฟูองคดีเป็นการกระท าโดย
ประมาทเลินเล่อธรรมดา มิใช่การกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น ผู้ฟูองคดีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ 
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ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โรงเรียนตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แต่อย่างใด ค าสั่งให้ผู้ฟูองคดีชดใช้เงินคืนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะ
เป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
  เจ้าหน้าที่ ตามนัยมาตรา 4 เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่โดยที่พระราชบัญญัตินี้เน้นถึงการท างานแทนรัฐในลักษณะเจ้าหน้าที่ของภาครัฐทุกประเภท ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ตามค านิยามดังกล่าวจึงหมายความถึงบุคลากรทุกประเภทที่ท างานให้กับรัฐ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือ 
จะเป็นกรรมการ และไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะใด 
  ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัตินี้ได้นั้นจะต้องอยู่ในฐานะท่ีเป็น
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและได้กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ การที่จะพิจารณาว่าลูกจ้าง คนใดเป็น
“เจ้าหน้าที”่ หรือไม่นั้น อาจพิจารณาโดยจ าแนกตามลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ 
บุคคลในสังกัดออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  1. ลูกจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติงาน
ประจ าและต่อเนื่องมีการก าหนดอัตราเงินเดือนการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ หรือระเบียบว่าด้วย
ลูกจ้างประจ า หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นเจ้าหน้าที่ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย               
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  ตัวอย่าง ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานลักษณะเป็นการประจ าและต่อเนื่อง มีการก าหนดอัตรา
เงินเดือนการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษทางวินัย ลูกจ้างประเภทนี้มีฐานะเป็น “เจ้าหน้าที”่ ตา ม
พระราชบัญญัตินี้และความรับผิดในมูลละเมิดของลูกจ้างประเภทนี้ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติของ 
พระราชบัญญัตินี้ 
  2. ลูกจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวเฉพาะงานไม่ว่าจะเป็นสัญญา
จ้างเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างดังกล่าวกับหน่วยงานที่ว่าจ้างย่อมเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากลูกจ้างกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ความรับผิดทางละเมิดย่อมเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  ตัวอย่าง การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ท าสัญญาแต่งตั้งเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ               
นิติบุคคลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ท าหน้าที่เป็นตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟูา เป็นผู้จัดหาเอาบุคคล              
มาเป็นผู้ปฏิบัติงานแทน เช่น แก้กระแสไฟฟูาขัดข้อง ตามสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จโดยสัญญาดังกล่าวเป็น
สัญญาจ้างท าของ ตามนัยมาตรา  428 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น คู่สัญญาของ กฟภ. และ
ลูกจ้างของคู่สัญญา   จึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ กฟภ. และไม่เป็น “เจ้าหน้าที่” ตามมาตรา  4 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 869/2542) 
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  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือ
พระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของ
รัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
  สรุปว่าหน่วยงานของรัฐตามค านิยามดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 
  1.ราชการส่วนกลาง ได้แก่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะ
เป็นกรมและราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ 
  2.ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
  3.รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เป็น
บริษัทจ ากัด เนื่องจากจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายเอกชน 
  4. หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานที่ไม่เข้า
ลักษณะความหมายดังกล่าวข้างต้นจึงไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้เช่น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจทางการเงินและประกอบกิจการอื่นให้สอดคล้องกับหลักการ
ของศาสนาอิสลาม แม้มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง แต่ตามพระราชบัญญัติระบุโดยชัดเจนว่าไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่อยู่ใน
กฎหมายคุ้มครองแรงงานและเม่ือจัดตั้งขึ้นระยะหนึ่งและต้องน าหุ้นออกขาย 
  การตีความว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานของรัฐมีความส าคัญ เนื่องจากถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติละเมิดเช่นเดียวกัน แล้วเกิดกรณีหากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานกระท าให้เกิดความเสียหาย
หรือเจ้าหน้าที่กระท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้อง 
แต่งตั้งกรรมการละเมิดร่วมกัน 
 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มี 2 ประเภท 
  ประเภทท่ี 1การกระท าละเมิดต่อเอกชนหรือบุคคลภายนอกความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ท า
ละเมิดแก่เอกชนหรือบุคคลภายนอก เป็นไปตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  ประเภทท่ี 2 การกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดแก่
หน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามความในมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 
  การจะพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐต่อบุคคลภายนอก ตามประเภทท่ี 
๑ แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
  1. กรณีการกระท าละเมิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (มาตรา 5) 
  2. กรณีการกระท าละเมิดเป็นการกระท านอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (มาตรา 6) 
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  กรณีที่  1 ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ 
  มาตรา 5 บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าที่ของ
ตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟูองหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟูอง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง” 
  เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้กระท าการละเมิด หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด/ถูกฟูองแทนเจ้าหน้าที่ 
ตามมาตรา 5 วรรคแรก ผู้เสียหายต้องฟูองหน่วยงานของรัฐ จะฟูองเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 
ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 286/2547แต่กรณียังไม่มีค าพิพากษาสูงสุดเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ของทางราชการไป
ติดต่องานราชการแล้วเกิดอุบัติเหตุชนรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ผู้นั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในผลแห่งละเมิดนั้น โดยบุคคลภายนอกหรือประชาชน ผู้ได้รับความเสียหาย
สามารถฟูองคดีให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้แต่จะฟูองร้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ไล่จับผู้ร้ายแล้วเกิดการยิงต่อสู้กันกระสุนปืนพลาดเปูาหมายไปถูกประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต กรณีเช่นนี้ 
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในผลแห่งละเมิดนั้น บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายสามารถร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ แต่จะฟูองร้อง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ท านองเดียวกันกับกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด ผู้ได้รับความเสียหายก็สามารถฟูองหรือร้อง
ขอให้กระทรวงการคลังชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ตามมาตรา 5 วรรค 2 แต่จะฟูองร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้โดยตรง
ไม่ได้ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด
กระทรวงการคลังจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 64/2552) หรือ
กรณีคณะรัฐมนตรี ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คณะรัฐมนตรีมิใช่หน่วยงานของรัฐ และไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐ
แห่งใด จึงถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิด  
  การพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ พิจารณาจาก 
  1.เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม ่
  ตัวอย่าง สรรพสามิตจังหวัดเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ของส านักงาน แล้วพนักงาน            
ขับรถยนต์ขับรถไปชนกับรถคันอื่น ถือว่าพนักงานขับรถยนต์กระท าละเมิดโดยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
  2.เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่
  ตัวอย่าง สรรพสามิตจังหวัดจะต้องเดินทางไปราชการ แต่พนักงานขับรถยนต์ลาหยุด จึงขอให้
เจ้าหน้าที่การเงินช่วยขับรถให้แทน หากรถเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นกรณีเช่นนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติ
หน้าที่ตามค าสั่ง 

  กรณีที ่2 ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐที่เกิดขึ้นจากการกระท านอกเหนือการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที ่
  มาตรา 6 บัญญัติว่า “ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้น เป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้อง
หน่วยงานของรัฐไม่ได้” 
  ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ (นอกเหนือการปฏิบัติ
หน้าที่)หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิดหรือถูกฟูอง ตามมาตรา  6 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ
กล่าวคือเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้เป็นการเฉพาะตัว 
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  การพิจารณาว่าเป็นการกระท านอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พิจารณาจาก
พฤติกรรม ต้องเป็นการส่วนตัวโดยแท้ 
  ตัวอย่าง พนักงานไปรษณีย์จอดรถเก็บจดหมายข้างทาง ต ารวจบอกว่าจอดไม่ได้เนื่องจากเป็น
ชั่วโมงเร่งด่วน พนักงานไปรษณีย์โมโหจึงออกรถอย่างแรงเป็นเหตุให้ต ารวจหัวฟาดพ้ืน การกระท าดังกล่าวเป็นการ
กระท านอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการกระท าส่วนตัวโดยแท้ 
  เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งมิได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ไปทะเลาะวิวาทแล้วท าร้าย
ร่างกายประชาชนเช่นนี้ถือว่าเป็นการกระท าละเมิดโดยส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเอง เนื่องจากมิใช่กิจการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจออกเวรแล้วไปตลาดและประสบเหตุคนทะเลาะวิวาทกันอยู่แล้วเข้าไป
ระงับเหตุและเกิดปืนลั่นไปถูกชาวบ้านในบริเวณนั้นการกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการเข้าไประงับเหตุดังกล่าว
ถือว่าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากต ารวจมีอ านาจหน้าที่จับกุมผู้กระท าความผิดหรือระงับเหตุซึ่ง
หน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

  การกระท าละเมิดต่อเอกชนหรือบุคคลภายนอกพระราชบัญญัติ นี้มีบทบัญญัติให้ผู้เสียหายใช้
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 2 ทาง คือ 
  1. ใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาล ตามนัยมาตรา 5 หรือมาตรา 6 หรือ 
  2. ใช้สิทธิยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา 11 
  ทางท่ี 1 การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล 
  บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายสามารถฟูองคดีต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษา  หรือค าสั่ง
ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรง โดยไม่ต้องยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐก่อน
โดยหากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายต้องฟูองเจ้าหน้าที่โดยตรงจะ
ฟูองหน่วยงานของรัฐไม่ได้ (มาตรา 6) แต่หากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการกระท าในการปฏิบัติ 
หน้าที่ผู้เสียหายต้องฟูองหน่วยงานของรัฐโดยตรงจะฟูองเจ้าหน้าที่ไม่ได้ (มาตรา 5) 
  บุคคลภายนอก คือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้เสียหายได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของเจ้าหน้าที่และ
ให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐคนอ่ืนไม่ว่า
เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดจะสังกัดหน่วยงานเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือสังกัดหน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 
  ตัวอย่าง นาย ส. ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ า กรุงเทพมหานคร 
(กทม.) และนาย ป.ลูกจ้างประจ าต าแหน่งคนงานท าหน้าที่รดน้ าต้นไม้ริมถนน ในระหว่างการขับรถยนต์บรรทุกน้ า
ออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอย่างกะทันหัน นาย ส.จึงห้ามล้อรถยนต์
บรรทุกน้ าอย่างแรง ท าให้รถยนต์บรรทุกน้ าพลิกคว่ าได้รับความเสียหาย นาย ส.ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วน               
นาย ป. ได้รับบาดเจ็บสาหัส กรณีดังกล่าวถือว่า นาย ส. พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ กทม. 
กระท าละเมิดต่อนาย ป. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ กทม. เช่นกัน เมื่อนาย ป. มิได้มีส่วนร่วมในการกระท าละเมิดและ
เป็นผู้ได้รับความเสียหาย จากการกระท าละเมิดของนาย ส. นาย ป.จึงเป็น "ผู้เสียหาย" และมีสิทธิเรียกร้องให้ 
กทม. ต้นสังกัดของนาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ (ความเห็ น
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 421/2543) 
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  อายุความในการใช้สิทธิของผู้เสียหาย 
  การใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาล ผู้เสียหายจะต้องฟูองคดีภายใน  1 ปี นับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟูองคดี แต่ไม่เกิน  10 ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดี หรืออีกนัยหนึ่ง ภายใน  1 ปี นับแต่วันรู้ถึง                  
การละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ดี การใช้สิทธิเรียกร้องตามท่ีก าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะดังกล่าวข้างต้น จะต้องกระท าภายในก าหนดอายุความทั่วไปตามมาตรา  448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ก าหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดแต่มูลละเมิดมีอายุความสิบปีนับแต่วันท าละเมิดด้วย 
ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที ่573/2549 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้ผู้เสียหายใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนได้ 2 ทาง กล่าวคือ ผู้เสียหายอาจฟูองคดีต่อศาลขอให้พิพากษาให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระท า
ละเมิดอยู่ในสังกัดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี แต่ไม่เกิน  10 
ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองดดี หรืออีกนัยหนึ่งภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้จะ
พึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกิน  10 ปีนับแต่วันท าละเมิดทางหนึ่ง กับผู้เสียหายอาจยื่นค าขอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดอยู่ในสังกัดให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ตนอีกทางหนึ่ง 
และแม้กฎหมายจะมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่าผู้เสียหายจะต้องยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณา              
ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนภายในระยะเวลาเท่าใด แต่ก็เป็นที่เห็นได้จากเหตุผลของเรื่อง
ว่าผู้เสียหายจะต้องยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน  1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้            
ค่าสินไหมทดแทนแต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันท าละเมิดเช่นเดียวกับการฟูองคดีต่อศาล 

  ทางท่ี 2 การใช้สิทธิยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา 11 
  บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้เสียหายสามารถยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐตามนัยมาตรา 11 
  มาตรา 11 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา  5 
ผู้เสียหายจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ 
ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นโดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงาน
ของรัฐมีค าสั่งเช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับ
แจ้งผลการวินิจฉัย 
  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือก ากับ 
หรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบ และขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะ
พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน”   
  การร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา  11 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ผู้เสียหายสามารถร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรง และเมื่อหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งเช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายไม่พอใจคาวินิจฉัย ก็
สามารถฟูองคดีต่อศาลได้ 
  พระราชบัญญัตินี้ได้ให้สิทธิแก่ผู้เสียหายที่จะเลือกใช้วิธียื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณา
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ แทนที่จะใช้วิธีฟูองคดีหน่วยงานของรัฐซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเป็นการสร้าง 
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ภาระให้แก่ประชาชนที่ถูกกระท าละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งบางครั้งค่าสินไหมทดแทนอาจจะเป็นจ านวนเงิน
เพียงไม่ก่ีพันบาท ซึ่งถ้าจะต้องไปฟูองคดีต่อศาลก็จะไม่คุ้มค่าทนายความและค่าธรรมเนียมต่างๆ กรณีที่ผู้เสียหาย
ได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลถือได้ว่าผู้เสียหายเลือกใช้สิทธิยื่นฟูองคดีต่อศาล
แล้ว แม้ต่อมาผู้เสียหายจะได้มีการยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหน่วยงานของรัฐไม่จ าต้อง
รับค าขอไว้พิจารณาเนื่องจากการที่ให้ทั้งหน่วยงานของรัฐและศาลพิจารณาเรื่องที่มีมูลเหตุอย่างเดียวกันอาจท าให้
การวินิจฉัยชี้ขาดแตกต่างกันได้ (เรื่องเสร็จที่ 603/2551) 
  การร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา  11 พระราชบัญญัติ
ละเมิดผู้เสียหายสามารถร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรง และเมื่อหน่วยงาน     
ของรัฐมีค าสั่งเช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายไม่พอใจค าวินิจฉัย ก็สามารถฟูองคดีต่อศาลได้ภายใน  90 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการวินิจฉัยได ้

  การยื่นค าขอ 

  ให้ผู้เสียหายยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดสังกัดอยู่โดยตรง หาก
เจ้าหน้าที่ไม่สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้ผู้เสียหายยื่นค าขอต่อกระทรวงการคลังในกรณีท่ีผู้เสียหายเห็นว่า 
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดเนื่องจากเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อผู้เสียหายในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะยื่นค าขอ
ต่อหน่วยงานของรัฐให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยหน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ใบ
รับค าขอต้องเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานของรัฐได้รับค าขอของผู้เสียหาย
แล้ว (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 603/2551) กระทรวงการคลังได้ก าหนดแบบใบรับค า
ขอให้หน่วยงานของรัฐทราบแล้ว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 12 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2558 ซึ่งการออกใบรับค าขอจะมีผลต่อการนับระยะเวลา 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.91/2547 ผู้เสียหายส่งค าขอทางไปรษณีย์และได้รับใบตอบรับของไปรษณีย์ 
ใบตอบรับของไปรษณีย์ไม่ใช่ใบรับค าขออันเป็นหลักฐานที่หน่วยงานเป็นผู้ออกให้ แต่เป็นเพียงหลักฐาน                 
ทางไปรษณีย์ว่าได้มีการส่งซองเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้รับแล้วเท่านั้น มิได้บ่งบอกว่าเอกสารในซองเป็นอะไร  

  วิธีการยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มี 2 วิธี 
  1. ยื่นค าขอด้วยตัวเอง 
  2.ยื่นค าขอทางจดหมาย กรณีเช่นนี้ให้ตอบใบรับค าขอโดยจดหมายเช่นกัน 
  กรณีท่ีผู้เสียหายยื่นผิดหน่วยงาน หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับเรื่องไว้ก่อน จะปฏิเสธไม่ได้ แล้วจึงส่ง
ต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดหรือกระท าละเมิด เมื่อส่งเรื่องแล้วต้องแจ้งต่อผู้เสียหายที่มายื่นค าขอว่าผู้ที่กระท า
ละเมิดคือใคร เพ่ือผู้เสียหายสามารถติดตามเรื่องได้ต่อไป โดยเริ่มนับเวลาในการพิจารณาค าขอ 180 วันจากวันที่ 
หน่วยงานที่กระท าละเมิดได้รับเรื่อง 
  สาระส าคัญของใบรับค าขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตัว แต่ควรมีสาระส าคัญดังนี้ 
  1. ชื่อหน่วยงานที่รับค าขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  2. เรื่องท่ีขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  3. วันเดือนปี ที่รับค าขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  4. ชื่อผู้ยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  5. จ านวนเงินที่ขอให้ชดใช้ 
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ระยะเวลาในการยื่นค าขอ 
  ผู้เสียหายต้องยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน  1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะ
พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกิน  10 ปี นับแต่วันกระท าละเมิด (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  573/2549) 
ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกับการยื่นฟูองคดีต่อศาล ดังนั้น หากผู้เสียหายยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐเมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว แม้หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาค าขอ ผู้เสียหายซึ่งไม่พอใจผลการวินิจฉัยก็ไม่มีสิทธิฟูองคดีต่อ
ศาลปกครองได้ เพราะถือว่าฟูองคดีเม่ือพ้นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

  การพิจารณาค าขอ 

  หากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค าขอพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับตน ก็ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้ึนเพื่อพิจารณาค าขอของบุคคลภายนอก 
  ระยะเวลาในการพิจารณาค าขอนั้น มีบัญญัติไว้ในมาตรา 11 วรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายใน  180 วันการพิจารณาค าขอจึงต้องกระท าโดยไม่ชักช้า และหากหน่วยงานของ
รัฐที่ได้รับค าขอพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับตน ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง                 
ความรับผิดทางละเมิดข้ึนเพื่อด าเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า  และจะต้องพิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายใน  180 
วัน  หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันภายในก าหนด ต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ
ก ากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ สามารถขอขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ แต่ไม่เกิน 180 วัน 
  เมื่อกฎหมายได้ก าหนดกระบวนการพิจารณา ระยะเวลาการพิจารณา และภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอไว้ชัดแจ้ง หากหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติ ย่อมถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของตนกระท าละเมิดจริง ให้ก าหนดค่าเสียหาย 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554และส่งค าสั่งนั้นให้แก่ผู้เสียหาย 
  กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของตนไม่ต้องรับผิดก็ให้ยกค าร้องและแจ้งให้             
ผู้ยื่นค าร้องทราบ 

  กรณีที่ยังไม่พอใจผลการพิจารณาค าขอ 
  หากผู้เสียหายไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ ให้มีสิทธิยื่นฟูองคดีต่อศาลที่มีเขต
อ านาจ ซึ่งอาจจะเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแล้วแต่กรณี ภายใน 90 วัน 
 
  เมื่อเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะมีเพียงใด ต้อง
พิจารณาตามมาตรา  8ซึ่งบัญญัติว่า  “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อ
การละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่
หน่วยงานของรัฐได้ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
  สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง จะมีได้เพียงใดให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรง
แห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้ 
  ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงาน 
ส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 
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  ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและ
เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น” 
  คือ หน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ก็
ต่อเมื่อ 
  1) เจ้าหน้าที่กระท าให้เกิดความเสียหายด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น 
(มาตรา 8 วรรคแรก)  
  2) ไม่ต้องเรียกให้ใช้เต็มจ านวนก็ได้ จะมีได้เพียงใดให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท า
และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ (มาตรา 8 วรรค 2)  
  3) สามารถหักความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงาน
ส่วนรวมออกจากความรับผิดได้ (มาตรา 8 วรรค 3) และ 
  4) เรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดได้เฉพาะส่วนความรับผิดของตนเท่านั้น (มาตรา 8 วรรค 4) 

  การหักส่วน ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงาน
ส่วนรวมออกจากความรับผิด (มาตรา 8 วรรค 3) 

ตัวอย่าง  เจ้าหน้าที่น ารถยนต์ของทางราชการไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนรถยนต์ของบุคคล                
ภายนอกเนื่องจากระบบเบรกของรถราชการไม่ทางานอันสืบเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่ง
มิได้จัดให้มีการบ ารุงรักษารถยนต์คันดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ หรือในกรณีระบบการฝึกงานของ
หน่วยงานบกพร่องโดยส่งเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ไปปฏิบัติงานในขณะที่ยังมิได้จัดให้มีการฝึกงานอย่างเพียงพอให้
ปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง เป็นต้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องหักส่วนแห่งความรับผิดและความบกพร่องดังกล่าว
ออกด้วยการพิจารณาว่าการละเมิดเกิดจากส่วนใดมากกว่ากัน และควรก าหนดสัดส่วนต่อกันเท่าใด                  
หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ             
การด าเนินงานส่วนรวม เมื่อได้หักส่วนความรับผิดดังกล่าวออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องชดใช้แล้ว 
ค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวมดังกล่าว 
ถือเป็นความรับผิดของหน่วยงานของรัฐตามนัยมาตรา  8 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

  การเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดได้เฉพาะส่วนความรับผิดของตนเท่านั้น ไม่น าหลักเรื่องลูกหนี้
ร่วมมาใช้บังคับ(มาตรา 8 วรรค 4)กรณีการกระท าละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น แต่เดิมก่อนกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้หากการกระท าละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน เจ้าหน้าที่ทั้งหลายนั้นต้องร่วมกันรับผิดอย่าง
ลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดฉบับนี้ ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจมีส่วนร่วมในการกระทาละเมิด
แต่เป็นเพียงผู้กระท าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ชดใช้แต่เฉพาะในส่วนของตนเองเท่านั้น 
เช่นในฐาน ะผู้บังคับบัญชาปล่อยปะละเลยอาจต้องรับผิดชดใช้เพียงอัตราร้อยละ  60 ของค่าเสียหายเท่านั้น               
ก็เป็นไปได้ หรือหากอยู่ในฐานะท่ียากแก่การควบคุมดูแลบุคคลดังกล่าวอาจไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายเลยหรือชดใช้
อัตราน้อยที่สุดก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีไป 
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  ในกรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกนั้น แม้ว่า เจ้าหน้าที่จะไม่ต้องรับผิดโดยตรงต่อ
ผู้เสียหายก็ตาม แต่ก็มิได้พ้นความรับผิดไปทั้งหมด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่จะมีความรับผิดเพียง  2 ระดับเท่านั้น คือ 
กรณีจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กรณีเจ้าหน้าที่กระท าโดยประมาทเลินเล่อไม่ถึง
ขั้นร้ายแรง หน่วยงานของรัฐไม่สามารถไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ได้อีกต่อไปเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายไปแล้ว ความรับผิดตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ไม่สามารถไล่เบี้ย
เอาจากเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดได้แต่หากเป็นกรณีเจ้าหน้าที่กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
หน่วยงานของรัฐยังมีสิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดดังกล่าวต่อไป 

  อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย 

  มาตรา 9 บัญญัติว่า “ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธิ
ที่จะเรียกให้อีกฝุายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน ให้มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย ”ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นค่าสินไหมทดแทนตามค าขอของ
บุคคลภายนอกหรือค่าสินไหมทดแทนตามค าพิพากษาเมื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินไปแล้วสามารถไล่เบี้ย
ให้อีกฝุายชดใช้แก่ตนได้ภายใน  1 ปี นับแต่วันที่จ่ายเงินไป แม้จะเกินก าหนดอายุความ  10 ปี นับแต่เหตุเกิด                
ก็สามารถไล่เบี้ยได้แต่ต้องภายใน 1 ปี ดังกล่าวเพราะเป็นการรับช่วงสิทธิจากบุคคลภายนอกมาไล่เบี้ย 

  การพิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดแก่หน่วยงานของรัฐ ตามประเภทท่ี 2 

  มาตรา 10บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากเจ้าหน้าที่ให้น าบทบัญญัติมาตรา  8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนดอายุ
ความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และ
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนนั้น มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคาสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง” 
  หากเป็นกรณีเจ้าหน้าที่กระท าการในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายขึ้นกับหน่วยงานของ
รัฐในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานน าบทบัญญัติกรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อ
บุคคลภายนอก ตามมาตรา  8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ ต้องเป็นกรณีเจ้าหน้าที่กระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงต้องรับผิด ต้องค านึงถึงความเป็นธรรมที่จะให้แก่เจ้าหน้าที่และดูอีกว่าความ
เสียหายเกิดจากความบกพร่องหรือความผิดของหน่วยงานด้วยหรือไม่หรือเกิดจากระบบการด าเนินการส่วนรวม
ของทางราชการหรือไม่  
  ถ้ามิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กล่าวคือ ต้องรับผิดเมื่อกระท าด้วยความประมาทเลินเล่อ ต้องรับผิดเต็มจ านวนความเสียหาย และกรณี
การกระท าละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนให้ร่วมกันรับผิดชดใช้อย่างลูกหนี้ร่วม 
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  อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ มาตรา  10 วรรคสองสิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐแบ่งเป็น ๒ กรณ ี
  1) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าต้องรับผิด อายุความ 2 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการ
ละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือกรณีไม่ใช่การกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ก็ตามถือว่าอยู่ในบังคับอายุความ  2 ปี ตาม
มาตรา 10 ทั้งสิ้น 
  2) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับ
ผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น มีก าหนดอายุความ 1 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตาม 
  การเริ่มนับอายุความนั้น ต้องถือเอาวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายได้รู้ถึงการ 
ละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นวันเริ่มนับอายุความ ซึ่งในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิด เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอ                 
การสอบสวนที่ได้ระบุตัวผู้จะต้องรับผิดไว้แล้วต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยปกติศาลจะถือเอาวันที่ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้รับทราบรายงานการสอบสวนดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับอายุความหรือในทางกรณีอายุความ  2 ปี 
ที่จะเริ่มนับกรณีมีผู้ต้องรับผิดต้องนับแต่ผู้แต่งตั้งลงนามเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด และต้องออกคาสั่งเรียกให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ทันภายใน 2 ปี ดังกล่าว 

คาพิพากษาฎีกาที่  755/2550 โจทก์เป็นนิติบุคคลโดยเป็นกรมในรัฐบาล มีอธิบดีเป็นผู้แทน การนับอายุความ
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  448 วรรคหนึ่ง ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่อธิบดีผู้แทนโจทก์           
รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน น. เป็นนายช่างแขวงการทาง ซึ่งเป็นเพียงข้าราชการใน
กรมของโจทก์เท่านั้น ไม่ใช่ผู้แทนของโจทก์ แม้ น. จะรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตั้งแต่ปี 2539 แล้วแต่อธิบดีผู้แทนโจทก์ทราบเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่  26 กันยายน 2546จึงถือได้ว่าโจทก์รู้ถึง
การละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนวันที่  26 กันยายน 2546 นับถึงวันที่12 มีนาคม 2547 ซ่ึง
เป็นวันฟูองยังไม่พ้นก าหนด 1 ปี คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 

คาพิพากษาฎีกาที่  2956/2538 กองทับบกโจทก์เป็นนิติบุคคล มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนมีอ านาจ
บังคับบัญชาและรับผิดชอบจึงเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  75 
หรือที่แก้ไขใหม่มาตรา  70 การที่กองบัญชาการควบคุมกองพลทหารราบที่  4 ส่วนราชการของโจทก์มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทราบข้อเท็จจริงและมีการรายงานเหตุการณ์เสียชีวิตของนายทหารชั้นสัญญา
บัตรให้โจทก์ทราบตลอดจนมีการท าบันทึกเรื่องค่าเสียหายจะถือว่าโจทก์ทราบไม่ได้ กรณีต้องถือว่าโจทก์เพ่ิงทราบ
เหตุและตัวผู้ต้องรับผิดเมื่อผู้บัญชาการทหารบกได้ทราบรายงานและลงนามอนุมัติให้ฟูองเรียกค่าเสียหายจาก
จ าเลยทั้งสาม 
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่  618/2543 กรณีผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาไม่อยู่เพราะ
ไปต่างประเทศ ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาจะมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการได้ หรือไม่และจะถือว่า
องค์การสะพานปลารู้ถึงการละเมิดนั้นหรือไม่ อย่างไร นั้น เห็นว่า ข้อ  4 แห่งข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่าด้วย
ระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่  4) พ.ศ.2523 ก าหนดว่า ในกรณีผู้อานวยการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รอง
ผู้อ านวยการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ประกอบกับคาสั่งองค์การสะพานปลา ที่  29/2543 เรื่อง
มอบหมายให้รองผู้อานวยการปฏิบัติงานแทนผู้อานวยการ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์2543 ได้ก าหนดเรื่องการ 
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รักษาการแทนไว้ โดยให้รองผู้อ านวยการฝุายปฏิบัติการและรองผู้อ านวยการฝุายบริหารรักษาการแทนตามล าดับ 
ดังนั้น ผู้รักษาการแทนย่อมมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการได้ และหากในรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ระบุเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ ย่อมถือได้ว่า
องค์การสะพานปลาได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว ตามนัยมาตรา  10 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
  หากหน่วยงานของรัฐออกคาสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่
หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงจะต้องชาระค่าสินไหมทดแทน ตามที่มาตรา  10วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้ก าหนดไว้ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนของหน่วยงานของรัฐย่อมสิ้นสุดลง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดวางแนววินิจฉัยไว้ว่า“… เมื่อหน่วยงานของรัฐ
ออกคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นอายุความใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวแล้วจึงเป็นการ
ออกคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย...” 
  2.กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องนั้นมีอายุความ  1 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 
  กรณีท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด อายุความในการออก
ค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ช าระเงินจะมีเพียง  1 ปี นับแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง แต่การออกค าสั่งดังกล่าวต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันเกิดเหตุ 

  การเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

  1.หน่วยงานของรัฐมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิด (มาตรา 12) 
  มาตรา 12 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้
ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา  8 หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระท า
ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  10 ประกอบกับมาตรา  8  ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอ านาจออก
ค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด” 
  หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนได้ โดยไม่ต้องฟูองคดีต่อศาล แต่ถ้าไม่ใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐต้องยื่น
ฟูองคดีต่อศาลตามปกติ โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของ
หน่วยงานใด 

  การอุทธรณ์ค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

  กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่เห็นด้วยกับค าสั่งนั้นเพราะเห็นว่า ค าสั่งดังกล่าวที่หน่วยงานของรัฐสั่งนั้น 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจเป็นเพราะเห็นว่าการกระท าของตนไม่ได้เป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง หรือเป็นการกระท าที่ต้องรับผิดแต่จ านวนเงินที่ต้องชดใช้นั้นไม่เป็นธรรม หรือค าสั่งนั้นไม่ถูกต้องตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ค าสั่งนั้นได้โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยเจ้าหน้าที่ผู้ถูกออกค าสั่งนั้นจะต้องอุทธรณ์ภายใน
ระยะเวลา 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว (ตามมาตรา  44) แต่หากหน่วยงานของรัฐได้ออกค าสั่งฯ โดย
ไม่ได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ใดภายในระยะเวลาเท่าใดแล้ว 
ระยะเวลาการอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะขยายออกเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับค าสั่งทางปกครอง  
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(ตามมาตรา  45) โดยอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย 
  เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจทบทวนค าสั่งได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหา                
ข้อกฎหมายหรือข้ันตอนตามกฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้น ผู้อุทธรณ์จึงสามารถยกเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวขึ้นอุทธรณ์ได้
โดยเจ้าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ในกรณีที่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตาม
ความเห็นของตนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตน
ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์
มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไป
ได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
  ส าหรับผู้ที่มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  ในเรื่องอ านาจการพิจารณาอุทธรณ์นี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยตอบข้อหารือไว้ว่า                   
ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องผูกพัน
ตามความเห็นของกระทรวงการคลังด้วย (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 668/2551) 
  อายุความที่เจ้าหน้าที่จะต้องไปฟูองต่อศาลปกครองนั้นมีก าหนดภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา  49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 แต่หากค าสั่งที่เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้แจ้งสิทธิตามข้อ  19 ระยะเวลาในการยื่นค าฟูอง
ต่อศาลปกครองให้ขยายเป็นหนึ่งปีตั้งแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 161/2553 
ศาลปกครองจะรับค าฟูองที่ยื่นต่อศาลไว้พิจารณาได้ต่อเมื่อคดีพิพาทตามค าฟูองนั้น เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองและการฟูองคดีนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการฟูองคดีตามที่กฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองก าหนด เมื่อได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวแล้วผู้ฟูองคดีชอบท่ีจะรอให้
ผู้ถูกฟูองคดีวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งนั้นก่อนหรือรอให้พ้นระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ก่อน จึงจะมีสิทธิน าคดีนี้มาฟูองต่อศาลปกครอง 
  การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้มีค าสั่งเรียกให้ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีใช้
อ านาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟูองคดีจึงมีลักษณะเป็นค าสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หากผู้ฟูองคดีเห็นว่าค าสั่ง
เรียกให้ชดใช้เงินของผู้ถูกฟูองคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดีจะต้องด าเนินการอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อ     
ผู้ท าค าสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวเพราะเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่ได้ออกโดย
รัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝุายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ตามนัยมาตรา  44                
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือยื่นอุทธรณ์ค าสั่งชดใช้เงินดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดี 
โดยยื่นทางไปรษณีย์ เมื่อได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวแล้วผู้ฟูองคดีชอบท่ีจะรอให้ผู้ถูกฟูองคดีวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่ง
นั้นก่อน หรือรอให้พ้นระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ก่อน จึงจะมีสิทธิน าคดีนี้มาฟูองต่อ 
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ศาลปกครอง แต่ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลปกครองโดยมิได้รอให้ผู้ถูกฟูองคดีวินิจฉัยอุทธรณ์หรือรอให้พ้น
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามที่กฎหมายก าหนดไว้เสียก่อน และขณะที่ยื่นฟูองคดีนี้ผู้ถูกฟูองคดียังไม่ได้
รับหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว กรณีนี้จึงถือว่าผู้ฟูองคดียังมิได้มีการด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก าหนด ตามมาตรา  42 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ              
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 สิทธิในการฟูองคดีจึงยังไม่เกิดขึ้น 

  2. กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนดหน่วยงานของรัฐมีอ านาจใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง 
  ด้วยก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ .ศ.๒๕๖๒ 
นั้น เนื้อหาของการบังคับทางปกครองไม่ได้บัญญัติในรายละเอียดไว้โดยก าหนดให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ที่ผ่านมาจึงมีปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติ
กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐไม่มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการ ไม่สามารถสืบหาทรัพย์สินได้จึงไม่มี
ทรัพย์สินให้บังคับ ปัจจุบันได้แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓ 9 ในเรื่องการบังคับ
ทางปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน ส่วนการบังคับตามค าสั่ง
ทางปกครองที่เป็นการก าหนดให้กระท าการ หรือละเว้นการกระท าการนั้นได้แก้ไขปรับปรุงถ้อยค าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

  ๑) การด าเนินการเพื่อบังคับทางปกครอง  
  หลักเกณฑ์การบังคับทางปกครองตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินแบ่งออกเป็น  2
แนวทาง 
  แนวทางแรก ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ออกค าสั่งสามารถบังคับได้เอง  
  แนวทางท่ีสอง กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐบางแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ ความสามารถหรือมี
ความเชี่ยวชาญเพียงพอที่ด าเนินการบังคับได้ หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถท่ีจะขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดี               
(กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม) ด าเนินการบังคับแทนได้  
  เมื่อหน่วยงานออกค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินแล้ว ผู้รับค าสั่งไม่ช าระ หน่วยงานของ
รัฐต้องมีหนังสือเ ตือนให้ช าระภายในเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หากยังไม่ช าระ จะเข้าสู่กระบวนการบังคับทาง
ปกครอง โดยหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมข้ึนก็คือ หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่ง จะต้องแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทาง
ปกครองเพ่ือก าหนดตัวเจ้าหน้าที่ให้มีอ านาจในการด าเนินการ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับค าสั่ง
ทางปกครอง เพื่อน ามาช าระหนี้และด าเนินการขายทอดตลาดต่อไป ส าหรับการออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับทางปกครอง เนื่องจากขณะนี้ ยังไม่มีกฎกระทรวงตามกฎหมายใหม่ แต่สามารถใช้กฎกระทรวงเดิมท่ีก าหนด
เรื่องเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจออกค าสั่งทางปกครองหรือการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ไป
พลางก่อนได้ตามบทเฉพาะกาล 

  ๒) เครื่องมือใหม่ในการบังคับทางปกครอง  หลังจากท่ีมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับ              
ทางปกครองเพ่ือด าเนินการยึด หรืออายัดทรัพย์สินแล้ว ส่วนที่เพ่ิมเติม คือ การสืบหาทรัพย์สิน เ ดิมหน่วยงานของ
รัฐจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการสืบหาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ค่อนข้างยากหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ไป
ด าเนินการสืบหาทรัพย์สิน กฎหมายใหม่จึงได้เพ่ิมเครื่องมือในการช่วยสืบหาทรัพย์สิน โดยสามารถด าเนินการได้ 2 
แนวทางคือ 
  แนวทางแรก หน่วยงานของรัฐร้องขอต่อส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้ด าเนินการสืบหาทรัพย์สิน
แทน ปัจจุบันส านักงานอัยการสูงสุดได้ก าหนดระเบียบในการช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ เพื่อด าเนินการสืบหา 
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ทรัพย์สิน หรืออาจร้องขอให้หน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น กรมท่ีดิน กรมการ
ขนส่งทางบก หรือหน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ ต่าง ๆ ให้สืบหาทรัพย์สินแทนได้ 
  แนวทางท่ีสอง กฎหมายยังเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาช่วยในการสืบหา ทรัพย์สินแทนหน่วยงาน
ของรัฐได้ โดยก าหนดเงื่อนไขไว้ว่าต้องเป็นค าสั่งที่ก าหนดให้ช าระเงินจ านวนไม่น้อยกว่า สองล้านบาท เหตุที่ต้อง
ก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ เนื่องจากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐอาจจะไม่ยอมด าเนินการเอง แต่มอบให้เอกชน
ด าเนินการทั้งหมด ซึ่งจะเป็นภาระทางงบประมาณ แต่การให้เอกชนเข้ามาด าเนินการสืบทรัพย์สินแทน ถ้าเอกชน
เห็นว่าจ านวนค่าตอบแทนไม่คุ้มค่าก็จะไม่มีเอกชนรายใด สนใจเข้ามารับด าเนินการ เพราะฉะนั้นจึงควรก าหนดให้
มูลค่าของทรัพย์สินที่จะบังคับได้ต้องคุ้มค่ากับค่าตอบแทนด้วย และหากในอนาคตสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
ก็สามารถออกกฎกระทรวงก าหนด เพ่ิมจ านวนเงินดังกล่าวได้ 
  การช่วยสืบหาทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐมีอ านาจสอบถามหรือขอข้อมูล หน่วยงานที่ดูแล
ทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ตกอยู่ภายใต้บังคับ ของค าสั่งว่ามีทรัพย์สิน
อยู่แค่ไหนเพียงใด รวมทั้งมีอ านาจขอให้ระงับการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินนั้น เพ่ือเป็นการปูองกันไม่ให้มี                
การยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สิน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐ สามารถสืบหาทรัพย์สินเพื่อน ามาช าระ
หนี้ได้ รวมทั้งได้มีการเพิ่มบทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีอ านาจ ที่จะสอบถามสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น ๆ ที่
มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ เพราะที่ผ่านมา จะประสบปัญหาเป็นอย่างมาก เมื่อหน่วยงานของรัฐ
สอบถามไปยังสถาบันการเงินเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ ส่วนใหญ่จะได้รับการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล เนื่องจาก
สถาบันการเงินไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้ กฎหมายใหม่จึงให้อ านาจหน่วยงานของรัฐสามารถสอบถาม
ไปยังสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ และหากไม่ให้ความร่วมมือก็ถือว่าเป็นการขัดค าสั่งของเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา หลักเกณฑ์ตามกฎหมายใหม่ดังกล่าวมิได้มีเจตนาหรือประสงค์ท่ีจะบัญญัติข้ึนเพื่อจะเอาผิดกับ 
สถาบันการเงินที่ไม่ให้ความร่วมมือ แต่เป็นการคุ้มครองสถาบันการเงินไม่ให้ต้องรับโทษตามกฎหมายอื่นด้วย
เช่นกัน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่อาจมีบทบัญญัติห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้า หรือกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

  ๓) การก าหนดให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ  การแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการน าหลักการส าคัญเก่ียวกับการยึด
หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาเป็นแนวทาง และเห็นว่า
หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้หากจะน ามาใช้บังคับต้องก าหนดรายละเอียดในลักษณะเดียวกันกับประมวลกฎหมาย                 
วิธีพิจารณาความแพ่ง จะน ามาใช้เพียงบางส่วนก็อาจจะไม่สัมฤทธิ์ผล ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ถูกปรับปรุงจนเป็นหลักเกณฑ์ท่ีสมบูรณ์ที่สุดแล้ว จึงสมควรที่จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน แต่การอนุโลม 
มาใช้จะอนุโลมอย่างไรจึงจะไม่ต้องตีความ ดังนั้น จึงก าหนดให้ชัดเจนว่าในการบังคับทางปกครอง ผู้ใดมีฐานะใด
เมื่อเทียบเคียงกับการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กล่าวคือ ก าหนดให้ลูกหนี้ตามค า
พิพากษาหมายถึงผู้อยู่ภายใต้บังคับของค าสั่งทางปกครอง เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หมายถึงผู้ออกค าสั่งบังคับใช้
มาตรการทางปกครอง เจ้าพนักงานบังคับคดีหมายถึงเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองมีหน้าที่เช่นเดียวกับ               
เจ้าพนักงานบังคับคดี และศาลหมายถึงหัวหน้าหน่วยงานที่ออกค าสั่ง บังคับทางปกครอง ส าหรับกรณีศาลที่ให้
หมายถึงหัวหน้าหน่วยงานที่ออกค าสั่งบังคับทางปกครอง เนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
อ านาจบางอ านาจเป็นอ านาจของศาลโดยแท้ การที่จะก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานใช้อ านาจเช่นเดียวกับ                  
ศาลทั้งหมดคงกระท าไม่ได้ ในส่วนนี้จึงต้องก าหนดรายละเอียดในกฎกระทรวงต่อไป  
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  4) การก าหนดมาตรการเสริม แม้ว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓ 9 
มีฐานะเป็นกฎหมายกลางที่ก าหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยก าหนดให้กฎหมายใดก าหนดวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น แต่กรณีการบังคับ
ทางปกครองก าหนดแตกต่างจากหลักการดังกล่าว กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน 
ก าหนดให้กระท าการหรือละเว้นกระท าการ หากเจ้าหน้าที่ เห็นว่ามาตรการตามกฎหมายเฉพาะนั้นมีประสิทธิภาพ
น้อยกว่ามาตรการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถน ามาตรการ
นี้ไปด าเนินการเสริม หรือใช้แทนได้ เช่น การขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเข้ามาด าเนินการในการบังคับทาง
ปกครองแทน หรือถ้าหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะให้อ านาจอยู่แล้ว เช่น กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากร หรือตามกฎหมายประกันสังคมที่ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีจะบังคับในกรณีท่ีมีค าสั่งให้ช าระเงิน แต่ไม่มี
บทบัญญัติในการขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเข้ามาด าเนินการบังคับแทน หน่วยงานเหล่านั้น ก็สามารถน า
มาตรการนี้ไปช่วยด าเนินการได้ หรือกรณีที่กฎหมายเฉพาะไม่มีบทบัญญัติเรื่องการมอบให้เอกชนช่วยสืบหา
ทรัพย์สิน หรือบทบัญญัติเก่ียวกับการขอให้หน่วยงานที่ดูแลรักษาทรัพย์สินระงับ การจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ก็
สามารถน ามาตรการตามกฎหมายนี้ไปช่วยเสริมได้ เพื่อให้การบังคับทางปกครองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ๕) การขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการแทน  นอกจากการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถบังคับได้เองแล้ว หากเป็นกรณีที่ ๑ หน่วยงานของรัฐไม่มีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
เพียงพอ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้กรมบังคับคดี
ด าเนินการแทน โดยมีเงื่อนไขพิเศษว่าต้องเป็นกรณีท่ีค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดแล้ว โดย
นิยามค าว่า“ค าสั่งช าระเงินเป็นที่สุด" ไว้ด้วย เป็นสามกรณี กรณีแรก กรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ค าสั่งต่อเจ้าหน้าที่ 
ฝุายปกครองภายในระยะเวลาอุทธรณ์ กรณีที่สอง เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยยกอุทธรณ์ 
และไม่มีการฟูองคดีต่อศาลภายในระยะเวลาการฟูองคดี และกรณีที่สาม ศาลมีค าสั่ง หรือค าพิพากษายกฟูอง 
หรือเพิกถอนค าสั่งบางส่วน และคดีถึงท่ีสุดแล้ว เมื่อค าสั่งทางปกครอง ที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดแล้ว 
หน่วยงานของรัฐสามารถน าค าสั่งช าระเงินเป็นที่สุดนั้นยื่นต่อศาลแพ่ง เพ่ือขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี และ
กระบวนการจะเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี การขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการ
บังคับแทนนี้ไม่จ ากัดว่าหน่วยงานของรัฐจะเคยบังคับมาก่อนแล้วหรือไม่ หรือบังคับแล้วแต่ยังไม่ได้รับการช าระ
หรือได้รับช าระไม่ครบถ้วน ก็สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการแทนได้ ส าหรับวิธีการขอให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีด าเนินการแทนนั้น แนวทางเดิมได้น าหลักการของกฎหมายประเทศฝรั่งเศสมาปรับใช้ โดย
ก าหนดให้เมื่อค าสั่งทางปกครอง ที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดแล้วให้หน่วยงานของรัฐมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา และผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ต้องช าระเงินมีสถานะเป็นลูกหนี้ตามค า
พิพากษา จึงมีผลท าให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถที่จะเข้ามาด าเนินการบังคับคดีได้ทันทีเม่ือค าสั่งเป็นที่สุด แต่
ในทางปฏิบัติเมื่อน ามาใช้กับระบบกฎหมายของประเทศไทยการที่เจ้าพนักงานบังคดีจะด าเนินการบังคับคดีได้ศาล
ต้องมีค าสั่งออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเสียก่อน จึงท าให้ต้องก าหนดบทบัญญัติเพื่อให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีสามารถด าเนินการแทนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองได้ โดยก าหนดว่าหากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการแทน เมื่อค าสั่งทาง
ปกครองเป็นที่สุดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐยื่นค าร้องขอต่อศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งมิใช่ศาลปกครอง โดยระบุ
จ านวนเงินที่ต้องการให้มีการบังคับคดีหรือจ านวนเงินที่ยังได้รับช าระไม่ครบถ้วนในกรณีท่ีมีการบังคับคดีไป 
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บางส่วนแล้ว ในชั้นนี้ศาลไม่มีอ านาจที่จะพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งดังกล่าว เนื่องจากต้องยอมรับ
ว่าค าสั่งทางปกครอง เป็นที่สุดแล้ว และค าสั่งทางปกครองได้ผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการตรวจสอบความ ชอบ
ด้วยกฎหมาย ชมาแล้ว เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วก็ให้ถือว่าหน่วยงานของ
รัฐที่ออกค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินนั้นมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับ
ของค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสถานะเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา และเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยสมบูรณ์แบบ แต่มีเง่ือนไขว่าภายหลังจากท่ีศาลมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดีแล้ว หน่วยงานของรัฐผู้ยื่นค าขอจะต้องน าค าสั่งดังกล่าวไปติดต่อกรมบังคับคดีเพ่ือด าเนินการบังคับคดี
แทนต่อ ไปและต้องแจ้งให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของค าสั่งให้ช าระเงินนั้นทราบด้วยว่าขณะนี้ได้มีการแต่งตั้ง                       
เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการแทนแล้ว เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเข้ามาด าเนินการแทน หน่วยงานของรัฐจะมี
สถานะเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ซึ่งโดยทั่วไปเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาต้องด าเนินการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ให้
ได้และแจ้งต่อกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีมีหน้าที่เข้าไปด าเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือ
น าเงินมาช าระหนี้เท่านั้น กรมบังคับคดีไม่มีหน้าที่สืบหาทรัพย์ให้ หน่วยงานของรัฐต้องสืบหาทรัพย์เอง การยื่น              
ค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการแทน หน่วยงาน ของรัฐสามารถยื่นค าร้องต่อศาลได้หลาย
ศาล โดยอาจยื่นค าร้องต่อศาลที่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตั้งอยู่ หรือศาลที่ลูกหนี้มีภูมิล าเนา หรือในกรณีที่มีลูกหนี้ร่วม
หลายคน สามารถยื่นค าร้องแยกแต่ละศาลได้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก าหนดให้ศาลสามารถรวม
คดีได้หรือบังคับคดีนอกเขตอ านาจศาลได้ หากศาลทราบว่าทรัพย์สินอยู่ที่ใดหรือลูกหนี้มีภูมิล าเนาอยู่ที่ใด                     
ก็สามารถไปยื่นศาลแพ่งหรือศาลจังหวัด นั้น ๆ ได้ 

  ๖) ระยะเวลาในการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน  การบังคับตามค าสั่งทาง
ปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินไม่ว่าจะเป็นกรณีบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือกรณีเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐด าเนินการเอง การบังคับคดี ต้องด าเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินภายในสิบ
ปีนับแต่วันที่ค าสั่งให้ช าระเงินเป็นที่สุด แต่หากเป็นกรณีที่ยึดทรัพย์สินไว้แล้วภายในสิบปีนับแต่วันที่ค าสั่งให้ช าระ
เงินเป็นที่สุด แต่ยังมิใต้ด าเนินการน าออกขายทอดตลาด สามารถน าออกขายทอดตลาดได้แม้จะพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้วก็ตาม 

  ๗) ขอบเขตการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง การขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการแทน
หน่วยงานของรัฐนั้น “หน่วยงานของรัฐ ” ในที่นี้ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ               
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จะก าหนดโดย
กฎกระทรวงต่อไปเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีศักยภาพ 
และงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการได้เอง เว้นแต่ในอนาคตหากหน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้ 
ประกอบกับกรมบังคับคดีมีความพร้อมทุกด้านในการบังคับคดีตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินแล้ว            
ก็อาจจะออกกฎกระทรวงก าหนดให้รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน เป็นหน่วยงานของรัฐเพ่ิมข้ึนได้ 
  การขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการแทนนั้น ต้องเป็นการด าเนินการตามค าสั่ง                  
ทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดเกินหนึ่งปีภายหลังจากกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีผลใช้
บังคับ กล่าวคือ ต้องเป็นค าสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงจะสามารถขอให้                  
เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการแทนได้ หากเป็นค าสั่งทางปกครอง เป็นที่สุดก่อนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ หน่วยงานของรัฐผู้ออกค าสั่งต้องด าเนินการบังคับเอง อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นค าสั่งทางปกครอง   
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ที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1 เป็นต้นไปก็ตาม ก็ยังไม่สามารถขอให้ศาลออก
หมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ต้องถึงวั นที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่
บทบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จึงสามารถขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้  
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

ส าหรับสถานศึกษา 
 

กรณีเกิดความเสียหายแก่สถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1การรายงานความเสียหาย 
  เมื่อเกิดความเสียหายแก่สถานศึกษา ผู้ที่เก่ียวข้องต้องรายงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 
  ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
  1. กรณีทุจริตในทางการเงิน เช่น ยักยอก ปลอมเอกสารสิทธิและเอกสารราชการอันเป็น 
หลักฐานทางการเงิน 
  2.กรณีคนร้ายกระท าโจรกรรม หรือเข้าไปลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ 
  3. กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย 
  4. กรณีอาคารสถานที่ราชการถูกเพลิงไหม้ 
  5. กรณีภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ 2การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
  เมื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับรายงานความเสียหายดังกล่าวแล้ว ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด เพ่ือสอบสวนให้ได้ความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิด
จากการกวะท าของเจ้าหน้าที่หรือไม่ ตามนัยหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร 0601/186 ลงวันที่ 
5 มีนาคม 2541 ประกอบกับค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 2864/2547 สั่ง ณ วันที่ 
16 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องมอบอ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ แต่ถ้ามี
เหตุผลความจ าเป็น เช่น ไม่มีข้าราชการเพียงพอ ก็อาจแต่งตั้งลูกจ้างประจ าร่วมเป็นคณะกรรมการฯได้ และควร
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  ให้มีจ านวนไม่เกิน 5 คน และให้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จในการด าเนินการ ของ
คณะกรรมการไว้ด้วย 
 

ขั้นตอนที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดท่ีสถานศึกษาแต่งตั้งข้ึน มีหน้าที่ สอบสวนโดย
รวบรวมพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานวัตถุ ตลอดจนตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ 
เพ่ือให้ทราบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หรือไม่ 
  เนื่องจากไม่มีระเบียบ กฎหมาย ก าหนดแนวทางในการด าเนินการของคณะกรรมการฯ ไว้ ดังนั้น
เพ่ือให้ผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ เกิดความสมบูรณ์เพียงพอที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป สามารถใช้
พิจารณาได้ จึงควรน าหลักเกณฑ์ทั่วๆ ไป (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539)  มาเป็น
แนวปฏิบัติ เป็นต้นว่า 

- มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาหรือมีมติในประเด็นต่างๆ 
- ในการประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการที่มาร่วมประชุมมีจ านวนไม่ควรน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

กรรมการทั้งหมด 
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- ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มา 
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 

  - มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมอาจท าความเห็นแย้ง 
  มติที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการฯ ได้  
  เมื่อคณะกรรมการฯ สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ท าบันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นทางละเมิด เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาพร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
ทั้งหมด ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษา สั่งให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการฯ รีบด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในเวลาที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาก าหนด  
  บันทึกรายงานผลการ สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ต้องมีข้อเท็จจริง และพยาน หลักฐาน 
สนับสนุนข้อเท็จจริง มีข้อกฎหมายที่แจ้งชัด พร้อมทั้งต้องมีความเห็นของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยว่า            
ความเสียหายที่เกิดข้ึนมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หรือไม่  

ขั้นตอนที่ 4 บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา  
  เมื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด พร้อม
ต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ลงความเห็นไว้ท้ายส านวน ว่าไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่แล้วรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด พร้อมต้นฉบับส านวนการ สอบข้อเท็จจริง 
เบื้องต้นทางละเมิดไปยังผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาตาม
นัยหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/186 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2541 โดยให้รายงานผ่าน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงความเห็นไว้ท้ายส านวน ว่าควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วรายงานการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดพร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นทางละเมิด ไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการ             
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 88 7/2547  
สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด  

ขั้นตอนที่ 5 บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ทาง
ละเมิด พร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด จากผู้อ านวยการสถานศึกษาแล้วให้ 
ด าเนินการดังนี้ 
  1. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีท่ีไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงความเห็นไว้ท้ายส านวน ว่าไม่ควรแต่งตั้ง คณะกรรมการ           
สอบข้อเท็จจริงทางละเมิดแล้วรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นทางละเมิดพร้อมต้นฉบับ ส านวนการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ไปยังผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อ
พิจารณาตามนัยหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/186 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2541 โดยให้
รายงานผ่านส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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  2. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระท า ของ
เจ้าหน้าที่ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทาง
ละเมิด ตามข้อ 8 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ประกอบกับค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 887/2547 สั่ง ณ 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2547 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่กระท าให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลภายนอก เมื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษากระท าให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาเอง หรือได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือโดยถูกผู้เสียหายฟูองคดีต่อศาลเพ่ือให้ช ดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษารวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปยังผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 หมวด 3และเตรียมต่อสู้คดี
ต่อไป โดยแยกพิจารณาได้ 2 กรณีคือ 
  1. กรณีบุคคลภายนอกยื่นค าขอให้สถานศึกษาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
      -  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานแก่ผู้ยื่น 
    -  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแจ้งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและพิจารณาด าเนินการ ตามหมวด 2 แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  2. กรณีบุคคลภายนอกฟูองคดีต่อศาล 
      -  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และพิจารณาด าเนินการตามหมวด 2 แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และ
เตรียมการต่อสู้คด ี
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

กรณีเกิดความเสียหายแก่สถานศึกษา 
 

 
 
 
 

แบบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
(กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐที่ตนเองสังกัดอยู่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้นทางละเมิดพร้อม

ต้นฉบบัส านวนฯ ไปยงัผู้อ านวยการเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

ความรับผิดทางละเมิด 

มีเหตอุนัควรเช่ือวา่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่           

ลงความเห็นท้ายส านวนวา่ “ควรแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” 

 

 

มีเหตอุนัควรเช่ือวา่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที ่

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  พิจารณาแตง่ตัง้

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที ่

 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  รายงานถึง           

รมต.กระทรวงศกึษาธิการผา่น สพฐ. 

ไมม่ีเหตอุนัควรเช่ือวา่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่  

ลงความเห็นท้ายส านวนวา่ “ไมค่วรแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” 

 

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  พิจารณาเห็นวา่ 

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้นทางละเมิดพร้อม

ต้นฉบบัส านวนฯ ไปยงั รมต.กระทรวงศกึษาธิการ              

ผา่นผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

ไมม่ีเหตอุนัควรเช่ือวา่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่  

ลงความเห็นท้ายส านวนวา่ “ไมค่วรแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” 

ผู้อ านวยการสถานศกึษา พิจารณาเห็นวา่ 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้นทางละเมิด สอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานตา่งๆ  เพื่อให้ทราบวา่ ความเสยีหาย              

ที่เกิดขึน้มีเหตอุนัควรเช่ือวา่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่  แล้วรายงานบนัทกึรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้น 

เสนอผู้อ านวยการสถานศกึษา 

ผู้อ านวยการสถานศกึษาได้รับรายงานความเสยีหายแล้ว  ควรแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้นทางละเมิด 

เมื่อเกิดความเสยีหาย ผู้ เก่ียวข้องรายงานให้ผู้อ านวยการสถานศกึษาทราบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

กรณีเกิดความเสียหายแก่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1การรายงานความเสียหาย 
  เมื่อเกิดความเสียหายแก่ส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้ที่เก่ียวข้องต้องรายงานให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
  ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
  1. กรณีทุจริตในทางการเงิน เช่น ยักยอก ปลอมเอกสารสิทธิและเอกสารราชการอันเป็น 
หลักฐานทางการเงิน 
  2.กรณีคนร้ายกระท าโจรกรรม หรือเข้าไปลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ 
  3. กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย 
  4. กรณีอาคารสถานที่ราชการถูกเพลิงไหม้ 
  5. กรณีภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ 2การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
  เมื่อผู้อ านวยการส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับรายงานความเสียหายดังกล่าวแล้ว                  
ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด เพ่ือสอบสวนให้ได้ความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
มีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิดจากการกวะท าของเจ้าหน้าที่หรือไม่ ตามนัยหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                
ที่ นร 0601/186 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2541 ประกอบกับค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน              
ที่ 2864/2547 สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องมอบอ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการ                
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ แต่ถ้ามี
เหตุผลความจ าเป็น เช่น ไม่มีข้าราชการเพียงพอ ก็อาจแต่งตั้งลูกจ้างประจ าร่วมเป็นคณะกรรมการฯได้ และควร
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และให้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จในการด าเนินการ ของ
คณะกรรมการไว้ด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดท่ีส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งข้ึน           
มีหน้าที่สอบสวนโดยรวบรวมพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานวัตถุ ตลอดจนตรวจสอบเอกสาร 
วัตถุ หรือสถานที่ เพื่อให้ทราบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่
หรือไม(่แนวทางการสอบสวนตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
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  เนื่องจากไม่มีระเบียบ กฎหมาย ก าหนดแนวทางในการด าเนินการของคณะกรรมการฯ ไว้ ดังนั้น
เพ่ือให้ผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ เกิดความสมบูรณ์เพียงพอที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป สามารถใช้
พิจารณาได้ จึงควรน าหลักเกณฑ์ทั่วๆ ไป (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539)  มาเป็น
แนวปฏิบัติ เป็นต้นว่า 

- มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาหรือมีมติในประเด็นต่างๆ 
- ในการประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการที่มาร่วมประชุมมีจ านวนไม่ควรน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

กรรมการทั้งหมด 
- ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มา 

ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 
  - มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมอาจท าความเห็นแย้ง 
  มติที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการฯ ได้  
  เมื่อคณะกรรมการฯ สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ท าบันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นทางละเมิด เสนอผู้อ านวยการส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นทางละเมิดทั้งหมด ถ้าผู้อ านวยการส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สั่งให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้
คณะกรรมการฯ รีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
  บันทึกรายงานผลการ สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ต้องมีข้อเท็จจริง และพยาน หลักฐาน 
สนับสนุนข้อเท็จจริง มีข้อกฎหมายที่แจ้งชัด พร้อมทั้งต้องมีความเห็นของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยว่า            
ความเสียหายที่เกิดข้ึนมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หรือไม่  

ขั้นตอนที่ 4 บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  เมื่อผู้อ านวยการส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทาง
ละเมิด พร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ให้
ผู้อ านวยกา รผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงความเห็นไว้ท้ายส านวน แล้ว ให้รายงานผลการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดไปยังผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
พิจารณาตามนัยหนังสือส านักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/186 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2541 โดยให้
รายงานผ่านส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ ให้ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดของ
เจ้าหน้าทีต่ามข้อ 8 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกอบกับค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 887/2547 สั่ง ณ 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด  
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ขั้นตอนที่ 5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่เห็นสมควร ให้มีจ านวนไม่เกิน 5 คน และ             
ให้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ด้วย (ตามข้อ 8 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539) แต่ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
จ านวนกรรมการ หน่วยงานส่วนมากมักจะแต่งตั้งให้มีจ านวน 3 คน ไม่แต่งตั้งให้มีจ านวนคู่ เพราะอาจเกิดปัญหา
ในการลงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ที่ให้ถือเสียงข้างมาก  

ขั้นตอนที่ 6 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น เกี่ยวกับ     
ผู้ต้องรับผิด และจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ โดยมีอ านาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง อันเกี่ยวกับ               
การ ละเมิด โดยตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เก่ียวข้อง รับฟังพยานบุคคล หรือ
พยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ (ปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนด เช่น
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6./ว 34086 ลงวันที่ 22 กันยายน 2540 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0418.7./ว 105 ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2545 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยกรณีเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง และกรณีกระท าผิดทางละเมิด,
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0507.2/ว 81 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณ            
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด,  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว 
56  ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทส านวน
การสอบสวน,  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ ว 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทาง   
การก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 75 ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,  หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 217 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น) 
  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
ผู้เสียหายชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม  
  ในการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ต้องมีกรรมการมา ประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 
  มติที่ประชุมให้ ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุม อาจท าความเห็นแย้ งมติ  
ที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้ (ตามข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 14 และข้อ 15 แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
  เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ท า
บันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อม
ต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดท้ังหมด ถ้าผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
สั่งให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รีบด าเนินการให้ แล้ว
เสร็จภายในเวลาที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด  
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  บันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ต้องมีข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานสนับสนุนข้อเท็ จจริง มีข้อกฎหมายที่แจ้ง ชัด พร้อมทั้งต้องมีความเห็นของคณะกรรมการ สอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในประเด็นผู้ต้องรับผิด และจ านวนค่าสินไหมทนแทนที่ต้องชดใช้ประกอบด้วย 

  ในการท าความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทราบ ดังนี้ 

  1. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เห็นว่าความเสียหาย เกิดจาก
การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิด เป็นการเฉพาะตัว (ตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ              
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539) ซึ่งจะต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539) 
  สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้มีก าหนดอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ หน่วยงาน
ของรัฐ “รู้ถึงการละเมิด” และ “รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพ่ึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน” ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  2. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เห็นว่าความเสียหาย เกิดจาก
การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ และเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้อ านวยการส านักงานเ ขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ  
  2.1 ถ้าเห็นว่าการกระท าของเจ้าหน้าที่ เป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่อธรรมดา 
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องรับผิด 
  2.2 ถ้าเห็นว่าการกระท าของเจ้าหน้าที่ เป็นการกระท าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  
อย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้มีก าหนดอายุความ 2 ปีนับแต่วันที่ หน่วยงาน
ของรัฐ “รู้ถึงการละเมิด” และ “รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน” ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  

ขั้นตอนที่ 7 บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับรายงานผลการสอบ 
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
  เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด พร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ให้วินิจฉัยสั่งการว่า"มีผู้รับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่” และ “เป็นจ านวนเท่าใด” แต่ยังไม่ต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
จากนั้นให้ส่งค าวินิจฉัยสั่งการพร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไปให้
กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ ภายใน  7 วันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลัง 
ประกาศ ก าหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจ สอบ(ตามข้อ 7 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี           
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกอบกับค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 887/2547 สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์พ.ศ.2547) 
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  ส าหรับประกาศกระทรวงการคลังเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ต้องรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ฉบับล่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 13มกราคม พ.ศ. 2563โดยมีหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 
กค 0415.1/ว 16 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐ มีดังนี ้

  1. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
      1.1 ความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐครั้งละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
      1.2 ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ ครั้งละกว่า 1,000,000 บาท 
ส าหรับความเสียหายประเภท 
   1.2.1 ความเสียหายที่มิได้มีสาเหตุ จากการทุจริต เงินขาดบัญชี หรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย 
เป็นต้น  และ หน่วยงานของรัฐ ได้พิจารณาให้ผู้ต้องรับผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่ร้อยละ 75 ของ               
ความเสียหายทั้งหมด 
   1.2. 2. ความเสียหาย ที่มีสาเหตุจากกา รทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้         
ผู้ทุจริตรับผิดชดใช้เต็มจ านวนความเสียหายและพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงจนเป็นโอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนความเสียหาย 
   1.2.3 ความเสียหาย ที่มิได้เกิดจาก การทุจริต แต่มีสาเหตุจากเงินขาดบัญชีหรือการ            
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่างๆ และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณา            
ให้ผู้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนความเสียหาย 

  2. ความเสียหายที่เกิดข้ันกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้เจ้าหน้าที่           
ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ 
  ความเสียหายที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้หน่วยงาน
ของรัฐรายงานความเสียหายในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลาง
ได้แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางและหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ที่ http://tcls.cgd.go.th 
  ดังนั้น หากเป็นกรณีท่ีไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออกค าสั่งให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มี   
ค าวินิจฉัย โดยให้แจ้งเหตุผล และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ต้องรับผิดทราบด้วย หากไม่มีการชดใช้ให้รายงานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยด่วน เพ่ือจะได้พิจารณามอบอ านาจให้ด าเนินการได้ทันภายในระยะเวลา
หรืออายุความที่กฎหมายก าหนด หากผู้ต้องรับผิดไม่พอใจอาจยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ 
  แต่หากเป็นกรณีที่ต้องรายงานผลการพิจารณาให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้ส่งค าวินิจฉัย   
สั่งการพร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไปให้กระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการ  
 

ขั้นตอนที่ 8 บทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลัง 
  - เมื่อกระทรวงการคลังได้รับส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้า โดยน าเรื่องเข้าคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทางแพ่ง  
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  ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐทั่วไป กระทรวงการคลังต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความ 2 ปี 
สิ้นสุดไม่น้อยกว่า 4 เดือน เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน อายุความ 2 ปี สิ้นสุด
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตระเตรียมเรื่องให้พร้อมส าหรับการออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ช าระค่าสินไหมทดแทน หรือด าเนินการฟูองคดี เพ่ือมิให้
ขาดอายุความ2 ปีนับจากวันที่ได้วินิจฉัยสั่งการไว้ 
  - เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว จะส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด               
ทางละเมิด พร้อมความเห็นกลับคืนมายังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา มีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และแจ้งค าสั่งนั้นให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  

ขั้นตอนที่ 9 บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อกระทรวงการคลังส่งส านวนการสอบ 
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพร้อมความเห็นกลับคืนมา 
  เมื่อกระทรวงการคลังส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพร้อมความเห็น
กลับคืนมา และเป็นกรณีที่มีผู้ต้องรับผิดช าระค่าสินไหมทดแทน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออก
ค าสั่งให้ช าระค่าสินไหมทดแทน และการแจ้งค าสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบนั้น ให้แจ้งเหตุผลและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้    
ผู้ต้องรับผิดทราบด้วย หากผู้ต้องรับผิดไม่พอใจอาจฟูองคดีต่อศาลปกครองได้  
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
กรณีเกิดความเสียหายแก่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

เมื่อเกิดความเสยีหาย ผู้ เก่ียวข้องรายงานให้ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ทราบ 

มีเหตอุนัควรเช่ือวา่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่           

ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด 

ทางละเมิด 

 

 

สง่ค าวินิจฉัยสัง่การพร้อมต้นฉบบัส านวนฯ ไปให้กระทรวงการคลงัเพื่อตรวจสอบ ภายใน ๗ วนั นบั

แตว่นัวินิจฉัยสัง่การ  เว้นแตเ่ป็นเร่ืองที่กระทรวงการคลงัประกาศวา่ไมต้่องรายงานให้ตรวจสอบ 

เห็นวา่ การกระท าของเจ้าหน้าที่ เป็นการกระท าด้วยความจงใจหรือ

ประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด ให้วินิจฉยัสัง่การ

วา่ “มีผู้ รับผิดชดใช้คา่สนิไหมทดแทนหรือไม่” และ  “เป็นจ านวน

เทา่ใด” แตย่งัไมต้่องแจ้งการสัง่การให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 

เห็นวา่ การกระท าของเจ้าหน้าที่ เป็นการกระท าโดย

ประมาทเลนิเลอ่ธรรมดา เจ้าหน้าที่ไมต้่องรับผิด 

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาพิจารณา 

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้นทางละเมิดพร้อม

ต้นฉบบัส านวนฯ ไปยงั รมต.กระทรวงศกึษาธิการ              

ผา่น สพฐ. 

ไมม่ีเหตอุนัควรเช่ือวา่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่  

ลงความเห็นท้ายส านวนวา่ “ไมค่วรแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้นทางละเมิด สอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานตา่งๆ  เพื่อให้ทราบวา่ ความเสยีหาย              

ที่เกิดขึน้มีเหตอุนัควรเช่ือวา่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่  แล้วรายงานบนัทกึรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้น 

เสนอผู้อ านวยส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวม

พยานหลกัฐานทัง้ปวงที่เก่ียวข้องกบัข้อเท็จจริง แล้ว

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงตอ่ผู้อ านวยการส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา พิจารณาเห็นวา่ 

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาได้รับรายงานความเสียหายแล้ว  ควรแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้นทางละเมิด                         

เพ่ือสอบสวนให้ได้ความวา่ความเสียหายเกิดขึน้นัน้ มีเหตอุนัควรเชื่อวา่ เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หรือไม ่

กรณีไมต้่องรายงานให้กระทรวงการคลงั

ตรวจสอบ ให้ออกค าสัง่ให้ผู้ ต้องรับผิด

ชดใช้คา่สนิไหมทดแทนแก่ราชการ

ภายใน ๗ วนั นบัแตว่นัมีค าวินิจฉยั 
กระทรวงการคลงัสง่ส านวนฯ พร้อมความเหน็กลบัคืนมา และเป็นกรณีมีผู้ ต้องรับผิดช าระคา่สนิไหมทดแทน 

ให้ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาออกค าสัง่ให้ช าระคา่สนิไหมทดแทน และแจ้งค าสัง่ผู้ เก่ียวข้อง 
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กรณีเจ้าหน้าที่กระท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก  

  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ตามข้อ 31 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ 
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพ่ือพิจารณาว่าความเสียหายเกิดจากการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือไม่ 
โดยแยกพิจารณาได้ 2 กรณีคือ 

  1. บุคคลภายนอกยื่นค าขอให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
      - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานแก่ผู้อื่น 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับละเมิด พิจารณา            
ค าขอ เ พ่ือพิจารณาว่าต้องชดใช้หรือไม่ หากต้องชดใช้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน             
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก ดังนี้ 

   1) ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน ถ้าความเสียหาย              
เกิดแก่เงินให้ใช้เป็นเงินตามจ านวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินอื่นให้ใช้ราคาสุทธิ
หลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว หรือใช้ค่าซ่อมเพ่ือให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม โดยมีหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย             
ของทรัพย์สินที่เสียหาย ค่าซ่อมตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท ห้างหรือร้านที่ทาการซ่อม และใบก ากับภาษี          
เป็นต้น และให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหน้าที่ก าหนดจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน
เพ่ือความเสียหายหรือสูญหาย แก่ทรัพย์สินนั้นตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แล้วน าเสนอให้หัวหน้า                 
หน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งพิจารณาสั่งการต่อไป ทั้งนี้ ในการค านวณค่าเสื่อมราคา ทรัพย์สินเพื่อให้ได้ราคา
ทรัพย์สินสุทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังก าหนดในการเรียก
ให้ผู้ต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ โดยอนุโลม 

   2) ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิต 
   - ค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท 
   - ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างเจ็บปุวย 
    ก. กรณีผู้เสียหายไม่มีรายได้ประจา ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่
ผู้เสียหายไม่สามารถไปท างานได้ โดยค านวณตามอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานตามเขตจังหวัดซึ่งเป็นภูมิล าเนาของผู้เสียหาย ณ วันที่ได้รับความเสียหาย ไม่เกินวันละ  300 บาท               
ตามจ านวนวันที่แพทย์มีหนังสือรับรองให้หยุดรักษาตัวแต่ไม่เกิน 60 วัน 
    ข. กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ประจ าหากระหว่างเจ็บปุวยไม่สามารถไปท างานได้
และไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้าง ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไป
ท างานได้โดยค านวณตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือหน่วยงาน ต้นสังกัดจ่ายให้ ณ วันที่                
ได้รับความเสียหาย ไม่เกินเดือนละ  15,000 บาท ตามจ านวนวันที่แพทย์รับรองให้หยุดรักษาตัว แต่ไม่เกิน  2 
เดือน 
    - ค่าชดเชยการสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทางาน ไม่เกิน 100,000 บาท 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพไม่เกิน 40,000 บาท 
    - ค่าขาดไร้อุปการะ ให้ทายาทคนละไม่เกิน 20,000 บาท 
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  ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณท่ีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบภายใน  15 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณา                   
วินิจฉัยแก่ผู้ยื่นค าขอทราบโดยเร็ว จากนั้นให้เบิกจ่ายเงินเพ่ือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นค าขอภายใน              
7 วัน  นับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอตอบรับผลการวินิจฉัย กรณีผู้ยื่นค าขอยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยมีสิทธิฟูองคดี               
ต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองที่มีอ านาจพิจารณาคดีภายใน  90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับ                     
แจ้งผลการวินิจฉัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ถูกกระท าละเมิด             
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนสิทธิของข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ                         
ในการที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลนั้นเป็นสวัสดิการที่หน่วยงานของรัฐจัดให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ให้แก่ตนซึ่งเป็นสิทธิคนละส่วน และมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกับความเสียหายในเรื่องละเมิด โดยในกรณีท่ัวไป
ผู้กระท าละเมิดยังคงต้องรับผิดในผลของการกระทาละเมิดนั้นเต็มจ านวนค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดนั้น                  
จะน าค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับในส่วนนี้มาหักออกจาก ค่าสินไหมทดแทนอันจะพึงได้รับจากการกระท าละเมิดไม่ได้ 
   - ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน 
   - หากไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จภายใน 180 วัน ต้องขออนุมัติรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 180 วัน 

  2. บุคคลภายนอกฟ้องคดีต่อศาล 
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพ่ือเตรียมการจัด 
  - ประสานงานกับส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือสู้คดี 
     -  รายงานให้กระทรวงการคลังทราบ 
  - ปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงการคลัง 
  - หากความเสียหายมิได้เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเมื่อได้ฟัง
ความเห็นของคณะกรรมการ หรือได้รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแล้ว เห็นว่าความเสียหายมิได้
เกิดจากการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย 
    -  ถ้าผลการพิจารณาเป็นที่ยุติว่า ความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่ได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 
จะต้องไม่มีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดี แต่ถ้าผู้เสียหายได้ฟูองเจ้าหน้าที่ต่อศาล ก่อน แล้วหรือมีการ
เรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดีก่อนแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานอัยการเพ่ือแถลงต่อศาล เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่มีโอกาสพ้นจากการเป็นคู่ความในคดี และขอให้พนักงานอัยการช่วยเหลือทางคดีแก่เจ้าหน้าที่ในระหว่าง
นี้ด้วย  

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

  1. สอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
  2. เสนอความเห็นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาว่า 
      - เป็นความเสียหายที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ 
      - เป็นความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  

ความเสียหายที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

- แถลงต่อศาลเพื่อให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีและขอใหศ้าลยกฟูอง 
ส านักงานพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
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ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

  - แจ้งให้พนักงานอัยการแถลงต่อศาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่พ้นฐานะการเป็นคู่ความในคดี ตามมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539 
 

การไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  

  - เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ผู้รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ถือว่าเกิดความเสียหายกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ด าเนินการ
ตามหมวด 1 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  - ใช้สิทธิไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ ที่กระท าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ภายใน
หนึ่งปี นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย 
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