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กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของฝ่ายปกครองน้ันมีความหมายครอบคลุมถึงความรับผิดของฝ่ายปกครองในการ

ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เอกชนในกรณีท่ี สิทธิของเอกชนนั้นถูกกระทบจากการกระท าหรือการด าเนินการของฝ่าย

ปกครอง ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ กรณีใหญ่ๆ ด้วยกันได้แก่

๑. ความรับผิดของฝ่ายปกครองในการกระท าอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ละเมิด) ของฝ่ายปกครอง

๒. ความรับผิดอย่างอื่นหรือความรับผิดของฝ่ายปกครองอันไม่ได้เกิดจากการกระท าท่ีเป็นความผิด (ละเมิด) 

ของฝ่ายปกครอง 
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ความรับผิดของฝ่ายปกครอง

ความรับผิดทางละเมิด (จงใจ

หรือประมาทเลินเล่อ)

ความรับผิดโดยปราศจาก

ความผิด 
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๑) ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง หมายถึง ความรับผิดของรัฐหรือฝ่ายปกครองในผลแห่ง

การกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือฝ่ายปกครอง (จงใจหรือประมาทเลินเล่อ) ในอันท่ีก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อสิทธิหน้าท่ีของเอกชน และก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องของเอกชนต่อฝ่ายปกครองเพื่อให้มีการ

ชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นผลจากการกระท าละเมิดนั้น

๒) ความรับผิดโดยปราศจากความผิดของฝ่ายปกครอง หมายถึง ความรับผิดของฝ่ายปกครองต่อ

เอกชนจากการกระท าการของฝ่ายปกครอง ไม่ว่าการกระท าของฝ่ายปกครองจะไม่เป็นความผิด

หรือไม่เป็นละเมิด (จงใจหรือประมาทเลินเล่อ) ก็ตาม
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▪ ระบบกฎหมายปกครองของบางประเทศอาจก าหนดให้ฝ่ายปกครองต้องรับผิดต่อเอกชนก็ต่อเมื่อ เจ้าหน้าท่ีของ

รัฐได้กระท าการในลักษณะท่ีเป็นละเมิด (จงใจหรือประมาทเลินเล่อ) ต่อเอกชนเท่าน้ัน โดยหากการกระท าของ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่เป็นละเมิดแล้ว ฝ่ายปกครองก็ไม่มีความรับผดิต่อเอกชนแต่อย่างใด เราเรียกระบบความรับผิด

เช่นน้ีว่า “ความรับผิดโดยอ้อมของฝ่ายปกครอง”

▪ ในระบบกฎหมายของบางประเทศน้ัน ได้ก าหนดให้การใช้อ านาจรัฐท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอกชน ไม่ว่าจะเป็น

การกระท าท่ีเป็นละเมิด (จงใจหรือประมาทเลินเล่อ) หรือไม่ก็ตาม ก็ให้เกิดความรับผิดของฝ่ายปกครองต่อเอกชน

เสมอ เราเรียกระบบเช่นน้ีว่า “ความรับผิดโดยตรงของฝ่ายปกครอง” (กล่าวคือรัฐต้องรับผิดในผลแห่งการ

กระท าของเจ้าหน้าท่ีเสมอ ไม่ว่าการกระท าน้ันจะเป็นละเมิดหรือไม่ก็ตาม) 
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▪ เมื่อพิจารณาจากระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้วจะพบว่า ยืนอยู่บนหลักเร่ืองความรับผิดโดยอ้อมของฝ่ายปกครอง 

▪ ความรับผิดโดยอ้อมเช่นว่าน้ี ย่อมมีความหมายว่า ฝ่ายปกครองจะต้องรับผิดต่อเอกชนในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

ก็เฉพาะในกรณีท่ีเป็นความผิดของฝ่ายปกครอง (เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็น

เหตุให้เกิดความเสียหายต่อเอกชน)

▪ การกระท าท่ีเป็นละเมิด จึงเป็น “เงื่อนไขความรับผิด” ของฝ่ายปกครอง

▪ และเอกชนท่ีต้องการฟ้องร้องให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าเสียก็จ าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า มีการกระท าท่ีเป็นละเมิดของ

ฝ่ายปกครองด้วย 
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▪๑) สภาพการณ์ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

▪๒) สภาพการณ์หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
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๑. การกระท าละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๒. การกระท าละเมิดโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

ก. ข้าราชการ

ข. ลูกจ้าง

๓. ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง
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▪มาตรา ๔๒๐ ปพพ. บัญญัติว่า 

▪“ผู้ ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขา

เสียหายแก่ชีวิตก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง

อย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นกระท าละเมิด จ าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ

การนั้น”
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การกระท าละเมิด

กรณีข้าราชการ

การ

มาตรา ๗๖ ปพพ. มาตรา ๔๒๗ ปพพ.

กรณีลูกจ้าง

หน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๔๒๕ 

ประกอบ ๔๒๖ 

ปพพฝ
10



▪ ถ้าการกระท าตามหน้าท่ีของผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล เป็น

เหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น นิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ

เสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิท่ีจะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย

▪ ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอื่นเกิดจากการกระท าท่ีไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรืออ านาจ

หน้าท่ีของนิติบุคคล บรรดาบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งท่ีได้เห็นชอบให้กระท าการนั้นหรือได้

เป็นผู้กระท าการดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหายนั้น
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▪บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น (มาตรา ๔๒๕, มาตรา ๔๒๖ ปพพ.) ท่านให้ใช้

บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลม
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▪มาตรา ๔๒๕ ปพพ. “นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้

กระท าในทางการที่จ้างนั้น”

▪มาตรา ๔๒๖ ปพพ. “นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อ

ละเมิดอันลูกจ้างได้ท านั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างน้ัน” 

13



▪ในทุกกรณี เมื่อหน่วยงานของรัฐฝ่ายปกครองได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่

บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ, 

ลูกจ้าง) ไปแล้ว ฝ่ายปกคครองสามารถไล่เบ้ียเอากับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ก่อให้เกิด

ความเสียหายได้จนเต็มจ านวนความเสียหาย
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๑) เมื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังหลายน้ันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครอง และ

ไม่ใช่การกระท าไปเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหน้าท่ีท้ังหลายเป็นส่วนตัว การให้เจ้าหน้าท่ีท้ังหลายต้องรับผิดในผลแห่ง

ละเมิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีนั้น ย่อมท าให้เจ้าหน้าท่ีท้ังหลายเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม

๒) เจ้าหน้าท่ีไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจใช้อ านาจท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกได้ ท าให้เกิด

กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่กล้าท่ีจะตัดสินใจใช้อ านาจ และอาจยังผลให้การจัดท าบริการสาธารณะท้ังหลายของรัฐ

เกิดความเสียหาย
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▪ หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

▪ เหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินกิจการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐน้ัน หาได้เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี ในกรณีท่ีปฏิบัติงานในหน้าท่ีและเกิดความเสียหายแก่

เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า 

เจ้าหน้าท่ีจะต้องรับผิดในการกระท าต่างๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไปเพื่อการทีท าไปท าให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก

เพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าท่ีเต็มจ านวนน้ัน ท้ังท่ีบางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ต้ังใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยใน

การปฏิบัติหน้าท่ี นอกจากน้ัน ยังมีการน าหลักเรื่องลูกหน้ีร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าท่ีต้องร่วมรับผิดในการ

กระท าของเจ้าหน้าท่ีผู้อ่ืนด้วย ซ่ึงระบบน้ันมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่ค านึงถึงความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าท่ีและยังเป็นการบั่นทอน

ก าลังขวัญในการท างานของเจ้าหน้าท่ีด้วย จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าท่ีไม่กล้าตัดสินใจด าเนินงาน

เท่าท่ีควร เพราะเกรงความรับผิดชอบท่ีจะเกิดแก่ตน อน่ึง การให้คุณให้โทษแก่ -
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เจ้าหน้าท่ีเพื่อควบคุมการท างานของเจ้าหน้าท่ียังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการด าเนินงานทางวินัยก ากับอยู่อีกส่วนหน่ึง อัน

เป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าท่ีท าการใดๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว ดังน้ัน จึงสมควรก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดทางละเมิดในการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีเฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระท าเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่าน้ัน 

และเพื่อให้แบ่งแยกความรบัผดิของแต่ละคนมใิห้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของรัฐ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี
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▪๑. ขอบเขตในแง่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

▪๒. ขอบเขตในทางเนื้อหา
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▪ มาตรา ๔ 

▪ “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานอื่น ไม่ว่าจะแต่งต้ังในฐานะกรรมการ

หรือฐานะอื่นใด

▪ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็น

กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช

กฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม

พระราชบัญญัติน้ีด้วย
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▪ ข้อสังเกต

▪ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ได้มีเนื้อหาก าหนดไว้เป็นการเฉพาะว่า “ละเมิด

ตามพระราชบัญญัติน้ี” มีความหมายเฉพาะอย่างไร แต่มีเน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการก าหนดความรับผิดทาง

ละเมิดต่อผู้ได้รับความเสียหายระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีกระท าละเมิดกับหน่วยงานทางปกครองเท่าน้ัน ดังน้ัน ในการ

วินิจฉัยว่าเป็นละเมิดหรือไม่ จึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

▪ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดไม่ได้ก าหนดไว้โดยตรงซึ่งศาลท่ีมีอ านาจในการวินิจฉัยคดีละเมิดของ

เจ้าหน้าท่ี ดังน้ันในการวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีจะฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิดต่อศาลใดน้ัน จึงต้องพิจารณาจาก

กฎหมายอื่น โดยเฉพาะจากพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

(พิจารณาจากผู้เสียหาย)

การกระท าละเมิดต่อ

บุคคลภายนอก

การกระท าละเมิดต่อหน่วยงาน

ของรัฐ
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▪ มาตรา ๕ “หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าท่ีของตนได้กระท าในการปฏิบัติ

หน้าท่ี ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าท่ีไม่ได้

▪ ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานท่ี

ต้องรับผิดตามวรรคหน่ึง

▪ มาตรา ๖ “ถ้าในการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าท่ีมิใช่การกระท าในการปฏบิัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดในการน้ัน

เป็นการเฉพาะตัว แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้
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▪๑) ละเมิดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี - ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรง จะฟ้อง

เจ้าหน้าท่ีไม่ได้

▪๒) ละเมิดท่ีไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี - ผู้เสียหายต้องฟ้องเจ้าหน้าท่ีโดยตรง จะฟ้อง

หน่วยงานของรัฐไม่ได้

▪ ๓) การกระท าละเมิดใดเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี จึงเป็นตัวชี้

ขาดว่า ใครจะต้องตกเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีละเมิด
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▪ หมายถึง การกระท าละเมิดท่ีเกิดจากการด าเนินชีวิตส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ี ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐท่ีตนสังกัดหรือท่ีตน

ปฏิบัติงานให้แต่อย่างใด หรือแม้ละเมิดน้ันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ไม่เกี่ยวข้องอย่างใดกับหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบั ติ 

เน่ืองจากกระท าไปโดยมีเหตุผลส่วนตัว

▪ ยกตัวอย่างเช่น จ าเลยเป็นข้าราชการสังกัดกรมไปรษณีย์ จอดรถเก็บไปรษณีย์ตรงตู้ไปรษณีย์ จ าเลยด่าเจ้าพนักงานต ารวจจราจรท่ีสั่ง

ให้จ าเลยจอดรถให้ถูกท่ี เจ้าพนักงานต ารวจชะโงกศีรษะเข้าไปในรถแล้วแจ้งข้อหาฐานดูใหม่เจ้าพนักงาน จ าเลยขับรถไปโดยเร็ว แล้วผลัก

ต ารวจตกลงจากรถ การด่าและการขัดขวางเป็นเรื่องส่วนตัว ต้องฟ้องเจ้าหน้าท่ีโดยตรง จะฟ้องหน่วยงานไม่ได้
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▪ การกระท าละเมิดในการปฏิบติัหน้าท่ีอันเป็นเหตให้ผู้ฟ้องคดีต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐน้ัน อาจเกิดขึ้นได้จากการกระท าของเจ้าหน้าท่ีใน

หลายลักษณะด้วยกัน เช่น การออกค าสั่งทางปกครอง การออกกฎ การใช้ก าลังทางกายภาพด าเนินงานทางปกครอง การละเลยต่อ

หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติเป็นต้น

▪ เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐขับรถไปในทางราชการไปติดต่องานในราชการแล้วไปชนรถเอกชนเสียหาย หรือเจ้าหน้าท่ีไล่จับผู้รา้ย เกิดการยงิ

ต่อสู้กัน เจ้าหน้าท่ียิงพลาดไปถูกประชาชนได้รับบาดเจ็บ ในกรณีเช่นน้ี หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีน้ันสังกัดอยู่จะต้องเป็นผู้รับผดิชอบ

โดยตรงในผลแห่งละเมิดน้ัน และผู้เสียหายต้องฟ้องร้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นผูร้ับผิดโดยตรง จะฟ้องเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ และในกรณีท่ี

เจ้าหน้าท่ีน้ันไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด ผู้เสียหายก็จะฟ้องเจ้าหน้าท่ีโดยตรงไมไ่ด้ แต่จะต้องฟ้องกระทรวงการคลังเป็นจ าเลยในคดีละเมิด

น้ัน 
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▪ มาตรา ๑๑ “ในกรณีท่ีผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผดิตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณา

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายท่ีเกิดแก่ตนก็ได้ ในการน้ี หน่วยงานของรัฐจะต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและ

พิจารณาค าขอน้ันโดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งเช่นใดแล้วหากผูเ้สียหายยังไม่พอใจผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้

มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีตนได้รับ

แจ้งผลการวินิจฉัย

▪ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอท่ีได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันใน

ก าหนดน้ัน จะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือก ากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งน้ันทราบและขอ

อนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัตขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน”
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มาตรา ๘ “ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ

เรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าท่ีได้กระท าการน้ันไปด้วยความจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมีได้เพียงใดให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็น

ธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมต้ิองให้ใช้เต็มจ านวนความเสียหายก็ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานของส่วนรวม ให้หักส่วนความรับ

ผิดดังกล่าวออกด้วย 

ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีหลายคน มิให้น าหลักเรื่องลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับและให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่าน้ัน
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▪ ๑. หน่วยงานของรัฐได้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคคลภายนอกเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่น้ัน

ไปแล้ว

▪ ๒. เจ้าหน้าที่น้ันได้กระท าละเมิดไปโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

▪ ๓. ในการใช้สิทธิไล่เบ้ียจะท าได้เพียงใดให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท า และความเป็นธรรม

ในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนความเสียหายก็ได้

▪ ๔. ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการ

ด าเนินงานโดยส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

▪ ๕. ไม่ให้น าหลักเร่ืองลูกหน้ีร่วมมาใช้
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มาตรา ๑๐ ”ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีผู้น้ันสังกัด

หรือไม่ ถ้าเป็นการกระท าในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีให้น าบทบัญญัติ

มาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าไม่ใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีท้ังสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนดอายุความสองปี

นับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าท่ี ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีท่ี

หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของ

กระทรวงการคลัง”
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๑. กรณีเจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ให้น าหลักเร่ืองการเรียกร้องสิทธิไล่เบี้ยตามมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งหมายความว่า กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ี

กระท าละเมิดต่อหน่วยงานในขณะปฏิบัติหน้าท่ีน้ัน หน่วยงานจะเรียกให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าเสียหายได้ก็ต่อเมื่อ ได้

กระท าไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เท่าน้ัน

๒. กรณีเจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐอันไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

ให้บังคับตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ในเร่ืองละเมิด กล่าวคือ เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดเสมอหาก

ได้กระท าไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และจะต้องรับผิดจนเต็มจ านวนความเสียหาย

๓. การเป็นการละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ีจึงเป็นตัวชี้ขาดหลักกฎหมายท่ีจะมาปรับใช้กับข้อเท็จจริง
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๑) กรณีท่ีผู้เสียหายท่ีเป็นเอกชนเป็นผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง

ก. ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีน้ันสังกัดอยู่หรอืยื่นฟ้องกระทรวงการคลัง กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีน้ันไม่มีสังกัด หรือยื่น

ฟ้องเจ้าหน้าท่ีน้ันเป็นการส่วนตัว กรณีท่ีการกระท าละเมิดน้ันไมไ่ด้เกิดจากการปฏบิัติหน้าท่ี

ข. ยื่นค าร้องต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้น้ันสังกัดอยูห่รือต่อกระทรวงการคลังกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผูน้ั้นไม่ได้สังกัดใน

หน่วยงานใด เพื่อพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตน

๒) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ใช้สิทธิเรียกร้องจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าละเมิดต่อหน่วยงาน

ก. กรณีท่ีละเมิดน้ันไม่ได้เกิดจากการปฏบิัติหน้าท่ี หน่วยงานต้องใช้สิทธิฟ้องเจ้าหน้าท่ีน้ันต่อศาลให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข. กรณีท่ีละเมิดน้ันเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี หน่วยงานอาจออกค าสั่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้น้ันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้
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-ศาลยุติธรรม

-ศาลปกครอง
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▪ มาตรา ๙ วรรค ๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

▪ “คดีเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอันเกิด

จากการใช้อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าท่ี

ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร”
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๑) ละเมิดท่ีเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือมีลักษณะเป็นการใช้อ านาจทางปกครอง

๒) เป็นกรณีของการออกกฎหรือค าสั่งทางปกครอง

๓) เป็นกรณีละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวลา่ช้าเกินสมควร
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▪ ๑. การกระท าละเมิดในทางส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ี ท่ีไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี

▪ ๒. การกระท าละเมิดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี แต่การละเมิดน้ันเป็นการกระท าท่ีไม่ได้เกิดจากการใช้อ านาจตาม

กฎหมาย ไม่ใช่การออกกฎ หรือค าสั่งทางปกครอง หรือไม่ใช่การงดเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้า

เกินสมควร
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