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การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อ

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษว่าลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยเป็นพิเศษนั้นมี
ลักษณะอย่างไร  รัฐควรมีหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐในเรื่องของค่าตอบแทน หรือการเยียวยาความ
เสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเป็นอย่างไร โดยมีเปูาหมายเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาแนวความคิดว่าด้วยความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ
ในระบบกฎหมาย  อันมีนัยส าคัญอันจะน าไปสู่การพัฒนาหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ  

วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรก เป็นการศึกษาหลักการพ้ืนฐาน  แนวคิดทฤษฎี  
และพัฒนาการความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  ส่วนที่สอง เป็น
การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในระบบ
กฎหมายไทยและระบบกฎหมายต่างประเทศที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความส าคัญ  พบว่า ไม่มีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษที่มีความแน่นอนชั ดเจน 
เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่มีอยู่นั้นครอบคลุมเฉพาะความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษเป็นเฉพาะกรณีเท่านั้น เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 โดยรับรองหรือคุ้มครองเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ที่คุ้มครองกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหาย
จากการปราบปรามผู้กระท าผิดหรือปราบปรามโจรผู้ร้ายเท่านั้น  เป็นต้น ท าให้มีเพียงหลักเกณฑ์ใน
ก าหนดค่าตอบแทนความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษโดยตราขึ้นเป็น
ระเบียบต่างๆ ตามแต่ละภัยของความเสี่ยงภัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับตามบริบทของสังคมใน
ขณะนั้นๆ  โดยสร้างขึ้นมาเพ่ือเยียวยาความเสียหายในลักษณะที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเป็นรายๆ ซึ่ง
ท าให้รัฐไม่สามารถสร้างหลักประกันความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษที่มีความแน่นอนชัดเจน  นอกจากนี้จากการพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่   
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พบว่ามีป๎ญหาในหลายกรณี คือ ป๎ญหาการเป็นผู้ได้รับความเสียหาย  ป๎ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ค่าตอบแทนความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่รัฐ  และป๎ญหาเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้อง  นอกจากนี้ท าให้เกิด
ป๎ญหาต่อระบบงบประมาณที่รัฐต้องสูญเสียเงินในระบบงบประมาณเป็นจ านวนสูงในการเยียวยา
ความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ   

แนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้หลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมีความชัดเจนและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 1) รัฐควรมีกองทุนช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ ทั้งในการให้การสนับสนุนส่งเสริมเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  และการตอบแทนความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐกรณี
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  2) รัฐควรตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  โดยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ได้รับความเสียหาย  
ด้านค่าตอบแทน  ด้านการใช้สิทธิเรียกร้องที่มีความแน่นอนชัดเจน  3) รัฐควรก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการในการปฏิบัติส าหรับการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษเป็นกฎหมายกลาง  4) ให้ศาลปกครองเข้ามาพัฒนาหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย 
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The purposes of this research were to study about the responsibility of 
government to government officials who work in special risky areas,  the character of 
work in special risky areas,  the compensation and remedy in case damage with 
government officials in order to guide for develop the concept of the responsibility 
of government to government officials who work in special risky areas in the legal 
system. It is significant that the rules will lead to the development of the responsibility 
of government to benefit the people and nation both academic and practical. 

The study was divided into two parts. The first part studied about the basic 
principles, concept, theory and the development of the responsibility of government 
to government officials who work in special risky areas. The second part studied and 
compared about the responsibility of government to government officials who work 
in special risky areas between Thailand’s legal system and the system of 
international legal. The study found that the responsibility of government to 
government officials who work in special risky areas are unstable because its only 
covers to the government officials who work in special risky areas only a special case 
such as “Regulations of the Office of the Prime Minister about gratuities and passion 
for the government officials who work in the southern border, 2550”, that protect 
only the government officials who work in the southern border. “Regulations of the 
Office of the Prime Minister about special gratuities, 2521”, that  protect only the 
government officials who work in case they have been damaged by repression or 
suppression of criminal offenders only. It seemed that the government has ordered 
specific cases. The government does not guarantee reliability. Furthermore, there are
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many problems in this case such as the specific personal problem, the problem with 
with the claim and the government's financial problems.   
 Solutions to the problem, 1) The government should help the government 
officials who work in special risky areas. In providing support, tools or equipment to 
perform special risk. And damage to the government officials in case get injury or 
death. 2) The government have to legislate on the government officials who work in 
special risky areas ACT. The rules on who can get damaged. Compensation, the 
claims must be absolutely clear. 3) The government  should  establish  procedures  
and  methods  for  practical  remedies  for  damage  to  government  officials  who  
work in  special  risky areas. And should be legislate of the country. 4) The Court 
should develop guidelines on the liability of the  government  officials who  work in 
special risky areas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ”          
ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจาก นางสาวพรอนันต์ บุญเลิศ นักสังคมสงเคราะห์  
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  ที่เป็นผู้เสนอแนะแนวทางและให้
ข้อมูล ค าปรึกษา ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์และขอบคุณ นายธนภัทร ฟูมี คุณครู
โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ ส าหรับความช่วยเหลือด้านภาษาต่างประเทศ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร. พัชรวรรณ นุชประยูร ที่ได้ให้เกียรติเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน และกรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา ข้อชี้แนะ 
ข้อแนะน า  ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน  ตลอดจนให้ก าลังใจและ
สร้างแรงบันดาลใจต่างๆ แก่ผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา และขอขอบพระคุณท่าน
อาจารย์ ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ และศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าท า
การตรวจพิจารณาวิทยานิพนธ์และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นข้อกฎหมายและ
ประเด็นป๎ญหาต่างๆ ตลอดจนให้ค าแนะน าที่ดีในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณครู และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้ให้แก่ผู้เขียน 

ขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่ผู้เขียน             
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้ผู้เขียนมีโอกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันที่มีคุณค่าแห่งนี้   ทั้งนี้ 
ขอขอบคุณ เพ่ือนๆพ่ีๆน้องๆ ซึ่งประจ าศูนย์กฎหมายเพ่ือการพัฒนา  เพ่ือนนักศึกษารุ่น 4 ภาคปกติ 
และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งขอขอบคุณ เพ่ือนๆ พ่ีๆ 
น้องๆ ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มงมหอย ชมรมนักศึกษาสุรินทร์ ชมรม          
โดมทักษิณแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมงานจุ๋มเพอร์เฟค ที่มอบก าลังใจและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้เขียนมาโดยตลอด ซึ่งผู้เขียนไม่อาจกล่าวถึงในที่นี้ได้ทั้งหมด ท้ายสุด ผู้เขียนกราบ
ขอขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แด่คุณพ่อ คุณแม่ และ
ครอบครัวของผู้เขียน ทีเ่ป็นผู้ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนและเป็นก าลังใจ ตลอดจนเป็นแรงใจที่ส าคัญยิ่ง
ของผู้เขียนจนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ตามที่ตั้งใจ  

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีประโยชน์และคุณค่าทางการศึกษาประการใดแล้ว ผู้เขียนขอกราบ
เป็นกตเวทิตาคุณแก่บิดา มารดา คร ู คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาแก่ผู้ เขียน            
แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 

 
พันธรัตน์  ศรีสุวรรณ 
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สารบัญ 
          หน้า 

 
บทคัดย่อ          (3) 
ABSTRACT          (5) 
กิตติกรรมประกาศ         (7) 
สารบัญ           (8) 
       
บทที่  1  บทน า          1
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของป๎ญหา     1 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา       5 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา       6 
1.4  สมมติฐานในการศึกษา       6 
1.5  วิธีการศึกษา            6 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา     6 
1.7  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา       7 

บทที่  2  ข้อความคิดเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ       8 

 2.1  ข้อความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่   8 
 2.1.1  ความหมายของความรับผิดของรัฐ     8 
 2.1.2  ลักษณะความสัมพันธ์ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่    10 
 2.1.2.1  ความสัมพันธ์ตามกฎหมาย    10 
 2.1.2.2  ความสัมพันธ์ตามสัญญา     11 
 2.1.3 ประเภทของความรับผิดของรัฐ     12 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ      13 
 2.2.1  หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   14 
 2.2.2  หลักความเสมอภาค      17 
 2.2.2.1  หลักความเสมอภาคทั่วไป          17 
 2.2.2.2  หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง    18 

 



(9) 

 
 

 2.2.3  แนวคิดว่าด้วยความเสี่ยงภัย      20 
 2.2.3.1  ความหมายของความเสี่ยงภัย    20 
 2.2.3.2  ประเภทของความเสี่ยงภัย     21 
 2.2.3.3  ทฤษฎีความเสี่ยงภัย     25 
 2.2.3.4  การบริหารความเสี่ยง     27 
  2.2.4  หลักประกันความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล   33 
 2.2.5  ทฤษฎีแรงจูงใจ       35 
  2.3  พัฒนาการความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่     38 
 2.3.1  ประเทศฝรั่งเศส       39 
 2.3.2  ประเทศเยอรมัน       40 
 2.3.3  ประเทศไทย       42 
บทที่  3  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทย    46 

3.1  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป   46 
   3.1.1  ที่มาของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป 46 
  3.1.2  เงื่อนไขความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป 49 

3.1.2.1  ผู้มีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากรัฐ    49 
3.1.2.2  เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหาย    54 
3.1.2.3  ความเสียหายเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติ  55 
3.1.2.4  ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กับความเสียหาย 56 

 3.1.3  การเยียวยาความเสียหาย       57 
 3.1.3.1  ค่าตอบแทน      57 
 1)  ค่ารักษาพยาบาล     57 
 2)  การลา      59 
 3)  บ าเหน็จบ านาญ     59 
 (1)  บ าเหน็จบ านาญปกติ    60 
  (2)  บ าเหน็จบ านาญพิเศษ    61 
  (3)  บ าเหน็จตกทอด     64 
 4)  การเลื่อนขั้นเงินเดือน     66 
  5)  เครื่องราชอิสริยาภรณ์     69 
 3.1.3.2  หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน   71 
  3.1.3.3  สิทธิเรียกร้องและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ   73 
 1)  องค์กรภายในฝุายปกครอง    73 
 2)  ศาลปกครอง      73 

3.2  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  74 
 
 



(10) 

 
 

 3.2.1  ที่มาความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 74 
 3.2.1.1  กรณีปราบปรามผู้กระท าความผิด 
                                          หรือการปราบปรามโจรผู้ร้าย    75 
 3.2.1.2  กรณีการปูองกันอธิปไตยและรักษา 
                                          ความสงบเรียบร้อยของประเทศ    75 
 3.2.1.3  กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้  76 
 3.2.2  เงื่อนไขความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 เสี่ยงภัยพิเศษ       76 
 3.2.2.1  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ   77 
 3.2.2.2  เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย    78 
 3.2.2.3  ความเสียหายเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  78 
 3.2.2.4  ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
                                          กับความเสียหาย       80 
 3.2.3  การเยียวยาความเสียหาย      80 
  3.2.3.1  ค่าตอบแทนพิเศษกรณีปราบปรามผู้กระท าผิด 
 หรือปราบปรามโจรผู้ร้าย     81 
  1)  บ าเหน็จความชอบ     81 
 (1)  เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ   81 
 (2)  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการปราบปราม 

ผู้กระท าผิด (พ.ป.ผ.)    82 
 3.2.3.2  ค่าตอบแทนพิเศษกรณีการปูองกันอธิปไตย 
                                        และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ   84 
 1)  บ าเหน็จความชอบ     84 
 (1)  เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ   84 
 (2)  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบในการปูองกันและ 
 รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ (พ.ส.ร.)  85 
  2)  ค่าทดแทน      88 
  3)  เงินช่วยเหลือ      89 
  (1)  เงินช่วยค่าจัดการศพ     89 
  (2)  เงินช่วยเหลือด ารงชีพ    89 
  (3)  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

และเงินชดเชยการเจ็บปุวยเป็นรายวัน  91 
 3.2.3.3   ค่าตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัด 
 ชายแดนภาคใต้      91 
 1)  บ าเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน 

 หรืออาจค านวณเป็นเงินได้    91 



(11) 

 
 

 (1)  เงินค่าตอบแทนพิเศษ    91 
 (2)  การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ 93 
 (3)  การประกันชีวิต       94 
 (4)  ทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน   95 
 (5)  เงินช่วยเหลือ     95 
 2)  บ าเหน็จความชอบที่มิใช่เป็นตัวเงินหรืออาจค านวณ 
 เป็นเงินได้      95 
 (1)  เครื่องราชอิสริยาภรณ์    96 
 (2)  เหรียญราชการชายแดน    96 
  (3)  การยกย่องเชิดชูเกียรติยิ่ง    96 
 (4)  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   97 
 (5)  จัดสรรโควตาพิเศษส าหรับการคัดเลือกเข้ารับ 
 การศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรที่หน่วยงาน 
 ของรัฐเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด   97 
 (6)  สิทธิลาพักผ่อน     98 
  (7)  สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาท  98 
 3.2.3.4  ค่าตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยด้านอ่ืนๆ  99 
  3.2.3.5  การใช้สิทธิเรียกร้องหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  105 
 1)  หน่วยงานภายในฝุายปกครอง    106 
 2)  ศาลปกครอง      106 
บทที ่4  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายต่างประเทศ    109 

4.1  ความรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส       109 

  4.1.1   ที่มาของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
  ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส      109 

 4.1.2   หลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ     110 

 4.1.2.1  แนวบรรทัดฐานค าพิพากษาของศาล   110 
 1)  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  จากการท างานโดยมีความเสี่ยง   111 

2)  ความรับผิดของรัฐต่อผู้ร่วมด าเนินการจัดท าบริการ 
สาธารณะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นอาสาสมัคร  112 

 3)  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครในการ 
   ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 114 
 4)  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติงาน 
   ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อ    116 



(12) 

 
 

4.1.2.2   บทบัญญัติแห่งกฏหมาย     116 
1)  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 118 
2)  กรณีความเสียหายที่เกิดจากการกระท าผิดทางอาญา 119 
3)  กรณีความเสียหายที่เกิดจากการก่อการร้าย  119 
4)  กรณีความเสียหายจากเหตุการณ์ 

ความไม่สงบและจากภัยสงคราม   119 
5)  กรณีความเสียหายจากการชุมนุมหรือเหตุจลาจล 120 

 4.1.3  การเยียวยาความเสียหายและเขตอ านาจศาลในระบบกฎหมายฝรั่งเศส 121 
4.1.3.1)  การเยียวยาความเสียหายในระบบกฎหมายฝรั่งเศส  122 

1)  การเยียวยาความเสียหายโดยองค์กรภายในฝุายปกครอง 122 
2)  การเยียวยาความเสียหายโดยองค์กรศาลปกครองสูงสุด 123 

4.1.3.2)  เขตอ านาจศาลปกครองฝรั่งเศสในการตรวจสอบ 
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่    126 

4.2   ความรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
ระบบกฎหมายเยอรมัน       128 

 4.2.1   ที่มาของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
  ในระบบกฎหมายเยอรมัน      128 

4.2.2   หลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 เสี่ยงภัยพิเศษ       131 

     4.2.2.1   ตามกฏหมายลายลักษณ์อักษร    131 
1)  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการกระท า 

 ความผิดอาญาของผู้อื่น    131 
2)  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในต่อ 

 สถานการณ์ภัยพิบัติ     132 
3)  ความรับผิดของรัฐต่อความเสียหาย 

จากสถานการณ์ชุมนุม    134 
4) ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอุบัติเหตุ 

จากการท างาน     135 
4.2.2.2   ค าพิพากษาของศาลปกครอง    138 

 4.2.3   การเยียวยาความเสียหายและเขตอ านาจศาล 
ในระบบกฎหมายเยอรมัน      138 
4.2.3.1   การเยียวยาความเสียหายในระบบกฎหมายเยอรมัน  138 
4.2.3.2   เขตอ านาจศาลเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ 

ในระบบกฎหมายเยอรมัน    139 
 
 



(13) 

 
 

บทที่  5  บทวิเคราะห์ปัญหาความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
   เสี่ยงภัยพิเศษ                                                                                141 

5.1   ป๎ญหาการน าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมาประยุกต์ใช้ในการเยียวยา 
 ความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ     141 
 5.1.1  หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   142 
 5.1.2  หลักความเสมอภาค      143  
 5.1.3  แนวคิดว่าด้วยความเสี่ยงภัย     144 
 5.1.4  หลักประกันความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   147 
 5.1.5  ทฤษฎีแรงจูงใจ       148 

5.2   ป๎ญหาในการก าหนดหลักเกณฑแ์ละขอบเขตเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ 
 ต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ    150 

5.2.1  ป๎ญหาด้านหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ     152 
5.2.1.1  ป๎ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเป็นผู้ได้รับความเสียหาย 153 
5.2.1.2  ป๎ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน 

 ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่รัฐ              155 
5.2.1.3  ป๎ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้อง  160 

5.2.2  ป๎ญหาเกี่ยวกับระบบงบประมาณในความรับผิดของรัฐ 
 ต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ   162 

บทที่ 6  บทสรุปและข้อเสนอแนะ        164 
6.1  บทสรุป         164 
6.2  ข้อเสนอแนะ        167 

บรรณานุกรม          172 
ภาคผนวก          178 
 ภาคผนวก ก  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ   
          ระหว่างรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน    179 
 ภาคผนวก ข  ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ 
                             ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในระบบกฎหมายต่างประเทศ 
                             กับระบบกฎหมายไทย      181 
 ภาคผนวก ค  ตารางความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายโดยภาพรวม  187 
ประวัติผู้เขียน      191



 
 

 

บทท่ี  1 
 

บทน า 
  
 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

รัฐมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์มหาชน   ซึ่งในการ
จัดท าบริการสาธารณะรัฐจ าเป็นที่ต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญคือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเปรียบเสมือนแขนขา
ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ ให้มีการขับเคลื่อนและบรรลุผล  
โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในบางภารกิจอาจมีลักษณะของงานโดยมีสภาพที่เสี่ยง
อันตรายต่อชีวิตและร่างกาย  หรือมีความเสี่ยงภัยสูง ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีโอกาสได้รับความ
เสียหายโดยได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต  เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่  
รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามารับผิดในความเสียหายโดยการเยียวยาความเสียหายต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเพ่ือสามารถที่จะด าเนินภารกิจในการจัดท าบริการ
สาธารณะต่อไป   

ป๎จจุบันประเทศไทยมีสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ปฏิบัติงานโดยมีสภาพเสี่ยงอันตรายอยู่แล้ว  มีโอกาสได้รับความเสียหายเพิ่มข้ึนเป็นพิเศษอีกด้วย เช่น 
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่านับตั้งแต่เดือนมกราคม                
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั้งต ารวจ  ทหาร  อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์   ได้รับบาดเจ็บสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินเสียหายเป็นจ านวนมาก  จากข้อมูลสถิติกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วน
หน้า ได้สรุปข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  รอบ 10 ปี  ตั้งแต่วันที่ 
4 มกราคม 2547  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ว่าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ทั้งสิ้นจ านวน 
15,192 เหตุการณ์ ส่งผลให้ประชาชน ผู้บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ครู ผู้น าศาสนา บาดเจ็บและ
เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 16,519 ราย แยกเป็นผู้เสียชีวิต 5,926 ราย เป็นประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
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3,461 ราย ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ 2,431 ราย และอ่ืนๆ อีก 34 ราย (31 ธันวาคม 2556)1  
และเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มที่ถืออาวุธ ทั้งต ารวจ ทหาร ทหารพราน และ
อาสารักษาดินแดน (อส.) คือเปูาหมายหลักของผู้ก่อเหตุรุนแรงในการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้    จากข้อมูลสถิติจากสถาบันอิสราพบว่าตั้งแต่พ.ศ. 2547 จนถึงพ.ศ.2556 
(18 สิงหาคม 2556) พบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียชีวิตไม่รวมบาดเจ็บทั้งสิ้น 1,686 รายและพ.ศ. 2550 
เสียชีวิตสูงสุดถึงจ านวน 236 ราย2  จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติงานใน
สถานการณ์เขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสสูงที่จะได้รับความเสียหายบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิต ซึ่งมีความแตกต่างจากการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ที่มีความสงบเรียบร้อยหรือปราศจาก
ความเสี่ยงภัย   

นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
ความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นจ านวนมากแล้ว  ยังมีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์กรณีอ่ืนๆ อีก  ได้แก่  การปฏิบัติหน้าที่ในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยจากการชุมนุมทางการเมือง   การปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีการ
ประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   การปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามโจร
ผู้ร้ายหรือปรามปรามผู้กระท าความผิดและปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตในสถานการณ์รบหรือ
สงคราม   การปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์สู้รบตามชายแดน  การปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีโรค
ระบาด  ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัยจาก
สถานการณ์ดังกล่าวเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น   เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษแล้ว  รัฐก็ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่ง
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าหน้าที่
ของรัฐบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชจักรไทย  (พ.ศ.2550)3  ในมาตรา 31  ได้บัญญัติให้บุคคลผู้เป็นทหาร  
ต ารวจ  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ  ย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  ทั้งนี ้   รฐัก็ได้รับรองหรือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ                                     

                                                           
1 ข่าวสดออนไลน์, สรุป 10 ปีไฟใต้: เกิดเหตุไม่สงบกว่าหม่ืนครั้ง ตาย-เจ็บเกือบ 1.7 หม่ืน

ราย, ค้นวันที่ 5 มกราคม 2557 จาก http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php? 
Newsid=TVRNNE9EWTBPVFE0T1E9PQ== 

2 มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ส านักข่าวอิศรา, สถิติความเสียหาย, ค้นวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.isranews.org/ isranews-all-data.html 
 3 ป๎จจุบันรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับ
ที ่11/2557 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการมีพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับ
อันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546  เนื่องจากรัฐต้องการที่ขจัดความ
เดือดร้อนของข้าราชการ และเพ่ือเป็นการสมนาคุณแก่บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นความชอบแก่
ประเทศชาติ รัฐจึงรับผิดในความเสียหายข้าราชการที่ถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ พิการ หรือได้รับ
อันตรายสาหัสเนื่องจากได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์หรือการ
ช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 

 นอกจากจะมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งมีการรับรองและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือ
การปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 แล้ว  ยังมีพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ซึ่งได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหน้าที่ไว้อีกหลายฉบับ  เช่น  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  การปฏิบัติงานของชาติหรือ
การปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. 
2550 เป็นต้น   

จากการพิจารณาสาระส าคัญของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ก าหนดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในเรื่องของค่าตอบแทน หรือการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  พบว่า
พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีอยู่นั้นมีการรับรองหรือคุ้มครองเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับความ
เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ปกติธรรมดาซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปเท่านั้น  แต่กฎหมายที่มีอยู่ดังกล่าวยัง
ไม่ครอบคลุมไปถึงการรับรองหรือคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษ  เช่น  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การปฏิบัติหน้าที่ใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยจากการชุมนุมทางการเมือง  การปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีการ
ประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   หรือการปฏิบัติหน้าที่ปราบปราม
โจรผู้ร้ายหรือปรามปรามผู้กระท าความผิดและปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตในสถานการณ์รบ
หรือสงคราม  การปฏิบัติหน้าที่ในการรบตามพ้ืนที่ชายแดนเขตเขาพระวิหาร เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษก็จะได้รับการเยียวยาความเสียหายในลักษณะ
เดียวกันกับการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษเนื่องจากสาระส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกันจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยปกติธรรมดาได้รับการเยียวยาความเสียหายในลักษณะเดียวกัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้นต้องรับภาระสาธารณะจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษท่ีมากกว่าการปฏิบัติ
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หน้าที่โดยปกติทั่วไป  จึงท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษขาด
แรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่   และท าให้การปฏิบัติหน้าที่ท าให้การบริการ
สาธารณะทางปกครองขาดประสิทธิภาพ    

อย่างไรก็ตาม  แม้จะไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องของค่าตอบแทน หรือการเยียวยาความเสียหาย
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยเป็นพิเศษโดยชัดเจนก็ตาม  แต่ก็มีระเบียบในกฎหมาย
บางฉบับที่ให้อ านาจแก่ฝุายบริหารในการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ โดยให้อ านาจแก่  คณะรัฐมนตรีในการออกมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ในการการชดเชยและเยียวยาความเสียหายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีปฏิบัติงานที่มีความ
เสี่ยงภัยเป็นพิเศษ  เพ่ือก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยเป็นพิเศษให้มีความแตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป เช่น  มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  หรือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2548 
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  เป็นต้น  แม้มติคณะรัฐมนตรีได้วางหลักเกณฑ์เกณฑ์ในการเยียวยาเจ้าหน้าที่เสี่ยง
ภัยเป็นพิเศษไว้ก็ตาม แต่เนื่องจากการพิจารณามติคณะรัฐมนตรีนั้นพบป๎ญหาว่า 

ประการแรก  สถานะของมติคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงค าสั่งการของฝุายบริหารเพ่ือให้ส่วน
ราชการ หน่วยงานและเจ้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องรับไปด าเนินการหรือถือไปปฏิบัติ  จึงไม่มีความแน่นอน
ชัดเจนในนิติฐานะของมติคณะรัฐมนตรี  ถึงหลักเกณฑ์ในเรื่องของค่าตอบแทน หรือการเยียวยาความ
เสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษ เพราะมติ
คณะรัฐมนตรีอาจจะมีการยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละแผนงานหรือนโยบายของรัฐบาลแต่
ละชุด ท าให้ไม่มีหลักประกันที่แน่นอนถึงการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยมีความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษ 

ประการที่สอง  มติคณะรัฐมนตรีเป็นมติให้จ่ายเงินซึ่งเป็นในกรณีฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน 
และประสงค์ให้มีการจ่ายโดยเร็วตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่บัญญัติไว้ในกฎหมายการเงินการคลัง
ของรัฐ  ซึ่งฝุายบริหารสามารถสั่งจ่ายเงินได้โดยไม่มีเพดานวงเงิน   ส่งผลท าให้ไม่มีความแน่นอน
ชัดเจนและเกิดความยากแก่การตรวจสอบว่าการจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเป็นพิเศษนั้นมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการอย่างไร  
ใช้จ่ายในด้านใดบ้าง มีวงเงินเท่าไร จึงส่งผลท าให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก  และท าให้
ฝุายบริหารสามารถใช้อ านาจในการจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรีได้โดยปราศการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลจากรัฐ 
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ประการที่สาม มติคณะรัฐมนตรีนั้นเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่มี
ความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น  แต่ความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษยังมี
พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มติคณะรัฐมนตรีไม่ได้คุ้มครองไปถึง เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในการรบตาม
พ้ืนทีช่ายแดนเขตเขาพระวิหาร  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจากการ
ชุมนุมในพ้ืนที่ชุมนุมโดยผู้ชุมนุมมีอาวุธและก่อเหตุจราจล เป็นต้น ซึ่งควรที่จะได้รับการคุ้มครองจาก
รัฐเช่นเดียวกัน 

จากป๎ญหาดังกล่าว  สาเหตุหลักเกิดจากการไม่มีหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐในเรื่องของ
ค่าตอบแทน หรือการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยเป็นพิเศษ
ไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีเพียงหลักเกณฑ์ในก าหนดค่าตอบแทนความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษโดยตราขึ้นเป็นระเบียบหรือค าสั่งของฝุายบริหารต่างๆ ตามแต่ละภัย
ของความเสี่ยงภัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับตามบริบทของสังคมในขณะนั้นๆ เป็นรายกรณีเท่านั้น ซึ่ง
โดยระเบียบที่มีอยู่นั้นสร้างขึ้นมาเพ่ือเยียวยาความเสียหายในลักษณะที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเป็น
รายๆ ซึ่งท าให้รัฐไม่สามารถสร้างหลักประกันความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษที่มีความแน่นอนชัดเจน  นอกจากนี้จากการพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้
อยู่  พบว่ามีป๎ญหาในหลายกรณี คือ ป๎ญหาการเป็นผู้ได้รับความเสียหาย  ป๎ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ค่าตอบแทนความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่รัฐ  และป๎ญหาเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้อง  นอกจากนี้ท าให้เกิด
ป๎ญหาต่อระบบงบประมาณที่รัฐต้องสูญเสียเงินในระบบงบประมาณเป็นจ านวนสูงในการเยียวยา
ความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  ผู้ศึกษาจึงเห็นถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาเรื่องความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษ  โดยประสงค์จะศึกษาว่าลักษณะของความเสี่ยงภัยพิเศษนั้นมีลักษณะอย่างไร  รัฐควรมี
หลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐในเรื่องของค่าตอบแทน หรือการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวความคิดว่า
ด้วยความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในระบบกฎหมาย  อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ทั้ง
ในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1.2.1  เพ่ือศกึษาแนวความคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวกับหลักความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รวมไปถึงศึกษาลักษณะของความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษ 

1.2.2  เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐในเรื่องของค่าตอบแทน หรือการเยียวยา
ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษของประเทศไทย และหลักความรับ
ผิดของรัฐในต่างประเทศ 

1.2.3  เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความรับผิดของรัฐ ตลอดจนวิเคราะห์ป๎ญหา
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
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1.2.4  เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขป๎ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 
การศึกษาในครั้งนี้  ได้ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐในเรื่องของ

ค่าตอบแทน หรือการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษของ
ประเทศไทย และหลักความรับผิดของรัฐในต่างประเทศโดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย ฝรั่งเศส  
เยอรมนั  
 
1.4  สมมติฐานในการศึกษา 

 
เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐในเรื่องของค่าตอบแทน หรือการเยียวยาความ

เสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษไว้อย่างชัดเจน  ดังนั้นเพ่ือให้มี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนถึงการพิจารณาค่าตอบแทน หรือการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยเป็นพิเศษและเป็นหลักประกันคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้อย่างแท้จริง ควรใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่มีความเสี่ยงภัยแตกต่างกัน มาเป็นการหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน   ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาจจะได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันตามแต่ละลักษณะของความเสี่ยงภัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่   

 
1.5  วิธีการศึกษา 
  
 ศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก โดยศึกษาเนื้อหาที่มา
จากแหล่งข้อมูลโดยตรง จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ  หน่วยงานของรัฐในด้านการเยียวยาความ
เสียหายของรัฐ เช่น ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) กรมปูองกันบรรเทา
สาธารณะภัย เป็นต้น รวมไปถึงหน่วยงานอ่ืนๆของภาครัฐและภาคเอกชน  วิทยานิพนธ์  รายงาน  
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  และบทความต่าง ๆ เป็นต้น 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1  เพ่ือทราบถึงแนวความคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวกับหลักความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ และทราบถึงลักษณะของความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษ 
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1.6.2  เพ่ือทราบถึงหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐในเรื่องของค่าตอบแทน หรือการเยียวยา
ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษทั้งกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางท่ีชัดเจนในการวางกรอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐ 

           1.6.3  สามารถวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ  รวมไปถึงสามารถ
วิเคราะห์ป๎ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
 
1.7  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 

 
“จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดป๎ตตานี  จังหวัดยะลา  

และสี่อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่  อ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา  อ าเภอนาทวี  และอ าเภอ      
สะบ้าย้อย 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  และ
รวมถึงผู้ช่วยเหลือราชการ   

“การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ”  หมายถึง  การปฏิบัติงานตามหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับโดยอาจเกิดจากหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ  ซึ่งโดย
สภาพงานนั้นมีลักษณะที่เสี่ยงอันตรายอันก่อให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่  โดยมี
เหตุการณ์หรือสถานการณ์อ่ืนเกิดขึ้นอันก่อให้เกิดความเสียหายเพ่ิมสูงขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้นโดย
ปกติ ได้แก่ สถานการณ์การก่อจลาจลหรือก่อการร้าย  สถานการณ์ที่อยู่ ในสภาวะสงคราม  
สถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน  สถานการณ์โรคระบาด  สถานการณ์ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัย หรือเหตุการณ์
หรือสถานการณ์อ่ืนโดยอาศัยอ านาจของคณะรัฐมนตรีในการประกาศก าหนด 

“เยียวยาความเสียหาย” หมายความว่า  การบ าบัดเพ่ือบรรเทาทุกข์โดยการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับความเสียหายโดยได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือพิการ หรือ
เสียชีวิต เพ่ือเป็นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี 2 
 

ข้อความคิดเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 

 
 

การศึกษาเรื่อง “ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ” ผู้ศึกษา
ได้น าเสนอข้อความคิดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
ภัยพิเศษเพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษา ดังนี้ 

2.1  ข้อความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย 

พิเศษ 
2.3  พัฒนาการความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ 

 
2.1  ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่  

 
ส าหรับข้อความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ เป็นการศึกษาที่แสดงให้

เห็นถึงความเข้าใจข้อความคิดว่าด้วยความรับผิดของรัฐในเบื้องต้น เพ่ือให้เห็นภาพรวมของความรับ
ผิดของรัฐทั้งระบบ  โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาความหมายความรับผิดของรัฐ ลักษณะความสัมพันธ์ของ
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ และประเภทของความรับผิดของรัฐ  ดังนี้ 

 
 2.1.1  ความหมายของความรับผิดของรัฐ     
 การศึกษาเรื่องความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษ
นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในเรื่องของความหมายของความรับผิดของรัฐ เพ่ือที่จะท าให้เข้าใจ
ถึงความรับผิดของรัฐได้อย่างถ่องแท้และเพ่ือให้มีความเชื่อมโยงกับแนวความคิด หลักการทฤษฎีต่างๆ
ผู้ศึกษาจึงขออธิบายเพ่ือท าความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อความคิดว่าด้วยความรับผิดของรัฐ  ดังนี้
 “ความรับผิดของรัฐ”  หมายความว่า  การกระท าของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ  โดยรัฐจะต้องรับผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย  ซึ่งอาจมีที่มาจากการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น 
การเวนคืน หรืออาจมีที่มาจากการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การกระท าละเมิด   นอกจากนี้
ความรับผิดของรัฐอาจมีที่มาจากมูลความรับผิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมูลความผิดดังต่อไปนี้4 

                                                           
4 ฤทัย หงส์สิริ, “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539,” วารสารการพาณิชยนาวี 19 (สิงหาคม 2543): 40-42. 
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1)  มูลสัญญา รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอาจต้องรับผิดต่อคู่สัญญาในกรณีที่รัฐผิดสัญญา ไม่
ว่าสัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาแพ่งทั่วๆไป หรือสัญญาทางปกครอง ซึ่งสิทธิของคู่สัญญาต้องบังคับ
ตามหลักเกณฑ์ในเรื่องของสัญญาทางปกครองที่มีหลักเกณฑ์แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

2)  มูลละเมิด ความรับผิดของรัฐอาจเกิดขึ้นมาจากการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น 
เทศบาลขยายถนนแล้วลืมรื้อบ่อคอนกรีตข้างถนน และเปิดให้รถเดินไปมาโดยไม่ได้ท าเครื่องหมาย
และให้สัญญาณเป็นที่สังเกตมีคนขับรถชนบ่อดังกล่าว เทศบาลต้องรับผิด เป็นต้น 

3)  มูลความรับผิดที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ ความรับผิดของรัฐอาจเกิดขึ้นเนื่องจากกรณี
เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายเรื่องนั้นๆบัญญัติไว้  ได้แก่ รัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 5 ได้มีบทบัญญัติหลายประการเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ โดยรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือหรือรับผิดในกรณีต่างๆ หลายกรณี เช่น  ต้องช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลให้ได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรม (มาตรา 53 วรรคท้าย)  ช่วยเหลือบุคคล
ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ (มาตรา 53)  ช่วยเหลือบุคคลซึ่ง
พิการหรือทุพพลภาพให้ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ 
(มาตรา 54) ช่วยเหลือบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยหรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  (มาตรา 55) 
นอกจากนั้น ยังมีพระราชบัญญัติต่างๆ ที่กฎหมายก าหนดความรับผิดโดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 โดยผู้เสียหายได้รับ
ความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อ่ืน โดยผู้นั้น
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน  
ตลอดจนก าหนดให้รัฐต้องรับผิดในกรณีที่บุคคลใดตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังระหว่างการ
พิจารณา หากต่อมาศาลพิพากษาถึงที่สุดในคดีว่าจ าเลยไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด ย่อมมีสิทธิได้รับ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร  หรือพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือ
การปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม 
พ.ศ. 2543 เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม  นักวิชาการบางท่านจะใช้ค าว่า “ความรับผิดชอบ” แทนค าว่า “ความรับ
ผิด” โดยให้เห็นผลว่าค าว่า “ความรับผิด” ที่นักนิติศาสตร์ไทยคุ้นเคยเนื่องจากการใช้ค าว่าความรับ
ผิดมักเข้าใจจ ากัดว่าเป็นเรื่องความผิดทางละเมิดหรือกรณีที่มีการกระท าความผิดเท่านั้น6  ผู้ศึกษาจึง
ขอท าความเข้าใจเบื้องต้นว่าในความหมายของ “ความรับผิดรัฐ” นั้นมิใช่เพียงแต่เป็นความผิดทาง

                                                           
5 ป๎จจุบันรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11/2557 
6 ฉันทิกา กุลธ ารงค์, ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด:ศึกษาเปรียบเทียบ

กฎหมายฝรั่งเศสกับกฎหมายไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 17. 
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ละเมิดหรือมูลแห่งสัญญาเท่านั้นที่เป็นความรับผิดของรัฐ แต่ให้หมายความรวมไปถึงความรับผิดของ
รัฐต่อความเสียหายโดยไม่ค านึงถึงการกระท าที่เป็นความผิดใดๆ หรือกฎหมายไทยเรียกว่า “ความรับ
ผิดอย่างอ่ืน” 7  ด้วย  ซึ่งความรับผิดอย่างอ่ืนของรัฐนี้อาจเกิดจากมูลความรับผิดที่กฎหมายเฉพาะ
บัญญัติไว้ หรืออาจเกิดจากแนวค าพิพากษาของศาลซึ่งพิพากษาให้รัฐรับผิดไว้นั่นเอง      
 โดยอาจสรุปความหมายของความรับผิดของรัฐได้ว่า ความรับผิดของรัฐ หมายถึง ความรับ
ผิดที่รัฐหรือองค์กรของรัฐผู้ทรงใช้อ านาจมหาชนต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าทดแทน ตลอดจนกระท า
การหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเยียวยาความเสียหายแก่เอกชนจากความเสียหายของ
การกระท าของรัฐ  ซึ่งอาจเป็นการกระท าทางนิติบัญญัติ การกระท าทางปกครองของฝุายบริหาร และ
การกระท าทางตุลาการ ซึ่งอาจจะเกิดจากการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือการกระท าที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยมูลเหตุแห่งความรับผิดนั้นอาจจะเกิดจากมูลแห่งสัญญาระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
เอกชน หรือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐ  มูลแห่งละเมิดซึ่งเกิดจากการที่รัฐกระท าการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของรัฐท าให้เอกชนได้รับความเสียหาย และมูลความรับผิดอย่างอ่ืน  โดยอาจจะเกิดจาก
กรณีความรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  เช่น  กรณีความรับผิดอันเกิดจากการเวนคืน หรือมูลความ
รับผิดอย่างอ่ืนอันเกิดจากแนวค าพิพากษาของศาลที่ได้มีค าพิพากษาให้รัฐต้องรับผิด เป็นต้น 
 
  2.1.2  ลักษณะความสัมพันธ์ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ 

ลักษณะของความสัมพันธ์ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่นั้นเป็นความสัมพันธ์ภายในของรัฐระหว่างรัฐ
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาใช้อ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะหรือด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะแทนรัฐ  สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  ความสัมพันธ์ตามกฎหมาย และความสัมพันธ์ตาม
สัญญา  ดังนี้   
 2.1.2.1  ความสัมพันธ์ตามกฎหมาย  
 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการเป็น
ความสัมพันธ์ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับโดยอาศัยอ านาจกฎหมาย ที่วางหลักบังคับไว้ก่อน
แล้วส าหรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และใช้บังคับแก่บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นหลักทั่วไป8  ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์สองฝุายโดยรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างมีสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกัน โดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้รัฐปฏิบัติการบางประการ (Positive Status) อันเนื่องจากความสัมพันธ์
ดังกล่าว เช่น สิทธิเรียกร้องให้จ่ายเงินเดือนหรือบ าเหน็จบ านาญ เป็นต้น9  ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่
ของรัฐก็มีผลผูกพันในทางกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะให้กับรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีสิทธิ
ในการนัดหยุดงาน (ตามมาตรา 166 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามออก
จากราชการจนกว่าจะได้รับอนุญาต (ตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล

                                                           
7 มาตรา 9(3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542   
8 ประยูร  กาญจนดุล, ค าบรรยายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 116-117. 
9 หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 18 (กรุงเทพมหานคร: 

ประกายพรึก, 2542), หน้า 236. 



11 

 
 

เรือน พ.ศ.2551) ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดท าบริการสาธารณะเป็นไปตามหลักความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักไม่
ว่าประการใดๆ 
  2.1.2.2  ความสัมพันธ์ตามสัญญา      
 ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความสัมพันธ์ตาม
สัญญานั้น  สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณ ี ดังนี้ 
 กรณีแรก  ความสัมพันธ์ตามสัญญาทางปกครอง เป็นสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝุาย
ใดฝุายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระท าแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน  
สัญญาที่ ให้จัดท าบริการสาธารณะหรือจัดให้มีซึ่งสาธารณูปโภค   หรือแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งความสัมพันธ์ตามสัญญาทางปกครองระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ได้แก่ 
สัญญาที่หน่วยงานทางปกครองตกลงท ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดของตน  อนุญาต  หรือสนับสนุน
ให้ศึกษาต่อ  โดยที่เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาท างานในหน่วยงานเดิมเพ่ือชดใช้ทุน หรือ
การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และตกลงกันว่าเมื่อบุคคลดังกล่าวส าเร็จ
การศึกษาแล้วจะกลับมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานอย่างน้อยระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นสัญญาทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน อันส่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับรัฐซึ่งไม่ได้
เป็นสัญญาต่างตอบแทนทั่วไปในทางแพ่ง10 
 กรณีท่ีสอง ความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน  (หรืออาจเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์
แบบนายจ้างกับลูกจ้าง)  เป็นสัญญาต่างตอบแทน  โดยเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดหนี้แก่คู่สัญญาทั้งสอง
ฝุาย  กล่าวคือ ลูกจ้างมีหน้าที่ท างานให้แก่นายจ้าง นายจ้างก็มีหน้าที่ให้สินจ้างแก่ลูกจ้าง โดยมี
ลักษณะส าคัญ คือ  สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาที่ถือเจตนาของคู่กรณีเป็นส าคัญ คือ สัญญาจ้าง
แรงงานเป็นสัญญาที่ถือเจตนาของคู่กรณีเป็นส าคัญเมื่อสองฝุายตกลงกันสัญญาจ้างแรงงานก็เกิดขึ้น   
การให้สินจ้างหรือค่าจ้างเป็นสาระส าคัญของสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญา
เฉพาะตัว  คุณสมบัติของคู่กรณีจึงเป็นสาระส าคัญ และลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองฝุาย มี
ลักษณะของการบังคับบัญชาเป็นสาระส าคัญของสัญญาจ้างแรงงาน 

 จากหลักการลักษณะของความสัมพันธ์ทั้งสองประเภท แสดงให้เห็นถึงลักษณะของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐทั้งที่เป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมาย  และความสัมพันธ์
ตามสัญญา  อันเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐมีต่อกัน  อัน
ส่งผลให้เกิดความรับผิดขึ้น  เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้สิทธิเรียกร้องให้รัฐจ่ายเงินเดือนหรือ
บ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของได้รับอันตรายจากการปฏิบัติราชการโดย
เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากรัฐตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการ
เจ็บปุวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2543  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายอันก่อให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐเกิดสิทธิในการเรียกร้องให้รัฐรับผิดซึ่งเป็นกรณีความรับผิดอย่างอ่ืนของรัฐอันมีที่มาจาก
ลักษณะของความสัมพันธ์ตามกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม รัฐก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐรับผิดได้ด้วย เช่น  ในกรณีที่รัฐหรือหน่วยงานทางปกครองฟูองขอให้ข้าราชการคืนเงินประจ า

                                                           
10 วรเจตน์  ภาคีรัตน์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง: หลักการพื้นฐานของ

กฎหมายปกครองและการกระท าทางปกครอง (กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 2546), หน้า 218- 228. 
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ต าแหน่งที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ หรือกรณีรัฐฟูองให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดจากการผิดสัญญาทาง
ปกครองในการชดใช้ทุนคืน  หรือกรณีรัฐใช้สิทธิไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยจง
ใจประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นต้น   

นอกจากลักษณะความสัมพันธ์ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอันส่งผลต่อความรับผิด
ของรัฐแล้ว  ยังมีความสัมพันธ์ในลักษณะอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้รัฐต้องรับผิดอีกด้วย เช่น  ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชนโดยรัฐรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เป็นต้น11  

 
2.1.3  ประเภทของความรับผิดของรัฐ 
ส าหรับประเภทของความรับผิดรัฐนั้น  สามารถจ าแนกแบ่งประเภทของความรับผิดของรัฐ

โดยมีหลักเกณฑ์ในการแบ่ง 2 ลักษณะ ดังนี้ 12 
1)  ใช้หลักเกณฑ ์“ความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย” เป็นเกณฑ์  
หากองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจตามกฎหมายมหาชนแล้วก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บุคคลอื่นโดยค านึงถึงความชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเกณฑ์แล้ว อาจแบ่งความรับ
ผิดเป็น 2 ประเภท คือ ความรับผิดของรัฐที่เกิดจากการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เรียกว่า “การ
กระท าละเมิด” และความรับผิดของรัฐที่เกิดจากการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความ
เสียหาย ซึ่งเรียกว่า “ความรับผิดอย่างอ่ืน”  ซึ่งความรับผิดอย่างอ่ืนของรัฐนี้เป็นความรับผิดของรัฐ
โดยเกิดจากกรณีความรับผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้รัฐต้องรับผิด หรืออาจเกิดจากแนวค าพิพากษา
ของศาลซึ่งพิพากษาให้รัฐรับผิด 

2)  ใช้หลักเกณฑ ์“ความผิด” เป็นเกณฑ์  
หากพิจารณา “ความผิด” เป็นเกณฑ์แล้ว อาจแบ่งความรับผิดของรัฐได้เป็น 2 

ประเภท คือ ความรับผิดของรัฐที่เกิดจากการกระท า “โดยมีความผิด” ได้แก่ การกระท าละเมิด  ซึ่ง

                                                           
11  โดยทั่วไปความสัมพันธ์ในเรื่องของความรับผิดของรัฐนั้น สามารถแบ่งความสัมพันธ์ได้ 

3 ฝุาย ได้แก่ รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่าง “รัฐกับประชาชน” 
กล่าวคือ  เมื่อประชาชนได้รับความเสียหายจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ   
โดยประชาชนผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐรับผิดในความเสียหายที่
เกิดขึ้น  ซึ่งมูลเหตุแห่งความเสียหายนั้นอาจจะเกิดจากมูลเหตุละเมิด  มูลเหตุสัญญา หรือมูลเหตุ
ความรับผิดอย่างอ่ืน เป็นต้น   

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดให้ประชาชนได้รับความเสียหาย โดย
ความเสียหายนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เป็นการกระท าในฐานะส่วนตัว   
ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวในความเสียหายที่เกิดขึ้น   

12 กาญจน์กนก อติสุธาโภชน์, ความรับผิดอย่างอ่ืนของฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542: ศึกษาเปรียบเทียบกับความรับผิดของ
ฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศสและเยอรมัน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 36-37. 
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เป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมายซึ่งท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายจากการ
กระท านั้น13 และผู้เสียหายสามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดได้  และความผิดของรัฐที่เกิดจากการ
กระท า “โดยปราศจากความผิด” โดยรัฐไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่เป็น
ความรับผิดของรัฐที่เกิดขึ้นจากกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษ หรือเกิดจากแนวค าพิพากษาของศาล 
เป็นต้น 

ส าหรับการแบ่งประเภทของความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายของแต่ละ
ประเทศนั้น อาจใช้เกณฑ์ในการแบ่งที่แตกต่างกันไป เช่น  ในการแบ่งประเภทความรับผิดของรัฐใน
ระบบกฎหมายฝรั่งเศสได้ใช้เกณฑ์ “ความผิด” ในการแบ่งโดยพิจารณาจากการกระท าขององค์กร
เจ้าหน้าที่ของรัฐว่าได้กระท าโดยมีความผิดหรือกระท าโดยปราศจากความผิด  ความรับผิดของรัฐใน
ระบบกฎหมายฝรั่งเศสจึงแบ่งออกได้เป็นความรับผิดโดยมีความผิดและความรับผิดโดยปราศจาก
ความผิด   

ส่วนการแบ่งประเภทของความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมันนั้น  ได้ใช้
เกณฑ์ “ความชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย” และเกณฑ์ “ความรับผิด” มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมันจึงแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ความรับผิดทาง
ละเมิดซึ่งเป็นความรับผิดที่เกิดจากกรณีที่องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และมีความผิด หรือความรับผิดจากการเวนคืนซึ่งเป็นความรับผิดจากการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือความรับผิดจากความเสียหายซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการล่วงล้ าสิทธิในทรัพย์สินโดยการ
กระท าทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นความรับผิดจากการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ผลที่
เกิดข้ึนจากการกระท าดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น14   

กล่าวโดยสรุป ส าหรับประเภทของความรับผิดของรัฐนั้นส าหรับประเทศไทยจะใช้
หลักเกณฑ์ “ความผิด” และ “การกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ผสมกัน
เป็นเกณฑ์ในความรับผิด  ซึ่งได้แก่  ความรับผิดของรัฐอันเกิดจากกระท าละเมิดซึ่งเป็นการกระท าโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีความผิด   และความรับผิดอย่างอ่ืนของรัฐซึ่งเป็นการกระท าโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่มีความผิดมารับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 
2.2   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่     

เสี่ยงภัยพิเศษ  
 
 ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยง
ภัยพิเศษ  เป็นการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงหลักคิดที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่

                                                           
13 ชาญชัย แสงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 2554), 
หน้า 44. 

14 กาญจน์กนก อติสุธาโภชน์, เรื่องเดิม, หน้า 36-37. 
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ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในกฎหมายปกครอง  โดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาทั้งแนวคิดรวมไป
ถึงทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ ดังนี้ 
 
 2.2.1  หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีประชาชนความส าคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตย 
จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย
ทั้งหลายทุกประเทศ  จะต้องบัญญัติในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ทั้งสิ้น  เนื่องจากการที่
ราษฎรต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยนั้น ก็เพราะประสงค์จะให้ตนมีสิทธิและ
เสรีภาพนั่นเอง15 เช่น ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองประเทศฝรั่งเศส  กฎหมายพ้ืนฐานของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) หมวดที่ 3 หมวดสิทธิ
เสรีภาพของชนชาวไทย ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้ทรงสิทธิต่างๆ และสิทธิเหล่านั้นเปรียบเสมือน
เกาะคุ้มกันจากการใช้อ านาจรัฐ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมีการรับรองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญโดยรับรองไว้ใน
มาตรา 31 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) บัญญัติว่า “...บุคคลผู้เป็นทหาร  
ต ารวจ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ  ย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง  สมรรถภาพ  วินัยหรือ
จริยธรรม...” 

จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่าทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต่างได้รับ
การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากรัฐทั้งสิ้น  

ค าว่า “สิทธิและเสรีภาพ” อาจแยกเป็นค าได้สองค า คือ ค าว่า “สิทธิ” และค าว่า 
“เสรีภาพ” โดยแต่ละค ามีความหมายดังนี้ 

ค าว่า “สิทธิ” หมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้  กล่าวคือเป็นประโยชน์
ที่กฎหมายรับรองว่ามีอยู่และเป็นประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครอง คือคุ้มครองมิให้มีการละเมิดสิทธิ  
รวมทั้งบังคับให้เป็นไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วย16  ดังนั้น สิทธิจึงมีลักษณะส าคัญอยู่หลาย
ประการ  ได้แก่ ประการแรกคือ สิทธินั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิ  ประการที่สอง  
สิทธินั้นเรียกร้องให้ผู้อ่ืนมีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิของตน  และประการที่สาม คือ สิทธิจะเกิดขึ้นก็แต่
โดยกฎหมายเท่านั้น17 

                                                           
15 หยุด  แสงอุทัย, หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 

2538), หน้า 153. 
16 หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า 225-226. 
17 สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
2548), หน้า 46. 
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ส่วนค าว่า  “เสรีภาพ” หมายถึง  อ านาจของบุคคลในอันที่จะก าหนดเอง  (Self-
determination) โดยอ านาจนี้บุคคลย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนได้ด้วยตนเองตามใจปรารถนา  บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งย่อมมีเสรีภาพอยู่ตราบเท่าที่เขาไม่ถูกบังคับให้กระท าในสิ่งที่เขาไม่ประสงค์จะกระท า  
และไม่ถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวางไม่ให้กระท าในสิ่งที่เขาประสงค์จะท า18 

เมื่อพิจารณาความหมายของสิทธิกับเสรีภาพข้างต้นแล้วจะเห็นชัดได้ว่า  สิทธิกับเสรีภาพมี
ความแตกต่างกันตรงที่สิทธิเป็นประโยชน์ในเรื่องท่ีบุคคลชอบที่จะเรียกร้องเอาจากบุคคลอ่ืน หากการ
เรียกร้องเอาแก่บุคคลทั่วไปหรือป๎จเจกชนก็เป็นสิทธิในทางเอกชน  หรือถ้าการเรียกร้องประโยชน์นั้น
เป็นการเรียกร้องเอาจากรัฐก็เป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน  หรือหากพิจารณาถึงวิธีการ สิทธินั้นเป็น
สิ่งที่ต้องใช้  เช่น  การใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้อ่ืนช าระหนี้ทางแพ่ง  หรือสิทธิเลือกตั้ง  เป็นเรื่องที่จะเห็น
ว่าผู้ทรงสิทธินั้นจะต้องด าเนินการบางประการเพ่ือใช้สิทธินั้น  ส่วนเสรีภาพ เป็นอ านาจของบุคคลที่
จะกระท าการใดๆ โดยไม่ถูกบังคับหรือตกอยู่ภายใต้อาณัติ อันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเรียกร้อง  หรือ
ด าเนินการเพ่ือใช้เหมือนสิทธิ19  แต่เสรีภาพนั้นจะส่งผลให้บุคคลผู้ทรงเสรีภาพนั้นปลอดจากการถูก
บังคับให้กระท าหรือไม่กระท าการตลอดเวลาที่ยังมีเสรีภาพนั้นคุ้มครองอยู่  อย่างไรก็ตาม  เสรีภาพก็
ก่อให้เกิดสิทธิเช่นกัน  อาจเรียกได้ว่า  “สิทธิในเสรีภาพ”  กล่าวคือ  เสรีภาพนั้นก่อให้เกิดสิทธิในการ
ที่จะ “เรียกร้อง”  มิให้บุคคลอื่นหรือรัฐกระท าการอันเป็นการรอนสิทธิเสรีภาพนั้นได้  และหากมีการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพนั้น ผู้ทรงสิทธิย่อมมีสิทธิในการร้องขอหรือเยียวยาเพื่อยุติการลิดรอนเสรีภาพนั้น   

ส าหรับแนวความคิดในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของมนุษย์นั้น  เริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่ในยุคกรีก
โดยมีแนวความคิดว่า  มนุษย์มีเสรีภาพอยู่แล้วตามกฎธรรมชาติภายใต้เหตุผลที่ถูกต้องเนื่องจากภูมิ
ป๎ญญาของมนุษย์  ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพได้พัฒนามาจากนักคิดคนส าคัญหลาย
ท่าน เช่น John Lock (ค.ศ. 1632-1704) โดย John Lock อธิบายว่าธรรมชาติของมนุษย์ ประกอบ
ไปด้วยชีวิต เสรีภาพและทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ติดตัวป๎จเจกบุคคลมาตั้งแต่เกิด โดยสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่
มีอยู่อย่างเท่าเทียมกันอย่างอิสระของป๎จเจกบุคคลในสภาวะธรรมชาติ  สิทธิดังกล่าวไม่อาจถูกยกเลิก
ได้โดยสัญญาประชาคม  แต่อาจท าให้เกิดความมั่นคงขึ้นโดยสัญญาประชาคมโดยความยินยอมของ
ทุกคนในสังคมนั้นในการท าสัญญาร่วมกันเพ่ือเป็นหลักประกันว่าจะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุข 
ปลอดภัย และมีการคุ้มครองทรัพย์สินและความผาสุกของมนุษย์20 

 ต่อมาแนวความคิดดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยนักปรัชญา เช่น Benedict de Spinza, 
Hugo Grotius, Samuel Pufendorf เป็นต้น และได้น าไปสู่การประกาศสิทธิและเสรีภาพของ

                                                           
18 วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 2543), หน้า 22. 
19 สมคิด  เลิศไพฑูรย์ และกล้า  สมุทวณิช,  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดย

ศาลรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษาพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2546), หน้า 8. 

20 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะ
ของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ , พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 52. 
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ประชาชนในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส21 ซึ่งต่อมาแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวได้มี
อิทธิพลต่อประเทศต่างๆทั่วโลก และรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงได้บัญญัติรับรองและให้
ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้านต่างๆของมนุษย์   เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ
ราษฎรจากการใช้อ านาจรัฐ  โดยรัฐยอมรับรองและให้ความคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ อาจจ าแนก
ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ22 

ประเภทที่หนึ่ง  สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท้ อันได้แก่ สิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย 
สิทธิเสรีภาพในเคหะสถาน สิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน สิทธิเสรีภาพในการเดินทาง
และการเลือกถ่ินที่อยู่ สิทธิเสรีภาพในครอบครัว 

ประเภทที่สอง  สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
สิทธิเสรีภาพในการมีและใช้ทรัพย์สิน สิทธิเสรีภาพในการท าสัญญา 

ประเภทที่สาม  สิทธิเสรีภาพในอันที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตนารมณ์
ของรัฐที่ส าคัญ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพในอันที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในอันที่จะ
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นสมาคม หรือเป็นพรรคการเมือง เพ่ือด าเนินการทางการเมืองให้เป็นไปตาม
ความคิดเห็นทางการเมืองของตน รวมถึงเสรีภาพในอันที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและสมัครเข้ารับ
เลือกตั้ง 

อย่างไรก็ตาม  สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจถูกจ ากัดได้โดยกฎหมาย เช่น เสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นต้องมีความซื่อสัตย์
สุจริต และทุ่มเทความรู้ความสามารถที่มี ตลอดจนอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  ซึ่งการ
ด ารงต าแหน่งบางอย่างนอกเหนือจากความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในขณะเดียวกันนั้นจะท าให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถในงานทั้งสองด้ านได้ในเวลา
เดียวกัน บางกรณีอาจเกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องได้ การ
ประกอบอาชีพบางต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงก าหนดข้อห้ามเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ เป็นต้น 
นอกจากการถูกจ ากัดในการประกอบอาชีพบางต าแหน่งแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะถูกจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สินได้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้อีกด้วย 

ดังนั้น  รัฐได้รับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งท าให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับประชาชน   โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมได้รับประโยชน์
ที่กฎหมายรับรองว่ามีอยู่และเป็นประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครอง รวมทั้งบังคับให้เป็นไปตามสิทธิด้วย  
เช่น  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษให้แก่รัฐ  จนท าให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามารับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่

                                                           
21 บรรเจิด  สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม

รัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 2552), หน้า 42-44. 
22 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน รวม

บทความบางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 
2540), หน้า 2. 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท้  โดยเป็นกรณีที่รัฐเข้ามาประกันสิทธิเสรีภาพ
ของเจ้าหน้าที่อันเป็นความรับผิดของรัฐที่มีกฎหมายบัญญัติและรับรองคุ้มครองไว้  อย่างไรก็ตามสิทธิ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อาจถูกจ ากัดได้โดยรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน  หากเป็นการจ ากัดโดยรัฐตาม
กฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง 
สมรรถภาพ วินัยหรือจริยธรรม เป็นต้น   

 
 2.2.2  หลักความเสมอภาค  

แนวความคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคนั้น  มีการแสดงออกถึงแนวความคิดเกี่ยวกับความ
เสมอภาคของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอารยธรรมของกรีก และโรมัน  แม้ในอดีตอาจยังไม่มีการยอมรับ
หลักความเสมอภาคอย่างแท้จริง เพราะเป็นเพียงหลักการหรือแนวคิดของนักคิด นักปราชญ์บางท่าน
เท่านั้น  ต่อมาในสมัยกลาง ระบบศักดินาได้ยกเลิกแนวความคิดเรื่องความเสมอภาคและสร้างล าดับ
ชั้นของสังคมข้ึน อย่างไรก็ตาม เมื่อชนชั้นกลางได้เรียกร้องความเสมอภาคทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง และหลังการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศสในปี 1789  ซึ่งยุโรปก าลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และมีนัก
คิดและบุคคลที่มีคุณูปการต่อวิทยาการในด้านต่างๆ  เกิดขึ้นอย่ างมาก เช่น  Rousseau, 
Montesquieu ซึ่ง จึงได้มีการรับรองหลักความเสมอภาคหลักความเสมอภาคไว้ในปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิของมนุษย์และพลเมือง (Déclaration des droits de I’homme et du citoyen) ขึ้น   
 หลังจากนั้นเป็นต้นมา รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยเกือบทุกรัฐได้รับรองหลักความ
เสมอภาคไว้อย่างชัดเจน รวมไปถึงรัฐธรรมนูญของไทยก็ได้รับรองหลักความเสมอภาคไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่างๆด้วย  นอกจากนี้ เอกสารระหว่างประเทศหลายฉบับก็ได้
บัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคไว้เช่นกัน เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Convention of Civil and Political Rights) ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา 
(Declaration on the Rights to Development) เป็นต้น23 โดยประเภทของหลักความเสมอภาคนั้น 
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

2.2.2.1  หลักความเสมอภาคท่ัวไป 
“หลักความเสมอภาค” หรือที่เรียกว่า “หลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย” 

(Equality before the law)  หมายความว่า องค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐทั้งหลาย  ต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่
เหมือนกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญให้แตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน การปฏิบัติต่อบุคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญให้แตกต่างกันก็
ดี  หรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างในสาระส าคัญให้เหมือนกันก็ดี ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค24 

โดยทั่วไปหลักความเสมอภาคจะต้องมีการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกันใน
สาระส าคัญที่เหมือนกัน และจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระส าคัญไม่เหมือนกันให้แตกต่างกันไปตาม

                                                           
23 สมคิด  เลิศไพฑูรย์ และกล้า สมุทวณิช, เรื่องเดิม, หน้า 71-74. 
24 วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 

2538), หน้า 34-35. 
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ลักษณะเฉพาะของเรื่องนั้น  และหากมีการเลือกปฏิบัติ กล่าวคือมีการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันต่อ
สิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนกัน  หรือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในสิ่งที่มีสาระส าคัญแตกต่างกัน จะกระท า
ได้ก็ต่อเมื่อเป็นเหตุผลอันสืบเนื่องมากจากธรรมชาติของเรื่องนั้นเอง  หรือเป็นกรณีที่ถือว่าการปฏิบัติ
ให้แตกต่างกันนั้นมีเหตุผลอันหนักแน่นสมควรรับฟ๎งได้ต่อการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และ
นอกจากนี้การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันนั้นจะต้องมุ่งหมายเพ่ือวัตถุประสงค์ในทางที่ชอบธรรม  
และจะต้องเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนด้วย กล่าวคือ การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันนั้นจะต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และต้องเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมและมีความจ าเป็น25 
ดังนั้น หากปรากฏว่าการปฏิบัติให้แตกต่างกันดังกล่าวนั้นได้ ตั้งอยู่บนเหตุผลอันสมควร กรณีจึงอาจ
ถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่ขัดแย้งกับความเสมอภาค 

2.2.2.2  หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง 
หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง  หมายถึง กรณีที่กฎหมายได้บัญญัติถึงหลักความ

เสมอภาคในขอบเขตเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องเป็นหลัก
กฎหมายพิเศษซึ่งย่อมมาก่อนหลักความเสมอภาคท่ัวไป กล่าวคือ  กรณีมีกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่ง
ศาลได้วินิจฉัยว่าเป็นโมฆะเนื่องจากละเมิดต่อหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องแล้ว ศาลจะไม่น าหลัก
ความเสมอภาคทั่วไปมาพิจารณาอีกต่อไป และในทางเดียวกันถ้ากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งมีเนื้อหา
สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วศาลจะไม่น าเรื่องนั้นมาพิจารณาหลัก
ความเสมอภาคท่ัวไปอีก26 

ส าหรับประเทศเยอรมันได้บัญญัติหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องไว้ในรัฐธรรมนูญ
โดยมีเงื่อนไขและขอบเขตที่แตกต่างไปจากหลักความเสมอภาคทั่วไป  เช่น  ความมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงและชาย (มาตรา 3 วรรคสอง) หรือ ข้อห้ามมิให้เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศ เชื้อชาติ  
ศาสนา ภาษา เป็นต้น (มาตรา 3 วรรคสาม) หรือ ความมีสถานะเท่าเทียมกันระหว่างเด็กที่เกิดนอก
สมรสกับเด็กที่บิดามารดาได้สมรสกันตามกฎหมาย (มาตรา 6 วรรคห้า) เป็นต้น27 

ส่วนประเทศฝรั่งเศสหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องที่มีผลต่อความรับผิดของรัฐ 
เช่น หลักความเสมอภาคของบุคคลในการรับภาระสาธารณะ (I’atteinte á I’égalité de tous 
devant les charges publiques)28  อันสืบเนื่องมาจากแนวความคิดที่ว่าในกรณีที่เอกชนคนใดคน
หนึ่งต้องได้มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ แต่ไม่ได้เกิดจากการ
กระท าผิดของรัฐ  จึงเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นหากเอกชนคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับความ
เสียหายเพียงฝุายเดียวจากการกระท าเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  ดังนั้น จึงได้เกิดความคิดให้รัฐต้อง
รับผิดแม้ท้ังในกรณีความเสียหายที่เกิดแก่เอกชนนั้นจะมิได้เป็นความรับผิดของรัฐ ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะให้มี

                                                           
25 บรรเจิด  สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม

รัฐธรรมนูญ, หน้า 158-160. 
26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 139. 
27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 139. 
28 ฌ็อง ริแวร์โต และฌ็อง วาลีน, หลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, แปลโดย สุรพล นิติไกรพจน์ 

และคณะ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลปกครอง, 2545), หน้า 281-282. 
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การกระจายภาระที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณะในระหว่างประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 29  
โดยศาลปกครองหรือสภาแห่งรัฐของฝรั่งเศสก็ได้อาศัยเหตุผลนี้พิพากษาให้ฝุายปกครองต้องรับผิดใน
หลายๆกรณ ีต่างๆกัน ตัวอย่างเช่น ค าวินิจฉัยสภาแห่งรัฐลงวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.1970 ในคดี E.D.F 
ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยให้มีการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของอาคารที่ซึ่งถูกบังคับให้ระงับการก่อสร้าง
อาคารเนื่องจากมีประกาศก าหนดเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งในเวลาต่อมาได้ถูกยกเลิกไป  หรือในค า
วินิจฉัยสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1984 ในคดี Société Alivar ซึ่งวินิจฉัยให้ฝุายรัฐต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลในบังคับของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งเสียหายจากค าสั่งของ
รัฐบาลที่ขัดต่อสนธิสัญญากรุงโรม แต่เป็นค าสั่งที่มีขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะซึ่งการชดเชยความ
เสียหายตามหลักนี้ ต้องปรากฏว่าบุคคลผู้ได้รับภาระความเสียหายที่มากเกินกว่าปกติอันเนื่องมาจาก
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยชอบตามปกติทั่วไป30   

ส าหรับหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องในประเทศไทยนั้น ซึ่งหลักความเสมอภาค
เฉพาะเรื่อง หมายถึง กฎหมายได้บัญญัติถึงหลักความเสมอภาคในขอบเขตเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ เช่น ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือ กรณีการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล 
บุคคลที่ถูกโต้แย้งสิทธิสามารถที่จะน าคดีเข้าสู่การพิจารณาในศาลที่มีเขตอ านาจได้อย่างเท่าเทียมกัน  
และได้รับการพิจารณาคดีตามกระบวนการอย่างเดียวกัน ผู้ใดจะร้องขอให้จัดตั้งศาลพิเศษขึ้นเพ่ือ
พิจารณาพิพากษาคดีของตนโดยเฉพาะไม่ได้ หรือกรณีความเสมอภาคในการเข้าท างานภาครัฐ  เป็น
กรณีบุคคลที่จะเข้าท างานในภาครัฐ บุคคลย่อมมีความเสมอภาคท่ีจะสมัครเข้ารับราชการได้โดยทั่วไป
แล้วกระบวนการคัดเลือกที่จะด าเนินการโดยมีการสอบแข่งขันกันเพ่ือพิจารณาความรู้ความสามารถ
ของบุคคล จะน าหลักเกณฑ์อ่ืนมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณานอกจากพิจารณาจากความรู้
ความสามารถของบุคคลไม่ได้เนื่องจากขัดต่อหลักความเสมอภาค  หรือความเสมอภาคในการเลือกตั้ง 
เป็นกรณีที่บุคคลทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ย่อมมีสิทธิเลือกตั้งและสิทธิ
ในการลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น31    

นอกจากนี้ หลักความเสมอภาคนั้นอาจเป็นได้ทั้งความเสมอภาคที่เป็นสิทธิและ
ความเสมอภาคที่เป็นหน้าที่หรือภาระ ได้แก่ ความเสมอภาคในการรับภาระสาธารณะของรัฐ เช่น 
ความเสมอภาคในการเสียภาษีอากรให้แก่รัฐมากน้อยตามความสามารถของแต่ละบุคคล ความเสมอ
ภาคในการรับราชการทหารของชายไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปจะต้องเข้ารับราชการทหาร
ประจ าการ เป็นต้น 

                                                           
29 วรวุฒิ ทวาทศิน, “กฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศสกับระบบกฎหมายจารีต

ประเพณ,ี” ใน คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง (กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547), หน้า 593. 

30 สุนิสา อิทธิชัยโย, ความรับผิดของรัฐและผู้พิพากษาอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจตุลา
การ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 16. 

31 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ , 
หน้า 160. 
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ดังนั้น หลักความเสมอภาคเป็นหลักที่มีความส าคัญต่อความรับผิดของรัฐ โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคจากรัฐ  โดยรัฐต้องปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ที่
เหมือนกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกันในสาระส าคัญให้แตกต่าง
กันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ทั้งนี้หากรัฐได้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือไม่เสมอภาคต่อเจ้าหน้าที่ท้ังหลาย ท าให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย รัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อ านาจนั้น  

   
 2.2.3  แนวคิดว่าด้วยความเสี่ยงภัย 
 ในการศึกษาเรื่องความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัยพิเศษ
นั้น  หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องท าความเข้าใจถึงลักษณะของความเสี่ยงภัย ความหมาย ประเภท และ
การประเมินระดับของความเสี่ยงภัย และบทบาทของรัฐในการจัดการความเสี่ยงภัย เพ่ือให้เข้าใจ
ลักษณะต่างๆในลักษณะของความเสี่ยงภัยพิเศษมากข้ึน ผู้ศึกษาจึงขออธิบายในรายละเอียด ดังนี้ 

           2.2.3.1  ความหมายของความเสี่ยงภัย 
 ค าว่า “ความเสี่ยงภัย” หรือ “การเสี่ยงภัย”นั้น มีการให้ค านิยามไว้แตกต่างกัน ทั้ง

ในศาสตร์ของนักเศรษฐศาสตร์ นักการเงิน นักคณิตศาสตร์ นักสถิต ินักสังคมสงเคราะห์  นักกฎหมาย 
ซึ่งการให้ความหมายหรือค าจ ากัดความของแต่ละฝุายนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะน าไปใช้            
โดยความหมายที่เหมาะสมกับคนกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่สามารถน าไปใช้กับวัตถุประสงค์ของกลุ่มอ่ืนได้  
ซึ่งได้มีค านิยามความหมายของความเสี่ยงภัยหลากหลายความหมาย ดังนี้ 

Black, Henry Cambell ได้อธิบาย “ความเสี่ยงภัย” หมายถึง โอกาสหรือสภาวะ
ของความไม่แน่นอนที่อาจเกิดเหตุการณ์อันเป็นภัยพิบัติอย่างใด ซึ่งยังผลให้เกิดความเสียหายหรือ
สูญเสียต่อบุคคลหรือทรัพย์สินขึ้นได้32 

ศาสตราจารย์จิตติ  ติงศภัทิย์  ได้อธิบาย “ความเสี่ยงภัย” หมายถึง โอกาสอันไม่
แน่นอนที่อันตรายอาจเกิดแก่บุคคล จะเป็นภัยต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืน33 

ณิชากมล ตันติวณิชชานนท์ ได้อธิบาย “ความเสี่ยงภัย” หมายถึง ความไม่แน่นอน
ของผลลัพธ์จากเหตุการณ์ หรือจากการกระท าท่ีเสี่ยงภัย ซึ่งอาจมีโอกาสเกิดความสูญเสียในชีวิต หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง34 

ฐิติวดี ชัยวัฒน์  ได้อธิบาย “ความเสี่ยงภัย” หมายถึง ความไม่แน่นอนของโอกาส
และผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายของเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต35 

                                                           
32 Henry C. Black, Black’s Law Dictionary, 5th ed. (St.Paul, Minn: West, 1979), 

p. 1193. 
33 จิตติ  ติงศภัทิย์, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย, พิมพ์ครั้งที่ 13  

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 16. 
34 ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท,์  เศรษฐศาสตร์การประกันภัย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: 

ทีพีเอ็นเพลส, 2548), หน้า 1-4. 
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ฐิติพันธุ์ มนูจันทรัถ  ได้อธิบาย “ความเสี่ยงภัย” หมายถึง  โอกาสที่จะเกิด
อันตราย การได้รับบาดเจ็บ การสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตกับตนเองและผู้อ่ืน36 

เมื่อพิจารณาค าอธิบายดังกล่าวข้างต้นแล้วอาจสรุปความหมายของความเสี่ยงภัย
ได้ว่า ความเสี่ยงภัย  หมายถึง  โอกาสหรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้ว
ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียโดยเกิดภัยแก่บุคคล ได้แก่ การบาดเจ็บ การสูญเสีย
อวัยวะ หรือการเสียชีวิต รวมไปถึงภัยอันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินและประโยชน์อย่างอ่ืนของบุคคล  โดย
ความหมายดังกล่าวอาจพิจารณาเป็นความเสี่ยงภัยในเรื่องต่าง ๆ กันออกไป แล้วแต่จะพิจารณาว่าผล
ของภัยนั้นเกิดขึ้นในขอบเขตเกี่ยวกับเรื่องใด เช่น ความเสี่ยงภัยทางการเมือง (Political risk) ความ
เสี่ยงภัยในทางเศรษฐศาสตร์ (Economic risk) ความเสี่ยงภัยในทางการเงิน (Financial risk) เป็นต้น 

ส าหรับความเสี่ยงภัยในที่นี้จะศึกษาถึงความเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงขอสรุปความหมายของความเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า หมายถึง 
โอกาสหรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่โดย
มีความเสี่ยงภัย ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ  เช่น การได้รับบาดเจ็บ  การ
สูญเสียอวัยวะ หรือการสูญเสียชีวิต รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินและประโยชน์อย่าง
อ่ืนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 2.2.3.2  ประเภทของความเสี่ยงภัย 

เมื่อกล่าวถึงประเภทของความเสี่ยงภัยจะมีมุมมองของบุคคลต่างๆ  แตกต่างกัน
ออกไป จึงท าให้มีการจ าแนกประเภทของความเสี่ยงภัยรูปแบบกว้างๆ ได ้4 ประเภท ดังนี้ 
 1)  จ าแนกความเสี่ยงภัยโดยพิจารณาจากการได้รับประโยชน์จากความเสี่ยง
ภัย แบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังนี้37 
  (1)  ความเสี่ยงภัยที่แท้จริง 
 ความเสี่ยงภัยที่แท้จริง หมายถึง  ความเสี่ยงภัยที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่
แน่นอน และเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ เช่น  ไฟไหม้  ฟูาผ่า  น้ าท่วม  แผ่นดินไหว 
เป็นต้น ซึ่งไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไร ซึ่งผู้ประสบความเสี่ยงภัยอาจได้รับความ
เสียหาย หรืออาจไม่ได้รับความเสียหาย และผู้ประสบภัยไม่มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากความเสี่ยง
ภัยนั้น ซึ่งความเสี่ยงภัยที่แท้จริงสามารถจ าแนกได้ คือ38 
 
 

                                                                                                                                                                      
35 ฐิติวดี ชัยวัฒน์, การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21, พิมพ์ครั้งที่ 3 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, 2556), หน้า 3. 
36 ฐิติพันธุ์ มนูจันทรัถ, การรับรู้ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังของ

เจ้าหน้าที่เรือนจ าความม่ันคงสูง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 15. 

37 ณิชามล ตันติวณิชชานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 1-5. 
38 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1-5. 
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        1.  ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล  
 ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล ย่อมมีผลกระทบกับบุคคลนั้น

โดยตรง ได้แก่ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียรายได้จากการท างาน  ซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสียอวัยวะ 
กลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นก าลังส าคัญใน
การหาเลี้ยงชีพให้กับบุคคลในครอบครัว เช่น การท างานในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุง่าย ได้แก่ บุคคลที่
ท างานบนตึกก่อสร้างสูง ๆ การปฏิบัติหน้าที่ของทหาร หรือต ารวจ เป็นต้น หากมีการสูญเสียอวัยวะ
ร่างกายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจนต้องกลายเป็นคนพิการ ทุพพลภาพ บุคคลนั้นอาจไม่สามารถกลับไป
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ท าให้เขาขาดรายได้ที่ควรจะได้รับต่อไปหากเขาไม่ได้รับอุบัติที่เหตุที่เกิดขึ้นกับเขา
เสียก่อน 

2.  ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน 
  ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคล โดยอาจได้รับความ

เสียหายหลายประการ เช่น บ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ าท่วมหรือไฟไหม้ การประสบอุบัติเหตุรถ
ชน  การถูกระเบิดท าให้ทรัพย์สินเสียหาย  ซึ่งความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินอาจจะเป็นความเสียหาย
โดยตรงกับทรัพย์สิน  (Direct loss) เช่น ประสบอุบัติที่เหตุรถชนท าให้รถได้รับความเสียหาย  หรือ
ภัตตาคารถูกไฟไหม้ เป็นต้น  หรืออาจจะเป็นความเสียหายโดยอ้อมกับทรัพย์สิน (Indirect or 
consequential loss) ก็ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เพ่ิมมากขึ้นในการตกแต่งภัตตาคารใหม่ หรือ
เงินเดือนของพนักงานที่เจ้าของจะต้องจ่ายในระหว่างที่ก าลังซ่อมแซมภัตตาคาร เป็นต้น 

3.  ความเสี่ยงภัยตามความรับผิดชอบ 
ความเสี่ยงภัยตามความรับผิดชอบเป็นความเสี่ยงภัยภายใต้ระบอบ

กฎหมาย โดยบุคคลจะต้องรับผิดในการกระท าท่ีท าให้ร่างกายของผู้อ่ืนบาดเจ็บรวมทั้งท าให้ทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย ซึ่งถือเป็นการละเมิดต่อร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคล ดังนั้นผู้
ละเมิดจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญหายที่เกิดขึ้น เช่น การขับรถชนบุคคล
อ่ืนได้รับบาดเจ็บ บุคคลนั้นก็ต้องรับผิดชอบในการรักษาพยาบาล เป็นต้น 

(2)  ความเสี่ยงภัยเก็งก าไร 
ความเสี่ยงภัยเก็งก าไร หมายถึง  ความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ

อาจไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนเลยต่อผู้ประสบความเสี่ยงภัย และผู้ประสบความเสี่ยงภัยเก็งก าไร
นั้นอาจได้รับโอกาสหรือ ประโยชน์จากการประสบความเสี่ยงภัยเก็งก าไร เช่น การลงทุนซื้อหุ้นเพ่ือ
เก็งก าไร  หรือการกักตุนสินค้าไว้ขายในยามขาดแคลนเพ่ือจะตั้งราคาสูง ๆ เป็นต้น 
 2)  การจ าแนกความเสี่ยงภัยโดยพิจารณาจากความสามารถในการควบคุมภัย 
แบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังนี้39 

(1)  ความเสี่ยงภัยพ้ืนฐาน 
  โดยส่วนใหญ่ความเสี่ยงภัยพ้ืนฐานเป็นความเสี่ยงภัยที่ไม่สามารถควบคุมให้

เกิดได้  ซึ่งเป็นความเสี่ยงภัยที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก และมีผลกระทบ

                                                           
39 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1-10. 
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ต่อระบบเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวมของประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะเข้ามาช่วยแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนที่
เกิดข้ึนกับประชาชนของประเทศ  มักจะเกิดจากภัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  ภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย  อัคคีภัย  แผ่นดินไหว  
2.  ภัยทางการเมือง  ได้แก่ การปฏิวัติ  การจลาจล  สงคราม 
3.  ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาวะเงินเฟูอ  ภาวะเงินฝืด 
4.  ภัยจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้แก่ มลภาวะเป็นพิษ 

  5.  ภัยทางสังคม ได้แก ่ การโจรกรรม  การค้ายาเสพติด  การก่อการร้าย 
โดยภัยต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นย่อมมีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และ

กลุ่มคนส่วนใหญ่ หรือประชาชนของประเทศ ในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
รัฐบาลจึงมีหน้าที่เข้ามาช่วยแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน 

(2)  ความเสี่ยงภัยเฉพาะ 
  ความเสี่ยงภัยเฉพาะ เป็นความเสี่ยงภัยที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถควบคุมไม่ให้เกิด

ภัยขึ้นได้ โดยภัยดังกล่าวอาจได้แก่ อัคคีภัยตามบ้านเรือน, การระเบิดของสารเคมี แก๊ส หรือน้ ามัน, 
ความประมาทในการขับรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งหากมีความเสี่ยงภัยเฉพาะเกิดขึ้นแล้วความเสียหายย่อม
เกิดข้ึนแก่บุคคลที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยผู้ได้รับความเสียหายต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงภัยนั้นเอง  
 3)  จ าแนกความเสี่ยงภัยโดยพิจารณาจากลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของ           
ความเสี่ยง แบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังนี้40 

(1)  ความเสี่ยงภัยผันแปร 
  ความเสี่ยงภัยผันแปร เป็นความเสี่ยงภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น หรือ

ลดลงได้ตลอดเวลา โดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ท าให้เกิดโอกาสของความสูญเสียทรัพย์สิน 
เงินทอง หรือรายได้ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภัยต่าง ๆ เช่น
ภัยทางเศรษฐกิจ ภัยจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภัยสังคม ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับความเสี่ยงภัย
พ้ืนฐาน เช่น ช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาชนมีก าลังซื้อสูง และมักจะนิยมสินค้าที่มีราคาแพง  ท าให้ผู้
ที่ผลิตสินค้าราคาถูก ก็จะขายสินค้าไม่ออกหรือขายได้ในปริมาณต่ า หรือในทางกลับกันในช่วง
เศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนที่มีก าลังซื้อต่ ามักจะหันมาใช้สินค้าที่มีราคาถูก ท าให้สินค้าที่มีราคาแพง
ต้นทุนสูง สินค้าขายไม่ออกและรายได้ลดลง เป็นต้น 
  (2)  ความเสี่ยงภัยคงท่ี  

 ความเสี่ยงภัยคงที่ คือ ความเสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากสาเหตุอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ แต่เป็นโอกาสของความสูญเสียทรัพย์สิน เงินทอง ที่ขึ้น
เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์  ความประมาท  การมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงของบุคคล ฯลฯ ซึ่งภัย
เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ หรือเป็นเรื่องปกติ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาหรือ
สภาพแวดล้อม แล้วส่งผลกระทบกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คนงานในโรงงานผลิตเสื้อผ้า หรือตุ๊กตา  
มีโรคประจ าตัวคือโรคภูมิแพ้ ท าให้เขาปุวยและหยุดงานบ่อยๆ หรือ แม่บ้านลืมปิดแก๊สก่อนออกจาก
บ้านท าให้แก๊สระเบิด ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชีวิตของเขาหรือครอบครัว เป็นต้น 

                                                           
40 ฐิติวด ีชัยวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 13. 
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4)  จ าแนกความเสี่ยงภัยโดยพิจารณาจากการประเมินค่าของภัย แบ่งเป็น      
2 ลักษณะ ดังนี้41 

(1)  ความเสี่ยงภัยที่วัดเป็นตัวเงินได้ 
ความเสี่ยงภัยที่วัดเป็นตัวเงินได้ หมายถึง สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนได้

เกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหาย และความเสียหายนั้นสามารถตีค่าออกเป็นมูลค่าเงินได้  เช่น  
อาคารถูกน้ าท่วมท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายซึ่งความเสียหายของทรัพย์สินนั้น  สามารถตีค่า
ออกมาได้เท่ากับ 10,000 บาท เป็นต้น 

(2)  ความเสี่ยงภัยที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ 
ความเสี่ยงภัยที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ หมายถึง สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน

ได้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหาย โดยที่ความเสียหายนั้นไม่สามารถตีค่าออกเป็นมูลค่าเงินได้  
เช่น  เมื่อเกิดเหตุการณ์ธรณีภัยพิบัติขึ้น  เราไม่สามารถตีมูลค่าความเศร้าโศกเสียใจของผู้สูญเสีย
ทรัพย์สิน หรือผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักออกมาเป็นจ านวนเงินได้ เนื่องจากเป็นความเสียหาย
ทางด้านจิตใจ เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาถึงประเภทของความเสี่ยงภัยทั้งหมด หากกล่าวโดยสรุป ความ
เสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงภัยนั้น   สามารถจ าแนกตามแต่ละ
ประเภทโดยพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก พิจารณาจากการได้รับประโยชน์จากความเสี่ยงภัย ถือว่าความ
เสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดอยู่ในประเภทของ “ความเสี่ยงภัยที่แท้จริง” กล่าวคือ เมื่อความ
เสียหายเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากความเสี่ยงภัย
นั้นเลย ซึ่งความเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจได้แก่ ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นอาจประสบภัย เช่น การก่อการร้าย, การปะทะ, การลอบวางระเบิด 
เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสูญเสียชีวิต ร่างกาย  สูญเสียอวัยวะ กลายเป็นคนทุพพลภาพ 
และสูญเสียรายได้จากการท างานเนื่องจากไม่สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปกติ  นอกจากเป็น
ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจได้รับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับ
ทรัพย์สินอีกด้วย  เช่น รถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ถูกระเบิดจนเสียหายทั้งคัน, อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ถูกขโมย เป็นต้น 

ประการที่สอง  พิจารณาจากความสามารถในการควบคุมภัย  ความเสี่ยงภัย
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ถือว่าเป็น “ความเสี่ยงภัยพ้ืนฐาน” ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถควบคุมภัย
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายได้  โดยเป็นความเสี่ยงภัยที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่และ
กลุ่มคนเป็นจ านวนมาก ได้แก่ ภัยจากการก่อการร้ายในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ภัยจากการ
ก่อจลาจลสร้างความวุ่นวายในบ้านเมือง , ภัยจากภาวะสงคราม เป็นต้น  โดยภัยเหล่านี้ย่อมมี
ผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนของประเทศ 

ประการที่สาม พิจารณาจากลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง 
นับว่าความเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ถือว่าเป็น “ความเสี่ยงภัยผันแปร” กล่าวคือมีการ

                                                           
41 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
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เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น หรือลดลงของเหตุการณ์ในการก่อการร้ายได้ตลอดเวลา โดยไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ ท าให้เกิดโอกาสของความสูญเสียหรือความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลาตามแต่ละช่วงของการเพิ่มขึ้นและลดลงของเหตุการณ์ 

ประการสุดท้าย พิจารณาจากการประเมินค่าของภัย  ความเสี่ยงภัยของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นทั้ง “ความเสี่ยงภัยที่สามารถวัดเป็นเงินได้” และ “ความเสี่ยงภัยที่ไม่สามารถวัด
เป็นเงินได”้  กล่าวคือเมื่อมีสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนได้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหาย โดย
ที่ความเสียหายนั้นสามารถตีค่าเป็นเงินได้ เช่น ความเสี่ยงภัยที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น รถของเจ้าหน้าทีข่องรัฐที่ถูกระเบิด หรือสถานที่ราชการถูกวางเพลิง ซึ่งสามารถ
วัดค่าเป็นเงินหรือค่าของความเสียหายได้  หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่  
ซึ่งสามารถวัดค่าของความเสียหายได้จากการรักษาพยาบาล เป็นต้น แต่มีบางกรณีถือว่าเป็นความ
เสี่ยงภัยที่ไม่สามารถวัดเป็นเงินได้ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเสียชีวิต ซึ่งถือว่าชีวิตของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐไม่สามารถที่จะวัดค่าหรือค านวณเป็นเงินได้   แต่เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต จึงจ าเป็นที่จะต้องมีค่าชดเชยเพ่ือตอบแทนแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
กรณีที่สูญเสียบุคคลผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เสียชีวิตสามารถ
ด ารงอยู่ได ้

2.2.3.3  ทฤษฎีความเสี่ยงภัย 
ทฤษฎีความเสี่ยงภัยเป็นหลักความรับผิดของรัฐในกฎหมายฝรั่งเศส  เนื่องจาก

ความรับผิดของรัฐนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนทฤษฎีว่าด้วยความผิดอย่างเดียว  แต่ยังตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีความเสี่ ยงภัย อีกด้วย  โดยทฤษฎีความเสี่ ยงภัย  ได้ เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่  19                        
โดยศาสตราจารย์ซาลัย (Saleilles) ได้เสนอทฤษฎีความเสี่ยงภัยโดยไม่เอาเรื่องความผิดมาพิจารณา            
แต่จะพิจารณาว่าผู้ใดท าให้เกิดสภาพความเสี่ยงภัย  หากมีความเสียหายจากภัยนั้น ผู้นั้นต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน42  

โดยทฤษฎีความเสี่ยงภัยนี้ ถือว่ากิจกรรมทุกอย่างล้วนก่อให้เกิดความเสี่ยงภัย
ขึ้นกับตัวบุคคลภายนอกและทั้งผู้กระท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยนั้นเอง   การก าหนดให้
ผู้กระท าการนั้นต้องรับผิดเยียวยาให้แก่บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายจากการกระท านั้นจึงเป็นธรรม
แล้ว  เพราะผู้นั้นได้สร้างความเสี่ยงภัยเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เมื่อตนเองได้รับประโยชน์จากการ
กระท านั้น จึงสมควรที่จะต้องรับผิดต่อผลร้ายทั้งปวงที่อาจจะเกิดจากการกระท าเดียวกันนั้น43  โดย
ความรับผิดตามหลักความเสี่ยงภัยแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงภัยที่เกิดจากการด าเนินการ
ที่เป็นอันตราย  และความเสี่ยงภัยจากการช่วยด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ44   

ทั้งนี้ กิจกรรมของฝุายปกครองมีลักษณะที่ท าให้เกิดการเสี่ยงภัยอันเนื่องมาจาก
ลักษณะที่เป็นอันตรายของกิจกรรมนั้นเอง หรือเนื่องมาจากการใช้อาวุธหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็น

                                                           
42 ชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 354. 
43 วรวุฒิ  ทวาทศิน,  เรื่องเดิม, หน้า 593. 
44 Duncan Fairgrieve, State Liability  in Tort: A Comparative Law Study 

(New York: Oxford University Press, 2003), p. 138. 
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อันตราย (les engines dangerux) ของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองจะต้องรับผิดทางแพ่งแม้ฝุายปกครอง
ไม่ผิด โดยหลักแล้วความรับผิดชอบกรณีเสี่ยงภัยนี้จะใช้เฉพาะกรณีความเสียหายที่ผิดปกติเท่านั้น  ถ้า
เป็นความเสียหายธรรมดา ฝุายปกครองไม่ต้องรับผิด45 

นอกจากนี้ในทางทฤษฎีความเสี่ยงภัยนั้น  มีเหตุผลที่ใช้อ้างว่าไม่ควรใช้หลักเกณฑ์
เรื่องความผิดมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งให้รัฐต้องรับผิด โดยมีเหตุผลส าคัญดังนี้46 

ประการแรก เหตุผลในทางกฎหมาย กล่าวคือ ความรับผิดในทางละเมิดคือการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่จ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ความผิด เพียงเป็นผู้ก่อความเสียหายก็ควรชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน ต่างจากความรับผิดทางกฎหมายอาญาที่จะยกเรื่องความผิดมาพิจารณาด้วยซึ่งก็
เหมือนการลงโทษ ดังนั้นถ้าความรับผิดในทางละเมิดเป็นเพียงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายเท่านั้นก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะน าหลักเรื่องความผิดมาพิจารณา เพียงเป็นผู้ที่ก่อความเสียหาย
ก็ถือว่าเป็นการละเมิดแล้ว ซึ่งหากเอาเรื่องความผิดมาพิจารณาก็จะท าให้เกิดความเข้าใจที่เขวซึ่งจะ
เกิดความเข้าใจได้ว่าผลแห่งการละเมิดคือการลงโทษ 

ประการที่สอง เหตุผลทางพฤติการณ์ มีการอ้างเหตุผลไว้หลายข้อ ดังนี้47 
ข้อแรก  กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และหาผู้ผิดไม่ได้ หากปล่อยให้ผู้เสียหาย

เป็นผู้รับผลที่เกิดข้ึนนั้นควรแล้วหรือ  เนื่องจากยังมีบุคคลหนึ่งซึ่งน่าจะรับเคราะห์  ผู้นั้นคือผู้ก่อความ
เสียหาย  (L’auteur du dommage) ซึ่งจะเป็นการยุติธรรมที่จะให้ผลแห่งการกระท าหรือกรรมตก
อยู่แก่ผู้ก่อการกระท านั้น  ผู้เสียหายหรือเจ้าทุกข์ซึ่งไม่ได้ก่อจึงไม่ควรต้องรับความเสียหายนั้นไว้เอง  
เพราะความเสียหายจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็แล้วแต่การกระท าของผู้อ่ืน  ผู้เสียหายไม่มีอ านาจกีดกันความ
เสียหายนั้นได้เลย  เพราะฉะนั้นในเรื่องของละเมิดจะถือหลักความผิดโดยเสมือนเป็นการให้ผู้ได้รับ
ความเสียหายเป็นผู้ได้รับเคราะห์  แต่หากถือตามแนวคิดทฤษฎีความเสี่ยงภัยแล้ว ถือว่าการให้ผู้
ก่อให้เกิดความเสียหายรับผิดในความเสียหายไว้จึงจะท าให้เกิดความเป็นธรรม 

ข้อสอง กรณีไม่สามารถหาผู้รับผิดได้ จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าความ
เสียหายที่เกิดข้ึนนั้นเกิดจากผลเพราะเหตุใด และบุคคลใดเป็นคนก่อให้เกิดความเสียหาย บุคคลนั้นก็
ต้องรับผิดในความเสียหายโดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย แต่ส าหรับการหาผู้ที่ต้องรับ
ผิดตามแนวคิดเก่านั้นจะต้องท าการศึกษาวิเคราะห์ว่าการกระท าใดเป็นความผิด  เป็นเรื่องที่ยากใน
การจะระบุถึงว่าการกระท านั้นเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่ เนื่องจากสภาพของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามแต่ละสมัยไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้ทุกกรณี  โดยตามนัยนี้เอง เรียกทฤษฎีความเสี่ยงภัยว่า 
“Theorie objective” และเรียกความรับผิดทางละเมิดซึ่งเป็นความผิดว่า “Theorie subjective”  

                                                           
45 วิสูตร  วัจนะเสถียรกุล, ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครองและการฟ้องคดี

เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 20. 

46 จิ๊ด  เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 107-108. 

47 เรื่องเดียวกัน, หน้า 108. 



27 

 
 

อย่างไรก็ตาม  ทฤษฎีความเสี่ยงภัยก็มีข้อให้คัดค้าน กล่าวคือ เนื่องจากหลัก
ศีลธรรม  การที่จะให้บุคคลที่ไม่มีความผิดซึ่งได้กระท าโดยได้ใช้ความระมัดระวังแล้ว ต้องรับผิดในการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอาจจะไม่เกิดความเป็นธรรมและเป็นการยากที่จะท าได้   ทั้งนี้
เพราะการกระท าดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการกระท าของเขาแต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นที่บุคคล
นั้นเองไม่สามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได้ และได้ใช้ความระมัดระวังอยู่แล้ว  ดังนั้นเมื่อความเสียหายเกิดขึ้น
แก่ผู้ใดผู้นั้นก็ต้องรับผลของความเสียหายนั้นไป  แล้วเหตุใดที่จะให้ผู้อ่ืนซึ่งไม่มีความผิดที่ไม่อาจมี
อ านาจในการบ าบัดป๎ดปูองภัยหรือบาปเคราะห์นั้นได้กลับต้องมารับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น48 

อย่างไรก็ตาม หากกิจกรรมหรือการกระท าของรัฐที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงภัย
เป็นกรณีพิเศษขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยภัยนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความผิดของฝุายปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดังนั้นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการกระท าหรือกิจกรรมนั้น หรือประชาชนทุกคนในรัฐ
ควรที่ได้รับประโยชน์ควรที่ต้องเข้ามารับผิดชอบในผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าหรือกิจกรรม
เหล่านั้นด้วย  และในบางกรณีศาลปกครองสูงสุดจะวางแนวทางให้รัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับ
บุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดท าบริการสาธารณะที่เป็นอันตรายหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงภัยที่จะเป็นความเสียหายส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีสิ่งที่ก่อให้เกิดความรับผิดก็คือ 
ความเสี่ยงภัยที่ฝุายปกครองท าให้เกิดข้ึน49  

กล่าวโดยสรุป  ความรับผิดของรัฐตามทฤษฎีความเสี่ยงภัยนั้น เป็นความรับผิดของ
รัฐจากกิจกรรมที่รัฐก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยขึ้นกับตัวประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ   เมื่อความ
เสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลดังกล่าวจากความเสี่ยงภัยที่รัฐได้ก่อขึ้น  รัฐก็มีความจ าเป็นที่จะต้องรับผิดใน
ความเสียหายและรับผลร้ายทั้งปวงที่เกิดจากการกระท าดังกล่าวเนื่องจากรัฐได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมนั้นโดยไม่ต้องพิจารณาถึงความผิด  นอกจากนี้  หากเป็นกิจกรรมของรัฐที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงภัยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกรณีพิเศษ ส่งผลท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือรัฐได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมนั้น เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษเพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงแก่รัฐ และรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของประชาชน  ตามหลักความเสี่ยงภัยนี้เห็นว่า รัฐและประชาชนทุกคนจึงควรจะต้องมีส่วนในการ
รับผิดชอบผลเสีย หรือความเสียหายจากการเสี่ยงภัยเป็นพิเศษใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระท า
หรือกิจกรรมเหล่านั้นด้วย 

2.2.3.4  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบได้รับการวางแผน  เพ่ือใช้ใน

การลด หรือขจัด โอกาสความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง  หรืออาจกล่าวใน
มุมหนึ่งว่า การบริหารความเสี่ยง คือ หลักเกณฑ์ที่ใช้รับมือกับความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคต

                                                           
48 เรื่องเดียวกัน, หน้า 110. 
49 สุรพล นิติไกรพจน์ และคนอ่ืนๆ, รายงานการวิจัย เรื่อง หลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลปกครอง, 2545), หน้า 272. 
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ที่เป็นสาเหตุของภัยและอันตรายต่างๆ โดยการบริหารความเสี่ยงนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่
ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้50 

ประการแรก “การระบุหรือการค้นหาความเสี่ยงและการป้องกันความสูญเสีย” 
(Risk identrification and loss prevention)  การระบุความเสี่ยงหรือการค้นหาความเสี่ยงนับว่า
เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการบริหารและความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง  เพราะจะท าให้ค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการปูองกันความเสี่ยงนั้นน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเมื่อเกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากความ
เสี่ยง  

นอกจากการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงแล้ว  การปูองกันการสูญเสียอัน
เนื่องมาจากความเสี่ยงก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน วิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานหรือ
ภายในองค์กร คือ การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกรภายในองค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความ
เสี่ยงหรือป๎จจัยเสี่ยง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่พนักงานใน
รูปแบบของเอกสารที่ติดไว้ทุกที่ให้ทุกคนสามารถอ่านได้เช่นเดียวกัน  หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ เช่น ต ารวจ ทหาร หรืออาสาสมัครก็จะมีการอบรม  ฝึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน มีการชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่จะต้องลงไปปฏิบัติในลักษณะต่างๆ สามารถลด
ความเสี่ยงและให้ผู้ลงไปปฏิบัติงานมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถปูองกัน หรือรับมือ
กับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนอย่างเหมาะสม 

ประการที่สอง “การลดความสูญเสีย (Loss reduction)” การลดความสูญเสียจะ
ครอบคลุมถึงขั้นตอนที่ส าคัญต่างๆ ที่ต้องท าหลังจากเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยง 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดผลกระทบและค่าใช้จ่ายที่มาจากความเสี่ยงภัยนั้นให้น้อยที่สุด  อาจท าได้โดย
การวางแผนรับมือแบบเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
อาจรวมถึงการคุ้มครองผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในกรณีที่ความเสี่ยงได้เกิดขึ้นโดยการให้เงินชดเชย  
หรือการคุ้มครองอย่างทันที่ทันใด  เช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษได้
ออกปฏิบัติราชการได้รับความสูญเสียอันเกิดจากความเสี่ยงภัยในการท างานก็จะได้รับการจ่ายเงิน
ชดเชย การคุ้มครองเรื่องสิทธิค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนการจ่ายเงินชดเชยให้กลับครอบครัวที่ได้รับ
การสูญเสีย 

ประการที่สาม  “การคุ้มครองความเสี่ยง (Risk financing)” วิธีการที่น ามาใช้กัน
อย่างแพร่หลายในองค์กร ได้แก่  การท าประกันภัย เพ่ือสร้างความแน่ใจว่าหน่วยงานของตนมีเงิน
เพียงพอที่จะชดเชยความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งบุคคลและสถานที่   ในองค์กรต ารวจจะมีการจ่ายเงิน
ชดเชย ทีม่าจากสวัสดิการในองค์กรซึ่งเตรียมไว้ช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรโดยเฉพาะ 

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของรัฐ 
กระบวนการการบริหารความเสี่ยงของรัฐนับเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการบริหาร

จัดการองค์กร ซึ่งช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์  สามารถใช้เป็นกรอบการด าเนินงานของ
องค์กรท าให้สามารถผลักดันกิจกรรมที่จะด าเนินการในอนาคตให้สอดคล้องและสามารถควบคุมได้ ซึ่ง

                                                           
50 ชัยเสฏฐ์ พรมศรี, การบริหารความเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550), 

หน้า 64-65. 
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การด าเนินการตามกรอบจะเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดล าดับความส าคัญ
ของการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ิมโอกาสที่จะด าเนินการให้การบริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น  ซึ่งใน พ.ศ. 2545 
ได้มีการการปฏิรูประบบราชการไทย เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินงานของ
ส่วนราชการ โดยการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ซึ่งประกอบไปด้วยเปูาหมายส าคัญ คือ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ภาครัฐ เพ่ือประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เกินความจ าเป็น และเพ่ือให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  
(พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน  (พ.ศ. 2552-2554) การบริหารความเสี่ยงจึง
เปรียบเสมือนการเดินทางที่มีจุดเริ่มต้น และมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน โดยจุดเริ่มต้นของการ
เดินทางคือ สิ่งที่องค์กรเป็นอยู่ในวันนี้  ในขณะที่จุดหมายปลายทางคือ วัตถุประสงค์ เปูาหมายที่
องค์กรต้องการไปถึง ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้การเดินทางไปสู่จุดหมายที่องค์กร
วางไว้และต้องการให้ถึงซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถบริหารจัดการได้51  

ดังนั้น รัฐต้องรับผิดชอบต่อผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  
การมีส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม  ตรวจสอบ  และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  เพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงในภาครัฐ
จึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สิน
ของประเทศ  อันจะน ามาซึ่งการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จากพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ท าให้ภาครัฐในป๎จจุบันจ าเป็นต้องบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม และต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ  ประชาชน
สามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้  การบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่งในการ
ปูองกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ท าให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย52  โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ตามล าดับดังนี้53 

                                                           
51 ชิดชนก ชัยธนามี, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับก าลังขวัญในการปฏิบัติงานราชการ

สนามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ของข้าราชการต ารวจตระเวน
ชายแดน กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (ค่ายนเรศวร) กรณีศึกษา กองกับการ 1 กองบังคับ
การสนับสนุนทางอากาศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 22. 

52 จิรประภา อัครบวร และคณะ, การบริหารความเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ก. 
พลพิมพ์, 2552), หน้า 26. 

53 ชิดชนก ชัยธนามี, เรื่องเดิม, หน้า 22-24. 
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1)  การศึกษาท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กร (Objectives Setting) 
คือ การส ารวจตรวจสอบว่าองค์กร ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการปฏิบัติงานไว้อย่างไร แต่ละหน่วยงานในสังกัดขององค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ใด  มีกิจกรรมใดที่สนับสนุนแต่ละยุทธศาสตร์และเปูาหมายตัวชี้วัด 
เป็นต้น  จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  
เปูาประสงค์และตัวชี้วัด ในรูปของแผนยุทธศาสตร์และก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  เพ่ือให้เข้าใจภาพรวมของการด าเนินงานขององค์กรที่ควบคุมกระบวนการ
ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างครบครัน 

2)  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการศึกษาท าความเข้าใจให้
ทราบถึงความเสี่ยงต่างๆที่องค์กรเผชิญอยู่หากไม่ระบุความเสี่ยงให้ครบถ้วนและครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร  ความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนนี้จะกลายเป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในองค์กรซึ่ง
ไม่ได้น ามาพิจารณาวางแผนจัดการใดๆ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจน ามาซึ่งป๎ญหาความผิดพลาด ความ
เสียหายรุนแรงกับองค์กรได้ จึงควรให้ความส าคัญกับการระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรเผชิญอยู่ทุก
ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อันเป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานอันเป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร   หรือความเสี่ยงด้านการรายงาน
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของรายงานต่างๆ ที่องค์กรจัดขึ้น  และความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ อันเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  เป็นต้น   โดยข้อมูลที่รวบรวมในขั้นตอนของการระบุความเสี่ยง
จ าเป็นต้องรวบรวมความเห็นจากบุคลากรหลายระดับในองค์กร ไม่ใช้จากมุมมองของผู้บริหาร หรือ
บุคลากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การเปิดใจยอมรับความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์
ความเป็นไปขององค์กรในป๎จจุบัน 

3)  การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวัดระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพ่ือที่จะน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
เลือกวิธีการที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอเหมาะสม ในการประเมินความเสี่ยงมักให้
ความส าคัญ  โดยตัวแปรที่มีผลต่อการก าหนดระดับของระดับความเสี่ยงภัยนั้นสามารถจ าแนกได้            
2 ประการ คือ  

ประการแรก คือพิจารณาจากความถี่หรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือความ
เสียหาย หรือผลตอบแทนที่อาจเกิดข้ึน    

ประการที่สอง คือการพิจารณามูลค่าผลกระทบหรือความรุนแรงของเหตุการณ์
หรือความเสียหาย หรือผลตอบแทน   

ในการประเมินระดับของความเสี่ยงภัยมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาทั้งสอง
ป๎จจัยร่วมกันเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
จากความเสี่ยง อาจกล่าวได้ว่าความเสี่ยงภัยพิเศษหรือความเสี่ยงภัยสูง  คือเหตุการณ์ที่มีโอกาสมาก  
หรือความน่าจะเป็นสูงที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้น หรือความเสียหายนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วคาดว่าจะมีความรุนแรงมากหรือมีจ านวน หรือมูลค่าความเสียหาย หรือผลกระทบมาก 
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ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีความเสียหายน้อย และแทบไม่มีโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น
เลยส่งผลให้เหตุการณ์นั้นๆ มีระดับของความเสี่ยงภัยปกติธรรมดา54    

ดังนั้น อาจกล่าวการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในการรบตามพ้ืนที่ชายแดนเขตเขาพระวิหาร   หรือ
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจากการชุมนุมในพ้ืนที่ชุมนุมโดยไม่สงบ  
นับว่าระดับของความเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงภัยพิเศษ  กล่าวคือ  
ความถี่หรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายสูง  เพราะ ทุกช่วงเวลาที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีความเสี่ยงภัยตลอดเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย อีกทั้งถ้าหาก
พิจารณาจากความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดแล้ว ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความ
เสียหายก็สูงด้วยเช่นกัน และเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแล้วท าให้จ านวนมูลค่าของความเสียหายหรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมาก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่างๆ เป็น
ต้น 

4)  การจัดการความเสี่ยงภัย (Risk Response) ควรพิจารณาลักษณะ และ
ระดับของความเสี่ยงที่มีอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรควบคู่ไปกับการใช้ดุลพินิจพิจารณาว่า
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่นั้นเพียงพอหรือไม่ และมาตรการนั้นยังคงได้รับการปฏิบัติตามอย่าง
มีประสิทธิผลหรือไม่ จากนั้น จึงตัดสินใจว่าจะก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมหรือไม่ โดย
พิจารณาว่าลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่มีอยู่ในกิจกรรมนั้นๆ อยู่ภายใต้ลักษณะและระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการก าหนดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงคุ้มค่ากับ
ประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่  ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  ดังนี้ 55 

(1) การยอมรับความเสี่ยง (Take) เปนการยอมใหความเสี่ยงเกิดขึ้น หรือ
ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงอาจมีมูลค่าสูงกว่าผลประโยชน์ที่ได้ โดยมีการ
ก าหนดมาตรการติดตามดูแล เช่น การก าหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้ เตรียมแผนการตั้งรับ
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

(2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Risk  Reduction/Control) การออกแบบ
ระบบควบคุม  การแก้ไขปรับปรุงการท างานเพ่ือปูองกันหรือจ ากัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความ
เสียหาย เช่น ติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัย  ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวางมาตรการเชิงรุก เป็นต้น 

(3)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การหยุดหรือเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดท าข้ันตอนที่ไม่จ าเป็นและจะน ามาซึ่งความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การท างาน  ลดขอบเขตการด าเนินการ เป็นต้น 

(4)  การกระจายหรือการโอนความเสี่ยง  (Risk Sharing/Spreading) การ
กระจายทรัพย์สินหรือกระบวนการต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย  เช่น  การประกัน

                                                           
54 ฐิติวดี ชัยวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 5. 
55 ฐิติพันธุ์  มนูจันทรัถ, เรื่องเดิม, หน้า 17-18. 
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ทรัพย์สินเพื่อโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกัน  การจ้างบริษัทภายนอกให้ท างานบางส่วนแทน  การ
ท าส าเนาเอกสารหลายๆชุด  การกระจายที่เก็บทรัพย์สินมีค่า เป็นต้น 

5)  การติดตามผล (Monitoring) ความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องที่ด าเนินการแล้วจะจบไป
ในครั้งเดียว  เพราะความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  เวลาจึงเป็นป๎จจัยหนึ่งที่มี
ผลกระทบโดยตรงกับลักษณะและระดับของความเสี่ยง  ดังนั้น หลังจากที่มีการออกแบบกระบวนการ
จัดการความเสี่ยงและน าไปปฏิบัติแล้ว  จ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุก
ขั้นตอน  เพ่ือทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบกับลักษณะและระดับของความเสี่ยงหรือไม่
อย่างไร  กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้เพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ ขั้นตอนการปฏิบัติที่
ออกแบบไว้ใช้การจัดการความเสี่ยงมีการถือปฏิบัติอย่างจริงจัง  สม่ าเสมอเพียงใด จึงน าผลที่ได้จาก
การติดตามผลมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงมาตรการและกระบวนการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป    

กล่าวโดยสรุป  บทบาทของรัฐในการจัดการบริหารความเสี่ยงนับว่าเป็นเรื่องที่
ส าคัญทั้งนี้เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐบรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยรัฐจ าเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงเพียง
พอที่จะสามารถก าหนดแนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  อันจะส่งผลให้
การด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้  ซึ่งในการจัดการ
บริหารความเสี่ยงของรัฐนั้นรัฐจะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเริ่มต้นจาก
การศึกษาวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชัดเจน  การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้น จากนั้นจึงน าผลที่ได้มาพิจารณาก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เมื่อ
เลือกมาตรการจัดการความเสี่ยงแล้วจะต้องท าแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความละเอียดทุก
ขั้นตอนอย่างชัดเจน และติดตามประเมินผลทุกข้ันตอนอย่างต่อเนื่องและน ามาประเมินปรับปรุงแก้ไข
อย่างเหมาะสม  ดังนั้น หากรัฐไม่ด าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงก็อาจส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์
ของรัฐไม่เป็นไปตามเปูาหมายไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  และอาจเกิด
ความเสียหายแก่องค์กรของรัฐและประชาชนอันอาจเป็นที่มาของความรับผิดของรัฐที่ต้องรับผิดใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ เช่น  กรณีที่รัฐมีนโยบายก าหนดแผนงานแก้ไขป๎ญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  รัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการความเสี่ยงโดยอาจเลือกวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งที่เหมาะสมที่สุด เช่น  การเลือกวิธีการปูองกันการสูญเสียในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต ารวจ ทหาร หรืออาสาสมัครโดยมีการอบรม  ฝึกกลยุทธ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่จะต้องลงไปปฏิบัติในลักษณะต่างๆ 
สามารถลดความเสี่ยงและให้ผู้ลงไปปฏิบัติงานมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถปูองกัน 
หรือรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม หรือการเลือกวิธีการควบคุมภัยโดยการสร้าง
แรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยโดยให้ค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติ
หน้าที่  หรือสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการชี้แจงเบาะแสของผู้ก่อการร้ายโดยการให้รางวัล
ต่างๆ  หรือกรณีเกิดความสูญเสียขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษขึ้น  รัฐ
อาจจะเลือกวิธีการลดความสูญเสียเพ่ือลดผลกระทบและค่าใช้จ่ายที่มาจากความเสี่ยงภัยนั้นให้น้อย
ที่สุดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยการจ่ายเงินชดเชยในลักษณะพิเศษ การคุ้มครองเรื่องสิทธิค่า
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รักษาพยาบาล ตลอดจนการจ่ายเงินชดเชยให้กลับครอบครัวที่ได้รับการสูญเสีย เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้
แผนงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
  
 2.2.4  หลักประกันความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล    
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น จะมีหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐตั้งแต่การเริ่มเข้าสู่ต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การด ารงต าแหน่งจนกระทั่งออกจากต าแหน่ง 
โดยมีแนวความคิดเรื่องระบบคุณธรรมเป็นหลักการที่ส าคัญในการก าหนดโครงสร้างทางกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  ซึ่งโดยทั่วไประบบการบริหารงานบุคคลจะมีอยู่หลักการของระบบที่
ส าคัญ  2 ลักษณะ คือระบบอุปภัมภ์ (Patronage system) และระบบคุณธรรม (Competence)  
  ระบบอุปถัมภ์ เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานโดยใช้เหตุผลทางการเมืองหรือ 
ความสัมพันธ์เป็นหลักส าคัญ โดยไม่ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมเป็นประการ 
หลักลักษณะทั่วๆ ไป ของระบบอุปถัมภ์จึงมีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบคุณธรรม ระบบนี้มีชื่อเรียก
อีกหลายชื่อเช่น ระบบชุบเลี้ยง(Spoiled system) ระบบพรรคพวกหรือระบบเล่นพวก (Nepotism) 
หรือระบบคนพิเศษ (Favoritism) หลักการส าคัญของระบบอุปถัมภ์อาจมีหลายระบบ เช่น ระบบ
สืบสายโลหิต เป็นระบบที่บุตรชายคนโตจะได้สืบทอดต าแหน่งของบิดา  หรือระบบชอบพอเป็นพิเศษ 
เป็นระบบที่แต่งตั้งผู้ที่อยู่ใกล้ชิด หรือคนที่โปรดปรานเป็นพิเศษให้ด ารงต าแหน่ง   และระบบ
แลกเปลี่ยน เป็นระบบที่ใช้สิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่ามาแลกเปลี่ยนกับต าแหน่ง เป็นต้น56  ส าหรับ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้ศึกษาจะมุ่งเน้นศึกษาถึงหลักระบบคุณธรรมเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ระบบคุณธรรมในระบบบริหารงานบุคคล (Merit System) หมายถึง การบริหารงานบุคคล
เพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรของหน่วยงานโดยการสร้างสิ่งจูงใจและตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงาน  เพ่ือให้หน่วยงานได้ประโยชน์สูงสุด ประหยัด และข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐในการเอ้ืออ านวยบริการเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน  โดยแบ่งออกเป็นหลักใหญ ่ๆ 4 หลัก คือ57 

1)  หลักความเสมอภาคในโอกาส  (Equality of Opportunity )  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้
ผู้มีคุณสมบัติทุกคน (Open to all) และพ้ืนความรู้ตามที่ก าหนดไว้โดยไม่มีข้อกีดกั้นในการก าหนด
ค่าตอบแทน ยึดหลัก “งานเท่ากันเงินเท่ากัน” ให้โอกาสแก่ผู้มีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน (Equality of 
opportunity) หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเดียวกันจะต้องได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน (Equal pay for 
equal work) และได้สัดส่วนกับปริมาณและคุณภาพของงานในการปฏิบัติงานตามระบบบริหารงาน
บุคคลที่ยึดหลักความเสมอภาค ถือว่าบุคคลทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากันด้วยระเบียบ

                                                           
56 ประคอง พงษ์ชนะ, การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2555), หน้า 16. 

57 นิตยา ศรลัมพ์, การให้รางวัลและการลงโทษข้าราชการต ารวจในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยะลา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537), หน้า 9-10. 
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ของมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลอย่างเดียวกัน โดยไม่ค านึงถึงภูมิหลัง ชาติตระกูล  เพศ  ศาสนา 
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยงกับการบรรจุแต่งตั้งการพิจารณาความดี   ความชอบ  การเลื่อนต าแหน่ง
สวัสดิการ และการรักษาวินัย เป็นต้น 

2)  หลักความมั่นคง (Security of Tannue) หมายถึงหน่วยงานพยายามท าให้ทุกคนที่เข้า
มาอยู่กับหน่วยงานมีความมั่นคงในชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพการงาน เงินเดือน สวัสดิการ และประโยชน์
เกื้อกูลอ่ืน ๆ ประกันมิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกออกจากราชการโดยไม่มีความผิด เช่น การจ่าย
ค่าตอบแทนตามค่าของความสามารถหรือผลของงาน เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานรู้สึกว่าตนเองมีโอกาส
ใช้ความรู้ แสดงความสามารถให้เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทุกคนก็จะทุ่มเทท างานให้กับ
หน่วยงาน  เป็นต้น  

3)  หลักความสามารถ (Rule of Competence) หมายถึง การยึดหลักความรู้ความสามารถ
ของบุคคลเป็นส าคัญ พยายามหาทางคัดเลือกให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง  ให้
ผู้มีความรู้ความสามารถมาสมัครให้มากที่สุด หาวิธีการที่เหมาะสมมาท าการคัดเลือก  การโยกย้าย 
การเลื่อนต าแหน่งต้องค านึงถึงหลักความสามารถของบุคคลเป็นส าคัญ 

4)  หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) หมายถึงผู้บริหารหน่วยงาน
ท าหน้าที่ในการดูแลและผดุงระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  ปลอดจากอิทธิพลทาง
การเมือง (ทั้งภายในและภายนอก) อิทธิพลอ านาจมืดหรือผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษได้ และข้าราชการ
ประจ าจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มความสามารถ ต้องไม่กระท าตนให้ตกอยู่ภายใต้
อาณัติหรืออิทธิพลของพรรคการเมือง 
 จากแนวความคิดเรื่องระบบคุณธรรมนี้เอง รัฐได้ก าหนดสาระส าคัญในการใช้ระบบ
คุณธรรมเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความคุ้มครองและเป็นหลักประกันความเป็นธรรมทาง
กฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ควรได้รับจากการจัดท าบริการสาธารณะ โดยกระบวนการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆมากมาย ได้แก่ การรับบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
โดยการค านึงถึงความรู้ความเสมอภาค การเลื่อนต าแหน่งหรือการให้ประโยชน์อ่ืน เช่น บ าเหน็จ
บ านาญต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรมไม่น าความเห็นทางการเมืองมาใช้วา งตัวเป็นการ และการ
ด าเนินการทางวินัยต้องปราศจากอคติ เป็นต้น58 
 เพราะฉะนั้น หลักประกันความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ โดยรัฐต้องปฏิบัติให้ได้ครบถ้วนตามหลักการดังกล่าว และรัฐต้องสร้างหลักประกันความ
เป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่การรับบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ตลอดจน
การก าหนดค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ไปถึงจนพ้นการสิ้นสุดการด ารงต าแหน่ง เพ่ือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผล
ประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล  หากรัฐมิได้ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปทิศทางอย่างเป็นธรรม
หรือมิได้ค านึงถึงหลักคุณธรรม ก็จะประสบป๎ญหาในด้านการบริหารงานบุคคลได้ รัฐจึงจ าเป็นที่ต้อง
เข้ามายึดหลักคุณธรรมเป็นหลักในการบริหารงานบุคคล หากปฏิบัติได้ครบถ้วนตามหลักดังกล่าวจะ

                                                           
58 มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
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เป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในแง่ต่างๆ กล่าวคือ ทางด้านหน่วยงาน เมื่อมีผู้มีความสามารถ
เข้าท างานก็พึงหวังได้ว่าหน่วยงานจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปูาหมาย  ทางด้านบุคลากร 
เมื่อมีความม่ันคงก้าวหน้าจากระบบคุณธรรมก็ย่อมมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้หน่วยงาน
เจริญก้าวหน้า และระบบคุณธรรมส่งเสริมความเสมอภาค และความเป็นธรรมซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย 
 
 2.2.5  ทฤษฎีแรงจูงใจ     
  ค าว่า “แรงจูงใจ” มาจากค ากิริยาในภาษาละตินว่า “Movere” ซึ่งมีความหมายตรงกับค า
ในภาษาอังกฤษว่า “to move” มีความหมายว่า “เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชักน าบุคคลเกิดการ
กระท าหรือปฏิบัติการ (To Move A Person to Course of Action)  สิ่งเป็นที่บุคคลคาดหวัง โดย
สิ่งนั้นอาจเป็นสิ่งที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้  ความหวังนี้เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมา59 
 แรงจูงใจ อาจเกิดได้จากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นๆ เอง  สิ่งเร้าภายใน 
ได้แก่ ความรู้สึกต้องการหรือขาดอะไรบางอย่างอันส่งผลท าให้มีพลังชักจูงหรือกระตุ้นให้มนุษย์
ด าเนินการเพ่ือทดแทนในสิ่งที่ขาดหรือต้องการนั้น   ส่วนสิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ สิ่งที่มาเร่งเร้าน า
ช่องทางหรือกระตุ้นในการเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์  ซึ่งแรงจูงใจ
เกิดจากความต้องการและแสดงออกมาทางการกระท า  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของค่านิยมทัศนคติต่างๆ  
ดังนั้น  การกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์  จึงเกิดจากแรงจูงใจเพ่ือสนองความต้องการของ
มนุษย์นั่นเอง  ส่วนการจูงใจในการท างานจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลนั้นสามารถกระท าให้เกิด
ความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้60

 

 ส าหรับความส าคัญของแรงจูงใจ ในทัศนะของนักวิชาการ สามารถแยกเป็นประเด็นไว้ 3 
ประการคือ61  
 ประการแรก  ความส าคัญต่อองค์การ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารงานบุคลากร 
คือ ช่วยให้องค์การได้คนดีมีความสามารถมาร่วมท างานด้วยและรักษาคนดีๆ  เหล่านั้นให้อยู่ใน
องค์การต่อไปนานๆ 

                                                           
59 ณัฐนันท์ ธรรมธิรา, แรงจูงใจการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนของนักศึกษาหญิง

ในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2541), หน้า 5. 

60 สุจิตรา แสงอุไร, แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในกรมส่งก าลังบ ารุง
ทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549), หน้า 6. 

61 สิริกานต์ จันสา, แรงจูงใจสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดส านักงาน
สรรพากร พื้นที่เชียงใหม่ 2 (ค้นคว้าแบบอิสระระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555), หน้า 9. 
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 ประการที่สอง  ความส าคัญต่อผู้บริหาร  ช่วยให้การมอบอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดป๎ญหาความขัดแย้งในการบริหารงาน  การจูงใจ  จะช่วยให้อ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการสั่งการ 
 ประการที่สาม  ความส าคัญต่อบุคลากร คือ การสนองต่อความต้องการของบุคคลและเป็น
ธรรมกับทุกฝุาย ท าให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจไม่เบื่อหน่ายงานและทุ่มเทกับการท างานเต็มที่ท า
ให้องค์การประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 โดยประเภทของสิ่งจูงใจที่กระตุ้นให้คนอยากปฏิบัติงาน แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1)  สิ่งจูงใจที่เป็นเงิน ซึ่งสามารถจูงใจทางตรงและทางอ้อม การจูงใจทางตรงได้แก่ 
เงินเดือนหรือค่าจ้าง การจูงใจโดยทางอ้อมได้แก่ บ าเหน็จบ านาญ ค่ารักษาพยาบาล และผลประโยชน์
เกื้อกูลต่างๆ 
 2)  สิ่งจูงใจที่ไม่เป็นเงิน ซึ่งเป็นความต้องการทางด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ การยก
ย่องชมเชย ได้รับการยอมรับจากหมู่คณะ เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ และความม่ันคงของงาน 
 เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็น
ความต้องการที่ได้รับการกดดันจนมากพอที่สามารถจะท าการจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตัวเอง โดยในแต่ละความต้องการแต่ละบุคคลนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่าง
กัน โดยความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการอันเกิดจากสภาวะความตึงเครียดซึ่งเป็นความ
ต้องการทางชีววิทยา เช่น  ความหิวกระหาย หรือความล าบากบางอย่างเป็นความต้องการทาง
จิตวิทยา (Psychology) อันเกิดจากความต้องการที่จะได้รับการยอมรับหรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
โดยความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะส่งผลให้เกิดการจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น   
ความต้องการจึงเป็นสิ่งจูงใจเมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด   โดยมีทฤษฎี
และการศึกษาเรื่องการจูงใจจ านวนมาก ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือ ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation 
Theory) ของ Maslow หรือที่เรียกว่า ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s 
hierarchy of need theory)   
 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need theory) เป็น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ซึ่งก าหนดโดยนักจิตวิทยา  ชื่อมาสโลว์ 
(Abraham Maslow) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่มีการกล่าวขวัญอย่างแพร่หลาย  มาสโลว์มองว่าความ
ต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป แต่ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองนั้นจะเป็นสิ่งจูงใจแทน  โดยมาสโลว์ได้จ าแนกความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นล าดับ
ขั้น  จากระดับต่ าที่สุดไประดับสูงที่สุด  เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับการสนองแล้ว มนุษย์ก็
จะมีความต้องการอ่ืนในระดับสูงขึ้นต่อไป  โดยมาสโลว์ได้แบ่งขั้นของความต้องการของมนุษย์เป็น 5 
ขั้นใหญ่ๆ ดังนี้62 

                                                           
62 กนกวรรณ ชูชีพ, คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551), 
หน้า 13-14. 
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 (1)  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์เพ่ือความอยู่รอดซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีพ  ได้แก่  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่
อยู่อาศัย  ยารักษาโรค  อากาศ  น้ าดื่ม  การพักผ่อน  เป็นต้น ซึ่งความต้องการด้านร่างกายมีลักษณะ
ที่ส าคัญ คือ จะต้องเป็นความต้องการที่สามารถบรรลุได้ด้วยเวลาอันสั้น และความต้องการแต่ละด้าน
ต้องเป็นอิสระต่อกันไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ความต้องการทางด้านร่างกาย
ถือเป็นความต้องการที่ขาดไม่ได้ตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่  เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนอง
อย่างดีแล้ว มันก็จะไม่เป็นจุดศูนย์กลางอีกต่อไป ความต้องการล าดับที่สองก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าความ
ต้องการทางด้านร่างกายยังไม่ได้รับการตอบสนอง เช่น ในประเทศที่ทุรกันดารและยากจนตลอดเวลา 
ความต้องการอันนี้ก็จะเป็นความต้องการข้ันเดียวของบุคคลตลอดชีวิตก็ได้ 
 (2)  ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or safety needs) เมื่อมนุษย์
สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว  มนุษย์ก็มีความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไปซึ่ง
เป็นความรู้สึกที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต  ทั้ งในป๎จจุบันและอนาคต ซึ่ งรวมถึง
ความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ  เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ความ
ต้องการความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคงจะไม่เกิดขึ้นถ้า
ความต้องการขั้นแรกยังไม่ได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจ กล่าวคือบุคคลจะปลอดภัยได้อย่างไร 
ถ้าท้องยังหิว ยังไม่มีเสื้อผ้าจะห่อหุ้มร่างกาย เมื่อคนหิวคนจะเสี่ยงหาอาหารโดยไม่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยต่างๆทั้งสิ้น อาจลักขโมยหรืออาจกินอะไรก็ได้ที่ไม่ควรกิน 
 (3)  ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Social needs)  
เมื่อความต้องการความปลอดภัยและมั่นคงได้รับการสนองแล้ว   ความต้องความผูกพันหรือการ
ยอมรับทางด้านสังคมจะเข้ามาแทนท่ี  โดยเป็นความต้องการเป็นหนึ่งของสังคมซึ่งเป็นธรรมชาติอย่าง
หนึ่งของมนุษย์ เช่น ความต้องการให้และได้รับซึ่งความรัก  ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ  
ความต้องการได้รับการยอมรับ  การต้องการได้รับความชื่นชมจากผู้อ่ืน  เป็นต้น 
 (4)  ความต้องการเกียรติยศและการยกย่อง (Esteem or Recogniton needs) หรือความ
ภาคภูมิใจในตนเองเป็นความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ และสถานะจากสังคม ซึ่งเป็นความ
ต้องการหลังจากท่ีมนุษย์ได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้ว  ได้แก่ ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ  
ความต้องการมีความรู้ความสามารถ หรือการยอมรับจากกลุ่มที่ช่วยให้บุคคลรู้สึกมั่นใจรู้สึกมีเกียรติ
หรืออาจรู้สึกมีอ านาจ เป็นต้น 
 (5)  ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self- actualization) เป็นความต้องการสูงสุดของ
แต่ละบุคคล ความต้องการให้บรรลุถึงความปรารถนาในชีวิตของตนเองซึ่งเป็นความต้องการที่
สอดคล้องกับความใผ่ฝ๎นในชีวิต  เช่น ความต้องการที่จะท าทุกอย่างได้ส าเร็จ  ความต้องการท าทุก
อย่างเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง  
 มาสโลว์ กล่าวเน้นว่า ความต้องการต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นล าดับขั้นและจะไม่มีการ
ข้ามขั้น แต่การตอบสนองในแต่ละขั้นไม่จ าเป็นต้องได้รับเต็มจ านวน แต่ต้องได้รับบ้าง เพ่ือเป็นบันได
ไปสู่การพัฒนาความต้องการในระดับขั้นสูงขึ้นต่อไป  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแนวความคิดของมาสโลว์
ช่วยให้เกิดความเข้าใจความต้องการของคนในการท างาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และท าให้ได้ข้อสรุป
ว่าความต้องการขั้นต่างๆ ของมนุษย์เป็นแนวทางที่รัฐต้องจัดหาสิ่งจูงใจต่างๆ เพ่ือตอบสนองความ
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ต้องการของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเพ่ือให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในระดับที่ดีได้ เช่น การ
เพ่ิมเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง  การให้ความรับผิดชอบงานมากขึ้น  เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคล
จงรักภักดีต่อองค์กร ท างานเพ่ือองค์กร แต่สภาพความต้องการของบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน ความ
ต้องการของแต่ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกันจะข้ึนอยู่กับสภาพฐานะของบุคคล  สิ่งแวดล้อม ฐานะทาง
เศรษฐกิจ  ทัศนคติ  ค่านิยมของบุคคลย่อมจะท าให้ความต้องการแตกต่างกันไป  
 กล่าวโดยสรุป  โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษและเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน  ดังนั้น รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องมีความเข้าใจถึง
ลักษณะของความต้องการของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทั้งสองลักษณะ  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษให้มีลักษณะแตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป   
ส าหรับการสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้น รัฐอาจใช้
เครื่องมือเพ่ือกระตุ้นสิ่งเร้าภายในของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษได้แก่ การใช้สิ่งจูงใจที่เป็น
เงิน เช่น การก าหนดเงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือ   เงินค่าครองชีพพิเศษ  หรืออาจใช้สิ่งจูงใจที่
ไมเ่ป็นเงิน เช่น การได้รับการยกย่องชมเชย เหรียญรางวัล ยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลักษณะ
พิเศษให้แตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทั่วไป เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีขวัญ
ก าลังใจและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษให้กับรัฐ  รวมไปถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษให้กับรัฐ  ส าหรับการ
สร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้นนับว่ามีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need theory)  
โดยมองว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยให้กับรัฐล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป
ตามล าดับขั้น  จากความต้องการขั้นต่ า คือความต้องการพ้ืนฐานทางร่างกาย เช่น ป๎จจัย 4 ในการ
ด ารงชีพ ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ
ขั้นต่ าแล้วก็จะเกิดความต้องการสูงขึ้นไปตามล าดับขั้น ได้แก่ ความต้องการความปลอดภัยและความ
มั่นคง  ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับทางสังคม การต้องการที่จะได้รับการมีเกียรติ หรือความ
ต้องการที่ประสบความส าเร็จในชีวิต รัฐจึงมีจ าเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีลักษณะของการปฏิบัติงานในลักษณะของความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกันออกไป   โดยความ
ต้องการของแต่ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกันจะข้ึนอยู่กับสภาพฐานะของบุคคล  สิ่งแวดล้อม ฐานะทาง
เศรษฐกิจ  ทัศนคติ  ค่านิยมของบุคคลย่อมจะท าให้ความต้องการแตกต่างกันไป  
 
2.3  พัฒนาการความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่  
      
 พัฒนาการความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นพัฒนาการความรับผิดของรัฐที่มีต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง  โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาพัฒนาการความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน และประเทศไทย โดยแต่ละประเทศมีพัฒนาการความรับผิดของรัฐที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 
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 2.3.1  ประเทศฝรั่งเศส 
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศฝรั่งเศสมีพัฒนาการที่ยาวนานและเปลี่ยนแปลง

ไปตามระยะเวลาของสังคม  เดิมในสมัยยุคกลาง (The medieval period) ปลายศตวรรษที่ 17  
ประเทศฝรั่งเศสมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยมีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง  ในทัศนะ
ของแนวคิดอนุรักษ์นิยมได้อ้างหลักการที่ว่า “พระมหากษัตริย์จะทรงกระท าผิดมิได้” (le Roi ne 
peut mal faire) ซึ่งเป็นการสะท้อนหลักของความไม่ต้องรับผิด (irresponsabilite) ซึ่งถือเป็นหลัก
เอกสิทธิ์ความคุ้มกัน  (immunite) ของกษัตริย์ในระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงส่งผล
ให้ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีเรื่องของความรับผิดในกระท าของรัฐ 
 ต่อมาหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสรัฐได้มีแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดจะมีการพัฒนาขึ้นใน
หลายๆ ด้าน เช่น กระบวนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ซึ่งท างาน
เกี่ยวกับงานโยธาสาธารณะ ภายหลังได้มีการรับรองเป็นกฎหมาย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1800  
(pluviose An Vlll)63 แต่แนวความคิดเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ความคุ้มกันของฝุายปกครอง (immunity of 
the administration) หรือหลักที่ว่ารัฐไม่ต้องรับผิดยังคงถูกใช้เป็นหลักทั่วไป  ซึ่งหลักความรับผิด
ของรัฐภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นไม่ได้มีการพัฒนาของหลักความรับผิดของรัฐเกิดขึ้นเท่าใดนัก  
เนื่องจากมีการถ่ายโอนอ านาจจากบุคคลผู้เป็นองค์อธิป๎ตย์ไปสู่ประชาชนในชาติตามแนวคิดอ านาจ
อธิปไตย โดยมีข้อความคิดท่ีว่า “พระมหากษัตริย์จะทรงกระท าผิดมิได้” มายัง “ชาติ” ส่งผลท าให้รัฐ
ซึ่งเป็นบุคคลในทางกฎหมายแทนชาติจึงไม่จ าเป็นต้องรับผิดใดๆ ต่อความเสียหายที่รัฐได้ก่อขึ้นตาม
หลักความไม่ต้องรับผิดของอ านาจมหาชน (irresponsabilite de la puissance publique) ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกสิทธิ์ประเภทหนึ่งของรัฐ64  ดังนั้น  ความเสียหายที่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งใช้อ านาจมหาชน  ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เอกชนจะต้องรับเอาไว้เพ่ือแลกกับประโยชน์ที่เอกชนจะ
ได้รับจากการปฏิบัติงานเพ่ือสาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เอกชนผู้เสียหายจึงต้องห้ามที่จะฟูอง
หน่วยงานของรัฐต่อศาลยุติธรรม  โดยจะต้องฟูองเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ก่อให้เกิดความเสียหายให้รับผิด
เป็นการส่วนตัวต่อศาลยุติธรรมเท่านั้นแต่เอกชนผู้เสียหายจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาแห่งรัฐ
เสียก่อน ภายใต้ระบบที่ เรียกว่า  “หลักประกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” (garantie des 
fonctionnaires)  แม้ในเวลาต่อมาจะมีการยกเลิกระบบหลักประกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  แต่ก็มีผล
เพียงท าให้เอกชนสามารถฟูองให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อศาลยุติธรรมได้โดยไม่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากสภาแห่งรัฐเท่านั้น ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงให้รัฐต้องเข้ามารับผิดจากการใช้
อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ประการใด 

เมื่อรัฐได้เข้าสู่รัฐสมัยใหม่ พัฒนาการทางด้านสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของรัฐได้มีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก  ภารกิจของรัฐได้เพ่ิมมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่รัฐจัดท าบริการสาธารณะ
พ้ืนฐานเท่านั้น  รัฐจ าเป็นที่จะต้องใช้มาตรการหรือวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นการใช้อ านาจมหาชนเข้าไป

                                                           
63 พูนศักดิ์ ไวส ารวจ, “ความรับผิดของฝุายปกครองในฝรั่งเศส,” วารสารกฎหมายปกครอง 6 

(ธันวาคม 2530): 558. 
64 นันทวัฒน์  บรมานันท์, กฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 

2555), หน้า 480. 
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ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะล าดับรองในด้านต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการที่จะ
ได้รับการบริการสาธารณะอย่างเป็นธรรมมากขึ้น  ท าให้มีโอกาสที่รัฐจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชนมากขึ้นตามไปด้วย หลักการความรับผิดของรัฐจากความเสียหายที่เกิดจากการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงได้รับการยอมรับขึ้นในฝรั่งเศส โดยค าพิพากษาที่สร้างหลักการดังกล่าว คือ ค า
วินิจฉัยของศาลคดีขัดกัน (Tribunal des conflits) “คดี Blanco”ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 
187365 ได้วางหลักเก่ียวกับความรับผิดของรัฐที่ส าคัญเอาไว้ว่า รัฐจะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับเอกชนอันเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดท าบริการสาธารณะ ซึ่งความรับผิดของ
รัฐดังกล่าวต้องใช้กฎเกณฑ์พิเศษโดยยืดหยุ่นและแปรผันได้โดยศาลปกครองมีอ านาจในการพิพากษา
คดี  ซึ่งจะแตกต่างไปจากความรับผิดที่ปรากฎอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งโดยที่มีหลักเกณฑ์ทั่วไป
และอยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรม66   

หลังจากค าวินิจฉัยของศาลคดีขัดกันในคดี Blanco ท าให้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามารับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
หลักประกันให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเข้ามารับผิดแทนเจ้าหน้าที่ ซึ่งต่อระบบกฎหมายเกี่ยวกับความ
รับผิดของรัฐได้มีการพัฒนาอย่างมากจนกลายเป็นหลักทั่วไป  และต่อมารัฐจึงได้มีพัฒนาการในเรื่อง
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงขึ้นโดยมีที่มา 2 กรณี คือ  กรณีแรกมีที่จากบทบัญญัติ
ของกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐรับผิดเยียวยาความเสียหายเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ เช่น ในปี ค.ศ 1898  สภาแห่งรัฐได้มีการออกกฎหมายความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ คือ รัฐ
บัญญัติว่าด้วยอุบัติเหตุเวลาท างาน ค.ศ.1898 (Loi des accidents du travail)  ซี่งเป็นการเยียวยา
ความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในระหว่างการด าเนินการอาจเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน  โดยเป็น
กฎหมายที่เป็นหลักประกันให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ    และกรณีที่สองคือความรับผิดของรัฐที่
นอกเหนือจากกรณีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นลักษณะพิเศษ คือกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศส ซึ่ง
มีแนวค าพิพากษาหลายกรณีที่ให้รัฐต้องรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงผู้ช่วยเหลือราชการของรัฐ   
หลังจากนั้นต่อมาแนวความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ก็มีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆ มาจนถึงป๎จจุบัน 
  
 2.3.2  ประเทศเยอรมัน   
 ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศเยอรมันนั้น เดิมประเทศเยอรมันในยุคที่ปกครอง
โดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็มีแนวความคิดเช่นเดียวกันกับแนวความคิดที่ใช้กันอยู่ในประเทศ
ต่างๆ ในภาคพ้ืนยุโรปแนวความคิดดังกล่าว คือ หลักที่ว่ารัฐไม่สามารถที่จะรับผิดได้  เนื่องจากถือว่า
รัฐทรงอ านาจอธิปไตย   ซึ่ งแนวความคิดดังกล่าวนี้  เชื่อมโยงอยู่กับแนวความคิดที่ถือว่า
พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอ านาจเด็ดขาดกับรัฐเป็นสิ่งเดียวกัน67    

                                                           
65 Duncan Fairgrieve, op. cit., p. 13. 
66 ชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 353.  
67 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, รายงานวิจัย เรื่อง ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2545), หน้า 6.  
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 ต่อมาหลังจากที่รัฐแยกตัวออกจากพระมหากษัตริย์และมีสถานะในทางกฎหมายเป็นนิติ
บุคคลซึ่งทรงอ านาจโดยตนเอง ไม่ผูกพันอยู่กับพระมหากษัตริย์อีกต่อไปแล้วในประมวลกฎหมาย
ทั่วไปแห่งราชอาณาจักร ปรัสเซีย ค.ศ. 1794 (Allgemeines Landrecht fur die Preu Bischen 
Staqten 1794 –AIR,The Prussian General Land Law 1794) ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ได้วาง
หลักเก่ียวกับความรับผิดอันเกิดข้ึนจากการใช้อ านาจมหาชนไว้ว่า  รัฐจะเข้ามารับผิดชดใช้ค่าทดแทน
ให้แก่เอกชนก็ต่อเมื่อการกระท าของรัฐนั้นเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เอกชนคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ แต่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าไปโดยละเมิดหน้าที่และ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ  แต่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าไปโดย
ละเมิดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนนั้น ถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่รัฐไม่
ต้องเข้ามารับผิดแทนหรือร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ของตนด้วย  แต่เอกชนผู้เสียหายจากการกระท า
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  มีสิทธิฟูองร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดรับผิดเป็นการส่วนตัวได้  
 เมื่อมีการตราประมวลกฎหมายแพ่ง (Burgerliches  Gesetzbuch หรือ BGB) ในราวอีก
หนึ่งร้อยปีเศษถัดมา ผู้ร่างประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้บัญญัติความรับผิดของเจ้าหน้าที่จากการกระท า
ละเมิดในหน้าที่ด้วยข้อความท านองเดียวกันกับประมวลกฎหมายทั่วไปแห่งราชอาณาจักรปรัสเซียไว้
ในมาตรา 839 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระท าหน้าที่โดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อเอกชนผู้เสียหายอย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์ (Weimarer Ver Fassung) และต่อมามีการประกาศใช้กฎหมายพ้ืนฐาน 
(Grundgesetz หรือ GG) ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับป๎จจุบันรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับก็ได้บัญญัติให้รัฐเข้า
ไปรับผิดแทนเจ้าหน้าที่ของตน68  โดยมาตรา 34 แห่งกฎหมายพ้ืนฐานได้ก าหนดให้รัฐจะต้องรับผิด
จากการกระท าละเมิดที่กระท าโดยผู้ซึ่งใช้อ านาจรัฐและรัฐจะเป็นผู้ฟูองไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ท าละเมิดในภายหลัง แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะถูกฟูองไล่เบี้ยเฉพาะเมื่อได้กระท าละเมิดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ดังนั้นในระบบของเยอรมันเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท าละเมิดจะไม่ถูก
ฟูองต่อศาลโดยตรง69 จากจุดเริ่มความรับผิดของรัฐต่อการกระท าของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการ
กระท าภายใต้กฎหมายมหาชนนี้เองจึงเป็นที่มาของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่   ทั้งนี้เพ่ือเป็น
หลักประกันแก่ผู้ เสียหายและเพ่ือคุ้มครองเจ้าหน้าที่  โดยรัฐเข้ามามีบทบาทในความรับผิดต่อ
เจ้าหน้าที่จากการกระท าอันเกิดจากการใช้อ านาจมหาชน แม้ไม่ได้เป็นการรับผิดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง
แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐเข้ามาปกปูองโดยการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

นอกจากกรณีที่รัฐเข้ามารับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่อัน
กระท าภายใต้กฎหมายมหาชนแล้ว  ยังมีกรณีอ่ืนๆที่รัฐเข้ามารับผิดในความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของ

                                                           
68 เรื่องเดียวกัน, หน้า 6-8.  
69 บรรเจิด สิงคะเนติ, เอกสารประกอบค าบรรยายหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต วิชา 

กม 7202 กฎหมายปกครองชั้นสูง เรื่อง หลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่
เปรียบเทียบกฎหมายฝรั่งเศสและเยอรมัน , คณะนิติศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ .  
(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 10-12. 
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รัฐโดยตรงอีกด้วยอันได้แก่ความรับผิดเด็ดขาดตามกฎหมายมหาชนเฉพาะเรื่อง ซึ่งเป็นกรณีที่ฝุายนิติ
บัญญัติก าหนดให้รัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายใต้กฎหมายมหาชน 
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสถานการณ์อันตรายพิเศษขึ้น   เช่น  ความรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายอันเกิดจากเครื่องบินทหาร  ความรับผิดของรัฐส าหรับความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากโรงงานปฏิกรณ์ปรามาณู  รวมตลอดถึงความรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้
มาตรการทางอาญาโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นความรับผิดในความเสียหายโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐโดย
การบัญญัติของฝุายนิติบัญญัติ และนอกจากนี้พัฒนายังมีค าพิพากษาที่เกี่ยวข้องในความรับผิดของรัฐ
ต่อเจ้าหน้าที่มาจนถึงป๎จจุบัน 

 
   2.3.3 ประเทศไทย  

ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยมีพัฒนาการที่ยาวนานและเปลี่ยนแปลงไป
ตามระยะ เ วลาของระบอบการปกครองของสั ง คม  เดิ ม ในสมั ยการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์  อ านาจในการปกครองประเทศเป็นของพระมหากษัตริย์และทรงเป็นพระ
ประมุขมีพระราชอ านาจและพระบรมเดชานุภาพเด็ดขาดและล้นพ้นแต่พระองค์เดียว  อ านาจ
อธิปไตยถือว่าเป็นของพระมหากษัตริย์  การฟูองร้องพระมหากษัตริย์หรือส่วนราชการต่างๆ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าการในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ไม่อาจกระท าได้  จึงเกิดหลักที่ว่า 
“พระมหากษัตริย์ไม่ทรงกระท าผิด” หรือหลัก “The King can do no wrong” ซึ่งหลักการดัง
กล่าวคือ ผู้ใดจะฟูองร้องหรือกล่าวหาพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ ไม่ว่าจะเป็นในทางคดีฝุายแพ่ง
หรือคดีอาญาก็ตาม70 การฟูองให้ข้าราชบริพารรับผิดด้วยประการใด ๆ ให้เอาเนื้อความนั้นบังคมทูล
ให้ทราบก่อนตามกฎหมายตราสามดวง ลักษณะอาญาหลวง มาตรา 28 บัญญัติว่า  

“มีผู้มาฟ้องหาข้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยคดีประการใดๆ ให้เอาเนื้อความนั้นขึ้นบังคม
ทูลพระกรุณาให้ทราบก่อน ถ้าทรงพระกรุณาสั่งให้พิจารณา จึ่งพิจารณาได้ ถ้าผู้ใดเอาไปพิจารณาไต่
ถามตีโบยโดยพลการเอง ท่านว่าผู้นั้นละเมิดพระราชอาญาท่าน ท่านให้ลงโทษ 6 สฐาน สฐานหนึ่ง 
คือ ให้ฟันตอริบเรือน ให้ริบราชบาดแล้วเอาตัวลงหญ้าช้าง  ให้ทวนด้วยลวดหนัง 50 ที ให้ไหมจัตรุคูณ 
ให้ไหมหวีคูณ ให้ไหมลาหนึ่ง” 

นับว่าเป็นจุดเริ่มที่รัฐหรือพระมหากษัตริย์เข้ามารับผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ   แต่ไม่ได้เป็น
การรับผิดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงเพียงแค่เข้ามาใช้สิทธิในการปกปูองเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชบริพาร
ที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้งานแก่พระมหากษัตริย์  โดยการที่ประชาชนจะฟูองให้ข้าราชบริพารรับผิดนั้น
จะต้องน าความบังคมทูลให้พระมหากษัตริย์ทราบก่อน ซึ่งหากพระมหากษัตริย์สั่งให้พิจารณาความรับ
ผิดของเจ้าหน้าที่จึงสามารถจะพิจารณาได้ แสดงในให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์เข้ามาปกปูองข้าราช
บริพารซึ่งเป็นเกาะคุ้มกันข้าราชบริพารโดยการกลั่นกรองความต่างๆด้วยพระองค์เอง ว่าพระองค์จะ
ทรงยินยอมให้ประชาชนฟูองร้องเจ้าหน้าที่หรือไม่ก่อนการด าเนินคดีต่อข้าราชบริพารเหล่านั้น แต่
ต่อมาได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามประกาศสั่งฟูองข้าทูลละอองธุลีพระบาท   ลงวันที่ 29 

                                                           
70 กาญจน์กนก อติสุธาโภชน์, เรื่องเดิม, หน้า 9. 
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พฤศจิกายน ร.ศ. 111 ว่าถ้าเป็นเพียงสินไหมพินัย  ให้ศาลพิจารณาพิพากษาไปตามพระราชก าหนด
กฎหมายโดยไม่ต้องน าเนื้อความข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาก่อน เว้นแต่คดีนั้นจะต้องตีโบย จ าจอง 

ต่อมาหลังจากมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 1 และ บรรพ 2 
ในปี พ.ศ. 2468 แล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดให้กระทรวงและกรมเป็นทบวง
การเมืองซึ่งเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 72(1) ประกอบกับมาตรา 73 และมาตรา 70 บัญญัติว่า “นิติ
บุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดา  เว้นเสียแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งว่าโดยสภาพจะพึงมี
พึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น” และมาตรา  76  ได้ก าหนดในเรื่องความรับผิดของนิติ
บุคคลในกรณีที่ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลในกรณีที่ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลท าให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลอื่นในการท าการตามหน้าที่ โดยบัญญัติว่า “ผู้จัดการทั้งหลายก็ดี ผู้แทนอ่ืนๆ ก็
ดีของนิติบุคคลหากท าการตามหน้าที่ได้กระท าให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่บุคคลอ่ืนไซร้  
ท่านว่านิติบุคคลจ าต้องเสียค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายนั้น แต่มีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ตัวผู้เป็น
ต้นเหตุท าความเสียหายได้ภายหลัง”  ท าให้กระทรวงและกรมเป็นทบวงการเมืองซึ่งเป็นนิติบุคคล
ประกอบกับบรรทัดฐานแห่งค าพิพากษาฎีกาที่  520/121 กล่าวคือ ผู้ได้รับความเสียหายไม่อาจฟูอง
ทบวงการเมืองได้ หากทบวงการเมืองไม่มาหรือไม่สมัครใจที่จะมาศาล ศาลก็จะยกฟูองโจทก์ จะเห็น
รัฐยังคงเรื่องที่รัฐไม่ต้องรับผิดในความเสียหายของประชาชนไว้  แต่อย่างไรก็ตาม  ประชาชนผู้ได้รับ
ความเสียหายสามารถฟูองให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดเป็นการส่วนตัวได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการละเมิด มาตรา 420-425  โดยไม่ต้องขอพระบรมราชานุญาตอีก
ต่อไป เนื่องจากต่อมาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ก าหนดให้ประชาชนที่จะฟูองเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รับ
ผิดต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตได้ถูกยกเลิกไป  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักการความรับผิด
ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้อ านาจประชาชนที่จะ
ฟูองให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดเป็นการส่วนตัวได้  จึงท าให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดส่วนตัว
โดยรัฐไม่เข้ามารับผิดแทนเจ้าหน้าที่ 
 หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ.2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไป
เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว  
ได้มีการรับรองสิทธิในการฟูองร้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดจากการกระท าละเมิดของข้าราชการซึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปรากฏเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับที่  5 คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2492 ซึ่งบัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลที่จะฟูองหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลให้รับผิดเพ่ือ
การกระท าของเจ้าพนักงานในฐานเสมือนเป็นตัวการหรือนายจ้างย่อมได้รับความคุ้มครอง” นับ
จากนั้นเป็นต้นมา ก็ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิในการฟูองหน่วยงานของรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆ 
มาโดยตลอด   ประชาชนจึงฟูองให้หน่วยงานของรัฐรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้โดยตรงหน่วยงานของรัฐจะปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาเป็นคู่ความในคดีอีกมิได้  ส่วนการ
ฟูองให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดในความเสียหายเป็นการส่วนตัวนั้น ประชาชนสามารถฟูองเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้ทันทีโดยไม่ต้องขอพระบรมราชานุญาตอีกต่อไป เนื่องจากต่อมาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
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ก าหนดให้ประชาชนที่จะฟูองเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รับผิดต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตได้ถูก
ยกเลิกไป71 

ในการฟูองคดีเอกชนผู้เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อาจฟูองให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดเป็นการส่วนตัวได้และอาจฟูองให้หน่วยงานราชการรับผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐได้ด้วย แต่โดยที่ในระบบกฎหมายไทยยังไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับกับความรับผิดทางละเมิดของ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุายปกครองโดยตรง ในการพิจารณาพิพากษาความรับผิดในทาง
ละเมิดของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ศาลจึงพิจารณาพิพากษาไปตามหลักกฎหมายละเมิดใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้ใช้หลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน
การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ ความรับผิดร่วมกันของเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่การกระท าละเมิดเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายคน รวมถึงการใช้สิทธิไล่เบี้ยของ
หน่วยงานของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 

โดยเหตุที่หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มี
ป๎ญหาเกิดขึ้นหลายประการ และไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ในปี พ.ศ. 
2539 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 ขึ้นเพ่ือแก้ไข
ป๎ญหาในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   โดยการให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดอันเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ผู้เสียหายต้องฟูองหน่วยงานของรัฐโดยตรง จะฟูองเจ้าหน้าที่ไม่ได้  จะเห็นว่า
เกิดความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นบุคคลภายในรัฐอีกครั้ง  แต่การรับผิดของรัฐดังกล่าว
ไม่ได้เป็นการรับผิดในความเสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงแต่เป็นการรับผิดในผลของความ
เสียหายที่เกิดกับบุคคลอ่ืน โดยรัฐรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะหากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดเป็น
การส่วนตัวจากปฏิบัติหน้าที่เสมอไปแล้ว ก็จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้าตัดสินใจในการท างาน
ต่างๆได้อย่างเต็มที่  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม  หาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระท าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อหน่วยงานของรัฐ
ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ได้ 
 หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็การมีการยอมรับเรื่องความรับผิดของรัฐโดยขยายหลักความรับผิด
ของรัฐไปมากขึ้นรวมไปถึงกรณีความรับผิดของรัฐโดยที่รัฐไม่ได้กระท าผิด   ซึ่งเกิดจากการที่รัฐได้
บัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งส าหรับความรับผิดของรัฐในความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐโดยตรงนั้น  ซึ่งรัฐได้บัญญัติกฎหมายไว้ เช่น พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับ
อันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม 
พ.ศ. 2543 เป็นต้น ซึ่งเป็นกรณีท่ีรัฐรับผิดในความเสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงโดยการที่รัฐได้
บัญญัติกฎหมายไว้  และเป็นกรณีที่รัฐไม่ได้กระท าความผิดแต่เป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่

                                                           
71 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, รายงานวิจัย เรื่อง ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน , 

หน้า 231-233. 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นบุคคลของรัฐที่รัฐคุ้มครอง ซึ่งผู้ศึกษาจะอธิบายใน
รายละเอียดในบทที่ 3 แห่งวิทยานิพนธ์นี้ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี 3 
 

ความรับผิดของรัฐตอ่เจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทย 
 
 

ส าหรับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทยนั้น  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่โดยแยกกรณีความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่เป็น 2 กรณี กล่าวคือ 
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป และความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  เพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะความแตกต่างของความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่โดยเสี่ยงภัยพิเศษอย่างชัดเจน  ผู้ศึกษาจึงได้
ท าการศึกษากฎหมายในระบบกฎหมายไทยที่เก่ียวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป  
 

ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป  เป็นกรณีที่รัฐเข้ามารับผิดใน
ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้เข้าใจถึงความรับผิดของรัฐ
ต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปอย่างชัดเจน  ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาถึงลักษณะถึงที่มาของ
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป  ลักษณะของเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์
ความรับผิด รวมไปถึงสิทธิที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงได้รับจากรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
  3.1.1  ที่มาของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป 
 ก่อนมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างๆ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนประเภทต่างๆ เช่น เงินเดือน  หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
จากรัฐ เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของราษฎรทุกคนที่จะต้องปฏิบัติงานให้แก่รัฐ  โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมี
รายได้ที่ได้รับจากราษฎรที่มาติดต่อราชการในรูปผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติ  
เช่น  เงินค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงาน เงินค่าประทับตรา ต่างๆ โดยการเข้ารับราชการในสมัยก่อน
นั้นมิ ได้ยึดถือเป็นอาชีพ แต่ เป็นการมุ่ งรับใช้ เจ้ านายหรือพระมหากษัตริย์   ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้พิจารณาเห็นว่า  ค่าตอบแทนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
จากการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ  และพระองค์ได้น าระบบเงินเดือนมาใช้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐประเภทข้าราชการพลเรือนขึ้น  โดยมีการจ่ายเงินเดือนให้ แก่ข้าราชการแต่ละคน
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ในปี พ.ศ. 2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้ทรงริเริ่มให้มีการจัดระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนขึ้น   โดยมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2471 มีขึ้น
เป็นครั้งแรก ใน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเพ่ือให้มีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการ   
 ป๎จจุบัน พ.ศ. 2551 ได้มีการแก้ไขเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 บัญญัติให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เพ่ือ
ก าหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนให้เหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ได้ใช้บังคับมา
นาน บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป   จึงมีการ
ตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใช้จนถึงป๎จจุบัน โดยใน
หมวด 4 ว่าด้วยเรื่องการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ โดย
ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ
ชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ โดยส่วนราชการต่างๆ ได้
มีการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ โดยให้ส านักนายกรัฐมนตรีวางระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2530 ขึ้นโดยให้ทุกส่วนราชการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการของหน่วยงาน มีอ านาจหน้าที่ออกระเบียบ ข้อบังคับ ควบคุมดูแล การ
จัดการสวัสดิการภายในส่วนราชการ เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนราชการ ต่อมาได้มีระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการสวัสดิการในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับใน
ป๎จจุบัน โดยประเภทของสวัสดิการที่ส่วนราชการจัดให้ เช่น การออมทรัพย์ การให้เงินกู้ การกีฬาและ
นันทนาการ เป็นต้น   นอกจากนี้ได้มีการพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  โดย
มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ การจ่ายบ าเหน็จหรือบ านาญให้แก่ผู้ออกจากราชการเพราะเหตุตาม
พระราชบัญญัติ  และเพ่ือความเหมาะสมแก่ความเป็นอยู่และความเป็นธรรมแก่ข้าราชการซึ่งได้รับ
ราชการมานาน  รัฐจึงสมควรให้สิทธิในการรับบ าเหน็จหรือบ านาญแก่ข้าราชการนั้น 
 อย่างไรก็ตาม  ข้าราชการเป็นจ านวนมากต้องออกจากราชการเนื่องจากเป็นผู้พิการทุพพล
ภาพ เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือที่ถึงแก่กรรมเพราะเหตุดังกล่าว แม้จะได้รับประโยชน์
ตอบแทนโดยได้รับบ าเหน็จบ านาญ แต่ก็หาเพียงพอแก่การครองชีพของตนหรือของครอบครัวไม่  
เนื่องจากข้าราชการในการจัดท าบริการสาธารณะให้กับรัฐ   อาจส่งผลให้ข้าราชการได้รับความ
เสียหาย บาดเจ็บ  หรือเสียเสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการ  รัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้ารับผิดในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับข้าราชการ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการบัญญัติพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับ
อันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  พ.ศ. 2498 เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือขจัดความ 
เดือดร้อน และเพ่ือเป็นการสมนาคุณแก่บุคคลผู้ซึ่งได้ปฏิบัติราชการอันเป็นความชอบแก่ประเทศชาติ    

ต่อมาพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ได้บัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับ
อันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2498 เนื่องจากมีการบังคับมาเป็นเวลานาน 
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บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในป๎จจุบัน  และได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ โดยก าหนดให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการสงเคราะห์ และก าหนดให้
ข้าราชการดังกล่าวซึ่งต้องเกษียณอายุในระหว่างรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดย
รัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจนกว่าการรักษาจะถึงที่สุด รวมทั้งก าหนดให้ทายาทของข้าราชการผู้ได้รับ
อันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการซึ่งต่อมาถึงแก่ความตายได้รับบ าเหน็จตกทอดแทน
บ านาญตกทอด     

อนึ่ง ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับ
อันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 เนื่องจากรัฐต้องการที่ขจัดความ
เดือดร้อนของข้าราชการ และเพ่ือเป็นการสมนาคุณแก่บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นความชอบแก่
ประเทศชาติ รัฐจึงรับผิดในความเสียหายข้าราชการที่ถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ พิการ หรือได้รับ
อันตรายสาหัสเนื่องจากได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์หรือการ
ช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  

นอกจากรัฐจะมีบทบาทที่เข้ามารับผิดในความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2546 โดยการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติราชการแล้ว  ในบางกรณี
การช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติมิใช่จะเป็นหน้าที่ของข้าราชการแต่เพียงฝุายเดียว 
ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้ซึ่งมิได้มีฐานะเป็นข้าราชการ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาพัฒนา ราษฎรอาสาสมัคร ฯลฯ ก็มีหน้าที่ช่วยเหลือราชการหรือปฏิบัติงานของชาติ
ด้วยเหมือนกัน เมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับอันตราย ได้รับการเจ็บปุวยหรือถูกประทุษร้าย เนื่องมาจาก
การช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติแล้ว แต่เดิมมาทางราชการไม่มีกฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนให้จ่ายเงินช่วยเหลือเป็นการตอบแทน   ซึ่งต่อมาทางราชการได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่าง
ยิ่ง จึงได้ตรากฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยขึ้นเรียกว่าพระราชบัญญัติสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม พ.ศ. 2497 เป็นครั้งแรก ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ไว้ว่า จะต้องเป็น
การได้รับอันตรายจนพิการเสียแขนหรือขา หูหนวกท้ังสองข้าง ตาบอดหรือได้รับการปุวยเจ็บซึ่งแพทย์
ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแล้วและแสดงว่าถึงทุพพลภาพ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งได้แก่ 
เพราะเหตุช่วยเหลือราชการ ปฏิบัติงานของชาติตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ  ช่วยเหลือ
บุคคลอ่ืนตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  และปฏิบัติการตามหน้าที่มนุษยธรรม  โดยก าหนดให้
ผู้ประสบภัยซึ่งสูญเสียอวัยวะอ่ืนๆ  นอกจากแขน ขา หูหนวกทั้งสองข้าง หรือตาบอด ได้รับการ
สงเคราะห์ และในกรณีที่ผู้ประสบภัยต้องพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรค  ส าคัญยิ่งใน
การประกอบอาชีพหรือการด ารงชีพ สมควรให้ได้รับเงินด ารงชีพเป็นรายเดือนด้วย 
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 3.1.2  เงื่อนไขความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป  
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านๆ ก็เพ่ือเกิดประโยชน์ส่วนรวมและเกิดความ

มั่นคง ความสงบเรียบร้อยแก่รัฐและประชาชน  และเพ่ือเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความมั่นคง
ในชีวิต  ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล  และขจัดความเดือดร้อนของข้าราชการ และเพ่ือเป็นการ
สมนาคุณแก่บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นความชอบแก่ประเทศชาติ  รัฐจ าเป็นต้องรับผิดในความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ส าหรับความรับผิดของรัฐมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ  คือการชดใช้เยียวยาความเสียหาย  เมื่อ
ความเสียหายเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือความเสียหายเกิดขึ้นแก่ประชาชน  
รัฐก็มีความจ าเป็นในการที่จะต้องเยียวยาความเสียหายนั้น  แม้ว่าการเยียวยาความเสียหายของรัฐนั้น
ไม่ได้เป็นการท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนมีกลับสู่สภาพเดิมโดยทันที  แต่ก็เป็นบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ได้รับความเสียหายให้ทุเลาเบาบางลง  โดยมีหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

การที่รัฐจะรับผิดชดใช้เยียวยาความเสียหายนั้นรัฐไม่ได้มีการเยียวยาในทุกกรณี   ซึ่งรัฐจะ
ชดใช้เยียวยาความเสียหายก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขและกระบวนการความรับผิดของรัฐ ดังนี้ 

3.1.2.1  ผู้มีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากรัฐ 
ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายเมื่อได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

จากการปฏิบัติหน้าที่ คือ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  โดยความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐมี 2 ลักษณะ 
คือ72 

1)  เจ้าหน้าที่ของรัฐในความหมายอย่างกว้าง  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยงานของรัฐโดยใช้อ านาจในทางปกครอง  โดยจะพิจารณาที่ “อ านาจที่ใช้” เป็นหลัก หาก
อ านาจที่ใช้เป็นอ านาจในทางปกครองแล้ว ผู้นั้นย่อมถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในความหมายอย่างกว้าง
แล้ว แม้ว่าผู้ใช้อ านาจในทางปกครองจะมิได้เป็นฝุายปกครองก็ตาม  เช่น ฝุายนิติบัญญัติ  ฝุายตุลา
การ หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการบริการสาธารณะ เป็นต้น โดยกฎหมายที่ใช้เจ้าหน้าที่
ของรัฐในความหมายอย่างกว้างนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เช่น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หรือ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นต้น 

2)  เจ้าหน้าที่ของรัฐในความหมายอย่างแคบ หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในฝุายปกครองเท่านั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทนี้ จะพิจารณาจาก “ตัวองค์กร” เป็นหลัก โดยไม่ดูที่
ตัวอ านาจที่ใช้  ดังนั้น หากผู้นั้นมิใช่เจ้าหน้าที่ในฝุายปกครอง แม้จะมีการใช้อ านาจทางปกครองก็ไม่
ถือว่าผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในความหมายอย่างแคบ เช่น กรณีคณะกรรมการสภาทนายความออก
ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทนายความ  แม้ค าสั่งเพิกถอนดังกล่าวจะเป็นการใช้
อ านาจทางปกครองแต่คณะกรรมการสภาทนายความไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในความหมายอย่าง

                                                           
72 หิรัญ อัศววงศ์เกษม, เจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบกฎหมายไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 84-85. 
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แคบ เป็นต้น  โดยกฎหมายบัญญัติความหมายอย่างแคบของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ความรับผิดและการตรวจสอบการจัดท าบริการสาธารณะของเจ้าหน้าที่ เช่น พระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หรือประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้น  

จากความหมายทั้งสองประเภทดังกล่าว ตามวิทยานิพนธ์เล่มนี้เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่จะได้รับความคุ้มครองในการช่วยเหลือจากการปฏิบัติหน้าที่คือเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ความหมายอย่างกว้าง เนื่องจากเป็นกรณีที่รัฐได้ก าหนดเยียวยาความเสียหายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐโดยใช้อ านาจในทางปกครอง และแม้ว่า
ผู้ใช้อ านาจในทางปกครองจะมิได้เป็นฝุายปกครองก็ตาม เช่น ฝุายนิติบัญญัติ  ฝุายตุลาการ หรือ
เอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการบริการสาธารณะรัฐก็ได้บัญญัติรับรองช่วยเหลือเยียวยาความ
เสียหายให้  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาประเภทของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือนั้น
สามารถแบ่งได้หลายประเภท โดยผู้ศึกษาจะพิจารณาจากรูปแบบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐสังกัดอยู่ ได้แก่  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งสามารถแยกออกมาได้ 3 ประเภท คือ 

(1)  ข้าราชการ 
ข้าราชการ หมายถึง บุคคลผู้ใช้อ านาจรัฐหรืออ านาจมหาชนตามที่

กฎหมายก าหนดไว้ เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิกา ร เป็นต้น73 
ข้าราชการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ า 

1.  ข้าราชการการเมือง 
“ข้าราชการการเมือง” หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามที่มี

กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นข้าราชการการเมือง  ซึ่งอาจจะเป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองใน
ฝุายบริหาร เช่น  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรืออาจจะเป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองใน
ฝุายนิติบัญยัติ เช่น ที่ปรึกษาประจ ารัฐสภา หรือเลขานุการประธานรัฐสภา หรืออาจเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเลขานุการ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นต้น74 

2.  ข้าราชประจ า 
“ข้าราชการประจ า” หมายถึง บุคคลผู้ ได้รับการแต่งตั้งตาม

กฎหมายว่าด้วยการบริหารข้าราชการประเภทต่างๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการประจ า โดย
สามารถแบ่งข้าราชการประจ าออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้าราชการซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับ
ดูแลของรัฐบาลและข้าราชการอื่นท่ีมิได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของรัฐบาล 

                                                           
73 หลวงบรรณกิจบริหาร, ค าบรรยายการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2517), หน้า 91. 
74 สุรพล นิติไกรพจน์, “ข้าราชการการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง,”วารสาร

นิติศาสตร ์, 23, 2 (มิถุนายน 2536): 358-359. 
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ประเภทแรก ข้าราชการซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของ
รัฐบาล ได้แก่  

1)  ข้าราชการทหาร  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร  
พ.ศ. 2521  มาตรา 4 ข้าราชการทหาร หมายถึง  ข้าราชการทหารประจ าการและข้าราชการกลาโหม
พลเรือนที่บรรจุในต าแหน่งอัตราทหารประจ าการ  โดยจ าแนกได้ดังนี้  

ข้าราชการทหารประจ าการ  หมายถึง บุคคลที่บรรจุเข้ารับราชการ
ในกระทรวงกลาโหมซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  พลทหารประจ าการ หมายถึง บุคคลที่บรรจุใน
อัตราทหารต าแหน่งพลทหารอาสาสมัคร  นายทหารประทวนประจ าการ หมายถึงบุคคลที่บรรจุ
ต าแหน่งอัตราต่ ากว่าสัญญาบัตรและมียศทหาร และนายทหารสัญญาบัตรประจ าการ หมายถึง บุคคล
ที่บรรจุในต าแหน่งอัตราสัญญาบัตร และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร  

ข้าราชการกลาโหมพลเรือน หมายถึง บุคคลที่บรรจุเข้ารับราชการใน
กระทรวงกลาโหมโดยบรรจุในอัตราทหาร  แต่ไม่สามารถแต่งตั้งยศได้  เพราะคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
ทั้งประเภทชั้นสัญญาบัตรและต่ ากว่าสัญญาบัตร 

2)  ข้าราชการฝุายพลเรือน” หมายถึง  บุคคลซึ่งได้รับบรรจุแต่งตั้ง
ตามกฎหมายให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม 
โดยสามารถแบ่งออกได้ 5 ประเภท ได้แก่  ข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507   ข้าราชการครู ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้าราชการต ารวจ ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  ข้าราชการฝุายอัยการ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝุายอัยการ พ.ศ. 2554   

ประเภทที่สอง ข้าราชการที่มิได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล
ของรัฐบาล ได้แก่  

1)  ข้าราชการตุลาการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้าราชการตุลา
การศาลยุติธรรมและตุลาการศาลปกครอง  ได้แก่  ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตามมาตรา 
4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  ข้าราชการฝ่ายศาล
ปกครอง ตามหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

2)  ข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการตุลาการ ได้แก่  ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝุายรัฐสภา พ.ศ. 2518  ข้าราชการ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2542  ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 
106 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 
5 แห่งพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542   
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(2)  พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐอีกประเภทนอกจากข้าราชการที่มีบทบาทส าคัญในการ

จัดท าบริการสาธารณะ ได้แก่ “พนักงาน” ซึ่งพนักงานนั้น อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ พนักงาน

ธรรมดาของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจในระดับของผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ  และพนักงานที่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน
ออกไปตามรัฐวิสาหกิจในแต่ละแห่ง เช่น ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ หรือผู้จัดการ เป็นต้น 

2.  พนักงานในหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 
 1) พนักงานของส่วนราชการที่มิได้มีฐานเป็นข้าราชการ 

พนักงานประเภทนี้จะมีความสัมพันธ์กับส่วนราชการในลักษณะตามสัญญาจ้างแรงงานโดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ ซึ่งในสัญญานั้นอาจจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่และ
เงื่อนไขให้เหมือนอย่างเช่นข้าราชการเพียงแต่ไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการเท่านั้น ซึ่งในป๎จจุบันมีอยู่ 
4 ประเภท ได้แก่ พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พนักงานในมหาวิทยาลัย  พนักงาน
ศาลปกครอง   พนักงานราชการ  

2) พนักงานขององค์การมหาชน เช่นเดียวกับพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานขององค์การมหาชนอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ พนักงานขององค์การ
มหาชนซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชนอิสระ พ.ศ. 2542 และเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนที่
ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตามที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขอ ทั้งนี้ เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง 

3) พนักงานของหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่
มิใช่ส่วนราชการ ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้น เนื่องจากต้องการความเป็นอิสระ
จากการแทรกแซงของฝุายบริหาร ได้แก่ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ เช่น 
ส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มิได้เป็นส่วน
ราชการ  เช่น  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น 

(3)  ลูกจ้าง  
ลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกประเภทหนึ่งนอกจากข้าราชการและ

พนักงานซึ่งถือว่ามีจ านวนมากที่สุด ได้แก่ ลูกจ้างของส่วนราชการ หมายถึง บุคลากรของรัฐประเภท
หนึ่งซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในส่วนราชการ โดยปฏิบัติงานที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากข้าราชการ และ
ได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ โดยลูกจ้างของส่วนราชการ จะแบ่งออกเป็น 2  
ประเภท คือ75 

 1.  ลูกจ้างประจ า หมายถึง ลูกจ้างที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติงานประจ าและต่อเนื่องมีก าหนดอัตราเงินเดือน  การเลื่อน

                                                           
75 ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ หน่วยที่ 13: 

การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างของส่วนราชการ ,  พิมพ์ครั้ งที่  3 (กรุ ง เทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532), หน้า 873. 
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ขั้นเงินเดือน  การลงโทษทางวินัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ  หรือ
ข้อบังคับ เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการประเภทต่างๆ หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์การรัฐวิสาหิจ เป็นต้น 

2.  ลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง ผู้ที่ส่วนราชการจ้างให้ท างานบางอย่าง 
ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ถือเป็นการปฏิบัติราชการโดยตรง แต่สนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปได้โดย
เรียบร้อยประหยัด และมีก าหนดเวลาสิ้นสุดภารกิจ เช่น การขับรถ การส่งเอกสาร  การปลูกปุา การ
ท าสวน การวิจัย การพิมพ์เอกสาร การจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาจเป็นรายชั่วโมง  รายวัน  รายเดือน หรือ
รายปี  แต่จ้างได้คราวละไม่เกินหนึ่งปีลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถขึ้นเงินเดือนได้ ไม่มีบ าเหน็จบ านาญ 
ไม่มีสวัสดิการอย่างข้าราชการ แต่ได้รับสิทธิเฉพาะเรื่องการลาและประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราวมีทั้ง
ในส่วนราชการฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกัน 

โดยหลักแล้ว ลูกจ้างที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นั้น หมายรวมทั้ง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว แต่มิได้หมายความว่า เมื่อเป็นลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐแล้วจะ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเสมอไป ทั้งนี้  ย่อมขึ้นอยู่กับว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับหน่วยงานของ
รัฐเป็นไปในลักษณะใด หากความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปในลักษณะของ
สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ลูกจ้างในลักษณะดังกล่าว ย่อมมิถือว่า
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะส่งผลให้มีความแตกต่างไปจากลูกจ้างท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

นอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองโดยได้รับ
ค่าตอบแทนความเสียหาย จากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปแล้ว   สิทธิในการเยียวยาความเสียหายยัง
รวมไปถึงบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐอีกด้วย โดยได้รับความเสียหายจาก
การช่วยเหลืองานให้แก่รัฐซึ่งเป็นการถูกประทุษร้ายหรือการปุวยเจ็บ หรือเป็นผู้ซึ่งได้รับอันตรายถึง
สูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป หรือเป็นผู้ทุพพลภาพหรือ
ปุวยเจ็บจนไม่สามารถใช้ก าลังกายหรือความคิดประกอบอาชีพได้ตามปกติ  หรือเป็นผู้ซึ่งถึงแก่ความ
ตายโดยไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือเพราะความผิดของตนเอง ซึ่งได้แก่บุคคลกระท าการ
อันใดอันหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

1)  ช่วยเหลือราชการ   หมายความว่า   ผู้ซึ่งช่วยเหลือราชการด้วย
ความสมัครใจของตน หรือผู้ซึ่งถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในการช่วยเหลือนั้นเป็นไปใน
ลักษณะความยินยอมพร้อมใจของตนเองโดยมิได้หวังผลตอบแทนใด ๆ จากทางราชการ แต่ทาง
ราชการอาจมีค่าใช้จ่ายให้เพ่ือเป็นการตอบแทนการช่วยเหลือราชการนั้นได้ตามสมควร  เช่น ในรูป
ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นต้นแต่มิได้  เป็นการจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนการท างานเป็นหลัก
แทนการช่วยเหลือราชการดังกล่าว 

2)  ปฏิบัติงานของชาติตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ ซึ่ง 
“ปฏิบัติงานของชาติ” หมายถึงการปฏิบัติงานในระดับงานที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีการ
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นกรณีเป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือเพ่ือความปลอดภัย
ของบุคคลนั้นและครอบครัว เช่นการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในด้านความมั่นคง หรือการ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพล จึงจ าเป็นต้องปกปิดชื่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้มากที่สุด 
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เป็นต้น ซึ่งกรณีนี้ หากบุคคลดังกล่าวประสบอันตรายแล้วต้องอาศัยข้อมูลหรือหลักฐานจากบุคคล 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานในการได้รับการสงเคราะห์ อย่างไรก็ดี การปฏิบัติงานของชาติ 
หมายรวมถึงการปฏิบัติงานของชาติในทุกด้านโดยมิได้หมายถึงเฉพาะ   ในด้านความมั่นคงแต่เพียง
อย่างเดียวการปฏิบัติงานของชาติอาจมีค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ตามสมควร แต่ต้องไม่เป็นไป
ในลักษณะของค่าตอบแทนซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ ก าหนดไว้ชัดเจนให้จ่ายได้  เช่น เงินที่จ่ายเพ่ือให้
ไปปฏิบัติราชการลับปราบปรามผู้ก่อการร้าย เป็นต้น 

3)  ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งแยก
พิจารณาได้ดังนี้ 

การปฏิบัติการตามหน้าที่ หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติการตาม
หน้าที่ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ซึ่งมีกฎหมายก าหนดถึงอ านาจหน้าที่ของ
บุคคลดังกล่าวไว้ เช่นเดียวกับการปฏิบัติการตามหน้าที่ของข้าราชการ แต่เนื่องจากกลุ่มบุคคล
ดังกล่าวเมื่อได้รับอันตรายอันเนื่องมาจากเหตุปฏิบัติการตามหน้าที่แล้วไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิ
ประโยชน์ เช่นเดียวกับข้าราชการจึงได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายฉบับนี้  

ส่วนการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด เช่น ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374 บัญญัติไว้สรุปว่า ผู้ใดเห็นผู้อ่ืนตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตน
อาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเอง หรือผู้อื่น หรือตามกฎหมายอื่นท่ีได้ก าหนดการช่วยเหลือ
ไว้ เป็นต้น  

4)  ปฏิบัติการตามหน้าที่มนุษยธรรม ในเมื่อการนั้นไม่เป็นการขัดกับ
ค าสั่งโดยชอบของเจ้าพนักงานหมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งสมัครใจท าการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนโดยการ
ช่วยเหลือนั้นไม่มีกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแต่เป็นการช่วยเหลือตาม
หน้าที่มนุษยธรรม ทั้งนี้  การช่วยเหลือดังกล่าวต้องไม่เป็นการขัดกับค าสั่งโดยชอบของเจ้าพนักงาน 
เช่นเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีบุคคลอื่นติดอยู่ในกองเพลิง ซึ่งขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้และ
ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในกองเพลิงอยู่แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้ห้ามบุคคลผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้า
ไปในบริเวณที่เกิดเหตุ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ แต่ไม่เชื่อกลับเข้าช่วยเหลือจนท าให้ได้รับอันตราย 
เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการขัดค าสั่งโดยชอบของเจ้าพนักงาน 

3.1.2.2  เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหาย 
ความเสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐนับเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความรับผิดของรัฐ   ไม่

ว่าความรับผิดของรัฐโดยรัฐมีความผิด หรือโดยปราศจากความผิดของรัฐ ต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นว่ามี
ความเสียหายเกิดขึ้น หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าเป็นผู้เสียหายหรือมี
ลักษณะความเสียหายเกิดขึ้น ศาลก็จะไม่รับฟูองไว้พิจารณาและนับว่าลักษณะของความเสียหายเป็น
เงื่อนไขพ้ืนฐานอย่างหนึ่งของสิทธิได้รับการพิจารณาจากตุลาการในการฟูองคดีปกครอง 76 โดย

                                                           
76 พัชรวรรณ  นุชประยูร, เอกสารประกอบค าบรรยายหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต 

วิชา กม 7201 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน เรื่อง ทฤษฎีเกี่ยวด้วยการพิจารณาคดีปกครอง, 
คณะนิติศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 3. 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐจะต้องได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ 

โดยลักษณะของความเสียหาย (Prejude) ที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นความเสียหาย
โดยตรง ซึ่งหมายถึง  ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องมีส่วนสัมพันธ์กับการด าเนินกิจกรรมของรัฐหรือต่อ
นิติบุคคลมหาชนของรัฐโดยตรง  เป็นความเสียหายที่แน่นอน  อันหมายถึง เป็นความเสียหายที่
เกิดข้ึนแล้ว และเป็นป๎จจุบัน  และเป็นความเสียหายที่ทดแทนด้วยเงินได้77 โดยความเสียหายนั้นอาจ
แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้78 

ประเภทแรก คือ ความเสียหายอันอาจค านวณเป็นเงินได้ (prejudice materiel) 
เป็นความเสียหายที่ท าลายสิทธิของบุคคลอันอยู่ในกองทรัพย์สิน ซึ่งสิทธินี้สามารถที่จะหมุนมาเป็นตัว
เงินหรืออาจค านวณเป็นตัวเงินได้แน่นอน  สามารถโอนขายกันได้  และเป็นความเสียหายเกี่ยวกับวัตถุ
ที่มีรูปร่างเป็นตัวเป็นตน  รวมถึงสิทธิอันประกอบด้วยทรัพย์สินของบุคคล ซึ่งผลที่คิดค านวณออกมา
จากความเสียหายนั้น ได้แก่ ค่าเสียหายอันอาจค านวณเป็นเงินได้  ค่าที่ต้องขาดทุนหรือก าไร  หรือ
ค่าเสียหายที่ต้องเสียทรัพย์สินไป  ค่ารักษาพยาบาล เป็นความเสียหายที่อยู่ในกองทรัพย์สินทั้งสิ้น 

ประเภทที่สอง คือ ความเสียหายอันไม่อาจค านวณเป็นเงินได้  เป็นความเสียหายที่
ท าลายสิทธิที่อยู่นอกกองทรัพย์สินไม่อาจหมุนเป็นตัวเงินได้ เพราะเป็นสิทธิเฉพาะตัวบุคคล  ไม่อาจ
โอนหรือขายกันได้  เช่น  สิทธิในสภาพบริบูรณ์แห่งร่างกายมนุษย์  สิทธิในครอบครัว  เป็นต้น 

ส าหรับความเสียหายอาจมีความเสียหายเกิดข้ึนหลายลักษณะ  เช่น ความเสียหาย
ต่อร่างกาย  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน  และความเสียหายต่อจิตใจ  ซึ่งกรณีความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะมุ่งเน้นในความเสียหายต่อ
ร่างกายที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับเท่านั้น ซึ่งได้แก่ การเสียชีวิต  พิการหรือทุพพลภาพ  บาดเจ็บ  
บาดเจ็บสาหัส หรือปุวยเจ็บอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐ โดยความเสียหายจะต้องเป็นความเสียหายที่แท้จริงอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น 
 3.1.2.3  ความเสียหายเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติ  
 นอกจากหลักเกณฑ์เรื่องความเสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐนับว่าเป็นเงื่อนไขที่
ส าคัญประการหนึ่งที่จะก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดในความเสียหายแล้ว  ความเสียหายที่
เกิดข้ึนของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับรัฐด้วย 
  “การปฏิบัติหน้าที่” เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายหรือ
ระเบียบ  หรือมีค าสั่งหรือการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่  ซึ่งจะต้องเป็นการสั่งโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบตลอดจนข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ได้รับนั้นจะต้อง
ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับการ
รับรองและคุ้มครองช่วยเหลือจากรัฐ 

                                                           
77 นันทวัฒน์  บรมานันท์, กฎหมายปกครอง, หน้า 488. 
78 สุ เทพ ลุนหล้า, การก าหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิดที่รัฐต้องรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 
หน้า 45-46. 
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การปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่ง และการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่นั้นจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง  เช่น  
ขณะที่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตเข้าไปจับกุม   ผู้ต้มเหล้าเถื่อนบริเวณชายปุาละเมาะท้ายหมู่บ้าน 
ผู้กระท าความผิดวิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่ในบ้านของผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตตาม
เข้าไปในบ้านดังกล่าวเพ่ือจับกุมผู้กระท าความผิด   แล้วถูกยิงจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิได้รับ
การเยียวยาความเสียหายจากรัฐเนื่องจากความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับนั้นเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 นอกจากอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้มีอ านาจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวยังอาจเกิดจากระเบียบข้อบังคับและค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย  การกระท าหรือละเว้นการกระท าในหน้าที่ดังกล่าวหาก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน  เช่น กรณีหัวหน้าส่วน
ราชการ   มีค าสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างต้องมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรเพ่ือดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยของหน่วยงานในเวลากลางคืน นาย ก. ซึ่งได้รับมอบหมายให้อยู่เวรแล้วได้รับความเสียหาย
โดยถูกคนร้ายใช้มีดแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ความเสียหายดังกล่าวถือเป็นผลมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ย่อมได้รับการคุ้มครองโดยรัฐด้วยเช่นเดียวกัน 
 ดังนั้น ความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐ จะต้องเป็นผล
มาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติ ซึ่งเกิดจากการอาศัยอ านาจตามกฎหมายอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่
โดยทั่วๆไป  รวมไปถึงการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่  ซึ่งจะต้องเป็นการสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายขึ้น รัฐจึงเข้ามารับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่บัญญัติไว้ 
   3.1.2.4  ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กับความเสียหาย  
 รัฐจะต้องรับผิดส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระท าหรือปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการกระท าโดยอาศัยอาศัยอ านาจตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือมี
ค าสั่งหรือการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ ซึ่งจะต้องเป็นการสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นผล
โดยตรงจากการการปฏิบัติหน้าที่ให้กับรัฐ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย เช่น การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐได้รับบาดเจ็บจากการถูกท าร้ายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งความเสียหาย
นั้นเป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐอันไม่ได้เกิดจากเหตุส่วนตัว จึงท าให้รัฐมีหน้าที่ต้อง
เข้ามารับผิดเนื่องจากการกระท าของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการเยียวยาความ
เสียหายต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล การเลื่อนขั้นเงินเดือนต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญและก าลัง ใจให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถกลับมาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ทั้งนี้ รัฐไม่ต้องรับผิดในความเสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหากปรากฏว่าเป็นการ
กระท าโดยความผิดของตนเอง หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  อันเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่โดยฝุาฝืนตามอ านาจของกฎหมาย   
 



57 
 

 
 

 3.1.3  การเยียวยาความเสียหาย   
 รัฐจะชดใช้เยียวยาความเสียหายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขเกี่ยวกับความ
รับผิด โดยการเยียวยาความเสียหายนั้นรัฐจะเยียวยาความเสียหายในลักษณะค่าตอบแทนให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติที่รัฐบัญญัติไว้  โดยค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่ส าคัญช่วย
ให้บุคคลด ารงชีพได้ในสังคม เช่น ความสะดวก ความมั่นคงในชีวิต  สถานภาพของบุคคลในสังคม  
ค่าตอบแทนนอกจากเป็นสิ่งที่รัฐจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยเข้ามามีความสัมพันธ์กับรัฐแล้ว  ยังเป็นการจูงใจ  สร้างขวัญก าลังใจและก าลังใจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มั่นคง รวมทั้งป๎จจัยส าคัญที่สุดที่บุคคลภายนอกน ามาใช้ในการตัดสินใจเข้ามามีส่วนรวมใน
การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่รัฐด้วย79 
 3.1.3.1  ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง  สิ่งตอบแทนทุกอย่างที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น  ส าหรับในภาครัฐค่าตอบแทนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการได้รับ  
หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน และค่าตอบแทนในรูปของประโยชน์
เกื้อกูลอ่ืนๆ ด้วย กล่าวคือ สิ่งใดๆ ที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิได้รับจากรัฐอันเป็นผลมา
จากการปฏิบัติราชการ80   
 โดยการจ่ายค่าตอบแทนมีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการท างานได้เต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเกิดความร่วมมือร่วมใจ และมีความรักในองค์กรนั้นๆ ด้วย 
ดังนั้น การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การเป็นหน้าที่ที่ส าคัญขององค์การ และจะต้อง
ปฏิบัติด้วยความเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม มิฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดป๎ญหาอ่ืนๆ 
ตามมาได้โดยง่ายต่อไป81  ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนในการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐตามวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  หมายถึง  สิ่งใดๆที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิได้รับจากรัฐอันเป็นผลจาก
การได้รับความเสียหายโดยได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่   ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐตามกฎหมาย ดังนี้    
 1)  ค่ารักษาพยาบาล   
   เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณและสัญญา
จ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้  และผู้รับบ านาญ หรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพล
ภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 

                                                           
79 ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, “เงินเดือนกับการบริหารงานบุคคล,” รัฐศาสตร์นิเทศ 7, 1 (2515): 9. 
80 ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519), หน้า 117. 
81 กนกวรรณ ชูชีพ, เรื่องเดิม, หน้า 52. 
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 ส าหรับเจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติราชการหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่  เจ้าหน้าที่ข้าราชการมีสิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลโดยรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยค่ารักษาพยาบาลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิ ได้แก่82 

(1)  ค่ายา ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนค่าน้ ายา หรือ
อาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน 

(2)  ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม 
(3)  ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าตรวจ  ค่าวิเคราะห์โรค 
(4)  ค่าห้อง  ค่าอาหาร 
(5)  ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินดังนี้ 
(1)  ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ เบิกได้เต็มตามที่จ่ายจริงทั้ง

คนไข้ในและคนไข้นอก  ส าหรับในสถานพยาบาลของเอกชน เบิกได้เฉพาะกรณีที่มีอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
หรือมีความจ าเป็นรีบด่วน  ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต  
โดยให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของ ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) หากเป็นการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้จ่ายไปจริงแต่
ไมเ่กิน 4,000 บาท 

(2)  ค่ายา เบิกได้ไม่เกินที่ใบเสร็จรับเงินระบุว่าเป็น “ค่ายาที่เบิกได้” หรือ 
“ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ” หรือ “ค่ายาในบัญชียาของสถานพยาบาล” หรือ “ค่ายานอกบัญชี
ยา” แต่สถานพยาบาลออกหนังสือรับรองให้ว่าจ าเป็นต้องใช้ยานั้น 

(3)  ค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา และค่าซ่อมแซมอวัยวะ
เทียมเบิกได้ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

(4)  กรณีคนไข้ใน ค่าเตียงสามัญ และค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ 400 
บาท กรณีอ่ืนเบิกได้ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และไม่เกิน 13 วัน 

(5)  การตรวจสุขภาพประจ าปีให้ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือผู้
ได้รับเบี้ยหวัดบ านาญที่เข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการมีสิทธิเบิกค่าตรวจ
สุขภาพประจ าปี โดยบุคคลผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์มีสิทธิได้รับอัตราค่าตรวจสุขภาพประจ าปีไม่
เกิน 450 บาทต่อคน และบุคคลผู้มีอายุเกินกว่า 35 ปีบริบูรณ์มีสิทธิได้รับอัตราค่าตรวจสุขภาพ
ประจ าปีไม่เกิน 910 บาทต่อคน 
 ถ้าระหว่างที่ต้องรักษาพยาบาลข้าราชการผู้นั้นต้องเกษียณอายุตามกฎหมายว่า
ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ต่อไปจนกว่าการรักษาจึงที่สุดโดยเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

                                                           
82 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2-8) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2545  และหนังสือกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง 
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 นอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิในการรักษาพยาบาลที่รัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
กรณีเจ้าหน้าที่ปุวยเจ็บจากการปฏิบัติราชการแล้ว  สิทธิในค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวยังคุ้มครองไปถึง
บุคคลในครอบครัวของข้าราชการนั้นด้วย  แม้ข้าราชการผู้นั้นจะกลายเป็นข้าราชการบ านาญก็ตาม  
โดยศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ กล่าวคือ กรณี
การตรวจสอบสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการประจ าและข้าราชการบ านาญนั้น  
กฎหมายไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบไว้แตกต่างกัน  เมื่อข้าราชการผู้ใดเคยใช้สิทธิเบิกค่า
รักษาพยาบาลของมารดาในขณะเป็นข้าราชการประจ ามาแล้ว  ต่อมาเมื่อกลายมาเป็นข้าราชการ
บ านาญและได้ยื่นค าขอเบิกค่ารักษาพยาบาลของมารดา การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ไปขอหนังสือ
รับรองบุคคลอีก จึงเป็นการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น และเป็นการกระท า
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเป็นเหตุให้ผู้ยื่นค าขอได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระท าละเมิดต่อ
ข้าราชการบ านาญนั้น83   

2)  การลา กรณีข้าราชการได้รับอันตรายหรือการเจ็บปุวย  หรือถูกประทุษร้าย
จากการปฏิบัติงาน  ข้าราชการมีสิทธิในการลาปุวยเพื่อเพ่ือรักษาตัว ผู้ศึกษาเฉพาะสิทธิในการลาปุวย
กรณีได้รับอันตรายจากการปุวยเจ็บจากการปฏิบัติราชการเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการลาปุวย
ดังนี้84  
 (1)  จะต้องส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อน
หรือในวันที่ลา  เว้นแต่กรณีจ าเป็นให้ส่งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 
 (2)  กรณีท่ีปุวยจนไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อ
สามารถลงชื่อได้แล้วให้ส่งใบลาโดยเร็ว 
 (3)  การปุวยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบพร้อมใบลา กรณี
จ าเป็นหรือเห็นสมควร ผู้มีอ านาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ที่ผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทน
ก็ได้ 
 (4)  กรณีลาปุวยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน  
ถ้าผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาก็ได้ หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับ
ราชการตรวจจากแพทย์ทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
 ทั้งนี้ ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บปุวย  หรือถูกประทุษร้ายนั้นได้ลาหยุด
ราชการเพ่ือรักษาตัวเกินกว่าเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการลา
ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุมัติเห็นสมควรซึ่งในระหว่างได้รับอนุญาตให้ลา ข้าราชการผู้
นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือนเต็ม 
 3)  บ าเหน็จบ านาญ  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายก าหนดไว้  โดยบ าเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นเงิน
ก้อนครั้งเดียว ส่วนบ านาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายให้เป็นราย

                                                           
83 ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดที่ อ.372/2550 
84 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 

ตอนที่ 2 ลงวันที่ 9 มกราคม 2535) 
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เดือน  ส าหรับประเภทของบ าเหน็จบ านาจในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นการอธิบายถึงสิทธิของ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบ าเหน็จบ านาญจากความเสียหายที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท 

(1)  บ าเหน็จบ านาญปกติ  
 ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  พ.ศ. 2494 ก าหนดให้
ข้าราชการมีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญปกติ ด้วยเหตุ 4 เหตุ คือ 
 1. เหตุทดแทน ให้แก่ข้าราชการที่ออกจากราชการ เพราะเลิกหรือยุบ
ต าแหน่ง หรือมีค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด  หรือออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด 
 2. เหตุทุพพลภาพ  ให้แก่ข้าราชการผู้ปุวยเจ็บทุพพลภาพ  ซึ่งแพทย์ที่
ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถจะรับราชการในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ
อยู่นั้นได้ต่อไป 
 3. เหตุสูงอายุ ให้แก่ข้าราชการที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกษียณอายุ
ราชการ หรือถ้าข้าราชการผู้ใดที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ แล้วประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้ผู้มี
อ านาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุได้ 
 4. เหตุรับราชการนาน  ให้แก่ข้าราชการผู้มีเวลาส าหรับค านวณบ าเหน็จ
บ านาญครบ 30 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าข้าราชการผู้ใดมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 
25 ปีบริบูรณ์แล้วประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้ผู้มีอ านาจให้ลาออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จ
บ านาญเหตุรับการนานได้ 
 ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิรับบ าเหน็จด้วยเหตุ 4 เหตุนี้  หากมีเวลาราชการส าหรับ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ และหากเวลาราชการส าหรับ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 10 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้รับบ านาญ  ส าหรับข้าราชการที่ลาออกจาก
ราชการโดยไม่มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญปกติด้วยเหตุ 4 เหตุนี้ จะต้องมีเวลาราชการส าหรับค านวณ
บ าเหน็จบ านาญครบ 10 ปีบริบูรณ์ จึงมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ และจะต้องมีเวลาราชการส าหรับค านวณ
บ าเหน็จบ านาญครบ 25 ปีบริบูรณ์ จึงจะมีสิทธิได้รับบ านาญด้วยเหตุรับราชการนาน 
 ส่วนหลักเกณฑ์ในการนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ ให้นับ
แต่จ านวนปีเศษของปี ถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี  โดยให้นับแต่วันรับราชการรับเงินเดือนจาก
งบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งมิใช่อัตราข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง  ส าหรับเวลาปุวยหรือลา  
หรือต้องการพักราชการ หากได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนเต็มนั้นให้นับเวลาราชการข้าราชการส าหรับ
การค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ หากได้รับอนุญาตให้ได้รับเงินเดือนไม่เต็มนั้น ให้
นับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญตามส่วนแห่งเงินเดือนที่ได้รับ  หากมิได้รับอนุญาตให้
รับเงินเดือน มิให้นับเป็นเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญตามส่วนแห่งเงินเดือนที่ได้รับ 
หากมิได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือน มิให้นับเป็นเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
 ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินบ าเหน็จ
บ านาญโดยเจ้าหน้าที่ที่จะมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญก็ต่อเมื่อความเป็นข้าราชการสิ้นสุดลง  
กล่าวคือ  สิทธิในการรับเงินบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
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บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 จะเกิดขึ้นเมื่อออกจากราชการ ซึ่งการออกจากราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญต้องพิจารณาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
การที่ข้าราชการเพียงโอนไปรับราชการส่วนท้องถิ่นคงมีผลท าให้สิทธิประโยชน์ของผู้ฟูองคดีในฐานะ
สมาชิกภาพกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสิ้นสุดลงเท่านั้น หาได้ท าให้สถานภาพความเป็น
ข้าราชการต้องสิ้นสุดไปด้วยไม่ข้าราชการดังกล่าวจึงยังไม่มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จแต่อย่างใด85  
 นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางในการนับเวลาราชการส าหรับ
ค านวณเงินบ าเหน็จบ านาญ  โดยในการค านวณเงินบ าเหน็จบ านาญกรณีข้าราชการลาออกจาก
ราชการแล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการในสังกัดเดิมย่อมมีสิทธิน าระยะเวลาที่ออกไปมานับรวม
ค านวณเงินบ าเหน็จบ านาญได้ แต่ระยะเวลาที่นับรวมดังกล่าวต้องไม่เกินไปกว่าระยะเวลาที่กฎหมาย
นั้นก าหนด86  และในคคีที่คล้ายกันกรณีที่ข้าราชการตามพระรบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2492 ซึ่งได้ลาออกจากราชการไปแล้ว ต่อมาขอกลับเข้ามาเป็นราชการใหม่ภายหลังจากที่
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2539 มีผลใช้บังคับแล้วโดยสมบูรณ์ และไม่
เข้าข้อยกเว้น  ข้าราชการผู้นั้นย่อมเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ โดยบทบัญญัติของ
กฎหมายมิพักต้องสมัครใจแต่ประการใด แม้ตราบจนข้าราชการผู้นั้นได้ออกจากราชการในเวลาต่อมา
จะไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก หรือส่งเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและส่วนราชการที่
ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่ก็มิได้หักเงินสะสมจากเงินเดือนที่ได้รับอีกทั้งมิได้ส่งเงินสมทบและเงินชดเชย
เข้ากองทุนให้แต่อย่างใด ก็หามีผลเป็นเหตุให้ข้าราชการผู้นั้นไม่เป็นสมาชิก กบข. ตามกฎหมายใหม่87  
 ส าหรับในการด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จโดยมีผู้โต้แย้งหรือ
คัดค้าน  ศาลปกครองสูงได้วางแนวค าพิพากษาไว้ว่าหากมีการโต้แย้งหรือคัดค้านการอนุมัติการเบิก
จ่ายเงินบ าเหน็จให้เจ้าหน้าที่ชะลอการขออนุมัติหรือการจ่ายเงินไว้ก่อนได้  กล่าวคือ  การด าเนินการ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จปกติให้แก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เมื่อมีการโต้แย้งหรือคัดค้านการอนุมัติ
ขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถชะลอการขออนุมัติหรือชะลอการจ่ายเงินไว้ก่อน เพ่ือตรวจสอบหลักฐานทั้งใน
แง่ของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติตามหลักการพิจารณาทางปกครองตาม
มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
หากละเลยไม่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญรายอ่ืน
เสียหาย ย่อมถือเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้นั้น88 
 (2)  บ าเหน็จบ านาญพิเศษ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ โดยบ าเหน็จบ านาญพิเศษ 
คือเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เมื่อข้าราชการ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่หน้าที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนด  ประสบอันตรายจนเป็นผลท าให้พิการทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตายท า
ให้รับราชการต่อไปไม่ได้ โดยมีเหตุดังต่อไปนี้ 

                                                           
85 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.90-อ.91/2552 
86 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.195/2552 
87 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.482/2553 
88 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.341/2553 
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 1. ประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ 
 2. ประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ แล้วสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อว่าตายเมื่อพ้นก าหนด
สองเดือนนับแต่สูญหาย 
 3. ได้รับการปุวยเจ็บถึงทุพพลภาพหรือตาย  เนื่องจากการต้องไปปฏิบัติ
ราชการเป็นครั้งคราว  นอกต าบลที่ตั้งส านักงานประจ า  หรือต้องประจ าปฏิบัติราชการในท้องที่
กันดาร ที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งท้องที่นั้นได้ก าหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา 
 อย่างไรก็ตามการได้รับอันตราย ได้รับการปุวยเจ็บ หรือการถูกประทุษร้าย
นั้น จะต้องมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความผิดของตนเอง  ซึ่งเกณฑ์ใน
การค านวณการจ่ายบ านาญพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้พิการทุพพลภาพ หรือตายในยามปกติหรือ
สถานการณ์ปกตินั้น  ส าหรับกรณีตายในยามปกติหรือสถานการณ์ปกติ ให้ค านวณเป็นจ านวนกึ่ง
เดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย  ส่วนกรณีพิการทุพพลภาพ ให้ค านวณโดยมีอัตราตั้งแต่ห้าในห้าสิบส่วน
จนถึงยี่สิบในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย  ทั้งนี้เจ้ากระทรวงเป็นผู้ก าหนดตามสมควรแก่
เหตุการณ์ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของผู้นั้น  
 ผู้ได้รับบ านาญพิเศษด้วยเหตุพิการทุพพลภาพ จะได้รับบ านาญปกติอีกส่วน
หนึ่งตามเกณฑ์ค านวณบ านาญปกติ  แล้วเอามาบวกกับบ านาญพิเศษ รวมเป็นจ านวนเดียวกัน  ซึ่ง
หากรวมกันไม่ถึงเดือนละ 15,000บาท  ให้ได้รับบ านาญพิเศษเพ่ิมขึ้นอีกจนครบหนึ่ง 15,000 บาท 
และผู้มีสิทธิจะได้รับจะยื่นขอเปลี่ยนเป็นการรับบ าเหน็จพิเศษแทนได้ เป็นจ านวนเงินเท่ากับบ านาญ
พิเศษ 60 เดือน 
 นอกจากนี้  ในกรณีข้าราชการตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  อันเป็นเหตุ
จะต้องออกจากราชการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับที่ใช้อยู่  หากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิจารณาเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่ราชการอ่ืนใดที่เหมาะสมได้และเมื่อข้าราชการผู้
นั้นประสงค์จะรับราชการต่อไป  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นไปรับราชการในต าแหน่ง
หน้าที่อื่นก็ได้  ในกรณีนี้ข้าราชการผู้นั้นยังไม่มีสิทธิรับบ านาญพิเศษ  จนกว่าผู้นั้นได้ออกจากราชการ
เมื่อใด  ให้มีสิทธิได้รับบ านาญพิเศษ  และถ้าผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญปกติตามกฎหมายว่า
ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่ใช้อยู่ในเวลาออกและผู้นั้นขอรับบ านาญปกติ ให้ค านวณบ านาญ
ปกติตามสิทธินั้นบวกเข้ากับบ านาญพิเศษด้วย  เว้นแต่ถ้าผู้นั้นออกจากราชการโดยไม่ได้รับบ านาญ
ปกติก็ให้ได้รับบ านาญพิเศษแต่อย่างเดียว 
  หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญพิเศษ    
 ส าหรับบ านาญพิเศษ ในกรณีพิการทุพพลภาพ ก็จ่ายให้แก่ตัวผู้นั้นรับไปทั้ง
จ านวน แต่ถ้าเป็นกรณีตาย หรือสูญหาย ก็แบ่งจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ ดังนี้ 
 1.  บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตราตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้บุตรได้รับ 3 
ส่วน 
 2.  สามี หรือภริยา  ให้ได้รับ 1 ส่วน 
 3.  บิดามารดา หรือบิดา  หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่  ให้ได้รับ 1 ส่วน   
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 ถ้าผู้ตายไม่มีทายาทผู้มีสิทธิ หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อน  ให้แบ่ง
บ านาญพิเศษนั้นระหว่างทายาทผู้มีสิทธิดังกล่าวข้างต้น   
 ถ้าไม่มีทายาทตาม 1,2 และ 3 ให้บุคคลซึ่งเจ้ากระทรวงพิจารณาเห็นว่ามี
หลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตายหรือเป็นผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ตาย  เป็นผู้รับบ านาญ
พิเศษตามส่วนที่เจ้ากระทรวงจะได้ก าหนดให้  และเมื่อได้จ่ายบ านาญพิเศษให้แก่ผู้อุปการะหรือผู้ใน
ความอุปการะของผู้ตายแล้ว  หากปรากฎภายหลังว่ามีบุตรซึ่งได้มีค าพิพากษาขอศาลว่าเป็นบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟูองคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดา
ตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของบิดา ให้สั่งจ่ายบ านาญพิเศษให้ แก่บุตรซึ่งศาล
พิพากษาว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว   
 หลักเกณฑ์ระยะเวลาการจ่ายบ านาญพิเศษ 
 1.  บุตร ให้มีสิทธิได้รับจนครบ 20 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เมื่ออายุครบ 20 ปี
บริบูรณ์ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอุดมศึกษา  หรือในชั้นอุดมศึกษา  หรือชั้นการศึกษาที่ทางราชการ
รับรองให้เทียบเท่า  ก็ให้ได้รับต่อไปตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา แต่ไม่เกินอายุ 25 ปีบริบูรณ์ 
 2.  สามี หรือ ภริยา  ให้ได้รับตลอดชีวิต เว้นแต่ท าการสมรสใหม่ 
 3.  บิดา มารดา ให้ได้รับตลอดชีวิต 
 4.  บุคคลอ่ืนนอกจากที่กล่าวใน 1,2 และ 3 (คือผู้อุปการะกับผู้อยู่ในความ
อุปการะถ้าอายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้อนุโลมรับอย่างบุตรแล้วแต่กรณี  ถ้าไม่เข้าลักษณะดังกล่าวก็
ให้รับเพียง 10 ปี) 

นอกจากนี้  ศาลปกครองสูงสุดได้แนวค าวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอรับเงิน
บ านาญกรณีข้าราชการถูกด าเนินการทางวินัยไว้  โดยหากมีป๎ญหาเกี่ยวกับวันที่ผู้ฟูองคดีถูกลงโทษ
ปลดออกจากราชการกับวันที่กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายบ านาญให้ผู้ฟูองคดีไม่ตรงกัน  การที่หน่วยงานผู้
เบิกจ่ายมีหนังสือแจ้งถึงป๎ญหาข้อขัดข้องดังกล่าวให้ผู้ขอรับบ านาญทราบ และแจ้งด้วยว่าหากผลเป็น
ประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงไม่อาจถือว่าเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จ าเป็นและหาได้เป็น
การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าดังกล่าวเกินสมควร จึง
ไม่เป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟูองคดี89  อย่างไรก็ตาม  หากข้าราชการได้ลาออกจากราชการแล้วกลับ
เข้ามารับราชการใหม่  ศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางการขอรับเงินบ านาญว่าสามารถที่จะรับ
บ านาญพร้อมกับรับเงินเดือนใหม่ได้ก็เฉพาะแต่กรณีที่เงินเดือนใหม่น้อยกว่าเงินเดือนเดิมเท่านั้น โดย
ให้รับบ านาญได้เพียงเท่ากับผลต่างของเงินเดือนใหม่และเงินเดือนเดิมเพ่ือให้เงินเดือนใหม่รวมกับ
บ านาญแล้วไม่ต่ ากว่าเงินเดือนเดิม เมื่อเงินเดือนใหม่เท่ากับเงินเดือนเดิมเมื่อใดก็ต้องงดการจ่าย
บ านาญ เช่นเดียวกันกับกรณีที่เงินเดือนที่ได้รับในขณะกลับเข้ารับราชการใหม่เท่ากับเงินเดือนเดิม 
ดังนั้น ค าว่า “เงินเดือนใหม่” ตามบทบัญญัติมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 จึงมิได้หมายถึงเงินเดือนในขณะกลับเข้ารับราชการใหม่
เท่านั้น หากแต่หมายความรวมถึงเงินเดือนในระหว่างการรับราชการครั้งใหม่ด้วย  เงินเดือนใหม่
ดังกล่าวจึงไม่ใช่จ านวนที่คงที่เพราะต้องมีการปรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจ าทุกปี และเมื่อมี
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การปรับขึ้นเงินเดือนใหม่ก็ต้องปรับลดอัตราบ านาญลงเพ่ือให้เท่ากับผลต่างของเงินเดือนใหม่และ
เงินเดือนเดิม90  
 (3)  บ าเหน็จตกทอด 
 กรณีข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ย
หวัดตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน ให้จ่ายเงินเป็น
บ าเหน็จตกทอด  ซึ่งค านวณตามเกณฑ์บ าเหน็จปกติ (คือน าเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจ านวนปี
เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ) ให้แก่ทายาทซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับทายาทผู้ได้รับ
บ านาญพิเศษ และแบ่งจ่ายให้ตามหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันด้วยให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 1.  บุตรให้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่วน 
 2.  สามีหรือภริยาให้ได้รับ 1 ส่วน 
 3.  บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตให้ได้รับ 1 ส่วน 
 ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงิน
ดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิได้รับ และในกรณีที่ไม่มีทายาททั้ง 1,2,3 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้
แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และหากไม่มี
ทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อน ให้สิทธิในบ าเหน็จตกทอด
สิ้นสุดลง 
 ส่วนผู้ได้รับบ านาญปกติอยู่ หรือผู้มีสิทธิได้รับบ านาญปกติ หรือผู้ได้รับ
บ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายเงินเป็นบ าเหน็จตกทอดเท่ากับ  30 เท่า
ของบ านาญรายเดือนที่ได้รับให้แก่ทายาทตามเกณฑ์  และเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ข้างต้น  ถ้า
บ าเหน็จตกทอดรายใดค านวณได้ผลไม่ถึง 3,000 บาท ทางราชการก็จ่ายเพ่ิมให้เป็น 3,000 บาท และ
ผู้รับบ านาญยังมีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรเช่นเดียวกับข้าราชการอีกด้วย และนอกจากนี้ยังมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ และ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบ านาญ (ช.ค.บ.) อีกด้วย 
  ส าหรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ  หากข้าราชการเสียชีวิตในระหว่างรับ
ราชการ หรือผู้รับบ านาญเสียชีวิตในระหว่างรับบ านาญ ทางราชการจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ
โดยกรณีข้าราชการจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพให้ในอัตรา 3 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย  
และกรณีผู้รับบ านาญ จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพให้ในอัตรา 3 เท่าของเงินบ านาญ  และหาก
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จาก
กองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 อีกด้วย 
 นอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางส าหรับสิทธิในการขอรับบ าเหน็จ
ตกทอด กรณีผู้เป็นสมาชิกของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการถึงแก่ความตายว่าบุคคลที่จะได้รับ
บ าเหน็จตกทอดจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการที่จะถือว่าบุตรอันเกิดจากบิดามารดาที่
มิได้สมรสกันจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง  หรือบิดาได้
จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร ทั้งนี้ตามมาตรา 1547 ประมวลกฎหมายแพ่ง
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และพาณิชย์91  หรือกรณีภรรยาที่จะมีสิทธิในการรับบ าเหน็จตกทอดของผู้เสียชีวิตต้องเป็นภรรยาที่
ชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอดตามมาตรา 48 และมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ. 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งหากยังมีการโต้แย้งสิทธิกันว่าผู้ใดเป็นภรรยาที่ชอบด้วย
กฎหมายจะต้องไปด าเนินการเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งว่าผู้ใดเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นขั้นตอน
ของกฎหมายโดยชอบอันเป็นคดีพิพาทในป๎ญหาครอบครัวซึ่งอยู่ในเขตอ านาจศาลเยาวชนและ
ครอบครัว92  หรือกรณีที่ศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ตายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟูอง
คดี ภายหลังจากการที่ข้าราชการผู้นั้นได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักว่าการ
วินิจฉัยว่าผู้ฟูองคดีไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอดถือเป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้ฟูองคดี  เพราะผู้ถูกฟูอง
คดีทั้งสองตลอดจนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้สร้างความคาดหวังโดยชอบ
ธรรมต่อผู้ฟูองคดีและสร้างภาระในการด าเนินการต่างๆ แก่ผู้ฟูองคดีมาโดยตลอด ประกอบกับมาตรา 
58 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 บัญญัติเพียงว่าบิดา
มารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวิตอยู่เป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด โดยมิได้บัญญัติอย่าง
ชัดแจ้งว่าความเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจะต้องมีอยู่ก่อนสมาชิกถึงแก่ความตาย  อีกทั้ง 
บทบัญญัติมาตรา 1557 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม ซึ่งเคยบัญญัติว่า การเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 1547 มีผลนับแต่วันมีค าพิพากษาถึงที่สุด ได้ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
มาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551 ซึ่งมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2551 เป็นบัญญัติว่า การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 
1547 ให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมเฉพาะกรณีนี้ จึงเห็นควรให้ผู้
ฟูองคดีมีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด93  

ส าหรับกรณีข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในการเสียสละชีวิตในหน้าที่ราชการจน
เสียชีวิต ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีการวางแนวทางในการวินิจฉัยในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องบ านาญ
พิเศษและบ าเหน็จตกทอดจากหน่วยงานของรัฐมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของ
หน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ  เมื่อผู้ฟูองคดีในฐานะ
ทายาทของผู้เสียหายสละชีวิตในหน้าที่ราชการ ควรจะได้รับการปฏิบัติจากหน่วยราชการในการจ่าย
บ าเหน็จพิเศษและบ านาญตกทอดอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย แม้ทายาทของผู้เสียหายน าคดี
มาฟูองต่อศาลเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูอง   ศาลปกครองเห็นว่าเป็น
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอื่นอันก่อให้เกิดสิทธิการฟูองคดีล่วงเลยก าหนดเวลาได้94  

 
 
 

                                                           
91 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.417/2553 
92 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 493/2548 
93 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 182/2553 
94 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 763/2552 
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 4)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หมายถึง การให้บ าเหน็จความดีความชอบตอบ
แทนให้แก่ข้าราชการที่ประพฤติตนอยู่ในจรรยา มีระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่าน
มาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ที ่ก.พ. ก าหนดไว้ใน กฎ 

ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 การเลื่อนเงินเดือนให้เลื่อนปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่  1 เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก (1 

ตุลาคมถึง 31 มีนาคม) โดยให้เลื่อนในวันที ่1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน 
ครั้งที่  2  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง (1 

เมษายน ถึง 30กันยายน) โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีถัดไป 
ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง

ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1)  ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับ

พอใช้หรือร้อยละ 60 
(2)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 

หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
(4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 4 เดือนหรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(6)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
(7)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติ

ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
(8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่

ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดย
ค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

(9)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วัน เว้น
แต่เป็นกรณีอ่ืนตามกฎหมายก าหนด 

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน
ดังกล่าวข้างต้นเพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาท างานสาย แต่
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือน
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนน าเสนอ อ.ก.พ. 
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กระทรวง พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า อ.ก.พ. กระทรวง เห็นชอบด้วยจึงจะ
สั่งเลื่อนเงินเดือนได้ 
 ทั้งนี้ กรณีข้าราชการซึ่งถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ พิการ หรือได้รับอันตราย
สาหัสเนื่องจากได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบ ดังนี้ 
 (1)  ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและ
ได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเลื่อนได้ไม่
เกิน 7 ขั้น  
 (2)  ข้าราชการซึ่งถูกประทุษร้าย และได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย ทุพพล
ภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเลื่อนได้ไม่เกิน 5 ขั้น  
 (3)  ข้าราชการซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ 
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเลื่อนได้ไม่เกิน 3 ขั้น  
 (4) ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะตรากตร า เร่งรัด หรือเคร่งเครียดเกิน
กว่าปกติธรรมดา เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เลื่อนได้ไม่เกิน 2 ขั้น  
 (5)  ข้าราชการซึ่งปุวยเจ็บถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุ
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เลื่อนได ้1 ขั้น  
 นอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
เจ้าหน้าที่ไว้หลายกรณี โดยได้มีการวางหลักเกณฑ์และแนวทางต่างๆ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ว่าการก าหนดตัวชี้วัดซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการประเมิน
ตลอดจนผู้บังคับบัญชาที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีการปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมายที่
ก าหนดเพียงใด สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ ซึ่งการก าหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การให้คะแนน
ในแต่ละตัวชี้วัดจึงต้องก าหนดให้ชัดเจนและครบถ้วนทุกหัวข้อหลักตามที่  ก.พ. ก าหนด มิฉะนั้น จะ
ท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีป๎ญหาในภายหลังได้  นอกจากนี้ 
ก่อนเสนอผู้มีอ านาจออกค าสั่งเลื่อนหรือไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและได้มีการน าผลการประเมินขั้นเงินเดือนเสนอคณะกรรมการ
ดังกล่าวก่อน ทั้งนี ้เพ่ือให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้
ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป95   

2.  หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการประเมินและผลการประเมินเพ่ือ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

                                                           
95 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.306/2553 



68 
 

 
 

ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักเกณฑ์ในการแจ้งการประเมินและผลการ
ประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินต้องแจ้งการประเมิน
และผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมินเพ่ือให้
มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินได้ชี้แจงให้
ความเห็น หรือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินก่อนมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
โดยเฉพาะผู้ที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการเสนอเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีสิทธิพบผู้บังคับบัญชาได้
ทันทีที่รับทราบผลการพิจารณา การออกค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการโดยไม่ด าเนินการ
ดังกล่าว ถือได้ว่ามิได้ด าเนินการตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับ
การกระท านั้น  

3.  การก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับของข้าราชการ 
ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักในการก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาข้าราชการ

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นนั้น แม้ว่า ก.พ. จะให้อ านาจหน่วยงานวางหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมได้ใน
เรื่ององค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาหรือแนวทางการด าเนินการคัดเลือกก็ตาม แต่ต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานเดิมโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนด96  

4. การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางในการพิจารณาข้าราชการเพ่ือให้ด ารง

ต าแหน่งสูงสุดเป็นอ านาจของคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคล  โดยศาลได้วินิจฉัยกรณีการ
ที่คณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลได้ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติ
และผ่านการทดสอบความรู้เพ่ือเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ที่ว่างอยู่ แล้วเห็น
ว่าข้าราชการดังกล่าวยังไม่มีความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง จึงมีมติไม่คัดเลือกข้าราชการผู้
ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งเป็นข้าราชการในระดับ 7 แต่ได้เสนอชื่อข้าราชการซึ่งด ารง
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 7 อยู่ก่อนแล้วมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวกรณีเป็นการเสนอความเห็น
ต่อผู้มีอ านาจบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
เพ่ือให้ย้ายข้าราชการ เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจบรรจุแต่งตั้ง ได้ร่วมพิจารณาและมีมติใน
การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคล  และได้มีค าสั่งย้ายข้าราชการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการกระท าตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
เมื่อมีการพิจารณาย้ายข้าราชการดังกล่าวไปปรากฏว่ากระท าโดยไม่สุจริต ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นค าสั่ง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย97 

5. การยกเลิกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ศาลปกครองได้วางแนวทางในเรื่องของการยกเลิกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  

โดยวินิจฉัยว่าการที่ข้าราชการขาดราชการในครึ่งปีที่แล้วมาก่อนมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจ าปีงบประมาณ กรณีจึงเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี
งบประมาณในครึ่งปีหลังตามมาตรา 71 และมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล

                                                           
96 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.71/2552 
97  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.183/2552 
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เรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 7 (4) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 การมี
ค าสั่งยกเลิกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย98    และกรณียกเลิกค าสั่งเลื่อน
ขัน้เงินเดือนได้นั้นจะต้องมีเหตุผลสมควรและจะต้องเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย99 
 5)  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิต คือ สิ่งที่เป็น
เครื่องหมายแสดงเกียรติยศ และบ าเหน็จความชอบที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นเพ่ือพระราชทาน
เป็นบ าเหน็จความชอบในพระองค์ ตามท่ีสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์ไว้ คือ ของ
ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานเป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศและบ าเหน็จความชอบกล่าวโดย
สรุปคือ 
 1)  เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบ าเหน็จความชอบ 
 2) เป็นของที่ทรงสร้างขึ้นส าหรับพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบใน
พระองค ์
 หลักเกณฑ์การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ส าหรับหลักเกณฑ์การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ ง
ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และ
เครื่อง ราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกันโดยเลื่อนชั้นตราตามล า ดับจากชั้นล่างสุด
จนถึงชั้นสูงสุดตามล าดับดังนี้ 
 ชั้น 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) 
 ชั้น 7 เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.) 
 ชั้น 6 เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) 
 ชั้น 6 เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) 
 ชั้น 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 
 ชั้น 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 
 ชั้น 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
 ชั้น 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
 ชั้น 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
 ชั้น 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
 ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
 ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
 ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
 ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

                                                           
98  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.107/2553 
99  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.79/2554 
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 ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และ 
 ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 
 โดยให้พิจารณาถึงต าแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ ก าหนดระยะเวลา และความดี
ความชอบ เว้นแต่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) สัญชาติไทย 
 (2) เป็นผู้ประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ 
 (3) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ
ต้องรับโทษ จ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการซึ่ง
ถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการเนื่องจากได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบว่าด้วยการนั้น 

โดยการขอยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับกรณีการขอ
เลื่อนยศเป็นกรณีพิเศษส าหรับผู้เสียชีวิตหรือพิการต้องออกจากราชการจะมีได้เฉพาะทหารและ
ต ารวจเท่านั้น  ซึ่งป๎จจุบันทหารหรือต ารวจมิได้มีระเบียบมารองรับกรณีดังกล่าว  โดยในทางปฏิบัติ
ส าหรับทหารจะใช้เงินเดือนที่เลื่อนขึ้นมาเป็นตัวก าหนดชั้นยศที่จะขอ โดยหากเปรียบเทียบยศได้ก็จะ
ขอยศสูงสุดให้โดยมีผลตั้งแต่วันเสียชีวิต หรือก่อนวันออกจากราชการโดยในส่วนของต ารวจก็ปฏิบัติ
ในท านองเดียวกัน 

ส่วนการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นพิเศษ ในกฎหมายของการปฏิบัติหน้าที่
ในการปูองกันอธิปไตยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศไม่ได้มีการก าหนดเกณฑ์การ
ด าเนินการไว้ โดยทางปฏิบัติหากจะขอชั้นใดนั้นก็จะเป็นไปตามบัญชีแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สา
หรับชั้นยศและเงินเดือนต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ พ.ศ.2536 ส าหรับข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ หรือ ปฏิบัติ
หน้าที่ในลักษณะเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต จนได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย  ทุพพลภาพ หรือ
พิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  มีสิทธิขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นพิเศษตาม
เงินเดือนและชั้นยศที่ได้รับโดยขอได้สูงขึ้นไม่เกิน 2 ชั้นตรานับจากชั้นตราป๎จจุบัน  แต่หากไม่เคย
ได้รับชั้นตราใดมาก่อน ก็สามารถขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ในชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)100 

นอกจากนี้ กรณีบุคคลนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้ช่วยเหลือราชการแล้ว
ได้รับความเสียหายจากการด าเนินการดังกล่าวให้แก่รัฐ  ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ

                                                           
100 มติคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2530 เมื่อ 18 

พ.ค.30 ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/4834-4835 ลงวันที่ 27 
กรกฎาคม 2550 
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จากรัฐ  โดยจะได้รับการสงเคราะห์เป็นเงินช่วยเหลือ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล  เงินชดเชย เงินด ารง
ชีพ และค่าจัดการศพ  โดยจ าแนกตามความเสียหายที่ผู้ช่วยเหลือราชการได้รับ ดังนี้ 

1)  กรณีได้รับบาดเจ็บ หรือปุวยเจ็บ จะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล 
2)  กรณีได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะและพิการทุพพลภาพ จะได้รับ

สิทธิในการรักษาพยาบาล และเงินชดเชยจากรัฐ 
3)  กรณีทุพพลภาพขนาดหนักจนไม่สามารถใช้ก าลังกายหรือความคิด

ประกอบอาชีพได้ตามปกติ จะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล เงินชดเชย เงินด ารงชีพ  
4)  กรณีถึงแก่ความตาย ทายาทผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าจัดการ

ศพจ่ายให้แก่ทายาทผู้ซึ่งจัดการศพ 
 3.1.3.2  หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน 
 ในระบบกฎหมายไทยมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนโดยเป็นหลักเกณฑ์
ทั่วไปที่ส าคัญดังต่อไปนี้101 
 1)  หลักความเพียงพอ (Adequacy) การก าหนดค่าตอบแทนควรยึดถึง
หลักความเพียงพอแก่การด ารงชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่แปรเปลี่ยนไป ตลอดจนสภาวะทางการเงินการคลัง
ของรัฐด้วย 
 2)  หลักความยุติธรรม (Equity) การก าหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นไป
ตามหลักความเสมอภาคและยุติธรรม โดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  การศึกษา และ
ประสบการณ์ที่เหมือนกัน  รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดเท่ากัน  จะได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากัน หรือ
ใกล้เคียงกัน ไม่เหลื่อมล้ ามากเกินไป  ส าหรับหลักความยุติธรรมอาจจ าแนกเป็น 3 ประการ คือ 
 (1)  ความยุติธรรมภายใน (Internal Equity) โดยภายในองค์การ
เดียวกันที่มีความรับผิดชอบและความยากง่ายของานเทียบเท่าระดับเดียวกัน ก็ควรได้รับค่าตอบแทน
ที่เท่ากัน ก็ควรที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน (Equal Pay for Equal Work) 
 (2)  ความยุติธรรมภายนอก (External Equity) ค่าตอบแทนที่รัฐ
ก าหนดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องสอดคล้องกับการจ้างงานในตลาดแรงงาน 
 (3)  ความเป็นธรรมเฉพาะบุคคล (Individual Equity) การก าหนด
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมยังต้องพิจารณาระหว่างผู้ที่มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ท างานในระดับความรับผิดชอบและความยากง่ายของงานที่เทียบเคียงกันได้  ส่วนผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีกว่าย่อมควรจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า รวมทั้ง  ผู้ที่ท างานมานานกว่าย่อมควรที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้ที่เพ่ิงเริ่มท างานหรือหากมีประสบการณ์มาบรรจุเข้าท างานก็ย่อมควรที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้ที่บรรจุท างานโดยไม่มีประสบการณ์ เป็นต้น 

                                                           
101 วิภาจรี  วุฒิ, สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบกฎหมายไทย: ศึกษากรณีผู้

ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรตุลาการ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 65-67. 
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 3)  หลักความสมดุล (Balance) การก าหนดค่าตอบแทนที่สมดุลอาจ
พิจารณาได้หลายประการ เช่น ความสมดุลระหว่างสัดส่วนของรายจ่ายด้านค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐกับรายจ่ายด้านอ่ืนๆ ซึ่งความสมดุลระหว่างค่าตอบแทนทางตรง อันได้แก่ เงินเดือน กับ
ค่าตอบแทนทางอ้อม อันได้แก่ สวัสดิการ ในภาครัฐได้ก าหนดสัดส่วนไว้ประมาณ 75:25 ในขณะที่
ภาคเอกชนโดยทั่วไปเฉลี่ยเป็นสัดส่วนประมาณ 85:15 
 4)  หลักความมั่นคง (Security) การก าหนดค่าตอบแทนต้องค านึงถึง
ความมั่นคง ซึ่งรวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย หรือความเสี่ยงในการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 
เช่น การให้มีการประกันสุขภาพ  การประกันชีวิต  ให้บ าเหน็จบ านาญ  การให้เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ
งานที่เสี่ยงภัย  เป็นต้น 
 5) หลักการจูงใจ (Incentive) การก าหนดค่าตอบแทนต้องค านึงถึงการ
จูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐท างานดีขึ้น  ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
ของแต่ละคนด้วย เช่น การก าหนดให้มีการเลื่อนเงินเดือน การให้โบนัส เป็นต้น 
 6) หลักการควบคุม (Control) การก าหนดค่าตอบแทนต้องสามารถ
ควบคุมให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด ซึ่งต้องเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายในแต่ละ
ปีงบประมาณด้วย ทั้งนี้ รัฐจะได้มีงบประมาณคงเหลือ เพ่ือน าไปจัดท าบริการสาธารณะอ่ืนๆ ให้แก่
ประชาชนต่อไป 
 ส าหรับวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนนั้น มีวัตถุประสงค์
ที่ส าคัญดังต่อไปนี้102 

1)  เพ่ือเสาะหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาท างานเป็นป๎จจัยที่ส าคัญ
ในการที่จะจูงใจให้คนมาท างาน ถ้าองค์การใดก าหนดอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนต่ ายอมไม่มีคนสนใจ 
แต่ถ้าอัตราค่าจ้างและเงินสูงจะเป็นเครื่องจูงใจให้คนมาสมัครงานมากและมีโอกาสเลือกสรรได้
กว้างขวาง นอกจากนี้ การก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างนั้น จะต้องค านึงถึงอัตราค่าจ้างหรือ 

2)  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การท างานที่
ปราศจากการกระตุ้นหรือส่งเสริมก าลังใจนั้น ย่อมจะขาดความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงและ
ความคิดริเริ่มการกระตุ้นก าลังใจนั้น มีทางปฏิบัติได้หลายทาง เช่น การชมเชยให้รางวัล การเลื่อน
ต าแหน่งฐานะ เป็นต้น แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญมาก คือการก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่
เหมาะสม 

3)  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับคนงาน ทั้งนี้นายจ้างจะต้องพยายาม
ให้เขาเห็นว่าอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างนั้น ก าหนดอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงานที่ท าอย่าง
แท้จริง การก าหนดอัตราค่าจ้างและเงินเดือนโดยเอาเปรียบลูกจ้างเกินไป  จะก่อให้เกิดการเรียกร้อง
และก่อความยุ่งยากไม่สิ้นสุด 

4)  เพ่ือควบคุมต้นทุนการผลิต ค่าจ้างแรงงานนั้นเป็นต้นทุนการผลิต
ขององค์การและเป็นการจ่ายเงินก้อนใหญ่ ซึ่งจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่และศึกษาวิเคราะห์อยู่เสมอว่า 
ผลผลิตขององค์การที่ได้คุ้มกับอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนทีจ่ายไปหรือไม่ 

                                                           
102 กนกวรรณ ชูชีพ, เรื่องเดิม, หน้า 51-52. 
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การก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหน้าที่จึงมีความส าคัญ  เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการท างานได้เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดความร่วมมือ
ร่วมใจ และมีความรักในองค์กรนั้น ๆ ด้วย ดังนั้น การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การเป็น
หน้าที่ที่ส าคัญหนึ่งขององค์การ และจะต้องปฏิบัติด้วยความเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม มิฉะนั้น
แล้วอาจจะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดป๎ญหาอ่ืนๆ ตามมาได้โดยง่ายต่อไป 

3.1.3.3  สิทธิเรียกร้องและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
โดยหลักแล้วนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนที่จะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายแก่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ  จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายนั้น  โดย
หน่วยงานที่รับผิดนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐกับความเสียหายที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับด้วย103 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่  เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้
สิทธิเรียกร้องได้ 2 กรณี ดังนี้ 
 1)  องค์กรฝุายในฝุายปกครอง 

การเรียกร้องขอให้มีการเยียวยาความเสียหายหรือร้องขอค่าเสียหาย
จากหน่วยงานของรัฐอันเกิดจากการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นการเยียวยาความ
เสียหายโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยปกติเจ้าหน้าที่ของรัฐควรต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องนั้นๆ โดยเป็นการเยียวยาภายในฝุายปกครองที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
เฉพาะ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนได้โดยร้อง
ขอต่อหน่วยงานซึ่งตนสังกัด   แต่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับค่าทดแทน 
สิทธิในการเรียกร้องและการรับค่าทดแทนตกแก่ทายาทซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายนั้น104  โดยร้องขอต่อ
หน่วยงานซึ่งราชการนั้นสังกัด ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอ านาจรับผิดชอบในค่าตอบแทนในการ
เยียวยาความเสียหายดังกล่าว  

ส าหรับบุคคลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากรัฐกรณีที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เป็นเงินช่วยเหลือ  โดยสามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือได้ 2 
กรณี คือ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นแบบค าขอรับตามแบบที่ก าหนดต่อผู้อ านวยการเขตซึ่งเป็น
ท้องที่ที่เกิดเหตุ  และในเขตต่างจังหวัด  ให้ยื่นแบบค าขอรับตามแบบที่ก าหนดต่อนายอ าเภอซึ่งเป็น
ท้องที่ที่เกิดเหตุ โดยส าหรับการพิจารณาเงินสงเคราะห์จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้อ านาจหน้าที่รับผิดชอบ 

2)  ศาลปกครอง 
นอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจได้รับการเยียวยาความเสียหายจาก

หน่วยงานภายในฝุายปกครองแล้ว  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเยียวยาความเสียหายโดยองค์กร

                                                           
103 นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมายปกครอง, หน้า 488. 
104 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่

จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544   



74 
 

 
 

ภายในฝุายปกครองไม่เกิดความเป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้เสียหายอาจร้องขอ
การเยียวยาความเสียหายโดยศาลได้ โดยการใช้สิทธิฟูองเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐต่อศาล
ปกครอง   หรือในบางกรณีอาจไม่จ าเป็นต้องมีค าขอเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ก่อนก็ได้โดยสามารถร้องขอให้ศาลเยียวยาความเสียหายได้โดยตรง 

ส าหรับการเยียวยาความเสียหายโดยศาลปกครอง  เป็นการเยียวยา
ความเสียหายเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ 
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่  เป็นคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่  โดยเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีฐานของการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เป็น
การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยตรง  ซึ่งการเยียวยาความ
เสียหายในลักษณะเช่นนี้เป็นไปตามที่กฎหมายนั้นๆ เช่น  กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายหรือการปุวย
เจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ เจ้าหน้าที่
ผู้ได้รับความเสียหายจะได้รับการเยียวยาความเสียหาย  ได้แก่  ค่ารักษาพยาบาล  บ าเหน็จบ านาญ
พิเศษ  บ าเหน็จตกทอด  เป็นต้น  เมื่อได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยองค์กรภายในฝุายปกครอง
โดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่หรือทายาทผู้มีสิทธิสามารถเรียกร้องสิทธิดังกล่าวได้โดยร้อง
ขอต่อศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ศาลปกครอง มีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเรื่องที่เป็น
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจาหน
าที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอ านาจตามกฎหมายหรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือ
จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน
สมควร  เป็นต้น  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาความเสียหายที่
เหมาะสมและเป็นธรรมอันเป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
3.2  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
 

ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส 
พิการหรือทุพพลภาพ  รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเยียวยาความเสียหายให้กับเจ้าหน้าที่  จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องศึกษาถึงที่มา เงื่อนไขความรับผิดของรัฐตลอดจนหลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้ 
 

3.2.1  ที่มาความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
ส าหรับการศึกษาท่ีมาของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ

นั้น  โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมุ่งเน้นศึกษากรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทุพพล
ภาพหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  ซึ่งจากการศึกษาระบบกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องใน
การเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ   ได้แบ่งออกเป็น 3 
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กรณี  ได้แก่ กรณีปราบปรามผู้กระท าผิดหรือปราบปรามโจรผู้ร้าย  กรณีการปูองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ  กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ดังนี้ 

3.2.1.1  กรณีปราบปรามผู้กระท าผิดหรือปราบปรามโจรผู้ร้าย   
เมื่อประมาณ พ.ศ.2521 คณะท างานปรับปรุงระบบเงินเดือนข้าราชการต ารวจซึ่ง

มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมภพ โหตระกิตย์) ขณะนั้นเป็นประธานกรรมการ ได้พิจารณาเห็นว่าการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการต ารวจซึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามที่
ก าหนดไว้ในประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี มีความเหลื่อมล้าแตกต่างไปจากข้าราชการอ่ืน 
ประกอบกับกรณีที่ข้าราชการต ารวจได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ปราบปรามผู้กระท าความผิด ตามประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดีก าหนดให้บ าเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยใช้วิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีนอกเหนือจากขั้นเงินเดือนปกติ โดย
ไม่ถือว่าอยู่ในโควตาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีเกินกว่า 1 ขั้น ส่งผลให้ข้าราชการต ารวจบางรายได้รับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจ าปีรวมจานวน 4-7 ขั้น ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ ากับข้าราชการอ่ืนอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี ้ในขณะนั้น คณะท างาน เห็นว่าควรจะมีการรวบรวมระเบียบที่มีลักษณะเดียวกันไว้
ในฉบับเดียวกันส าหรับใช้กับข้าราชการทุกๆฝุาย เพ่ือจะได้เกิดความเป็นธรรมและ ไม่เหลื่อมล้ ากัน  

จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมา  คณะท างานจึงได้เสนอร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ....   ต่อมาคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พิจารณาร่างแล้วเห็นชอบ จึงมีมติให้ใช้ปฏิบัติเรียกว่า 
“ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521” ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 131 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 ใช้บังคับแต่วันที่ 24 
พฤศจิการยน  พ.ศ. 2521 แต่ให้สิทธิย้อนหลังครอบคลุมไปถึงกรณีเหตุเกิดนับแต่วันที่  1 ตุลาคม  
พ.ศ. 2521 ด้วย  หลังจากนั้นมีการแก้ไขหลายครั้ง ล่าสุดแก้ไขโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544 
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  13 ตุลาคม พ.ศ. 2544  การพิจารณาสิทธิตามระเบียบนี้อยู่ในอ านาจของ 
“คณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ” มีปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีผู้แทน
ส่วนราชการต่างๆ เป็นกรรมการ การพิจารณาวินิจฉัยตีความป๎ญหาต่างๆ ในระเบียบนี้ของ
คณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบถือเป็นที่สุด 

3.2.1.2  กรณีการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ   
การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการปูองกันอธิปไตย ด้านความมั่นคงและรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประเทศ มีผู้ร่วมปฏิบัติหลายฝุาย แต่ละฝุายต่างก็ได้วางระเบียบเพ่ือให้สิทธิประโยชน์
ตอบแทนขึ้นเป็นการเฉพาะ เพ่ือเป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ  เช่น  ข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยบ าเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาบ าเหน็จพิเศษ
ส าหรับการสู้รบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เป็นต้น แต่ข้อบังคับและระเบียบเหล่านี้
ล้วนเป็นการให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเป็นก าลังพลของหน่วยงานเจ้าของระเบียบ 
คือ กระทรวงกลาโหม มิได้ใช้บังคับโดยทั่วไปแต่อย่างใด  

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2521 จึงวางระเบียบกลางนี้ขึ้น โดยมุ่งให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศอย่าง
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ทั่วถึงเรียกว่า ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 (เรียกโดยย่อว่า “ระเบียบ บ.ท.ช.”) โดยได้
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 และใช้บังคับตั้งแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาสิทธิตามระเบียบนี้ อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ (เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ท.ช.) มีปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานกรรมการ การวินิจฉัยของ ก.บ.ท.ช. ถือเป็นที่สุด 

3.2.1.3  กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั้งต ารวจ  
ทหาร  อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งประชาชน
ผู้บริสุทธิ์  ได้รับบาดเจ็บสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจ านวนมาก  เหตุการณ์การความไม่
สงบในพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  แม้บางช่วงเหตุการณ์เบา
บางลงแต่ยังคงเกิดความสูญเสียและเกิดความหวาดระแวง  ความวิตกกังวล  ความหวาดกลัว  ความ
ไม่ม่ันใจในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงท าให้วิถีการด าเนินชีวิตของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป 

รฐับาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงได้มี
นโยบายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาได้รับผลกระทบ แต่ผู้ได้รับผลกระทบฯที่รัฐบาลช่วยเหลือนั้น 
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ จากการกระท าของผู้ก่อการร้ายที่ก่อสถานการณ์ความไม่สงบที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ป๎ตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส และ จ.สงขลา 4 อ าเภอ (อ.สะ
บาย้อย อ.จะนะ อ.เทพา และ อ.นาทวี)  เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติงานในภาวะไม่ปกติ  สมควรให้มีระเบียบว่าด้วย
บ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษแตกต่างจาก
กรณีปกติขึ้น  เรียกว่า  “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550” โดยได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 
ตอนพิเศษ 106  ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2521 และใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาสิทธิตามระเบียบนี้ อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้   (เรียกโดยย่อว่า ก.บ.จ.ต.) มีปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ   
 

3.2.2  เงื่อนไขความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยได้เสียชีวิต บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส พิการหรือ

ทุพพลภาพ รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามารับผิดเยียวยาความเสียหายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   เพ่ือเป็นการ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความมั่นคงในชีวิต  ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล   และขจัดความ
เดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือเป็นการสมนาคุณแก่บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นความชอบแก่



77 
 

 
 

ประเทศชาติ   ซ่ึงการที่รัฐจะรับผิดชดใช้เยียวยาความเสียหายนั้นรัฐไม่ได้มีการเยียวยาในทุกกรณี  ซึ่ง
รัฐจะชดใช้เยียวยาความเสียหายก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขและกระบวนการความรับผิดของรัฐ ดังนี้ 

3.2.2.1  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายหรือค่าตอบแทนโดยรัฐนั้น 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ   โดยรัฐได้รับรองและคุ้มครองในการเยียวยาความ
เสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  แบ่งออกเป็น 3 กรณ ีดังนี้ 

กรณีแรก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต การปราบปราม
ผู้กระท าความผิด หรือปราบปรามโจรผู้ร้าย  ซึ่งได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

1)  ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการต ารวจ ข้าราชการทหาร 
ทหารกองประจ าการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ทหาร ข้าราชการฝุายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ   ข้าราชการฝุาย
อัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายอัยการ ข้าราชการฝุายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝุายรัฐสภา ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

2)  ผู้ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามผู้กระท าผิดหรือ
ปราบปรามโจรผู้ร้าย  หมายถึง กรณีที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิด แต่ได้รับค าสั่งโดยชอบให้เข้าช่วยเหลือปราบปรามผู้กระท าความผิด เช่น เจ้าพนักงานต ารวจ
ซึ่งปกติมีหน้าที่ ด้านธุรการก าลังพล ได้รับค าสั่งให้เข้าช่วยเหลือปราบปรามจับกุมผู้กระท าความผิด 
เป็นต้น 

กรณีที่สอง  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่ปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ  ได้แก่ 

1)  ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างประจ า ในส่วนราชการ  
องค์การของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้บังคับบัญชา 

2)  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
3)  ประชาชนซึ่งทางราชการได้แต่งตั้ง  หรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ

ปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
4)  บุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก าหนดไว้ซึ่งได้รับรองว่าเป็นผู้ซึ่งได้

ช่วยเหลือราชการในการปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
กรณีท่ีสาม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
บุคคลที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐกรณีปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้นั้น  ได้แก่ “เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” ซึ่งหมายความว่า  ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได้รับค าสั่งจากทางราชการให้
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ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต้  หากได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงานก็
สามารถที่จะใช้สิทธิเรียกร้องความเสียหายจากรัฐได้105 

3.2.2.2  เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย 
ความเสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  เป็นเงื่อนไขที่

ส าคัญส าหรับความรับผิดของรัฐ เนื่องจากรัฐจะรับผิดชดใช้เยียวยาความเสียหายได้นั้นบุคคลที่จะ
ได้รับการเยียวยาความเสียหายจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายโดยแท้    โดยสามารถพิสูจน์ได้
ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ อันเป็นความเสียหายโดยตรงซึ่งมี
ส่วนสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษอันเป็นการด าเนินการต่อนิติมหาชนของรัฐ  เป็นต้น 

ส าหรับความเสียหายอาจมีความเสียหายเกิดข้ึนหลายลักษณะ  เช่น ความเสียหาย
ต่อร่างกาย  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน  และความเสียหายต่อจิตใจ  ซึ่งกรณีความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะมุ่งเน้นในความเสียหายต่อ
ร่างกายที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเท่านั้น   ซึ่งได้แก่ การเสียชีวิต  
พิการหรือทุพพลภาพ  บาดเจ็บ  บาดเจ็บสาหัส หรือปุวยเจ็บอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐ โดยความเสียหายจะต้องเป็นความเสียหาย
ที่แท้จริงอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น 

3.2.2.3  ความเสียหายเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายรัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามารับผิดในความ

เสียหายที่เกิดข้ึน แต่ทั้งนี้ความเสียหายที่จะได้รับรองหรือคุ้มครองจากรัฐจะต้องเป็นความเสียอันเป็น
ผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 

ลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  เมื่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวย่อมได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจาก
รัฐโดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้นมีด้วยกัน 3 
กรณ ีดังนี้ 

1)  การปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต การปราบปรามผู้กระท า
ความผิดหรือการปราบปรามโจรผู้ร้าย ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 มีดังนี ้

กรณีแรก “การปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย”  เป็นการกระท าความผิดตาม
กฎหมายอาญาหรือที่มีโทษทางอาญาขึ้นก่อนแล้วผู้นั้นได้แสดงพฤติกรรมเข้าปราบปรามหรือเข้า
จับกุมผู้กระท าผิดนั้นอย่างใกล้ชิด  โดยไม่หมายความถึงการปฏิบัติในลักษณะเป็นการปูองกันเหตุ โดย
ที่ความผิดยังไม่เกิด เช่น การออกตรวจท้องที่ เป็นต้น แต่อย่างใด นอกจากนี้ไม่หมายความรวมถึง
ขณะเดินทางไปกลับจากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวด้วย  

                                                           
105 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550  ข้อ 5 
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กรณีที่สอง “การปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้กระท าความผิด”  เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือท าการปูองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย
อาญาและท่ีมีโทษทางอาญา 

กรณีที่สาม  “การปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต”   เป็นกรณีมี
ภยันตรายหรืออันตรายร้ายแรงใดๆ ที่จะถึงแก่ชีวิตปรากฏอยู่ตรงหน้า โดยจะเป็นภยันตรายจากการ
กระท าของบุคคลหรือธรรมชาติก็ได้ เช่น ภัยจากการถูกผู้กระท าความผิดยิงในระยะใกล้ ภัยจากเปลว
เพลิงที่ก าลังโหมไหม้ ภัยจากวาตภัย หรือภัยจากอุทกภัย เป็นต้น และข้าราชการนายนั้นได้ทราบหรือ
รู้ถึงความร้ายแรงแห่งภัยอันตรายหรือภยันตรายนั้นแล้วว่าอาจท าอันตรายแก่ชีวิตตนได้ แต่ก็มิได้หวั่น
เกรงหรือเกรงกลัว โดยได้ยอมเอาตัวเข้าไปเสี่ยง ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นในลักษณะยอมเอาชีวิตเข้า
แลก แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีวิธีการอ่ืนใดที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติได้ด้วย 

2)  การปฏิบัติหน้าที่สู้รบหรือต่อสู้ในการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบค่าทดแทน และ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 มีดังนี ้

กรณีแรก คือ  การปูองกัน  ขัดขวาง  ระงับ  หรือปราบปรามภัยรุกราน
ราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นการรุกรานด้วยก าลังทหารหรือกลุ่มบุคคลถืออาวุธ  รวมตลอดถึงการรักษา
ความปลอดภัยชายแดน  น่านน้ าภายในทะเลอาณาเขตทะเลหลวงและทางอากาศ 

กรณีท่ีสอง คือ  การปูองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัย
ร้ายแรงต่อชาติ รวมตลอดถึงการแทรกซึมบ่อนท าลายความม่ันคงของชาติ 

กรณีที่สาม คือ การปูองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยของประเทศ การจลาจล หรือวินาศกรรม 

กรณีที่สี่  คือ   การระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติร้ายแรงหรือขนาดใหญ่  อันเกิดจาก
การกระท าของขบวนการก่อการร้ายหรือศัตรู ตามคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบค่า
ทดแทน และการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ก าหนด 

3) การปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภายใต้  ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. 
2550 กล่าวคือ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้   โดย
เหตุการณ์ความไม่สงบในในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดป๎ตตานี  
จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลาเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอนาทวี และ
อ าเภอจะนะ และท้องที่อ่ืนที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงป๎จจุบัน  ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้รับความเสียหาย
แก่ร่างกาย และเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องการสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติงานในภาวะไม่ปกติ  โดยรัฐได้เข้า
มารับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
กรณีพิเศษแตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่กรณีปกติ   
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3.2.2.4  ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษกับความเสียหาย  
รัฐจะต้องรับผิดส าหรับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษก็ต่อเมื่อ

ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ในสภาพ
เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต การปราบปรามผู้กระท าความผิดหรือการปราบปรามโจรผู้ร้าย   หรือการปฏิบัติ
หน้าที่สู้รบหรือต่อสู้ในการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ  หรือ การ
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ เป็นต้น อันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย 

ทั้งนี้  รัฐไม่ต้องรับผิดในความเสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหากปรากฏว่าเป็นการ
กระท าโดยความผิดของตนเอง หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  อันเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่โดยฝุาฝืนตามอ านาจของกฎหมาย  เป็นต้น 
 

3.2.3  การเยียวยาความเสียหาย 
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษโดยครบ

องค์ประกอบของเงื่อนไขเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐแล้ว  รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามาเยียวยาความ
เสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสามารถด ารงชีวิตได้ปกติสุข  โดย
ในการเยียวยาความเสียหายนั้นรัฐจ าเป็นต้องมีการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษให้แตกต่างจากการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดย
ปกติทั่วไป  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษต้อง
รับภาระสาธารณะทั้งปวงอันเกิดจากการท าเพ่ือประโยชน์แก่รัฐ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้น
ย่อมมีความเสี่ยงมากกว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป รัฐจึงต้องเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
ลักษณะที่แตกต่างกันตามความเสี่ยงภัยนั้น   

ในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษรัฐต้องก าหนด “ค่าตอบแทนพิเศษ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจาก
ค่าตอบแทนทั่วไปท่ีตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติ 
อันได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง  และค่าตอบแทนที่มีลักษณะเป็นประโยชน์เกื้อกูล
หรือสวัสดิการต่างๆที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิได้รับจากรัฐอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติราชการ เช่น เงิน
ค่าเช่าบ้าน หรือค่ารักษาพยาบาล เงินบ าเหน็จบ านาญ เป็นต้น 

ดังนั้น  ค่าตอบแทนพิเศษที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับเมื่อได้รับความเสียหายแก่ชีวิต 
ร่างกายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้น คือค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินหรือประโยชน์อ่ืนที่
มีสิทธิได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติ   อาจจะเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเพ่ิมพิเศษที่
ได้รับจากการท างานที่มีลักษณะเสี่ยงภัย  ตลอดจนในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ   เงินทดแทนการ
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ   การให้สิทธิประโยชน์ ในการขอยศหรือเหรียญพระราชทานหรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  การนับค าค านวณวันราชการทวีคูณ  หรือ
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ เป็นต้น  โดยในการเยียว
ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะเป็นไปตามลักษณะของความเสี่ยงภัยพิเศษที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับความเสียตามแต่ละภัย โดยมีการก าหนดค่าตอบแทนพิเศษในการเยียวยาความเสียหายให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ ดังนี้ 
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3.2.3.1  ค่าตอบแทนพิเศษกรณีการปราบปรามผู้กระท าผิดหรือปราบปรามโจร
ผู้ร้าย  เมื่อข้าราชการหรือผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามผู้กระท าผิด หรือปราบปราม
โจรผู้ร้ายได้เสียชีวิต  บาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือพิการ  รัฐจึงเข้ามาเยียวยาโดยการก าหนดค่าตอบแทน
พิเศษโดยการก าหนดบ าเหน็จความชอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้ 

1)  บ าเหน็จความชอบ  เป็นกรณีที่รัฐก าหนดค่าตอบแทนความเสียหาย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการปราบผู้กระท าผิดหรือปราบปรามโจรผู้ร้าย ซึ่งได้แก่ การเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษ การให้เงินเพ่ิมพิเศษ และการขอพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  
 ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  เป็นกรณีที่ข้าราชการ

ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจน
ได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บถึงเสียชีวิตหรือไม่สามารถรับราชการต่อไป โดยให้พิจารณาเลื่อนขั้นและ
อัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

กรณีแรก ข้าราชการหรือผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ถึงแก่ความ
ตายหรือพิการจนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย มี
สิทธิเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้106  

1.  ผู้ที่ต่อสู้จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ 
จากการต่อสู้ ให้พิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนให้ไม่เกิน 7 ขั้น   

2.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ
พิการ โดยการกระท าของผู้กระท าความผิด ให้พิจารณาเลื่อนขั้นอัตราเงินเดือนไม่เกิน 5 ขั้น  

3.  ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ 
หรือพิการ นอกเหนือไปจากกรณีใน 1) และ 2) ให้พิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนให้ไม่เกิน 3 ขั้น 

4.  ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนปุวยเจ็บถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ
พิการ โดยมิได้ท าการต่อสู้ หรือมิใช่โดยการกระท าของผู้กระท าความผิดซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ตาม  1)  2)
หรือ  3) ให้พิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนให้ไม่เกิน 2 ขั้น 

กรณีท่ีสอง ข้าราชการถึงแก่ความตายหรือพิการจนไม่สามารถรับ
ราชการต่อไปได้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การปราบปรามโจรผู้ร้าย มีสิทธิเลื่อนขั้น
และอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้107 

1. ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อ
ชีวิตและได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เลื่อนได้ไม่เกิน 7 ขั้น  

                                                           
106 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 

2521 ข้อ 7 
107 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ. 2521 

ข้อ 9 
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2. ข้าราชการซึ่งถูกประทุษร้าย และได้รับอันตรายถึงแก่ความ
ตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเลื่อนได้ไม่เกิน 5 ขั้น  

3. ข้าราชการซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ 
หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเลื่อนได้ไม่เกิน 3 ขั้น  

4. ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะตรากตร า เร่งรัด หรือ
เคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดา เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เลื่อนได้ไม่เกิน 2 
ขั้น  

5. ข้าราชการซึ่งปุวยเจ็บถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพหรือพิการ
เพราะเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เลื่อนได ้1 ขั้น  

โดยในการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนทั้งสองกรณีดังกล่าวนั้น ให้
ถือขั้นและอัตราเงินเดือนตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับกับข้าราชการผู้นั้น เว้นแต่
กรณีที่ได้เลื่อนขึ้นรับเงินเดือนเกินชั้นยศ ระดับ หรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่ ให้เลื่อนขึ้นโดยอาศัยชั้ นยศ 
ระดับหรือต าแหน่งที่สูงกว่าถัดขึ้นไป ส าหรับการเลื่อนยศ ระดับหรือต าแหน่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น  และในกรณีจะเลื่อนเงินเดือนเกินอัตราสูงสุดของข้าราชการแต่ละประเภท  ขั้นที่เกิน
กว่านั้นให้ใช้วิธีเพ่ิมเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษในแต่ละขั้นในอัตราร้อยละ 5 

นอกจากนี้  การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนกรณีทั้งสองกรณี
ดังกล่าว หากข้าราชการที่เสียชีวิตและข้าราชการผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในรอบปีงบประมาณที่เสียชีวิต ให้ได้รับการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ทั้งสองข้อ
ดังกล่าวเพ่ิมข้ัน 1 ขั้น 

หลักเกณฑ์ในการค านวณการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตรา
เงินเดือน ให้พิจารณาให้ทันทีที่มีการเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการและให้เลื่อนให้ตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
หรือวันก่อนวันออกจากราชการ โดยให้ถืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ค านวณ 
เว้นแต่ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าอัตราเงินเดือนสิบต ารวจตรีขั้นต่ า  ให้ถืออัตราเงินเดือนสิบ
ต ารวจตรีขั้นต่ าเป็นเกณฑ์ค านวณ และในกรณีท่ีได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับขั้นเงินเดือนของข้าราชการที่
มียศให้เลื่อนจากอัตราเงินเดือนข้ันที่สูงกว่าถัดขึ้นไป 

อย่างไรก็ตาม  ถ้าปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้มีความ
ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในหน้าที่ในปีงบประมาณนั้น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
อาจพิจารณาให้ลดหรืองดการ  เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนส าหรับผู้นั้นได้ตามควรแก่กรณี 

(2)  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการปราบปรามผู้กระท าผิด (พ.ป.ผ.) 
ข้าราชการหรือผู้ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดหรือปราบปรามโจรผู้ร้าย เนื่องจากได้รับความเสียหายอันตรายบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส   
ทุพพลภาพหรือพิการ  ซึ่งสามารถรับราชการต่อไปได้ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้
ได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการ   มีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหาย
จากรัฐในรูปของเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนแทน โดยเรียกว่า “เงินเพิ่มส าหรับการปราบปรามผู้กระท า
ความผิด” (พ.ป.ผ.) ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการปราบปรามผู้กระท าความผิด จะได้รับเป็น
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รายเดือนทุกเดือนจนกว่าจะพ้นราชการ โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ  โดยมีสาเหตุมาจาก 2 กรณี 
ดังนี้ 

กรณีแรก  กรณีปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดหรือได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือปราบปรามผู้กระท าความผิด  มีสิทธิดังนี้108 

1.  ได้ท าการต่อสู้ด้วยความกล้าหาญจนเป็นผลดีต่อทางราชการและ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้ ให้ได้รับ พ.ป.ผ. ไม่เกิน 4 ขั้น  

2.  ได้ท าการต่อสู้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้ ให้ได้รับ พ.ป.ผ. 
ไม่เกิน 3 ขั้น  

3.  ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการกระท าของผู้กระท าความผิดเนื่องจาก
การปราบปรามผู้กระท าความผิดนั้น ให้ได้รับ พ.ป.ผ. ไม่เกิน 2 ขั้น  

4.  ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุต่างๆ เนื่องจากการปราบปราม
ผู้กระท าความผิด โดยอุบัติเหตุนั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนเอง ให้ได้รับ 
พ.ป.ผ. 1 ขั้น 

กรณีที่สอง  ข้าราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต  
ได้แก่109 

1.  ปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตจนได้รับบาดเจ็บจาก
การกระท าของผู้กระท าความผิด ให้ได้รับ พ.ป.ผ. ไม่เกิน 2 ขั้น  

2.  ปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตจนได้รับบาดเจ็บสาหัส 
ให้ได้รับ พ.ป.ผ. ไม่เกิน 2 ขั้น  

3.  ปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด ให้ได้รับ พ.ป.ผ. จ านวน 1 ขั้น 

อย่างไรก็ตาม  หากข้าราชการได้รับ พ.ป.ผ. ตามกรณีดังกล่าวเกิน 1 
ขั้นแล้ว  ต่อไปมีสิทธิได้รับ พ.ป.ผ. เกิน 1 ขั้นอีก ก็ให้พิจารณาลด พ.ป.ผ. ส าหรับครั้งต่อไปลงคราวละ  
1  ขั้นทุกๆรอบปีงบประมาณ  การรับ พ.ป.ผ. ให้มีสิทธิได้รับได้ไม่เกิน 4 ครั้งในเรื่องเดียวกัน 

หลักเกณฑ์การค านวณพิจารณาให้ พ.ป.ผ. ให้พิจารณาเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณหนึ่งๆ โดยให้ถืออัตราเงินเดือนของเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
การพิจารณานั้นเป็นเกณฑ์ค านวณ แต่ให้ได้รับ พ.ป.ผ.ตั้งแต่วันต้นปีงบประมาณถัดจากปีงบประมาณ
ที่ปฏิบัติหน้าที่  แต่ถ้า ผู้มีสิทธิได้รับ พ.ป.ผ. เสียชีวิตหรือออกจากราชการไปก่อนวันที่จะได้รับ พ.ป.ผ. 
ก็ให้ผู้นั้นได้รับ พ.ป.ผ. ตั้งแต่วันที่เสียชีวิตหรือวันก่อนวันออกจากราชการแต่ถ้าผู้เสียชีวิตมีสิทธิได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษด้วย ให้ได้รับการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนกรณีพิเศษหรือ พ.ป.ผ. แต่

                                                           
108 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ. 2521 

ข้อ 11 ก 
109 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ. 2521 

ข้อ 11 ข 
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เพียงอย่างเดียว  ในกรณีข้าราชการผู้ใดมีกรณีที่จะได้รับการพิจารณาให้ พ.ป.ผ.หลายครั้ง  ใน
ปีงบประมาณหนึ่งๆ ให้รวมพิจารณาเพียงครั้งเดียวโดยนับกรณีเหล่านั้นทุกครั้งเข้าด้วยกัน 

อย่างไรก็ตาม  ถ้าปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้มีความ
ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในหน้าที่ในปีงบประมาณนั้น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
อาจพิจารณาให้ลดหรืองดการให้ พ.ป.ผ. ส าหรับผู้นั้นได้ตามควรแก่กรณี 

3.2.3.2  ค่าตอบแทนพิเศษกรณีการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ  เมื่อผู้ปฏิบัติราชการหรือช่วยเหลือราชการในการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ ได้เสียชีวิต  บาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือพิการ  รัฐจึงเข้ามาเยียวยาโดยการ
ก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ ได้แก่ การให้บ าเหน็จความชอบ  ค่าทดแทน  และการช่วยเหลือให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้ 

1)  บ าเหน็จความชอบ ได้แก่ การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  และ
บ าเหน็จพิเศษส าหรับการสู้รบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  
 การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการหรือช่วยเหลือ

ราชการในการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
ผู้มีสิทธิ  ได้แก่  ทหาร ต ารวจ   ข้าราชการ พนักงาน หรือ

ลูกจ้างประจ าในส่วนราชการ องค์การของรัฐ กิจการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐผู้บังคับบัญชา 
และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ไม่รวมถึงประชาชนที่เสียชีวิตจากการช่วยเหลือราชการ)  ซึ่ง
เสียชีวิตหรือไม่สามารถรับราชการหรือปฏิบัติงานต่อไปได้ซึ่งการเสียชีวิตหรือการเจ็บปุวยนั้นมิได้เกิด
จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือน
หรือค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ  โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณา 4 กรณ ีคือ110 

1.  กรณีสู้รบหรือต่อสู้จนเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการโดย
การกระท าของศัตรู  ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ไม่เกิน 9 ชั้นหรือขั้น 

2.  กรณีได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการจน
ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต  ทุพพลภาพ หรือพิการ โดยการกระท าของศัตรู  ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
หรือค่าจ้างไม่เกิน 7 ชั้นหรือขั้น 

3.  กรณีได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการจน
ได้รับอันตรายถึงชีวิต  ทุพพลภาพ หรือพิการ นอกเหนือจากกรณี (1),(2) ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
หรือค่าจ้างไม่เกินไม่เกิน 5 ชั้นหรือขั้น 

4.  กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการจนปุวย
เจ็บถึงเสียชีวิต ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่เกิน 3 ชั้นหรือขั้น 

                                                           
110 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบค่าทดแทน  และช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที ่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 มาตรา 7 
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ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือราชการจนถึงเสียชีวิตไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในรอบปีงบประมาณที่เสียชีวิต
หรือได้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในย่านอันตราย 
เพ่ิมข้ึนอีก 1 ชั้นหรือขั้น 

 หลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นหรือขั้นเงินเดือนค่าจ้าง 
การเลื่อนชั้นหรือขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างที่จะเลื่อน ให้เป็นไปตาม

กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น แต่ถ้าชั้นหรือขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง ไม่มีหรือมีแต่ไม่
พอที่จะเลื่อน ให้ใช้วิธีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ดังนี้ 

1. กรณีได้เลื่อนขึ้นรับเงินเดือนหรือค่าจ้างเกินชั้นยศ ระดับ หรือ
ต าแหน่ง ที่ด ารงอยู่ให้ใช้ชั้นหรือขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างของชั้นยศ ระดับหรือต าแหน่งที่สูงกว่าถัดไป
มาเพ่ิมให้ แต่ถ้าการเลื่อนนั้นจะขัดกับการขอชั้นยศหรือระดับต าแหน่ง ก็ให้เลื่อนได้เพียงเท่าที่ไม่ขัด 
ส่วนชั้นหรือขั้นที่เหลืออยู่ ให้เปลี่ยนเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 

 2. กรณีข้าราชการการเมือง ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนให้ใช้ขั้นเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน  โดยอนุโลมกรณีที่ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ตรงกับชั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนให้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  จาก
อัตราเงินเดือนข้ันที่สูงกว่าถัดไป 

 3. กรณีจะเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างเกินอัตราสูงสุดของทหาร 
ต ารวจ ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้างประจ าในส่วนราชการ องค์การของรัฐ กิจการของรัฐ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ชั้นหรือขั้นที่เกินกว่านั้น ให้ใช้วิธีเพ่ิมเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นพิเศษในแต่ละชั้น
หรือขั้นในอัตราร้อยละ 5 

 ส าหรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้พิจารณาได้ทันที
ที่มีกรณีเสียชีวิต  หรือพิการ ทุพพลภาพ  โดยการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้ได้รับตั้งแต่วันที่
เสียชีวิตหรือวันก่อนวันพ้นจากหน้าที่ราชการ   การให้บ าเหน็จพิเศษส าหรับการสู้รบ ให้ได้รับตั้งแต่
วันต้นปีงบประมาณถัดจากปีงบประมาณท่ีปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ    

ในกรณีผู้ที่จะได้รับบ าเหน็จพิเศษส าหรับการสู้รบ แต่เสียชีวิตหรือ
พ้นจากหน้าที่ราชการไปก่อนวันที่จะได้รับบ าเหน็จ ให้ผู้นั้นได้รับบ าเหน็จพิเศษส าหรับการสู้รบตั้งแต่
วันที่เสียชีวิตหรือวันก่อนวันพ้นจากหน้าที่ราชการ  และถ้าผู้เสียชีวิตมีสิทธิได้รับเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิเศษด้วยให้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ถ้าบ าเหน็จพิเศษส าหรับการสู้รบสูงกว่า ให้น าบ าเหน็จพิเศษ
ส าหรับการสู้รบมาเปลี่ยนเป็นการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแทน 

(2)  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบในการปูองกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประเทศ (พ.ส.ร.) 

 ผู้มีสิทธิ   ได้แก่  ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างประจ าในส่วนราชการ องค์การของรัฐ กิจการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐผู้บังคับบัญชา 
และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องจากได้รับความเสียหายอันตรายบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส   
ทุพพลภาพหรือพิการ ในการปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ซึ่งสามารถรับราชการ
ต่อไปได้ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
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หน้าที่ราชการ มีสิทธิได้รับเพ่ิมตามอัตราชั้นหรือขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง และในกรณีที่ได้รับ พ.ส.ร.
เกินกว่าอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างชั้นหรือขั้นสูงสุดของทหาร ต ารวจ ข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างประจ าในส่วนราชการ องค์การของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ชั้นหรือขั้นที่
เกินกว่านั้น ให้ใช้วิธีเพ่ิม พ.ส.ร.เป็นพิเศษในแต่ละชั้นหรือขั้นในอัตราร้อยละ 5 โดยถือหลักเกณฑ์
ดังนี้111 

1.  ผู้ที่ได้ท าการสู้รบหรือต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ หรือท าการสู้รบ
หรือต่อสู้เป็นผลดีแก่หน่วย จนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบหรือต่อสู้ ให้ได้รับ พ.ส.ร.ไม่เกิน 4 ชั้น
หรือขั้น 

2.  ผู้ทีได้ท าการสู้รบหรือต่อสู้เป็นผลดีแก่หน่วย หรือได้รับบาดเจ็บ
สาหัสจากการสู้รบหรือต่อสู้ ให้ได้รับ พ.ส.ร.ไม่เกิน 3 ชั้นหรือขั้น 

3.  ผู้ที่ได้ท าการสู้รบหรือต่อสู้จนได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับบาดเจ็บ
สาหัสจากการกระท าของศัตรู ให้ได้รับ พ.ส.ร.ไม่เกิน 2 ชั้นหรือขั้น 

4.  ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระท าของศัตรู หรือได้รับบาดเจ็บ
สาเหตุจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ โดยอุบัติเหตุนั้น
มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง  ให้ได้รับ พ.ส.ร. 1 ชั้น
หรือขั้นผู้ที่ได้ท าการสู้รบหรือต่อสู้ แต่มิได้รับบาดเจ็บ อาจได้รับ พ.ส.ร. 1 ชั้นหรือขั้นตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.บ.ท.ช.ก าหนด 

5.  ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการด้วยความ
เรียบร้อยในย่านอันตราย ตามที่ ก.บ.ท.ช.ก าหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน  หรือ ได้ท าการสู้รบ
หรือต่อสู้ หรือให้การสนับสนุนหน่วยภาคพ้ืนดินในการสู้รบหรือต่อสู้ โดยมีระยะเวลารวมกันในรอบ
ปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ให้ได้รับ พ.ส.ร. 1 ชั้นหรือขั้น 

 ในกรณีที่ผู้ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการใน
ย่านอันตรายไม่ถึง 6 เดือน ให้น าผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการไปประกอบการ
พิจารณาบ าเหน็จความชอบประจ าปี 

6.  ผู้ปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือ หรือเรือของต ารวจน้ า ซึ่งได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในขณะที่เรือนั้นท าการสู้รบ จนเจ้าหน้าที่ประจ าเรือได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบ ให้ได้รับ พ.ส.ร. 1 ชั้นหรือขั้น 

7.  ผู้ปฏิบัติงานในอากาศ ซึ่งท าการในอากาศและท าการบน
อากาศยานเป็นประจ าที่ท าการบินเข้าไปปฏิบัติภารกิจในย่านอันตราย หรือในพ้ืนที่ที่หน่วยภาคพ้ืน
ก าลังสู้รบ ให้ได้รับ พ.ส.ร. 1 ชั้นหรือขั้น  ตามจ านวนเที่ยวบิน ดังนี้ 

                                                           
111 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบค่าทดแทน และช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 มาตรา 10 
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7.1. การปฏิบัติภารกิจโจมตีเปูาหมายภาคพ้ืน  การ
ลาดตระเวนการบินคุ้มกัน และการบินสกัดกั้น หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการโจมตีเปูาหมาย
ภาคพ้ืน ต้องมีจ านวนเที่ยวบินรวมกันไม่น้อยกว่า 20 เที่ยวบิน 

7.2.  การปฏิบัติภารกิจการส่งก าลังบ ารุงการปฏิบัติทาง
จิตวิทยาการทิ้งวัตถุเคมีทางอากาศ การค้นหาและกู้ภัย ต้องมีจ านวนเที่ยวบินรวมกันไม่น้อยกว่า 30 
เที่ยวบิน 

7.3.  การปฏิบัติภารกิจทางธุรการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ต้องมี
จ านวนเที่ยวบินรวมกันไม่น้อยกว่า 40 เที่ยวบิน 

8.  ผู้ปฏิบัติงานในอากาศ หรือผู้ที่ไปปฏิบัติการตามหน้าที่ซึ่งอยู่ใน
อากาศยานที่ได้ท าการสู้รบหรือได้ท าการเสี่ยงอันตราย จนอากาศยานถูกยิงมีร่องรอยเป็นหลักฐาน 1 
ครั้ง หรือหลายครั้งในรอบปีงบประมาณ ให้ได้รับ พ.ส.ร. 1 ชั้นหรือขั้น 

ส าหรับกรณีประชาชน ซึ่งไม่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างตามบัญชี
เงินเดือนค่าจ้างของราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จะน ามาใช้เป็นฐานค านวณ ก าหนดให้จ่ายเงิน
ก้อนเดียว เรียกว่า “เงินรางวัลส าหรับการสู้รบ” ในอัตรา ดังนี้112 

1)  ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. 4 ชั้น หรือขั้น ให้ได้รับเงินรางวัล
สาหรับการสู้รบ คนละ 4,800 บาท  

2)  ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. 3 ชั้น หรือขั้น ให้ได้รับเงินรางวัล
สาหรับการสู้รบ คนละ 3,600 บาท  

3)  ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. 2 ชั้น หรือขั้น ให้ได้รับเงินรางวัล
สาหรับการสู้รบ คนละ 2,400 บาท  

4)  ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. 1 ชั้น หรือขั้น ให้ได้รับเงินรางวัล
สาหรับการสู้รบ คนละ 1,200 บาท  

ทั้งนี้ ถ้าต่อมาผู้นั้นบรรจุเข้ารับราชการหรือท างานในองค์การของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เงินรางวัลส าหรับการสู้รบที่เคยได้รับ จะต้องปรับเปลี่ยนเป็น พ.ส.ร. โดยจะได้รับ
ในอัตรา 1/12 ของเงินรางวัลส าหรับการสู้รบ และจะให้มีสิทธิรับหลังจากวันที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล
สาหรับการสู้รบนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 ส าหรับกรณีผู้ที่ได้รับ พ.ส.ร.ครั้งใดครั้งหนึ่งเกินกว่า 1 ชั้นหรือขั้น 
ก็ให้พิจารณาลด พ.ส.ร.ส าหรับครั้งต่อไปลงคราวละ 1 ชั้นหรือขั้น ทุก ๆ รอบปีงบประมาณ แต่ถ้าลด
แล้วจะได้รับน้อยกว่า 1 ชั้นหรือขั้น ก็ให้ได้รับ 1 ชั้นหรือขั้น และเมื่อรวมกันแล้วให้ได้รับ พ.ส.ร.ไม่
เกิน 4 ครั้ง ทั้งนี ้เว้นแต่กรณีการเปลี่ยนแปลงเงินเลื่อนชั้นหรือขั้นกรณีพิเศษ เป็น พ.ส.ร. 

 นอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุด ได้วางแนวทางเกี่ยวกับการตอบข้อ
หารือเกี่ยวกับสิทธิการได้รับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนส าหรับนักโดดร่มและ เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้

                                                           
112 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบค่าทดแทน และช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 มาตรา 11 
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รบของผู้ฟูองคดี ว่าเป็นเพียงการตอบข้อหารือระหว่างหน่วยงาน ยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟูอง
คดี จึงยังไม่เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงไม่
เป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แต่หากหนังสือการตอบ
ข้อหารือไปยังผู้ฟูองคดีมีเนื้อหาเป็นการชี้แจงเพ่ือยืนยันค าสั่งของ จึงถือว่าหนังสือฉบับดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นค าวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งเป็นค าสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟูองคดี และเป็นคดีพิพาท
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ113  

2)  ค่าทดแทน ได้แก่ เงินทดแทนซึ่งรัฐจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
อันตรายโดยเสียชีวิต  ทุพพลภาพ พิการหรือสูญเสียอวัยวะ โดยมีดังนี้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวยเนื่องจากการต่อสู้หรือจาก
การกระท าของศัตรูโดยการได้รับอันตรายหรือความปุวยเจ็บ ต้องมิได้เกิดขึ้นจากการประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง  หรือจากความผิดของตนเอง หรือเจ้าหน้าที่ไม่เคยได้รับเงินท าขวัญหรือเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกันจากทางราชการ จึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนโดยจ่ายครั้งเดียว ดังนี้114 

(1)  เสียชีวิต ได้ 25 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
(2)  ทุพพลภาพไม่สามารถรับราชการได้ ได ้30 เท่าของเงินเดือน

หรือค่าจ้าง 
(3)  แขนขาดข้างหนึ่งได้ 24 เท่าครึ่ง ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  
(4)  ขาขาดข้างหนึ่งได้ 22 เท่าครึ่ง ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  
(5)  มือขาดข้างหนึ่งได้ 18 เท่าครึ่ง ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  
(6)  เท้าขาดข้างหนึ่งได้ 15 เท่า ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  
(7)  ตาบอดข้างหนึ่งได้ 11 เท่าครึ่ง ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  
(8)  หูหนวกท้ังสองข้างได้ 9 เท่า ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  
(9)  หูหนวกข้างหนึ่งได้ 4 เท่าครึ่ง ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  
(10)  นิ้วหัวแม่มือขาดนิ้วหนึ่งได้ 4 เท่าครึ่ง ของเงินเดือน/ค่าจ้าง  
(11)  นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่งได้ 3 เท่าครึ่ง ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  
(12)  นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่งได้ 3 เท่า ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  
(13)  นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่งได้ 2 เท่า ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  
(14)  นิ้วก้อยขาดนิ้วหนึ่งได้ 1 เท่า ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  
(15)  นิ้วหัวแม่เท้าขาดนิ้วหนึ่งได้ 3 เท่า ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  
(16)  นิ้วเท้าอ่ืนขาดนิ้วหนึ่งได้ 1 เท่า ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  
(17)  สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ได้ 25 เท่า

ของเงินเดือน/ ค่าจ้าง  

                                                           
113  ค าสั่งศาลปกครองที่ 877/2547 
114 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบค่าทดแทน และช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 มาตรา 20 
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(18)  การสูญเสียอวัยวะอ่ืนใด นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ใน (3) ถึง 
(17) จะได้รับเงินค่าทดแทนเป็นจ านวนเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ก.บ.ท.ช. เป็นผู้ก าหนดพิจารณา
เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะนั้น กับผลที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะตามที่กล่าวไว้ใน 
(3) ถึง (17) เป็นเกณฑ์ในการก าหนดเงินค่าทดแทน  

(19)  การสูญเสียอวัยวะหลายส่วนให้ค านวณเงินค่าทดแทนทุก
ส่วน แต่เมื่อรวมกันแล้วเงินค่าทดแทนต้องไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง  

กรณีสูญเสียอวัยวะ โดยมิได้เกิดจากการต่อสู้หรือเกิดจากการระท า
ของศัตรู จะได้รับค่าทดแทนเพียง ½ ของอัตราดังกล่าว  และหากเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนเอง จะหมดสิทธิได้รับ   นอกจากนี้  หากผู้ได้รับอันตรายหรือ
ปุวยเจ็บจนพิการ แต่มิใช่เนื่องมาจากการต่อสู้กับศัตรู หรือจากการกระท าของศัตรู ก็ให้ได้รับเงินค่า
ทดแทนเป็นเงินกึ่งหนึ่งของอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

ในกรณีได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บ ตาม (3) ถึง (18) และได้รับเงิน
ค่าทดแทนไปแล้ว ภายในก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บ  มีสิทธิรับ
เงินค่าทดแทนเพ่ิมข้ึนดังนี้ 

1. การปุวยเจ็บลุกลามขึ้นจนเปลี่ยนสภาพเป็นการสูญเสียอวัยวะ
ใหม่หรือต้องสูญเสียอวัยวะอ่ืนอีก ทั้งนี้ เนื่องมาจากการได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บนั้นโดยตรง ก็ให้
ได้รับเงินค่าทดแทนเฉพาะส่วนที่เพ่ิมตามเกณฑ์ที่สูงขึ้น แต่เมื่อรวมกับที่ได้รับไปแล้วต้องไม่เกิน 30 
เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

2. ผู้นั้นได้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพไม่สามารถรับราชการหรือ
ปฏิบัติงานได้อันเนื่องมาจากการที่ได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บนั้นโดยตรง ก็ให้ได้รับเงินค่าทดแทนตาม 
(1)หรือ (2) แล้วแต่กรณีแต่อย่างเดียว และหากเงินค่าทดแทนที่ได้รับไปก่อนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
เป็นจ านวนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดใน (1) หรือ (2) ก็ให้ได้รับเงินค่าทดแทนตามเกณฑ์ที่ได้รับไปก่อน
แล้วไม่ต้องเรียกคืน 

3)  เงินช่วยเหลือ  ได้แก่ การช่วยเหลือและการสังเคราะห์ ดังนี้ 
(1)  เงินช่วยค่าจัดการศพ  ให้การช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตเนื่องจาก

การปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ  รายละไม่เกิน 
20,000 บาท115 

(2)  เงินช่วยเหลือด ารงชีพ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือ
ราชการในการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ จนได้รับอันตรายหรือปุวย
เจ็บ ซึ่งอันตรายหรือการปุวยเจ็บนั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิด
ของตนเอง  ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่งในการประกอบ

                                                           
115 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบค่าทดแทน และช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 มาตรา 25 
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อาชีพมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือด ารงชีพเป็นรายเดือนไม่เกินเดือนละ 2 เท่าของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนข้ันต่ า  ดังนี้ 

1.  อัมพาตทั้งตัว  (Cuedriplegia) 
2.  อัมพาตครึ่งท่อน  (Paraplegia) 
3.  อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) ซึ่งฟ้ืนฟูบาบัดสิ้นสุดแล้วยัง

ไม่สามารถเดินได ้หรือเดินได้โดยต้องใช้เครื่องช่วยพยุงและไม่สามารถใช้แขนและมือข้างที่เป็นอัมพาตได้  
4.  ตาบอดสองข้าง  
5.  แขนขาดสองข้าง หรือมือขาดสองข้าง  
6.  แขนขาดข้างหนึ่งกับมือขาดอีกข้างหนึ่ง  
7.  ขาขาดสองข้าง หรือขาขาดข้างหนึ่งกับเท้าขาดอีกข้างหนึ่ง  
8.  เท้าขาดข้างหนึ่งกับมือหรือแขนขาดอีกข้างหนึ่ง  
9.  สมองเสื่อมหรือได้รับบาดเจ็บถาวรจนทาให้ไม่รู้สึกตัวและ 

ไม่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้  
10.  เป็นลมชักชนิดรุนแรง (Major seizure)  ซึ่งพิสูจน์ได้แน่

ชัดทางการแพทย์แล้วว่า เนื่องจากบาดเจ็บที่ศีรษะ และมีอาการชักถึงขั้นหมดสติไม่รู้สึกตัวรวมกันไม่
ต่ ากว่า 7 ครั้ง ในรอบปี แม้ว่าจะได้รับการควบคุมอาการชัก และดูแลรักษาอย่างถูกต้องจากแพทย์
โดยสม่ าเสมอแล้วก็ตาม  

11.  เป็นโรคจิตซึ่งมีอาการแสดงของโรค (Psychotic attack)  
รวมกันไม่ต่ ากว่า 60 วันขึ้นไปในรอบปี และแพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถรักษาได้หายขาดได้  

12.  โรค หรือความพิการที่มีสภาพอาการไม่ตรงตาม (1) – 
(11) รวมทั้งโรคหรือความพิการอ่ืนมิได้กล่าวไว้ แต่มีสภาพพิการทุพพลภาพอย่างเด่นชัดให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ ซึ่ง ก.บ.ท.ช. แต่งตั้งขึ้น โดยประกอบด้วยแพทย์อย่างน้อย 3 คน 
พิจารณาเสนอ ก.บ.ท.ช. อนุมัติเป็นราย ๆ ไป 

เงินช่วยเหลือด ารงชีพ ให้ได้รับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นตกอยู่ในสภาพ
พิการทุพพลภาพ และให้หมดสิทธิเมื่อพ้นสภาพพิการทุพพลภาพดังกล่าวหรือตาย 

โดยผู้ที่ได้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือเงินอ่ืน ใน
ลักษณะเดียวกันไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเงินเดือนข้าราชการพลเรือนขั้นต่ าแล้ว หมดสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือด ารงชีพ เว้นแต่ได้รับน้อยกว่าอัตราดังกล่าวก็จะมีสิทธิได้รับในส่วนที่ขาด 

นอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางเกี่ยวกับกรณีเงิน
ช่วยพิเศษและบ าเหน็จปกติลูกจ้างถึงแก่ความตาย โดยกรณีการฟูองคดีเรียกบ าเหน็จพิเศษเนื่องจาก
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองต่อศาลเป็นระยะเวลาเกินกว่าเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้ฟูองคดีรู้เหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อเป็นค า
ฟูองที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟูองคดี ศาลจึงวินิจฉัยว่าการรับค าฟูองคดีนี้ไม่เป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม ทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่ท าให้ผู้ฟูองคดีไม่สามารถยื่นฟูองคดีนี้ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดได้ ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับค าฟูองของผู้ฟูองคดีไว้พิจารณา



91 
 

 
 

ได้116 และกรณีทายาทโดยธรรมของลูกจ้างฟูองเรียกเงินบ าเหน็จลูกจ้างพร้อมดอกเบี้ยอันเป็นคดี
พิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ต้องยื่นฟูองต่อศาลภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว117  

(3)  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเงินชดเชยการเจ็บปุวยเป็นรายวัน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการในการปูองกันอธิปไตย

และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ จนได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บ ซึ่งอันตรายหรือการปุวย
เจ็บนั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง  ต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล  เว้นแต่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลตามระเบียบของทางราชการหรือหน่วยงานอื่น 

ในกรณีไม่มีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
กรณีจ าเป็นฉุกเฉิน  ก็ให้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของเอกชนได้   
โดยมีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเต็มจ านวน 

ส าหรับค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าห้อง ค่าอาหารผู้ปุวย ค่าพยาบาลพิเศษ 
ตลอดจนค่าซื้ออวัยวะเทียม ให้เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บเนื่องจากการต่อสู้หรือจาก
การกระท าของศัตรู มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์  เรียกว่า “เงินชดเชยการปุวยเจ็บเป็นรายวัน” ใน
อัตราดังนี้ 

1.  1 ใน 30 ของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง ในกรณีที่อยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

2.  1 ใน 60 ของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง ในกรณีต้องอยู่พักฟ้ืน
ตามค าสั่งของแพทย์ที่รักษา 

3.2.3.3  ค่าตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เมื่อผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความเสียหายโดยเสียชีวิต  

บาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือพิการ  รัฐจึงเข้ามาเยียวยาโดยการก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ 2 ลักษณะ 
ได้แก่ บ าเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงินหรืออาจค านวณเป็นเงินได้   และบ าเหน็จความชอบที่มิใช่เป็น
ตัวเงินหรืออาจค านวณเป็นเงินได้ ดังนี้ 

1)  บ าเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงินหรืออาจค านวณเป็นเงินได้ เป็นการ
ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งค่าตอบแทนส่วนใหญ่จะ
มีลักษณะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนด ดังนี้ 

(1)  เงินค่าตอบแทนพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2551 เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน

                                                           
116  ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 73/2557 
117  ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 452/2552 
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ภาคใต้ มติอนุมัติตามท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนในอัตรา 2,500 บาท/คน/เดือน   โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2551 และให้ส่วนราชการพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
ได้รับไปเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นล าดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยให้ขอท าความตกลงใน
รายละเอียดกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
บ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ข้อ 11 
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ซึ่งเป็นไป
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 
 คณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
2551 ได้มีมติให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก าหนดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
บ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. 2550 ข้อ 11 โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ดังนี้ 

1. ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนจะต้องเป็นบุคคลที่
อยู่ในความหมายของ "เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน" ตามระเบียบฯ ข้อ 5 ซึ่งได้แก่ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไป
ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ป๎ตตานี นราธิวาส 
และสงขลาใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย โดยให้ถือตามฐานข้อมูลจ านวน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) 

2. ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานประจ าหรือลักษณะ
ประจ าในส านักงานที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามข้อ 1. ซึ่งได้รับการประกาศเป็น
ส านักงานในพื้นที่พิเศษตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานใน
พ้ืนที่พิเศษ (สปพ.) อยู่แล้วในอัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ข้อ 11 เพ่ิมขึ้นอีก ในอัตรา 1,500 บาท/คน/เดือน โดยเบิกจ่าย
จากงบด าเนินงานของส่วนราชการ หรือตามท่ี สงป. ก าหนด 

3. บุคลากรประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงิน สปพ. ตามข้อ 2. ให้
มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ในอัตรา 2,500 บาท/คน/เดือน กรณีปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไม่
เต็มเดือน ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป ให้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ในอัตรา 
2,500 บาท/คน/เดือน และหากปฏิบัติงานในพ้ืนที่น้อยกว่า 15 วัน ให้ค านวณเงินเฉลี่ยตามสัดส่วน
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จ านวนวันที่ผู้นั้นไปปฏิบัติงาน โดยให้ส่วนราชการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือ
เบิกจ่ายจากงบประมาณของส่วนราชการหรือตามที่  สงป. ก าหนด ทั้งนี้ บุคลากรประเภทอ่ืน ๆ 
ดังกล่าว ได้แก่   

-  ข้าราชการและลูกจ้างประจ าหรือลักษณะประจ าใน
ส านักงานที่ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ 

-  พนักงานราชการ 
-  ทหารกองประจ าการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

อาสาสมัครทหารพราน 
-  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน และ

แพทย์ประจ าต าบล 
-  พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรมหาชน พนักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นอ านาจของหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่จะพิจารณาด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนได้ตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงาน โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานเอง 

4.  บุคลากรที่ได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณ หากส่วน
ราชการต้นสังกัดประสงค์จะจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
ของหน่วยงานโดยต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการนั้น ๆ 

5.  การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนตามข้อ 1. ถึง ข้อ 5. 
ให้จ่ายตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป 

ศอ.บต. ได้จัดท าฐานข้อมูลจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2551 ของ ศอ.บต. เป็นตารางแสดงงบประมาณเพ่ิมเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ (ชุดที่ 1) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ข้าราชการทหาร ข้าราชการต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 
แพทย์ประจ าต าบล สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน รวมทั้งสิ้น 119,655 
คน หากก าหนดให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนในอัตรา 2,500 บาท/คน/เดือน จะใช้เงิน
งบประมาณรวม 3,589,650,000 บาทต่อปี เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

นายชูศักดิ์  ศิรินิล ครั้ งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบให้น าข้อเสนอของ ก.บ.จ.ต. เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนตามที่ ก.บ.จ.ต. 
ก าหนด 

(2)  การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ  ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ  ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2551 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) เสนอตามมติของคณะกรรมการ
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พิจารณาบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้118 

1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาจะต้อง
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบปีงบประมาณไม่น้อยกว่า  8 เดือน 
และไม่ได้รับการบรรจุเป็นก าลังพล กอ.รมน. หรือก าลังพลประเภทอ่ืนในระหว่างปีงบประมาณแต่อย่างใด 

2.   การพิจารณาบ า เหน็จความชอบเป็นกรณีพิ เศษ
นอกเหนือโควตาปกติในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะพิจารณาครั้งเดียว  (1 ตุลาคม 2551) ส าหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเด่น โดยโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น 
จะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดยะลา จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดป๎ตตานี และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา 
และอ าเภอสะบ้าย้อย) และไม่เกินร้อยละ 1 ของจังหวัดสตูลที่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นก าลังพล กอ.รมน. 
หรือก าลังพลประเภทอ่ืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการพิจารณาบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติเช่นเดียวกับก าลังพล กอ.รมน. 

3.  ให้ ศอ.บต. เป็นผู้จัดสรรโควตาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
4.   ให้  ศอ.บต. รวบรวมบัญชีรายชื่อข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าที่ได้รับการพิจารณาบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้แจ้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการออกค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามโควตาดังกล่าวพร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้  ศอ.บต. เพ่ือน าเรียน ก.บ.จ.ต. ทราบ
ต่อไป 

(3)  การประกันชีวิต   โดยหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนกรณี
เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี มีด้วยกัน  2 กรณ ีดังนี้119 

กรณีแรก กรณีหน่วยงานของรัฐจัดท าประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้กับบริษัทประกันภัยอยู่ก่อนแล้ว  โดยใช้เงินบริจาคที่
หน่วยงานของรัฐได้รับหรือเงินสวัสดิการของหน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย และ
หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะจัดท าประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยต่อไปอีก 

กรณีที่สอง กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ได้จัดท าประกันชีวิตให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ให้รัฐเป็นผู้
จ่ายเงิน "เงินทดแทนการประกันชีวิต" แทนการจัดท าประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัย 

                                                           
118 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

นอกเหนือโควตาปกติตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
119 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เรื่อง การจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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โดยในการจัดท าประกันชีวิต หรือการขอรับเงินทดแทนการประกัน
ชีวิตทั้งสองกรณี คุ้มครองกรณีเสียชีวิต  หรือบาดเจ็บทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจนถึงขั้นปลดออกจาก
หน้าที่การงาน  สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยสาเหตุดังกล่าว  
มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือสาเหตุส่วนตัวส าหรับเงินค่าสินไหมทดแทน  หรือเงินทดแทน
การประกันชีวิตได้รับรายละ 500,000 บาท 

(4)  ทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน   โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือดูงานทั้งในและต่างประเทศเป็นกรณี
พิเศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิ

(5)  เงินช่วยเหลือ ก าหนดเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่
สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.) โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ  โดยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
ดังนี้ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ได้รับเงินจ านวน 500,000 บาท กรณี
บาดเจ็บสาหัส นอนรักษาตัวตั้งแต่ 21 วันขึ้นไปได้รับเงินประมาณ 50,000 บาท  กรณีบาดเจ็บปาน
กลาง (ตามการวินิจฉัยของแพทย์) ได้รับเงินประมาณ 30,000 บาท  กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย (ตามการ
วินิจฉัยของแพทย์) ได้รับเงินประมาณ 10,000 บาท120  

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการเยียวยาให้ความ
ช่วยเหลือกรณีพิเศษในด้านอ่ืนๆ  โดยแบ่งเป็น 3 มาตรการส าคัญ ได้แก่ มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ด้านภาษีและค่าธรรมเนียม  มาตรการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินการด้านการพัสดุ  
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เป็นต้น121 

ป๎จจุบันศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ เยียวยาฯตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2548 แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี122 

2)  บ าเหน็จความชอบที่มิใช่เป็นตัวเงินหรืออาจค านวณเป็นเงินได้ การ
ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งไม่อาจค านวณเป็นเงินได้  
โดยมีหลักเกณฑ์ตามระเบียบก าหนด  ซึ่งได้แก่ 

                                                           
120 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2548 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้

ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
121 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
122 มติคณะรัฐมนตรี 27 กุมภาพันธ์ 2550  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้ รับ

ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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(1)  เครื่องราชอิสริยาภรณ์   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้123 

1. กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีผลงานดีเด่นและมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ
ไทย ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้
ลดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานลงจากหลักเกณฑ์ปกติไม่เกินสองปี 

2. กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่ได้กระท าความดี
ความชอบที่มิได้เป็นผลงานตามปกติที่ต้องกระท าในหน้าที่ หรือมิได้เป็นผู้ซึ่งมีผลงานและคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นกรณีพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

3.  กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมิได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง  ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แล้วแต่กรณี แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้นั้นสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษได้ไม่เกินสองชั้น 

(2)  เหรียญราชการชายแดน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นบุคคลผู้อยู่
ในหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน124 

(3)  การยกย่องเชิดชูเกียรติยิ่ง  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิ
ได้รับการประกาศยกย่องชูเกียรติยิ่งในกรณีที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
เป็นอย่างยิ่ง125 

                                                           
123 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550  ข้อ 17 
124 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550  ข้อ 18 
125 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550  ข้อ 19 
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(4)  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานของรัฐนับ
ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทวีคูณ 
ส าหรับใช้ในการค านวณระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง  
เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลแต่ละประเภทก าหนด126 

นอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางในการรับระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ โดยได้วินิจฉัยในกรณีการฟูองเพิกถอนกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งที่ยศ พ.ศ. 2554 ข้อที่ 2 ที่ออกมาขัดหรือแย้งต่อการนับราชการทวีคูณในการก าหนด
นิยามค าว่า จ านวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ และค าว่า จ านวนปีรับราชการรวม โดยไม่นับรวมวัน
ราชการทวีคูณ  เป็นการขัดหรือแย้งกับข้อ 20 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จ
ความชอบ พ.ศ. 2550 นั้นที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ นับระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทวีคูณ ศาลพิจารณาว่า กฎ ก.ตร. นั้นเป็นคดี
พิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา  9 วรรคหนึ่ง (1) 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการฟูองขอให้เพิกถอนกฎนั้น จะต้องฟูองภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี  ดังนั้น วันที่ 1 มิถุนายน 2554 จึงเป็นวันที่ผู้ฟูองคดีรู้ หรือ
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี เมื่อผู้ฟูองคดีได้น าคดีนี้มาฟูองต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ 25 เมษายน 
2555 จึงเป็นการยื่นฟูองคดีเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการฟูองคดี ตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ซึ่งการฟูองคดีนี้ไม่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของบุคคล 
ตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และหากศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าว่า 
โดยไม่นับรวมวันราชการทวีคูณ ส าหรับกรณีจ านวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศและกรณีจ านวนปีที่รับ
ราชการรวม ในข้อ 2 ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ. 2554 ตามค าขอ
ของผู้ฟูองคด ีก็ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แต่เฉพาะข้าราชการต ารวจที่มีวันราชการทวีคูณเท่านั้น หาได้
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมโดยตรงการยื่นฟูองคดีนี้จึงมิได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม   
นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏว่ามีเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ผู้ฟูองคดีสามารถยื่นฟูองคดีนี้ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดได้ กรณีจึงไม่มีเหตุจ าเป็น  ศาลมีค าสั่งไม่รับไว้พิจารณาและสั่งจ าหน่าย
คดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับค าฟูองนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้127  

(5) จัดสรรโควตาพิเศษส าหรับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หรือ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด   ผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรโควตาพิเศษในการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรมหลักสูตรที่หน่วยงานของ
รัฐเป็นผู้จัดหรือผู้ร่วมจัด128 
                                                           

126 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550  ข้อ 20 

127 ค าสั่งศาลปกครองที่ 364/2556 
128 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550  ข้อ 22 
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(6)  สิทธิลาพักผ่อน  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามเดือน มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปี
หนึ่งได้เพ่ิมข้ึนอีกสิบวันท าการ129 

(7)  สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาท  ทายาทของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  และถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน อันเนื่องมาจากการสู้รบ ต่อสู้ปราบปราม หรือถูกประทุษร้าย
จากสถานการณ์ความไม่สงบ และมิได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้าท างานได้ครอบครัวละหนึ่งคน นอกจากนี้
ยังมีสิทธิได้รับการจัดสรรโควตาพิเศษในการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐทุกระดับจนถึงระดับ
ปริญญาตรี130 

นอกจากค่าตอบแทนพิเศษที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว  หากกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ประจ าส านักงาน
ในพ้ืนที่พิเศษ เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ  พ.ศ.2544 
ด้วย  ซึ่งจ่ายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติราชการประจ า
ส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ  ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติ
ราชการประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ หรือได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติราชการในลักษณะประจ าตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ส านักงานในพื้นที่พิเศษ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการส าหรับการ
ปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นที่พิเศษ คนละ 1,000 บาทต่อเดือน 

โดยกระทรวงการคลังประกาศก าหนดส านักงานในพื้นที่พิเศษ  โดย
การประกาศให้กระทรวงการคลังกระท าทุกปี  โดยร่วมพิจารณากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตาม
หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

 1.  ความยากล าบากของการคมนาคม 
 2. ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือ

ป๎จจัยพื้นฐานในการด ารงชีพ 
 3.  ความเสี่ยงภัย 
 4.  ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ 
 อย่างไรก็ตาม  ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าซึ่งมีสิทธิได้รับเงิน

สวัสดิการ หากได้รับค าสั่งให้ไปช่วยเหลือราชการหรือไปรักษาราชการแทน หรือได้รับอนุญาตให้ไป
ศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานนอกส านักงานเกินกว่าสิบห้าวัน ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการส าหรับการ

                                                           
129 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550  ข้อ 23 
130 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550  ข้อ 24 และข้อ 27 
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ปฏิบัติงานประจ าส านักงาน ในพ้ืนที่พิเศษส าหรับระยะเวลาที่เกินสิบห้าวันนั้น ไม่มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษส าหรับระยะเวลาที่เกิน 15 วันนั้น 

ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
ส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนอ่ืนในลักษณะท านอง
เดียวกับเงินสวัสดิการนี้ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ านั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวหรือเงิน
ตอบแทนอ่ืนแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า การเบิกจ่ายสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงาน
ในพ้ืนที่พิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

3.2.3.4  ค่าตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยด้านอ่ืนๆ 
 การเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษกรณีปราบปรามผู้กระท าผิดหรือปราบปรามโจรผู้ร้าย   หรือกรณีการปูองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ  หรือกรณีปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหลังที่
เกิดภัยขึ้นแล้ว กล่าวคือเป็นการที่รัฐได้ก าหนดค่าตอบแทนต่างๆในเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้น   
 นอกจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงพิเศษในด้านดังกล่าวแล้ว ยังมีความเสี่ยงภัยในด้าน
อ่ืนๆที่เจ้าหน้าที่ต้องเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่  โดยรัฐก็ได้ก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในด้านอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐก่อน
เกิดภัยหรือก่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับความเสียหายขึ้น โดยได้ก าหนดค่าตอบแทนพิเศษเป็น 
“เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งพิเศษ”  ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ มีสิทธิได้รับเงิน
เพ่ิมตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน อาศัย
อ านาจตามความในข้อ 4 และข้อ 5 แห่งระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ก.พ. โดย รัฐได้หลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตราเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  ได้แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม  ดังนี้ 
 กลุ่มที่หนึ่ง การท างานที่มีสภาพการท างานไม่น่าอภิรมย์ ยากล าบาก ตรากตร า 
เสี่ยงภัย เคร่งเครียด กดดัน หรือเป็นการท างานที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์สูง ให้
ก าหนดระดับคะแนนตามลักษณะการท างานและอัตราเงินเพ่ิมเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับที่ 1  ลักษณะการท างานโดยสภาพการท างานที่ไม่น่าอภิรมย์ มีสิทธิได้รับ
อัตราเงินเพิ่มในอัตรา 1,000-2,000 บาท 
 ระดับที่ 2 ลักษณะการท างานโดยการท างานไม่น่าอภิรมย์  ยากล าบาก ตรากตร า  
เสี่ยงภัย  มีสิทธิได้รับอัตราเงินเพ่ิมในอัตรามากกว่า 2,000-3,000 บาท 
 ระดับที่ 3  ลักษณะการท างานโดยมีสภาพการท างานที่ไม่น่าอภิรมย์ ยากล าบาก 
ตรากตร า เสี่ยงภัย  เคร่งเครียด  กดดัน  ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์สูง  มีสิทธิได้รับอัตราเงิน
เพ่ิมในอัตรามากกว่า 3,000-6,000 บาท 
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 กลุ่มที่สอง  การท างานที่มีสภาพการท างานเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อาจมี
ผลกระทบต่อร่างกาย อาจก่อให้เกิดโรคจากการปฏิบัติงาน การสูญเสียอวัยวะต่าง ๆ หรือเป็นการ
ท างานที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์สูง ให้ก าหนดระดับคะแนนตามลักษณะการท างาน
และอัตราเงินเพิ่มเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 3 ลักษณะการท างานเป็นกรณีที่เสี่ยงอันตราย  มีการสูญเสียอวัยวะต่างๆ  
สิทธิได้รับอัตราเงินเพ่ิมในอัตรา 3,000-6,000 บาท 

ระดับที่ 4 ลักษณะการท างานเสี่ยงอันตราย  อาจมีผลกระทบต่อร่างกาย  อาจ
ก่อให้เกิดโรคจากการปฏิบัติงาน  มีสิทธิได้รับอัตราเงินเพิ่มในอัตรามากกว่า 6,000-10,000 บาท 

ระดับที่ 5 ลักษณะการท างานเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต  ต้องใช้ความรู้ความช านาญ
ประสบการณ์สูง  มีสิทธิได้รับอัตราเงินเพิ่มในอัตรามากกว่า 10,000-15,000 บาท 

กลุ่มที่สาม การท างานที่มีลักษณะของงานต้องใช้ความรู้  ความช านาญ 
ประสบการณ์สูงซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจ านวน
มาก มีอัตราการเข้าออกรุนแรง มีความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนสูง ให้ก าหนดระดับคะแนนตาม
ลักษณะการท างานและอัตราเงินเพิ่มเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 3 ต้องใช้ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน 
มีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจ านวนมากมีอัตราการเข้าออกค่อนข้างรุนแรง  
(20-30 เปอร์เซ็นต)์ มีความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนสูง (50-60 เปอร์เซ็นต์) สิทธิได้รับอัตราเงิน
เพ่ิมในอัตรา 3,000-6,000 บาท 

ระดับท่ี 4 ต้องใช้ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์สูงซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน มี
การสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจ านวนมากมีอัตราการเข้าออกรุนแรง  (มากกว่า 
30-40 เปอร์เซ็นต์) มีความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนสูง (มากกว่า 60-80 เปอร์เซ็นต์)   มีสิทธิ
ได้รับอัตราเงินเพ่ิมในอัตรามากกว่า 6,000-10,000 บาท 

ระดับที่ 5  ต้องใช้ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์สูงซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน 
มีการสูเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจ านวนมาก มีอัตราเข้าออก รุนแรงมาก (มากกว่า
40เปอร์เซ็นต)์ มีความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนสูง (มากกว่า80เปอร์เซ็นต์) มีสิทธิได้รับอัตราเงิน
เพ่ิมในอัตรามากกว่า 10,000-15,000 บาท  

ส าหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษจะมี
สิทธิได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้  ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพ่ิมพิเศษได้แก่เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1)  ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกลุ่ม
ต าแหน่งที่ตกลงกับส านักงาน ก.พ. มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.น.” 

2)  ผู้ปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.พ.” 
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3)  ผู้ปฏิบัติงานที่เรือนจ าตามกฎหมายราชทัณฑ์ในกรมราชทัณฑ์ตามกลุ่ม
ต าแหน่งที่ตกลงกับส านักงาน ก.พ. มีสิทธิไดร้ับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานที่
เรือนจ า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ร.” 

4)  ครูการศึกษาพิเศษในทุกส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นครู
การศึกษาพิเศษสอนคนตาบอด สอนคนหูหนวก สอนคนร่างกายพิการทางแขนขา และล าตัว และ
สอนคนป๎ญญาอ่อนที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาหรือหน่วยงานของทางราชการ  หรือในความ
ควบคุมของทางราชการมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ  ซึ่ง
เรียกโดยย่อว่า “พ.ค.ศ.” 

5)  ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวในส านักข่าวกรองแห่งชาติ โดยได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน การรวบรวมข่าว วิเคราะห์ข่าว หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
ข่าวในการติดตามสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอด  24 ชั่วโมง หรือเฝูาระวัง
เหตุการณ์หรือสิ่งบอกเหตุที่จะเกิดการก่อการร้ายหรือบ่อนท าลายความมั่นคง  เพ่ือแจ้งเตือนและ
รายงานรัฐบาลและผู้ใช้ข่าวระดับสูงทราบอย่างต่อเนื่อง มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.น.ข.” 

6)  เจ้าพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศในส านักฝนหลวงและการบินเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศและ
สื่อสารการบินตามที่ ก.พ. ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของเจ้าพกงานควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ค.จ.” 

7)  ผู้ปฏิบัติการใต้น้ าในกรมศิลปากร ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการใต้น้ า 
ได้แก่  

7.1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส ารวจและขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ า การท า
แผนผังใต้ทะเลและการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทางโบราณคดีใต้น้ า ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติการใต้น้ าซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการส ารวจและขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ า การ
ท าแผนผังใต้ทะเล และการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทางโบราณคดีใต้น้ า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ป.น. 1” 

7.2)  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส ารวจและขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ า การท า
แผนผังใต้ทะเล และการบันทึกข้อมูลต่างๆ ทางโบราณคดีใต้น้ า และมีความรู้ความสามารถในการใช้
วัตถุระเบิดใต้น้ าให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติการใต้น้ าซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการส ารวจและขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ า การท าแผนผังใต้ทะเล และการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 
ทางโบราณคดีใต้น้ าและมีความรู้ความสามารถในการใช้วัตถุระเบิดใต้น้ า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ป.น. 2” 

8)  ผู้ปฏิบัติงานทางอากาศ 
8.1)  นักบินหรือนักบินผู้ตรวจการบินบนอากาศยานเป็นประจ า มีสิทธิได้รับ

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน  หรือ
นักบินผู้ตรวจการบิน บนอากาศยานเป็นประจ า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.น.อ. 1” 

8.2) ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ (Avionics) บนเครื่องบินทดสอบ
เป็นประจ ามีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติ
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หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ (Avionics) บนเครื่องบินทดสอบเป็นประจ า ซึ่งเรียก
โดยย่อว่า “พ.น.อ. 2” 

8.3) ช่างอากาศหรือช่างเครื่องบิน บนอากาศยานเป็นประจ า มีสิทธิได้รับเงิน
เพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น ช่างอากาศหรือช่าง
เครื่องบิน บนอากาศยานเป็นประจ า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.น.อ. 3” 

9)  ผู้ปฏิบัติงานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับรักษาในศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติตามกลุ่มต าแหน่งที่ตกลงกับส านักงาน ก.พ.  ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับรักษา ด้านการตรวจ
พิสูจน์การเสพ หรือการติดยาเสพติด ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และด้านติดตามผลการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับรักษาในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  กรมคุม
ประพฤต ิซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ป.” 

10)  ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดในส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานปราบปรามและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด โดย
การสืบสวนหาข่าว การวิเคราะห์ข่าว การเฝูาตรวจและติดตามพฤติการณ์ การล่อซื้อ การตรวจค้น
จับกุม การด าเนินคดียาเสพติดโดยใช้มาตรการสมคบการยึด อายัดทรัพย์สิน การบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน การเร่งรัดติดตามและประสานคดี การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด การส ารวจพืชเสพติด การเฝูา
ระวังป๎ญหายาเสพติดในพ้ืนที่และการจัดระเบียบสังคมโดยการปฏิบัติงานต้องใช้ประสบการณ์  ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ปราบปรามและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดในส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ป.ส.” 

11)  ผู้ปฏิบัติงานทางอากาศในส านักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้แก้ไขและปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า 
“พ.น.อ. 3”  

12)  ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่เรือนจ าตามกฎหมายราชทัณฑ์ในกรม
ราชทัณฑ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานที่เรือนจ าตามกฎหมายราชทัณฑ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ในการ
บ าบัดรักษาและให้บริการทางการแพทย์กับผู้ต้องขัง หรือผู้ต้องกักขัง หรือผู้ถูกกักกัน ตลอดเวลา มี
สิทธิได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่เรือนจ า ซึ่งเรียก
โดยย่อว่า “พ.ต.ส.ร.” 

13)  ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนโดยปฏิบัติหน้าที่ในการบ าบัดรักษาและให้บริการทางการแพทย์แก่เด็กและ
เยาวชน ตลอดเวลามีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ส.พ.” 
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14)  ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มส า หรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ว.” 

15)  ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัติหน้าที่
ในการให้บริการทางการแพทย์กับผู้เสียหาย หรือผู้ต้องสงสัย หรือวัตถุพยาน หรือศพ ให้ได้รับเงินเพ่ิม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ซึ่งเรียก
โดยย่อว่า “พ.ต.ส.ว.” 

16)  ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคุมประพฤติจังหวัด  ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด
สาขา   และส านักงานคุมประพฤติประจ าศาลสังกัดกรมคุมประพฤติ  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจการควบคุมและสอดส่อง การตรวจพิสูจน์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ให้ได้รับเงินเพ่ิม ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัด ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสาขา และส านักงานคุมประพฤติประจ าศาล สังกัดกรมคุม
ประพฤต ิซึ่งเรียกโดยย่อว่า“พ.ค.ป.” 

17)  นิติกรในทุกส่วนราชการ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญ
การพิเศษ และประเภทอ านวยการ สายงานอ านวยการเฉพาะด้านต าแหน่งผู้อ านวยการเฉพาะด้าน 
(นิติการ) ระดับต้น ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ให้
ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า“พ.ต.ก.” 

18)  ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ทันตแพทย์  ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ทันตแพทย์) เภสัชกร 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (เภสัชกรรม) พยาบาลวิชาชีพ  นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นัก
กายภาพบ าบัด นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายหรือนักวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  นักกิจกรรมบ าบัดหรือนักอาชีวะบ าบัดที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านกิจกรรมบ าบัด นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตวิทยาคลินิก และ
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบัญชีก าหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราเงินเพ่ิมส า หรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้าย ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ส.” 

ส าหรับการฟูองเรียกเงินเพ่ิมพิเศษของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะ  ศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางโดยวินิจฉัยว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนที่ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ  โดยไม่มีข้อแตกต่างกันในสาระส าคัญ ต้องมีสิทธิที่จะได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ
ดังกล่าวเหมือนกันตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า  ฝุายปกครองต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันใน
สาระส าคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญแตกต่างกันก็ดี   หรือปฏิบัติ
ต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกันก็ดี  ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค  ดังนั้น เมื่อผู้
ฟูองคดีเป็นผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะเช่นเดียวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับเงินเพ่ิม
พิเศษตามมติผู้ถูกฟูองคดีโดยไม่มีข้อแตกต่างกัน  แต่การที่ผู้ถูกฟูองคดีมีมติไม่ให้เงินเพ่ิมพิเศษแก่ผู้
ฟูองคดีด้วย  จึงเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  มติผู้ถูกฟูองคดีดังกล่าวขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 
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30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอนมติ
ดังกล่าว131  
 หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ   รัฐจะ
ก าหนดค่าตอบแทนในลักษณะพิเศษในลักษณะที่เรียกว่า “บ าเหน็จความชอบ” อันมีลักษณะเป็นสิ่ง
ตอบแทนหรือรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษและเจ้าหน้าที่ผู้ได้รั บความ
เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษอันเป็นคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ  โดยบ าเหน็จ
ความชอบเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานบุคคล  เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
ข้าราชการมีก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   โดยในการพิจารณาให้ บ าเหน็จ
ความชอบของรัฐนั้นมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ ดังนี้132  
 1)  ต้องมีลักษณะเป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานมีความดีความชอบ หรือ
ผลงานที่ได้ปฏิบัติแก่หน่วยงานและประเทศชาติดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่พิเศษกว่าผู้ที่มีความดี
ความชอบหรือผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติธรรมดาหรือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
ส่วนรวมเป็นที่ประจัก 
 2)  การพิจารณาบ าเหน็จความชอบต้องมีวิธีการพิจารณาและให้เกิดผลในด้านการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือเป็นการจูงใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอันที่จะส่งผลต่อ
การบริหารงานโดยส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยนโยบายและวัตถุประสงค์
ในการให้บ าเหน็จความชอบนั้นๆ โดยก าหนดไว้ว่าการให้บ าเหน็จความชอบนั้นๆ มีแนวทางและ
วัตถุประสงค์เพ่ืออะไร มิใช่ใช้เบี่ยงเบนเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น ชดเชยการที่ได้รับเงินเดือนน้อย 
เป็นต้น  
 3) การพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบต้องค านึงถึงหลักความเสมอภาค  ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคล การพิจารณาตัดสินหรือตอบแทนผลงานหรือความดีความชอบ
จะต้องยึดหลักการของระบบคุณธรรม โดยเฉพาะยึดหลักความเสมอภาคในการให้บ าเหน็จความชอบ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยประกาศและให้ข้าราชการทราบและเข้าใจร่วมกัน 
 4)  การพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน  ซึ่งจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนกฎหมาย
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการให้บ าเหน็จความชอบนั้นๆ โดยระเบียบ หลักเกณฑ์หรือ
กฎหมาย ซึ่งจะก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาและให้บ าเหน็จความชอบไว้ถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน เช่น วัตถุประสงค์ขั้นตอนแนวทางการพิจารณา หลักเกณฑ์การให้บ าเหน็จ
ความชอบ เป็นต้น 

5)  การพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบจะต้องมีวิธีการและเครื่องมือช่วยพิจารณา
และตัดสินของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการให้บ าเหน็จความชอบ
นั้นๆ ด้วยมิใช่แต่แนวทางกว้างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์

                                                           
131 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.14/2548 
132 นิตยา ศรลัมพ์, เรื่องเดิม, หน้า 17-20. 
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เท่านั้น  เพราะการมีแต่แนวทางกว้างๆ จะท าให้การพิจารณาไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้ง
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อไปอีกด้วย   โดยวิธีการหรือเครื่องมือช่วยพิจารณาและตัดสินการให้
สิ่งจูงใจ ได้แก่ วิธีการและเทคนิคที่ใช้วัดและพิจารณาว่าความดีความชอบหรือผลงานของผู้ใดอยู่ใน
เกณฑ์ดีเด่นที่สมควรได้รับรางวัลหรือบ าเหน็จความชอบ ทั้งนี้เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาใน
การพิจารณาตัดสินใจให้มีหลักเกณฑ์และเกิดความเป็นธรรมในการพิจารณา  เช่น  การวัดและการ
ประเมินผลงาน  การประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  ส่วนรูปแบบการพิจารณานั้นอาจ
มีทั้งการพิจารณาโดยผู้บังคับบัญชาหรือมีคณะกรรมการ หรือมีท้ัง 2 แบบคู่กันไป 

6)  บ าเหน็จความชอบมีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์ เช่น บ าเหน็จความชอบ
บางอย่างมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบแทนผลงานดีเด่น โดยให้เป็นเงินหรือเงินเดือน เช่น  การเลื่อนชั้น
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 2 ชั้น แต่บ าเหน็จความชอบบางอย่างก็ให้เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติใน
ระดับสูง เช่น เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา เป็นต้น หรือบ าเหน็จความชอบบางอย่างเป็นการตอบ
แทนความสามารถ โดยให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นไป เป็นต้น 

ผู้พิจารณาโดยทั่วไป ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือหัวหน้าส่วนราชการใน
กรณีให้บ าเหน็จความชอบภายในหน่วยงาน ในกรณีที่เป็นการบ าเหน็จความชอบที่เป็นส่วนรวมอาจมี
คณะกรรมการช่วยพิจารณาเสนอองค์กรที่มีอ านาจตัดสิน เช่น  คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนั้น
ท าหน้าที่ พิจารณาตัดสินจากข้อเสนอองค์กรที่มีอ านาจตัดสินใจ เช่น คณะรัฐมนตรี  หรือ
คณะกรรมการนั้นท าหน้าที่พิจารณาตัดสินจากข้อเสนอของหน่วยงานเป็นต้น  ทั้งนี้ผู้พิจารณาจะต้อง
มีแนวการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 1-2 ที่กล่าวมาเป็นหลักในการพิจารณาและตัดสิน 
เป็นต้น  นอกจากนี้ตัวข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับผลการพิจารณาการให้บ าเหน็จ
ความชอบ ดังนั้น ในองค์ประกอบส่วนนี้จึงต้องให้ความร่วมกันในระบบวิธีการและหลักเกณฑ์การให้
บ าเหน็จความชอบ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเห็นความส าคัญของการให้บ าเหน็จความชอบ 

หลักเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้  ต่างก็เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินการให้บ าเหน็จ
ความชอบบรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการให้บ าเหน็จความชอบ การขาดองค์กรประกอบ
ใดองค์ประกอบหนึ่งไปย่อมท าให้การพิจารณาและตัดสินขาดความสมบูรณ์และก่อให้เกิดป๎ญหาการ
พิจารณาต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องวิธีการและเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชา และหัวหน้า
งานได้ใช้เป็นแนวการพิจารณาด้วย มิฉะนั้นการพิจารณาจะเกิดความลักลั่นขาดแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน ผลที่ตามมาก็คือ ข้าราชการจะเสียขวัญและหมดก าลังใจในการท างาน การให้บ าเหน็จความ
ตอบแทนที่จะเป็นสิ่งจูงใจก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่จูงใจผู้ปฏิบัติงานได้ 
 3.2.3.5  การใช้สิทธิเรียกร้องหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

โดยหลักแล้วนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนที่จะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายนั้น  โดย
หน่วยงานที่รับผิดนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐกับความเสียหายที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับด้วย133 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ เสี่ยงภัย
พิเศษ  เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้ 2 กรณ ีดังนี้ 

                                                           
133 นันทวัฒน์  บรมานันท์, กฎหมายปกครอง, หน้า 488. 
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1)  หน่วยงานภายในฝุายปกครอง 
เมื่อมีข้าราชการอยู่ในเกณฑ์จะได้รับสิทธิกรณีปฏิบัติหน้าที่ในการ

ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกิดขึ้น มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนให้หัวหน้าส่วน
ราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ  ส่งเรื่องและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า  ทั้งนี ้ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่มีกรณี
นั้นเกิดขึ้นหรือในกรณีที่ต้องรอฟ๎งผลคดี ให้นับแต่วันที่รู้ผลแห่งคดีนั้น และให้คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งค าวินิจฉัยให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็น
กรมหรือผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการรับรองค าวินิจฉัยนั้นเมื่อ
หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการแล้ว ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง 

ส าหรับผู้อยู่ในเกณฑ์จะได้รับสิทธิกรณีในลักษณะของการปูองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ  ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตั้งแต่ผู้
บัญชาการกองพล  ผู้บังคับการต ารวจ  อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป 
จ าต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายใน 7 วันเพ่ือสอบสวน
รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานให้ครบถ้วน และด าเนินการขอรับสิทธิต่อคณะกรรมการพิจารณา
บ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และค่าช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) โดยปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน  ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่เกิดเหตุ โดยในการเสนอขอรับสิทธิรวมทุกขั้นตอน จะต้อง
แล้วเสร็จสามารถส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และค่า
ช่วยเหลือได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ถึงแก่ความตายหรือวันออกจากราชการหรือวันต้นปีงบประมาณ
ถัดจากปีงบประมาณท่ีกระท าความชอบ แล้วแต่กรณี 

ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสิทธิเรียกร้องความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนภาคใต้จากรัฐ โดยการร้องขอต่อกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้นสังกัด  และหน่วยงานต้นสังกัดส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้พิจารณาและอนุมัติการให้บ าเหน็จ
ความชอบหรือเยียวยาความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่
กฎหมายก าหนด  โดยปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ 

2)  ศาลปกครอง 
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจได้รับการเยียวยาความเสียหายจากหน่วยงาน

ภายในฝุายปกครองจากการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษแล้ว    หาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเยียวยาความเสียหายโดยองค์กรภายในฝุายปกครองไม่เกิดความเป็นธรรม
หรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้เสียหายอาจร้องขอการเยียวยาความเสียหายโดยศาลได้  โดย
การใช้สิทธิฟูองเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครอง    

ส าหรับการเยียวยาความเสียหายโดยศาลปกครอง  การเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษของเจ้าหน้าที่ โดยตรง  ซึ่งการเยียวยาความ
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เสียหายในลักษณะเช่นนี้เป็นไปตามที่กฎหมายนั้นๆ เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จ
ความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือ
ช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 
หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 โดย
เยียวยาความเสียหายในลักษณะต่างๆ เช่น  การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ เงินช่วยเหลือ ค่า
ทดแทน ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ  เมื่อได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยองค์กรภายในฝุายปกครอง
โดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่หรือทายาทผู้มีสิทธิสามารถเรียกร้องสิทธิดังกล่าวได้โดยร้อง
ขอต่อศาลปกครองได้ นอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเรียกร้องความเสียหายให้รัฐรับผิดในการเยียวยา
ความเสียหายจากรัฐตามความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อเจ้าหน้าที่แล้ว  รัฐเองก็สามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐรับผิดได้หากเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการกระท าละเมิดอันเกิดจากการ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงรัฐสามารถไล่เบี้ยได้ หรืออาจเป็นกรณีอ่ืนที่รัฐสามารถเรียกจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ เช่น การฟูองเรียกเงินคืนแก่ข้าราชการผู้ที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ อันเป็นความรับ
ผิดอย่างอ่ืนของรัฐที่รัฐสามารถเรียกกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหง พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542   

โดยศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางกรณีหน่วยงานทางปกครองฟูอง
ขอให้อดีตข้าราชการที่ถูกไล่ออกจากราชการคืนบ านาญและเงินอ่ืนๆ เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับ
ผิดอย่างอ่ืนของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าทีตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
จึงอยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ134  ได้แก่ กรณีการที่ข้าราชการถูกปลดออกจากกรมไปรษณีย์โทรเลขซึ่งมีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ต่อมาหน่วยงานนั้นได้โอนมาเป็นส่วนราชการของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  และได้เพ่ิมโทษจากปลดออกเป็นไล่ออกจากราชการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะหน่วยงานทางปกครองซึ่งรับโอนกิจการ
ไปรษณีย์และเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ ามาจากกรมไปรษณีย์โทรเลข  จึงมีสิทธิ
เรียกร้องให้ผู้ถูกฟูองคดีคืนเงินบ าเหน็จบ านาญและผลประโยชน์อ่ืนที่ได้รับไประหว่างที่มีค าสั่งปลด
ออกจากราชการ  และสามารถฟูองร้องบังคับตามสิทธินั้นได้  นับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีทราบค าสั่งเพ่ิม
โทษให้ไล่ออก อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ135  หรือกรณีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ฟูองคดี)  มีค าสั่งลงโทษไล่ผู้
ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นลูกจ้างประจ าของส านักงานฯ กรณีละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันกับเป็นเวลา
เกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ส านักงานฯ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟูองคดีให้คืนเงินเดือน
และเงินเพ่ิมพิเศษค่าครองชีพที่ส านักงานฯ ได้จ่ายให้ในช่วงที่ผู้ถูกฟูองคดีได้ละทิ้งหน้าที่ แต่ผู้ถูกฟูอง
คดีมิได้น าเงินมาช าระแต่อย่างใด  ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีช าระเงินดังกล่าว
พร้อมด้วยดอกเบี้ย  เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ

                                                           
134 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 569/2550 
135 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 699/2550   
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ละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ136 และนอกจากนี้ยังมีกรณีหน่วยงานทางปกครองฟูองขอให้ข้าราชการคืนเงิน
ประจ าต าแหน่งที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ เช่น  กรณีหน่วยงานทางปกครองฟูองขอให้ข้าราชการคืนเงิน
ประจ าต าแหน่งที่ได้รับโดยไม่มีสิทธิ โดยศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางว่า แม้ผู้ถูกฟูองจะได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งโดยสุจริต โดยไม่รู้ว่าไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งที่เคยได้รับอยู่ในต าแหน่งเดิม 
แต่เมื่อปรากฏภายหลังว่าผู้ถูกฟูองรับเงินประจ าต าแหน่งไปโดยมิชอบ ก็ต้องรับผิดคืนเงินประจ า
ต าแหน่งจึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากค าสั่ง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542137  

จากการศึกษาความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทย จะเห็นได้ว่า
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดจากการปฏิบั ติ
หน้าที่โดยทั่วไป หรือความเสียหายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ รัฐจ าเป็นที่ต้องเข้ามารับ
ผิดในความเสียหายอันเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และท าให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐมีหลักประกันและมีแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่อย่างไรก็ตามในการ
เยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น การเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยปกติทั่วไป กับการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษก็จะมีลักษณะในการเยียวยาความเสียหายที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหน้าที่โดยเสี่ยงภัยพิเศษก็จะได้รับการเยียวยาความเสียหายที่สูงกว่าการปฏิบัติหน้าที่
โดยปกติ โดยได้รับการเยียวยาความเสียหายในการก าหนดค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือต่างๆ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้กับรัฐ
ต่อไป  ส าหรับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในระบบกฎหมายไทยนั้นจากที่ได้ศึกษาไปนั้นพบว่าระบบกฎหมาย
ในการรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ต่างก็มีข้อดีและข้อเสีย รวมไปถึงป๎ญหาหลายประการ ดังนั้นใน
การศึกษาวิเคราะห์ถึงป๎ญหาของหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยง
ภัยพิเศษจึงจ าเป็นที่ต้องน าแนวคิดของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ย งภัย
พิเศษในระบบกฎหมายต่างประเทศมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบถึงข้อดีข้อเสียของระบบกฎหมาย
ของต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งผู้ศึกษาจะท าการศึกษาในบทที่ 4 ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ต่อไป  

   

 
 
 
 
 

                                                           
136 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 461/2553 
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บทท่ี 4 
 

ความรับผิดของรัฐตอ่เจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายต่างประเทศ 
  

 

 ในการศึกษาความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายต่างประเทศนั้น ผู้ศึกษาได้
ศึกษาความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส  เยอรมัน  โดยในแต่ละ
ประเทศก็จะมีหลักเกณฑ์ความรับผิดที่มีลักษณะแตกต่างๆกันตามแต่ละประเทศ  โดยผู้ศึกษาขอ
จ าแนกรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1  ความรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในระบบกฎหมาย 

ฝรั่งเศส 
 

การศึกษาความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในแนวคิดเรื่องของความรับผิดของรัฐในประเทศฝรั่งเศสได้อย่างชัดเจนผู้ศึกษา ได้ศึกษาถึงที่มาของ
ความรับผิดของรัฐ ตลอดจนการเยียวยาความเสียหายของความรับผิดของรัฐ และหน่วยงานผู้รับผิด
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1.1  ที่มาของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในระบบ

กฎหมายฝรั่งเศส 
จากที่ได้กล่าวถึงพัฒนาการความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศฝรั่งเศสในบทที่ 2 จะ

เห็นได้ว่าในอดีตนั้น จะมีหลักส าคัญคือความไม่ต้องรับผิดของอ านาจมหาชน ซึ่งหมายความรวมถึง รัฐ
ไม่ต้องรับผิดใดๆต่อความเสียหายที่ตนได้ก่อขึ้น ซึ่งถือเป็นเอกสิทธิ์ของรัฐประการหนึ่ง  แต่อย่างไรก็
ตามแนวคิดดังกล่าวได้พัฒนาการไปเรื่อยๆจนกระทั่งเปลี่ยนไปในที่สุดว่า ฝุายปกครองต้องรับผิดชอบ
ในการกระท าของตน จากค าวินิจฉัยขัดกันในคดี Blanco ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1873 ต่อมา
ภายหลังได้มีพัฒนาการความรับผิดของรัฐอย่างจริงจังมาจนถึงป๎จจุบัน     

ส าหรับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส  มีที่มาจาก
แหล่งที่มา 2 แหล่ง คือ แหล่งที่มาจากแนวค าพิพากษาของศาล และแหล่งที่มาจากบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายของฝุายนิติบัญญัติ  โดยความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่โดยปราศจากความผิดที่มีแหล่งที่มา
หรือได้รับการพัฒนามาจากค าพิพากษาของศาลนั้นเป็นกรณีที่อยู่ภายใต้หลักทั่วไปส าหรับความรับผิด
ของรัฐ แต่ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่โดยปราศจากความผิดที่มีแหล่งที่มาจากบัญญัติแห่ง
กฎหมายของฝุายนิติบัญญัติ ถือเป็นความรับผิดในกรณีระบบพิเศษซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของหลัก
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ทั่วไปส าหรับความรับผิดของรัฐ โดยผู้ศึกษาขออธิบายความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษจากทั้งสองแหล่งที่มา ดังนี้ 
  

4.1.2  หลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  
โดยปกติแล้วเมื่อมีการกระท าคามผิดเกิดขึ้น  ผู้กระท าความผิดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดของตน  แต่ในบางกรณี ความรับผิดอาจเกิดขึ้นได้แม้
ความเสียหายที่เกิดข้ึนอาจมิได้มาจากการกระความผิด  ส าหรับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  ถือว่าเป็นความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่ง
ความรับผิดโดยปราศจากความผิดนี้ เป็นผลมาจากความต้องการที่จะไม่ปล่อยให้เกิดกรณีที่มีความ
เสียหายเกิดขึ้น  โดยไม่มีการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายซึ่งเป็นผลมาจากแนวความคิดในเรื่องการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาติ และตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐานที่ชัดเจน 2 หลักการ ได้แก่ หลักความเสมอ
ภาคของบุคคลในการรับภาระสาธารณะ และหลักความเสี่ยงภัย138 

เนื่องจากความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  เป็นความรับผิด
ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรง  โดยที่มาของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่โดย
ปราศจากความผิดนั้นมีที่มาจากแหล่งที่มา 2 แหล่ง คือ แหล่งที่มาจากแนวค าพิพากษาของศาล และ
แหล่งที่มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายของฝุายนิติบัญญัติ  โดยความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมีแหล่งที่มาหรือได้รับการพัฒนามาจากค าพิพากษาของศาลนั้นเป็นกรณีที่
อยู่ภายใต้หลักทั่วไป  ส าหรับความรับผิดของรัฐ แต่ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่โดยปราศจาก
ความผิดที่มีแหล่งที่มาจากบัญญัติแห่งกฎหมายของฝุายนิติบัญญัติ  ถือเป็นความรับผิดในกรณีระบบ
พิเศษซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของหลักท่ัวไปส าหรับความรับผิดของรัฐ โดยผู้ศึกษาขออธิบายความรับผิด
ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษจากท้ังสองแหล่งที่มา ดังนี้ 

4.1.2.1  แนวบรรทัดฐานค าพิพากษาของศาล 
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษได้มีการบัญญัติไว้

ในบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของหลักทั่วไป  ดังนั้นในกรณีที่ไม่มี
กฎหมายบัญญัติไว้  ศาลปกครองก็อาจน าหลักความรับผิดของรัฐโดยน าหลักความรับผิดของรัฐจาก
ทฤษฎีความเสี่ยงภัย และทฤษฎีหลักการสูญเสียความเสมอภาคของพลเมืองต่อการรับภาระสาธารณะ
มาปรับใช้ในการวินิจฉัยคดีพิพาท  

โดยความรับผิดที่มีพ้ืนฐานมาจากหลักความเสมอภาคของบุคคลในการรับภาระ
สาธารณะนั้น เป็นกรณีที่เป็นการชดเชยความเสียหายแก่บุคคลที่ต้องรับภาระสาธารณะหรือความ
เสียหายที่เกิดจากกิจกรรมที่ท าไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเกินขอบเขตหรือไม่ได้สัดส่วนกับความ
เสียหายที่บุคคลนั้นได้รับ   ส่วนความรับผิดโดยปราศจากความผิดที่มีพ้ืนฐานมาจากหลักความเสี่ยง
ภัยนั้นเป็นกรณีที่การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงภัย อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอ่ืน  ซึ่งตามหลักความเสี่ยงภัยนี้รัฐถูก
บังคับให้จัดการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายดังกล่าว   ซึ่งตามแนวค า

                                                           

 138 กาญจน์กนก อติสุธาโภชน์, เรื่องเดิม, หน้า 49. 
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พิพากษาของสภาแห่งรัฐที่ได้น าหลักการทั้งสองมาใช้กับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ได้แก่
กรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1)  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการท างานโดยมีความเสี่ยงภัย 
ก่อนที่จะมีกฎหมายบัญญัติให้มีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจาก

อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่หรือคนงานของรัฐซึ่งได้รับบาดเจ็บ  ศาล
ปกครองสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยให้รัฐรับผิดจ่ายค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวเจ้าหน้าที่อัน
เนื่องมาจากการท างานของเจ้าหน้าที่ในกิจการที่เสี่ยงภัยของฝุายปกครอง  แม้ฝุายปกครองจะไม่ได้
กระท าความผิดก็ตาม  โดยเป็นความรับผิดที่ฝุายปกครองมีต่อข้าราชการหรือบุคลากรประเภทถาวร 
(les agents permanents) โดยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยในคดี Cames ดังนี้ 

ในค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด คดีคามส์ (Cames) ลงวันที่ 21 
มิถุนายน ค.ศ. 1895 โดยคดีมีข้อเท็จจริงว่า  คนงานของคลังอาวุธแห่งเมืองตาร์บส (Tarbes)  ชื่อ
นาย Cames ท าหน้าที่หลอมเหล็กได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดโลหะกระเด็นถูกมือซ้ายจนมือใช้การไม่ได้  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสงครามได้สั่งจ่ายเงินชดเชยให้   แต่เขาได้ฟูองเรียกร้องเงินชดเชย
เพ่ิมข้ึน139 

ศาลปกครองวินิจฉัยว่า นายคามส์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ  นอกจากนี้อุบัติเหตุนั้นก็ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเลยของนายคามส์  
การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสงครามได้มีการต่อสู้ว่าไม่ได้เกิดจากความผิดของของฝุายปกครอง
หรือเกิดจากความผิดของรัฐ การที่ได้จ่ายเงินชดเชยจึงเป็นเสมือนเงินช่วยเหลือซึ่งได้ก าหนดจ านวน
เงินค่าชดเชยให้แก่คนงานผู้ได้รับความเสียหายเป็นจ านวนแน่นอน คือ 600 ฟรังส์ต่อเดือนนับตั้งแต่
วันที่ผู้เสียหายขาดรายได้จากเงินประจ านั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นจ านวนเงินที่เหมาะสมแล้ว   
จึงสั่งยกค าฟูองของนายคามส์140 

คดีนี้ วางหลักในเรื่องความรับผิดของรัฐในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้น
มิได้เกิดจากความผิดของผู้ใดเลย  กล่าวคือ  ผู้เสียหายไม่ได้มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นขึ้น   ใน
ขณะเดียวกันความเสียหายนั้นก็ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดหรือบกพร่องของหน่วยงาน  ซึ่งหาก
พิจารณาตามหลักกฎหมายหมายแพ่งแล้ว   ผู้เสียหายจะไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากหน่วยงาน  แต่
อย่างไรก็ตามหลักในคดี Blanco เมื่อความเสียหายที่เกิดข้ึนสืบเนื่องจากบริการสาธารณะจึงไม่จ าเป็น
ที่ต้องน าหลักกฎหมายแพ่งมาปรับใช้  ดังนั้น  เมื่อความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมหนึ่งในการ
ปูองกันประเทศ ตุลาการผู้แถลงคดีโรมิเออ (Romieu)  จึงเสนอว่า “เป็นหน้าที่ของตุลาการศาล
ปกครองที่จะพิจารณาคดีโดยใช้จิตส านึกของศาลที่สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการก าหนด
สิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ในการด าเนินบริการสาธารณะ   โดยเฉพาะรัฐ  

                                                           

 139 นันทวัฒน์   บรมานันท์ , หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส , พิมพ์ครั้งที่  3 
(กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 2547), หน้า 178. 
 140 บุบผา  อัครพิมาน, “ค าวินิจฉัยและข้อสังเกตในคดีเกี่ยวกับความรับผิดของฝุายปกครอง
ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส,” ใน รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1: กฎหมายปกครอง ภาคสาร
บัญญัติ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลปกครอง, ม.ป.ป.), หน้า 338-339. 
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จ าเป็นต้องเป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนต่อความเสี่ยงภัยที่บุคคลนั้นอาจได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่  ดังนั้น  หากอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ไม่มีความผิด  รัฐจึง
จ าต้องรับผิดและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว”141 

จากผลแห่งคดีนี ้ท าให้ศาลปกครองสูงสุดน าหลักความรับผิดชอบโดยไม่
มีการกระท าผิดมาใช้กับกรณีอ่ืนๆ  โดยอ้างทฤษฎีว่าด้วยความเสี่ยงภัยในวิชาชีพ  ซึ่งต่อมาได้มี
กฎหมายออกมาเป็นหลักประกันให้กับคนงานในการปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนจ านวน
มาก142 

2)  ความรับผิดของรัฐต่อผู้ร่วมด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะเป็น
การชั่วคราวหรือเป็นอาสาสมัคร 

นอกจากศาลปกครองสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยให้มีการคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในคดีของ Came  ลงวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 
1895 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  ศาลปกครองสูงสุดยังได้มีค าวินิจฉัยให้มีการจ่ายค่าเสียหายให้กับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการร่วมด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นอาสาสมัคร
ด้วย  โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมของฝุายปกครองอย่าง
ชั่วคราวหรือโดยสมัครใจ  ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการต่างๆของการเข้ามาเป็นข้าราชการและไม่ ได้รับ
สิทธิประโยชน์หรือความคุ้มครองใดๆ ในฐานะที่เป็นข้าราชการ  ความรับผิดชอบที่บุคคลเหล่านั้นจะ
ได้รับจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งทฤษฎีว่าด้วยความเสี่ยงภัย   โดยศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางไว้ใน
ค าวินิจฉัยส าหรับผู้ร่วมด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะเป็นการชั่วคราวหรื อเป็นอาสาสมัคร
ออกเป็น 2 กรณ ีกล่าวคือ 

กรณีแรก ความรับผิดของรัฐต่อผู้ร่วมด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ
เป็นการชั่วคราวหรือเป็นอาสาสมัครโดยได้รับค าสั่งจากรัฐ 

ในค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด คดี Chavat ลงวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ 
1943  โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้สั่งให้บุคคลหนึ่งซึ่งบังเอิญอยู่ในเหตุการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ต ารวจก าลังสกัดจับคนร้าย  ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจจับคนร้ายและผลจากการนั้นท าให้
บุคคลดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยให้รัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลที่
ช่วยเหลือต ารวจดังกล่าวโดยไม่ค านึงว่ารัฐจะมีความผิดหรือไม่เพราะถือว่ากรณีนี้รัฐบังคับให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือรัฐอันเป็นผลให้เกิดความสัมพันธ์ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการระหว่างรัฐกับบุคคล
ดังกล่าวขึ้น143 

นอกจากนี้  คดีที่ คล้ ายกันในค าวินิจฉัยศาลปกครองสู งสุด  คดี 
Commune de Saint -Priest -la -Plaine ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946  โดยคดีมีข้อเท็จจริง
                                                           

 141 เรื่องเดียวกัน, หน้า 338-339. 
 142 กาญจน์กนก อติสุธาโภชน์, เรื่องเดิม, หน้า 51. 
 143 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ: ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมาย
เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ  (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 
181. 
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ว่า  เทศบาลเมือง St.-Priest-la-Plaine ได้จัดงานและรับสมัครอาสาสมัครเพ่ือท าหน้าที่ในการจุด
ดอกไม้ไฟ โดยมีอาสาสมัครสองคนคือ นาย Rance และนาย Nicaud  ได้ยอมช่วยเหลือเทศบาลโดย
สมัครใจตามค าขอของนายยกเทศมนตรี ท าหน้าที่ในการจุดพลุและดอกไม้ไฟ  และต่อมาได้รับ
บาดเจ็บขณะท างานดังกล่าว  เนื่องจากดอกไม้ไฟระเบิดก่อนเวลา โดยอาสาสมัครมิได้ประมาท  
ความเสียหายที่อาสาสมัครได้รับเกิดจากการที่เข้าร่วมจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้จัดท า144  

ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า เทศบาลจึงต้องรับผิดส าหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยเทศบาลมิได้โต้แย้งค าสั่งของสภาจังหวัดที่ตนต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ดังนั้น  ค าสั่งของจังหวัดที่ให้เทศบาลรับผิดสองในสามของความเสียหายจึงไม่
ชอบ  เมื่อเทศบาลมิได้โต้แย้งจ านวนค่าเสียหายที่ก าหนดโดยสภาจังหวัด  จึงคงจ านวนค่าเสียหาย
ดังกล่าวไว้ และให้เทศบาลชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายทั้งจ านวน รวมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้น าคดี
ไปฟูองร้องยังสภาจังหวัด  และให้เทศบาลรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการด าเนินคดี
ทั้งหมด145 

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักเรื่องความรับผิดของรัฐต่อความ
เสียหายที่เกิดแก่อาสาสมัครที่เข้ามารับอาสาท างานให้รัฐว่า  รัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กับ
อาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานที่ตนรับอาสา แม้รัฐจะไม่ได้กระท าความผิดก็ตาม 
กล่าวคือการน าหลักความรับผิดโดยปราศจากความผิดมาใช้กับกรณีดังกล่าว146 

กรณีที่สอง  ความรับผิดของรัฐต่อผู้ร่วมด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นอาสาสมัครโดยมิได้ร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐ 

กรณีค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดี Pinguet ลงวันที่ 17 เมษายน 
ค.ศ.1953  ศาลปกครองสูงสุดยังได้ขยายความการช่วยเหลือรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ให้กว้างขึ้นโดยไม่
จ ากัดบุคคลที่เข้าช่วยเหลือรัฐในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องเข้าช่วยเหลือเพราะได้รับค าสั่ง   แม้การเข้า
ช่วยเหลือดังกล่าวจะเป็นไปด้วยความสมัครใจและบุคคลผู้ให้การช่วยเหลือการปฏิบัติหน้ าที่ของ
ข้าราชการได้รับบาดเจ็บ  รัฐก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้  อย่างไรก็ตามต้องไม่ปรากฏว่าการได้รับ
บาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ให้การช่วยเหลือข้าราชการเอง  หรือเป็นกรณีที่การให้ความ
ช่วยเหลือข้าราชการไม่มีความจ าเป็น (คดี Grigny ลงวันที่ 11 ตุลาคม  ค.ศ.1957) และนอกจากนี้
หลักความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิดจะไม่ใช้กับผู้ต้องขังซึ่งช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ใน
เรือนจ า (คด ีVaque ลงวันที่ 25  มกราคม  ค.ศ. 1952)147 

นอกจากนี้ ในคดีที่คล้ายกันในค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด  คดี 
Commune de coueron ลงวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.1990 โดยมีข้อเท็จจริงว่า เทศบาล Coueron 

                                                           
144 กาญจน์กนก อติสุธาโภชน์, เรื่องเดิม, หน้า 51. 

 145 บุบผา  อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 354. 
146 ฉันทิกา  กุลธ ารงค์, เรื่องเดิม, หน้า 101-102. 
147 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ: ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมาย

เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ, หน้า 181. 
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โดยนายกเทศมนตรียื่นค าร้องขอให้ศาลยกเลิกค าพิพากษาของศาลปกครองของศาลต้นที่วินิจฉัยให้
จ่ายค่าสินไหมทดแทนความเสียหายกรณีการตายของสามีให้หญิงหม้ายและลูก เนื่องจากการที่
พยายามเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพ้ืนที่ของเทศบาล Coueron เนื่องจากตามกฎหมายของ
เทศบ้านก าหนดให้เป็นหน้าที่ของต ารวจท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือที่จ าเป็นเมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้น  ดังนั้น เนื่องจากสามีของหญิงหม้ายผ่านมาในเส้นทางและเห็นว่าจ าเป็นที่ต้องให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  โดยเข้าอาสาช่วยเหลือซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่น การที่ศาล
ปกครองได้ให้ความช่วยเหลือแก่หญิงหม้ายและลูกจึงถึงว่ามีความเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามมีคดีที่
คล้ายกันซึ่งเป็นกรณีผู้ช่วยเหลือได้รับบาดเจ็บขณะจับกุมโจรปล้นธนาคาร โดยคดีเหล่านี้ผู้เสียหาย
ได้รับการชดเชยความเสียหายทั้งสิ้น148 

ดังนั้น บุคคลที่เข้ามาจัดท าบริการสาธารณะโดยการให้ความช่วยเหลือผู้
ที่ตกอยู่ในอันตราย จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐก็ต่อเมื่อการกระท าการให้ความช่วยเหลือจะต้องเป็น
ความต้องการของผู้ที่ได้รับความเสียหายที่มีความเร่งด่วน และมีความจ าเป็น หากมีการเข้าช่วยเหลือ
โดยไม่มีความจ าเป็นเร่งด้วยก็จะไม่อยู่ในความรับผิดของรัฐ   (ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดคดี 
Guinard ลงวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1981)  

ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะโดยตรงก็จะไม่อยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย (ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด คดี Narcy ลงวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1983) 
เป็นการยากที่จะมีการแยกความแตกต่างระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะและผู้เข้าช่วยเหลือจัดท า
บริการสาธารณะ  นอกจากนี้การร้องขอค่าเสียหายจะไม่ได้การเยียวยาความเสียหาย   หากการ
กระท าของผู้เข้าช่วยเหลือได้รับความเสียหายโดยไม่ได้เกิดจากการจัดท าบริการสาธารณะ149 

นอกจากศาลปกครองสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยให้มีการจ่ายค่าเสียหายให้กับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บขณะช่วยด าเนินการบริการสาธารณะแล้ว  ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยให้รวมไป
ถึงผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ตัวอย่างเช่น  ในคดี Tesson ลงวันที่ 25 กันยายน  ค.ศ. 1970 เป็น
คดีที่หญิงหม้ายซึ่งสามีเสียชีวิตขณะพยายามช่วยเด็กที่ก าลังจมน้ า  ได้รับค่าเสียหายโดยไม่ปรากฏว่า
บุคคลใดมีการกระท าที่เป็นความผิด ซึ่งมีข้อเท็จจริงคล้ายกันกับในคดี Commune de Coggia ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม  ค.ศ.1977 เป็นกรณีที่มีผู้เข้าช่วยเหลือเด็กที่ก าลังจมน้ าจนผู้ช่วยเหลือเสียชีวิต  
หรือในคดี Ferlin ลงวันที่  18 มกราคม ค.ศ. 1984 และคดี Galtie ลงวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1993 
ให้จ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บขณะเข้าช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย   ถ้าการกระท าของ
ผู้ช่วยเหลืออยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  การกระท านั้นเกิดเป็นความเสียหายในการที่
เข้าช่วยเหลือท าหน้าที่เป็นตัวแทนให้บริการสาธารณะ  ซึ่งอธิบายได้จากการมีกฎหมายบัญญัติให้
บุคคลต้องเข้าช่วยเหลือผู้อยู่ในอันตราย คือ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 223-6(2)150 

3) ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

                                                           
148 Duncan Fairgrieve, op. cit., pp. 142-143. 
149 ฉันทิกา  กุลธ ารงค์, เรื่องเดิม, หน้า 101-102. 
150 เรื่องเดียวกัน, หน้า 101. 
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ในคดีนายแพทย์ Giry  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1956  โดยคดีมี
ข้อเท็จจริงคดีนี้ เกิดขึ้น ณ โรงแรมบอนนโอเบร์จ (Bonhe Auberge) ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1949 
โดยได้มีคนพบร่างของเจ้าหน้าที่โรงแรมและลูกค้าของโรงแรมภายในห้องพักของพวกเขา จึงได้โทร
เรียกนายแพทย์แปร์ริแอร์ (Perrier) และแจ้งต ารวจ เมื่อนายแพทย์แปร์ริแอร์มาถึงที่เกิดเหตุ ได้ตรวจ
พบว่าเจ้าของโรงแรมได้ถึงแก่ความตายแล้ว  จึงได้ให้การรักษาผู้เคราะห์ร้ายรายอ่ืน  หลังจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้รับแจ้งเหตุมีผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุแก๊สรั่วในโรงแรมดังกล่าว   เจ้าหน้าที่ต ารวจ
จึงได้เชิญตัวนายแพทย์จีรีย์ (Giry) มายังที่เกิดเหตุเพ่ือตรวจสอบและท ารายงานถึงสาเหตุและสภาพ
ของผู้ตายและผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย    ในขณะที่นายแพทย์แปร์ริแอร์ก าลังจะออกจาก
สถานที่เกิดเหตุ  ได้พบเจ้าหน้าที่ต ารวจพร้อมนายแพทย์จีรีย์  (Giry) ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจและ
นายแพทย์ทั้งสองได้เดินเข้าไปในโรงแรม และได้เกิดระเบิดขึ้นท าให้อาคารถูกท าลายและมีผู้บาดเจ็บ
จ านวนสามสิบกว่าคน  รวมทั้งนายแพทย์ ทั้งสองคนด้วย  แต่ไม่ทราบสาเหตุของแก๊สรั่วและการ
ระเบิดดังกล่าว151 

นายแพทย์แปร์ริแอร์  ได้ฟูองเรียกค่าเสียหายจากรัฐต่อศาลปกครอง  
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเป็นการยืนยันหลักเรื่องความรับผิดของรัฐต่ออาสาสมัครในบริการ
สาธารณะ  โดยเห็นว่านายแพทย์แปร์ริแอร์เป็นอาสาสมัครในบริการสาธารณะ  ดังนั้น  จึงมีสิทธิได้รับ
การเยียวยาความเสียหายของตนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาสมัครจากรัฐ   แม้ความ
เสียหายดังกล่าวจะมิได้เกิดจากความผิดของฝุายปกครองก็ตาม    ส่วนนายแพทย์จีรีย์ ได้ฟูองเรียก
ค่าเสียหายจากรัฐต่อศาลยุติธรรม ศาลชั้นต้นได้พิพากษาว่า คดีนี้ไม่อาจน าบทบัญญัติของกฎหมาย
แพ่งมาใช้ได้  เพราะกฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนเท่านั้น   แต่
จะต้องน าหลักกฎหมายทั่วไปทั้งทางแพ่งและทางปกครองมาปรับใช้  ซึ่งหลักที่น ามาปรับใช้ในกรณีนี้
คือหลักความเป็นธรรม  ดังนั้น  ความเสียหายที่เอกได้รับจากกระบวนการด าเนินการเพ่ือประโยชน์
ของบริการสาธารณะ  รัฐจะต้องรับผิดซึ่งเป็นการน าหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดต่อ
อาสาสมัครในกิจการบริการสาธารณะมาใช้นั่นเอง      แต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่า  ศาลต้องวินิจฉัยคดีโดย
อ้างหลักกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้รัฐย่อมไม่ต้องรับผิด แต่ในคดีนี้  
ศาลอุทธรณ์เห็นว่าเข้าหลักความรับผิดของผู้ควบคุมดูแลสิ่งไม่มีชีวิต  เมื่อตึกท่ีเกิดอุบัติเหตุอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของต ารวจในขณะเกิดอุบัติเหตุ  รัฐจึงต้องรับผิด152 

อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกา (la Cour de cassation) ไม่เห็นด้วยกับศาล
อุทธรณ์และเห็นว่า  กรณีดังกล่าวไม่อาจน าหลักความรับผิดของผู้ควบคุมดูแลสิ่งไม่มีชีวิตมาปรับใช้ได้  
เพราะต ารวจไม่ใช่ผู้ควบคุมดูแลตึกที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว แต่ศาลฎีกาเห็นด้วยกับเหตุผลของศาล
ชั้นต้น  ที่ว่าเพ่ือวินิจฉัยความรับผิดของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนยุติธรรมทางอาญา  ศาล
ยุติธรรมมีอ านาจและมีหน้าที่ต้องน าหลักกฎหมายปกครองมาใช้  ดังนั้น  ในคดีนี้ ศาลจึงน าหลักที่ว่า
ฝุายปกครองต้องรับผิดแม้จะมิได้กระท าความผิดซึ่งเป็นหลักที่ศาลปกครองใช้ตัดสินความรับผิดต่อ
อาสาสมัครไม่ว่าจะเข้ามาเองหรือได้รับเชิญจากฝุายปกครองให้เข้ามาช่วยปฏิบัติหน้าที่    ดังนั้น คดีนี้

                                                           
151 พัชรวรรณ  นุชประยูร, เรื่องเดิม, หน้า 3. 
152 บุบผา  อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 335-358. 
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ของศาลฎีกา  จึงเป็นการวางหลักว่าหากเป็นกิจการเกี่ยวกับบริการสาธารณะแล้ว  ศาลยุติธรรมต้อง
น าหลักกฎหมายปกครองมาใช้153 

4) ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
โรคติดต่อ       

กรณีค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดี Dame Saulze  ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน  ค.ศ.1968  ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายกฟูองค าพิพากษาของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม ค.ศ. 1967 โดยที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของ 
Dame Saulze ซึ่งเป็นครูได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการได้รับมอบหมายให้สอนหนังสือใน
โรงเรียน ซึ่งได้รับเชื้อโรคหัดระบาดในขณะตั้งครรภ์และส่งผลท าให้บุตรชาย (ปิแอร์) เกิดมาพิการ ซึ่ง
ในขณะนั้นมีการประกาศสถานการณ์โรคระบาด โดย Dame Saulze ได้ร้องขอให้รัฐรับผิดชอบจาก
ผลกระทบต่อบุตร ตามค าสั่งวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 และค าสั่งวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1953  
โดยศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยว่า  ในกรณีโรคหัดระบาดขณะนั้น Dame Saulze ซึ่งเป็นครูอยู่ใน
สถานะก าลังตั้งครรภ์ ซึ่งย่อมต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษและอันตรายที่ต้องสัมผัสโรค
หัดระบาด รวมไปถึงเด็กในครรภ์ด้วย  ซึ่งในขณะที่มีการเรียนการสอนโรคระบาดได้แพร่ระบาดท าให้
มีผู้เจ็บปุวยและเสียชีวิตจ านวนมาก  ซึ่งช่วงของการระบาดของโรคได้มีการประกาศ ในเดือน 
พฤษภาคม ค.ศ. 1951 โดยในขณะนั้นเป็นช่วงแรกของการตั้งครรภ์ของ Dame Saulze  จึงท าให้เด็ก
ในครรภ์และ Dame Saulze  มีความสัมพันธ์กับโรคหัดระบาดโดยตรง ส่งผลท าให้ผู้เสียหายมีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนความเสียหายแก่รัฐ ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่เป็นความผิดใดๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แต่ถือเป็นความรับผิดชอบที่รัฐต้องรับผิดในความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับ Dame Saulze และบุตร ศาลจึงพิพากษายกฟูองและให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหาย154 

 
4.1.2.2  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
หลักทั่วไปของความรับผิดของฝุายปกครองที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น   เป็น

หลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากแนวค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐและศาลคดีขัดกัน
ซึ่งนอกเหนือจากหลักทั่วไปแล้ว  ในระบบกฎหมายปกครองของฝรั่งเศสยังมีกฎหมายหลายฉบับที่มี
บทบัญญัติเป็นพิเศษให้รัฐต้องรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ต้องน าหลักทั่วไปมา
ใช้  โดยมีกฎหมายบัญญัติให้รัฐรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายพิเศษ  กล่าวคือ 
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีที่มีที่มาจากบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะที่ก าหนดเรื่อง
ความรับผิดของฝุายปกครองซึ่งมีหลายกรณี และมีความหลากหลายที่แตกต่างกัน155  

                                                           
153 เรื่องเดียวกัน, หน้า 335-358. 
154 ค าวินิจฉัยสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1968 (CE,Ass., 6 November 

1968, Dame Saulze, Rec., p. 1047.) 
155 สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 291. 
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โดยความรับผิดของรัฐภายใต้ระบบกฎหมายพิเศษ อาจกล่าวได้ว่า  เป็นความรับ
ผิดของรัฐอันมิได้เกิดจากการกระท าความผิด  แต่เกิดจากการกระท าที่มีความเสี่ยงภัย เมื่อเกิดความ
เสียหายขึ้นในการก าหนดค่าสินไหมดทดแทนในบางกรณีจะอยู่ในรูปของการเหมาจ่ายโดยมิได้ค านวณ
จากความเสียหายที่แท้จริง  แต่เป็นการค านวณด้วยกฎเกณฑ์พิเศษที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น กรณีค่า
ทดแทนเหตุพิการ หรือในบางกรณีกฎหมายจะก าหนดอัตราสูงสุดไว้ เช่น กรณีความเสียหายจากการ
กระท าความผิดทางอาญา เป็นต้น  และนอกจากนี้เขตอ านาจศาล ในบางกรณีจะอยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลยุติธรรมหรือในบางกรณีจะอยู่ในเขตอ านาจของสภาแห่งรัฐในระบบพิเศษ เป็นต้น156  

 ดังนั้น หากเปรียบเทียบความรับผิดของฝุายปกครองตามหลักทั่วไปกับความรับ
ผิดของรับภายใต้ระบบกฎหมายพิเศษแล้ว  ไม่อาจน าหลักทั่วไปในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับได้  เช่น  
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการท างานจะได้รับค่าสินไหมทดแทนแบบเหมาจ่ายในรูป
ของค่าทดแทนเหตุพิการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  แม้ว่าเหตุที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับบาดเจ็บนั้น
จะเกิดจากความผิดของหน่วยงาน ก็มิได้ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมีสิทธิในการที่จะใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมเติม  โดยอาศัยฐานจากหลักทั่วไปได้   จึงอาจกล่าวได้ว่าความรับผิดของฝุาย
ปกครองในกรณีที่มีระบบกฎหมายพิเศษนั้นมีลักษณะเป็นความรับผิดโดยปราศจากความผิดของฝุาย
ปกครองอันมีที่มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั่นเอง157 

อนึ่ง โดยที่ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายนี้มีกรณีตัวอย่างหลาย
กรณีด้วยกัน ผู้ศึกษาจึงขอศึกษาในรายละเอียดของกฎหมายที่ส าคัญเท่านั้น   ได้แก่  กรณีความ
เสียหายจากสงคราม  ระบบค่าทดแทนเพราะเหตุพิการส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทหารที่ได้รับ
บาดเจ็บหรือเป็นโรคอันเนื่องมาจากการท างาน  กรณีความเสียหายที่เกิดจากการกระท าความผิดทาง
อาญาซึ่งไม่อาจหาตัวผู้กระท าความผิดได้หรือหาได้แต่ผู้กระท าความผิดไม่อาจชดใช้ให้ได้  (รัฐบัญญัติ 
ลงวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1977) กรณีความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อการร้าย (รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 
9 กันยายน ค.ศ.1986)158 กรณีความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุจลาจล (รัฐบัญญัติลงวันที่ 7 มกราคม 
ค.ศ. 1983)159  

 
 
 

                                                           
156 ยงยุทธ  อนุกูล, “แนวทางการแบ่งเขตอ านาจระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรมกรณี

คดีละเมิดและความรับผิดอย่างอ่ืนของฝุายปกครอง (ศึกษากรณีของฝรั่งเศส),” ใน รวมบทความทาง
วิชาการ เล่ม 2: กฎหมายปกครอง ภาควิธี-สบัญญัติ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลปกครอง, 
ม.ป.ป.), หน้า 144-145. 

157 นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมายปกครอง, หน้า 189. 
158 แจ๊คเกอลีน มอร์แรนด์-เดวิลเลอร์, ค าอธิบายวิชากฎหมายปกครอง, แปลโดย ปิยาภรณ ์ 

ชัยวัฒน์ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลปกครอง, 2543), หน้า 748 
159 สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 290-291. 
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กรณีความรับผิดอันเกิดจากบุคลากรในสถานศึกษาของรัฐ (รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1937)160 
1)  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
กฎหมายความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่กรณีได้รับอุบัติเหตุจากการ

ปฏิบัติงานมีจุดเริ่มมาจากคดีของคามส์  (Cames) โดยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยคดี Cames ลง
วันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1895  กรณีนายคามส์คนงานคลังอาวุธเมืองตาร์บส (Tarbes)  ซึ่งท าหน้าที่
ในการหลอมเหล็กได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดโลหะกระเด็นถูกมือซ้ายจนใช้การไม่ได้  โดยอุบัติเหตุ
ดังกล่าวไม่ใช่ความผิดของนายคามส์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น  
ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักในเรื่องความรับผิดของรัฐในคดีนี้ว่าแม้ความเสียหายมิได้เกิดจาก
ความผิดของผู้ใดเลย กล่าวคือผู้เสียหายไม่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น และความเสียหายไม่ได้เกิดจาก
ความบกพร่องของหน่วยงาน แต่ความเสียหายเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการบริการสาธารณะอันเกิดจาก
กิจกรรมหนึ่งในการปูองกันประเทศ   เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ ในการ
ด าเนินการบริการสาธารณะ รัฐต้องสร้างหลักประกันให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อความเสี่ยงภัยที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่  ดังนั้นหากอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่โดย
เจ้าหน้าที่ไม่มีความผิด รัฐจ าต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน161 

ผลจากคดีของคามส์ท าให้รัฐบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการ
ท างาน ค.ศ. 1898 (Loi des accidents du travail) ขึ้นมา โดยกฎหมายดังกล่าวรัฐได้รับผิดต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ  ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอาจเกิดอุบัติเหตุท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหาย  แม้อุบัติเหตุในการท างานหรือความ
เสียหายของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นมิใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ได้เป็นผู้
ก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม   แต่เป็นความเสี่ยงภัยในวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติงาน
ให้แก่รัฐ  รัฐจึงจ าต้องรับผิดในความเสียหายนั้น  โดยผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการ
ท างาน  ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหลักประกันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินบ านาญในเหตุทดแทนเพราะความ
พิการ หรือหลักประกันอ่ืน ๆ162  

เมื่อรัฐบัญญัติเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการท างาน ค.ศ. 1898 มีผลใช้บังคับ 
ส่งผลท าให้ไม่น าหลักการในค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด คดี Cames ซึ่งศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยให้ฝุายปกครองรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุในการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
มาใช้อีก  อย่างไรก็ตาม  หลักการตามค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด คดี Cames ยังคงบังคับใช้กับ
บุคคลที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว  ได้แก่  ผู้ร่วมงานเป็นการชั่วคราวกับฝุายปกครอง
ไม่ว่าตามค าสั่งหรือโดยการร้องขอ (ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดคดี Commune  de  Saint- 
Priest-la-Plaine ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946   และแนวบรรทัดฐานของศาลได้วาง
หลักเกณฑ์ขยายไปถึงอาสาสมัครหรือพลเมืองดีผู้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่ก าลังตกอยู่ใน
อันตรายด้วย (ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดคดี Commune de  Gouloux ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 

                                                           
160 กาญจน์กนก อติสุธาโภชน์, เรื่องเดิม, หน้า 36-37. 
161 ฉันทิกา  กุลธ ารงค์, เรื่องเดิม, หน้า 57. 
162 กาญจน์กนก อติสุธาโภชน์, เรื่องเดิม, หน้า 51.  
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ค.ศ. 1960 และคดี Commune de Coggia ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ 1977  และคดี Commune 
de Batz-sur-Mer ลงวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1970) โดยเหตุผลในคดีเดียวกันศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ครูสตรีซึ่งได้รับความเสียหายจากการติดโรค
ระบาด  เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่ขณะที่มีการระบาดของโรค (ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดคดี 
Dame Saulze ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ.1968)163 

2)  กรณีความเสียหายที่เกิดจากการกระท าผิดทางอาญา 
เนื่องจากแนวความคิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาติ และความเสี่ยงภัย

ทางสังคม ท าให้ในปี ค.ศ. 1977 สภานิติบัญญัติของฝรั่งเศสได้มีการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง  คือ รัฐ
บัญญัติลงวันที่ 3  มกราคม ค.ศ. 1977 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎหมายในปี ค.ศ. 1981 และ ค.ศ. 
1983  มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้รัฐต้องเข้ามารับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความ
เสียหายทางร่างกายเนื่องจากการกระท าความผิดทางอาญาของผู้อ่ืน  ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่สามารถ
ได้รับการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายจากการกระท าความผิดอาญาที่เกิดขึ้น   เพราะไม่รู้ตัว
ผู้กระท าผิด หรือรู้ตัวผู้กระท าความผิดแต่ผู้กระท านั้นไม่สามารถช าระหนี้ได้  เช่น เป็นผู้อยู่ในภาวะที่มี
หนี้สินล้นพ้นตัว เป็นต้น  โดยผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากกองทุนประกันภัย (Fonds 
de garantie) ผลที่เกิดขึ้นจากการมีกฎหมายก าหนดความรับผิดของรัฐในลักษณะนี้   ท าให้ผู้ได้รับ
ความเสียหายที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยตรง
จากรัฐ 

3)  กรณีความเสียหายที่เกิดจากการก่อการร้าย 
รัฐได้มีการออกรัฐบัญญัติลงวันที่ 9 กันยายน ค.ศ.1986 เจ้าหน้าที่ผู้ที่จะ

ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีได้รับอันตรายจากการก่อการร้ายอันเกิดความเสียหายแก่ร่างกาย  
ก็มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนประกันภัย  (Fonds de garantie)  โดยความเสียหายที่เกิดขึ้น
หากมีความเสียหายและมีข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับกองทุนประกันภัยจะอยู่ในอ านาจการ
พิจารณาของศาลยุติธรรม อย่างไรก็ตามหากความเสียหายได้เกิดขึ้นกับทรัพย์สินผู้เสียหายก็มีสิทธิ
ได้รับการชดใช้โดยบริษัทประกันภัย (Les companies d’assurance) เป็นผู้รับผิดชอบในความ
เสียหาย  ซึ่งการเยียวยาความเสียหายในลักษณะดังกล่าวท าให้เกิดข้อถกเถียงขึ้นว่า กรณีการเยียวยา
ความเสียหายจากการก่อการร้ายจะถือเป็นความรับผิดของรัฐอยู่หรือไม่  ทั้งนี้ศาลปกครองสูงสุดมักมี
ค าวินิจฉัยที่เป็นการพัฒนาหลักกฎหมาย แต่ก่อนหน้าที่จะมีรัฐบัญญัติใน ปี ค.ศ.1986 ซึ่งก าหนดให้มี
การเยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อการร้าย  ความรับผิดของรัฐเนื่องมาจากการละเลย 
เพิกเฉยจนเกิดความเสียหายจากการก่อการร้ายไม่ค่อยมีการหยิบยกขึ้นโดยศาล164 

4) กรณีความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบและจากภัยสงคราม 
กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการท าสงครามมักมีความรุนแรงมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลก  หลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
ฝรั่งเศสจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมประเทศที่ได้รับความบอบช้ าและกอบกู้ให้เศรษฐกิจของประเทศฟ้ืน

                                                           
163 ฉันทิกา กุลธ ารงค์, เรื่องเดิม, หน้า 57. 
164 แจ๊คเกอลีน มอร์แรนด์-เดวิลเลอร์, เรื่องเดิม, หน้า 748. 
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กลับมา  โดยฝุายนิติบัญญัติได้ตรากฎหมายขึ้นมาสองฉบับ  โดยใน ค.ศ. 1919  ออกกฎหมายเพ่ือ
ชดใช้ค่าเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 1  และใน ค.ศ. 1946 ได้ออกกฎหมายเพ่ือชดใช้ค่าเสียหาย
จากสงครามโลกครั้งที่ 2165 

กฎหมายว่าด้วยการเยียวยาความเสียหายส าหรับผู้ที่ได้รับผลร้ายหรือ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่สงบและภัยสงครามได้รับการบัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมายลงวันที่  
17 เมษายน ค.ศ. 1919 ได้คุ้มครองให้บุคคลมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายกรณีความเสียหาย
เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นผลจากสงคราม โดยกฎหมายลงวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1919 ได้บัญญัติ
กรณีผู้เสียหายในปีเดียวกันงบประมาณซึ่งงบประมาณของประเทศได้ถูกน ามาใช้เพื่อช่วยเหลือเยียวยา
ผู้เสียหายจากสงครามเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้มีธนบัตรและพันธบัตรจ านวนมากที่รัฐออกมาเพ่ือ
ฟ้ืนฟูฐานะทางการเงินในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นอกจากนี้รัฐได้ตรารัฐบัญญัติลงวันที่ 28 
ตุลาคม ค.ศ. 1946 เพ่ือชดใช้ค่าเสียหายในสงครามโลกครั้งที่สอง  โดยค่าเสียหายบางส่วนได้รับความ
ช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาทางแผนการมาแชล (Marshall Plan) 166 

ตามกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นรัฐต้องรับผิดแม้จะไม่มีความผิดรากฐาน
ส าคัญของความรับผิดในลักษณะดังกล่าวนี้เกิดจากสิ่งที่เรียกว่า “risqué social” ซึ่งหมายถึง
ภยันตรายที่เกิดขึ้นแก่สาธารณะหรือส่วนรวม  ด้วยเหตุนี้สาธารณะหรือส่วนรวมย่อมต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายแก่สมาชิกของตน  แม้จะไม่ปรากฏว่าสาธารณะหรือส่วนรวมมีความผิดในกรณีดังกล่าวก็
ตาม  ทั้งนี้โดยกฎหมายจะก าหนดรายละเอียดว่ารัฐหรือองค์การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับ
ผิดสัดส่วนความรับผิดตามกฎหมาย กล่าวคือกฎหมายลงวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1914  ก าหนดให้
โดยหลักแล้วรัฐและองค์การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นรับผิดคนละครึ่ง  แม้กระนั้นองค์การปกครอง
ตนเองส่วนท้องถิ่นอาจจะต้องรับผิดถึงร้อยละ 80 ของความเสียหายที่เกิดจากความไม่สงบ  หาก
องค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นละเลยหน้าที่ในการปูองปรามมิให้เกิดความไม่สงบขึ้น   แต่ในอีก
ด้านหนึ่งรัฐก็อาจจะต้องรับผิดถึงร้อยละ 80 ของความเสียหายที่เกิดจากความไม่สงบเช่นกัน  หาก
ปรากฏว่าองค์การปกครองตนเองท้องถิ่นไม่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจของตนเอง  หรือองค์การปกครอง
ตนเองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ต ารวจของตนเอง และได้พยายามอย่างเต็มก าลังในการปูองปรามมิให้
เกิดความไม่สงบแล้ว167 

5) กรณีความเสียหายจากการชุมนุมหรือเหตุจลาจล 
รัฐบัญญัติลงวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1914 ได้วางหลักความรับผิดชอบ

อันไม่ได้เกิดจากความผิดกับเทศบาล (Commune)  ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความเก่าแก่ฉบับหนึ่งโดยได้
บัญญัติให้กรณีที่เกิดความเสียหายจากการชุมนุมหรือการจลาจล หรือการรวมตัวกันของฝูงชน 
ก าหนดให้เทศบาลต้องเข้ามามีส่วนรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเทศบาลสามรถที่จะใช้สิทธิไล่

                                                           

 165 ฌ็อง-โกล๊ด เวเนเซีย, “การพัฒนาเรื่องความรับผิดของฝุายปกครองในกรณีที่ไม่มีความผิด,” 
วารสารวิชาการศาลปกครอง (มกราคม-เมษายน 2546): 27. 
 166 ฉันทิกา กุลธ ารงค์, เรื่องเดิม, หน้า 58. 
 167 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ: ความรับผิดของรัฐในระบบ
กฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ, หน้า 184. 
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เบี้ยให้รัฐในกรณีที่มีส่วนต้องรับผิดชอบได้เกิดขึ้นโดยการฟูองต่อศาลยุติธรรม โดยความรับผิดต่อ
ความเสียหายอันเนื่องจากเหตุจลาจลหรือการชุมนุมนั้น มีที่มาจากรากฐานแนวความคิดในเรื่องของ
การร่วมกันรับผิดของประชาชนในเทศบาล  ในกรณีเกิดความเสียหายจากเหตุการที่เป็นกรณีความไม่
สงบเรียบร้อยขึ้นในเขตพ้ืนที่ท้องที่นั้น  โดยเรื่องท่ีอยู่ในบังคับเรื่องนี้ คือ กรณีการเกิดอาชญกรรมหรือ
ฐานความผิดทางอาญาขึ้นไม่ว่าจะเกิดโดยเหตุจูงใจใดๆ โดยกลุ่มบุคคลซึ่งต ารวจไม่อาจขัดขวางการ
กระท าดังกล่าวได้ และการกระทดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือร่างกาย โดยกรณี
เช่นนี้ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยไม่จ าเป็นต้องมีการพิสูจน์ว่ามีการกระท า
ความผิดอันเป็นหลักภายใต้แนวคิดเรื่องความเสี่ยงภัยทางสังคม168 

แต่เดิมนั้น  คอมมูน (เทศบาล) เป็นผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการ
เยียวยาความเสียหาย  อย่างไรก็ด ี มีการแบ่งแยกภาระการจ่ายค่าสินไหมทดแทนระหว่างคอมมูนกับ
รัฐ ตามสัดส่วนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อม  แต่ต่อมารัฐบัญญัติ ลงวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1983  
มาตรา 92 ได้ก าหนดให้รัฐต้องรับผิด  โดยรัฐท าได้เพียงการไล่เบี้ยจากคอมมูนในกรณีที่คอมมูนมีส่วน
ต้องรับผิด  และเป็นอ านาจของศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาพิพากษา (T.C., 13 fev. 1984 คดี 
Societe E.C.C International) ซึ่งระบบพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวน ามาบังคับใช้โดยไม่มีการ
แบ่งแยกว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากผู้ที่ร่วมชุมนุมเอง  หรือเกิดจากการใช้ก าลังปราบปรามของ
ทางราชการ  หรือว่าผู้เสียหายมีสถานะเป็นบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ร่วมอยู่ในเหตุประท้วง (T.C., 24 
mai. 1965, คดี Prefet de la Somme) แต่ต่อมารัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1986 ได้
ยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เป็นผลให้ระบบพิเศษดังกล่าวสูญเสียความเป็นระบบพิเศษไป 
และกลับมาอยู่ภายใต้บังคับหลักทั่วไปว่าด้วยความรับผิดของฝุายปกครอง รวมทั้งอยู่ในเขตอ านาจ
ของศาลปกครองด้วย169 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายเทศบาล (Code d’administration 
communale) ซึ่งบัญญัติว่า  ความรับผิดกรณีที่เป็นอาชญากรรมและการกระท าผิดโดยการใช้ก าลัง
อย่างเปิดเผยจากการชุมนุมของประชาชนในที่สาธารณะ ความรับผิดในกรณีนี้มีรากฐานมาจากความ
เสี่ยงภัยทางสังคม  ซึ่งภาระจะมีการเฉลี่ยกันระหว่างรัฐกับเทศบาล170 

 
4.1.3  การเยียวยาความเสียหายและเขตอ านาจศาลในระบบกฎหมายฝรั่งเศส 
เนื่องจากได้มีการศึกษาเรื่องความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ข้างต้นว่ามีกรณีใดบ้างที่รัฐต้อง

รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดังนั้น เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือมีคดีข้อพิพาทเก่ียวกับเรื่องความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่เรื่องดังกล่าวจะอยู่ในเขตอ านาจ
ของศาลใดและมีหลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายอย่างไร จึงขอศึกษาหลักเกณฑ์การเยียวยาความ
เสียหายและเขตอ านาจศาลในระบบกฎหมายฝรั่งเศส ดังนี้ 

 

                                                           

 168 แจ๊คเกอลีน มอร์แรนด์-เดวิลเลอร์, เรื่องเดิม, หน้า 749. 
 169 สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 291-292. 
 170 พูนศักดิ์  ไวส ารวจ, เรื่องเดิม, หน้า 604. 
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4.1.3.1  การเยียวยาความเสียหายในระบบกฎหมายฝรั่งเศส 
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่   รัฐจึงมีหน้าที่ที่ต้อง

รับผิดในความเสียหายดังกล่าวโดยรัฐต้องผูกพันในการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
ได้รับความเสียหาย โดยการชดใช้ค่าเสียหายให้ครอบคลุมความเสียหายให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ โดย
การเยียวยาความเสียหายเป็นการกระท าที่เป็นการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิหรือปูองกันสิทธิหรือชดใช้
ความเสียหาย171 ซึ่งรูปแบบของการเยียวยาความเสียหายในระบบกฎหมายฝรั่งเศสนั้นมีด้วยกัน  4 
ประการ  ได้แก่  ประการแรก  การเยียวยาความเสียหายตามความเป็นจริง (la reparation en 
natrure) กล่าวคือ การท าให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่จะได้รับความเสียหาย  
ประการที่สอง การเยียวยาความเสียหายโดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (I’indemnisation)  
กล่าวคือ การจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหายตามจ านวนความเสียหายที่ได้รับ ประการที่สาม การเยียวยาโดย
การบังคับ คือ การเยียวยาโดยศาลใช้อ านาจในการสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟูองคดีหรือจ าเลยกระท าการ
ต่อไปหรือหลีกเลี่ยงการกระท าซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย  และประการที่สี ่ การเยียวยาความเสียหาย
โดยการประกาศ  กล่าวคือเป็นการเยียวยาที่มีหลายรูปแบบโดยการขอให้ศาลรับรองหรือยืนยันใน
สิทธิตามกฎหมาย172 

ส าหรับองค์กรในการเยียวยาความเสียหายในระบบกฎหมายฝรั่งเศสนั้น สามารถ
แบ่งองค์กรที่ท าหน้าที่ในการเยียวยาความเสียหายได้  2 องค์กร ได้แก่  การเยียวยาความเสียหายโดย
องค์กรภายในฝุายปกครองและการเยียวยาความเสียหายโดยองค์กรศาลปกครองสูงสุด  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) การเยียวยาความเสียหายโดยองค์กรภายในฝุายปกครอง 
การเยียวยาความเสียหายโดยองค์กรภายในฝุายปกครองหรือการเยียวยาความ

เสียหายโดยฝุายปกครอง เป็นการเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นของฝุายปกครอง  โดยมิได้มีการขอใช้
อ านาจศาลปกครองเข้าไปเกี่ยวข้อง  โดยผู้ได้รับความเสียหายมักยื่นค าขอให้ฝุายปกครองชดใช้
ค่าเสียหาย โดยรัฐหรือฝุายปกครองสามารถก าหนดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฝุายปกครองได้เอง 

โดยระบบการเยียวยาความเสียหายโดยฝุายปกครองหรือรัฐ  สามารถแบ่งได้ 2 
ประเภท กล่าวคือประเภทแรก  คือ  “การเยียวยาในระบบปกติ” (recours administrative 
ordinare)  โดยระบบนี้ผู้เสียหายอาจขอรับการช่วยเหลือการเยียวยาความเสียหายได้จากเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานในการออกค าสั่ง หรือร้องขอต่อผู้บังคับบัญชาผู้ออกค าสั่งนั้นเพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐได้มีการพิจารณาเพ่ือเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย นอกจากนี้ในระบบปกติจะเป็นระบบ
เผื่อเลือกเพ่ือให้ผู้เสียหายมีโอกาสที่จะเลือกใช้สิทธิว่าจะเลือกใช้กระบวนการนี้หรือไม่ โดยระบบนี้จะ
ได้รับการพิจารณาหรือไม่นั้นเป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งนั้น ทั้งนี้การจะใช้สิทธิวิธีนี้หรือไม่
เป็นสิทธิของผู้เสียหายเองเว้นแต่กรณีมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงว่าเป็นกรณีบังคับ173 ส่วนประเภทที่
สอง  คือ “การเยียวยาในระบบพิเศษ”(recours speciaux) เป็นการก าหนดให้มีการร้องขอได้

                                                           

 171 สุเทพ  ลุนหล้า, เรื่องเดิม, หน้า 38. 
172 ฉันทิกา  กุลธ ารงค์, เรื่องเดิม, หน้า 142. 

 173 วิสูตร  วัจนะเสถียรกุล, เรื่องเดิม, หน้า 21. 
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โดยตรงและก าหนดวิธีการเฉพาะไว้ หรือการให้ยื่นเรื่องต่อองค์กรเฉพาะในฝุายปกครองที่มีอ านาจ
โดยตรง  ซึ่งการเยียวยาระบบพิเศษนี้คู่กรณีจะใช้ระบบนี้หรือไม่ก็ได้ แต่มีบ้างกรณีที่ถือว่าการเยียวยา
ในระบบพิเศษเป็นเงื่อนไขหนึ่งก่อนที่จะน าคดีขึ้นสู่ศาล ซึ่งหากไม่ด าเนินการตามขั้นตอนบังคับนี้ก่อน
องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองหรือศาลปกครองจะไม่รับไว้พิจารณา174 

2)  การเยียวยาความเสียหายโดยองค์กรศาลปกครองสูงสุด 
ศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศสนับเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการวาง

หลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหาย  ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายที่
เกิดข้ึนโดยองค์กรภายในฝุายปกครอง หรือได้รับการเยียวยาที่ไม่เพียงพอก็มีสิทธิในการที่จะเรียกร้อง
ความเสียหายโดยขอใช้อ านาจทางศาลบังคับกับฝุายปกครองโดยการร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุด   
โดยในการเยียวยาความเสียหายโดยศาลปกครองสูงสุดนั้นจะมีกระบวนการในการพิจารณาเยียวยา
ความเสียหายที่ส าคัญ  ดังนี้ 

2.1) ลักษณะของความเสียหาย (prejudice)  โดยศาลจะพิจารณาถึงลักษณะ
ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องเป็น “ความเสียหายโดยตรง” หมายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต้อง
มีส่วนสัมพันธ์กับการด าเนินกิจกรรมของฝุายปกครองโดยตรง และท่ีส าคัญต้องเป็น “ความเสียหายที่
แน่นอน” กล่าวคือ เป็นความเสียหายที่แน่นอนและเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  โดยผู้เสียหาย
ต้องแสดงให้ปรากฏว่าได้รับความเสียหายนั้นจริงและเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว   กรณีความ
เสียหายในอนาคตผู้เสียหายต้องแสดงให้เห็นถึงโอกาสความเป็นไปได้ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอนโดยไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีความเสียหายที่ไม่แน่นอนหรือไม่อาจคาดคะเนได้นั้นจะ
ไม่ได้รับการเยียวยา ดังนั้นกรณีค่าเสียหายในกรณีรักษาพยาบาล หรือการเจ็บปุวยอย่างมากจะต้อง
แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสมากทมี่จะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ค่าสินไหมดทดแทนที่
ศาลจะวางหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายศาลจะไม่พิจารณาเกินกว่าจ านวนที่
ผู้เสียหายได้เรียกร้องซึ่งเป็นไปตามหลักการไม่พิพากษาเกินค าขอ  อย่างไรก็ตาม การเยียวยาความ
เสียหายจะต้องไม่เป็นกรณีท่ีผู้เสียหายแสวงหายก าไรหรือประโยชน์จากความเสียหาย โดยศาลจะต้อง
พิจารณาถึงก าไรหรือผลประโยชน์ของผู้เสียหายที่จะได้รับนั้นด้วยซึ่งต้องไม่เกินความเสียหายที่
แท้จริง175   

ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงในการก าหนดค่าเสียหายให้เกินกว่าความเสียหาย
ที่ผู้เสียหายได้รับจริง  และเป็นไปตามหลักการว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของสังคมที่ว่า “นิติบุคคล
มหาชนใดๆ ก็ตาม ไม่อาจถูกพิพากษาให้ต้องรับผิดเข้าช าระหนี้ในจ านวนที่มากไปกว่าที่เขาก่อขึ้นมา” 
ซึ่งเป็นแนวทางท่ีมุ่งพิทักษ์รักษางบประมาณของรัฐมิให้ถูกน าไปใช้อย่างฟุุมเฟือยในการที่จะต้องน าไป
ช าระเป็นค่าเสียหายที่มากเกินกว่าที่ควรจะเป็น  ในบางครั้งอาจน ามาซึ่งความไม่ยุติธรรมแก่ผู้เสียหาย

                                                           

 174 รุ่งธรรม  พุ่มเล็ก, ความรับผิดทางแพ่งของฝ่ายปกครองในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะ
กรณีความรับผิดทางละเมิด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2542), หน้า 63. 
   175 สุเทพ  ลุนหล้า, เรื่องเดิม, หน้า 44. 
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ท าให้ในป๎จจุบันศาลมีแนวโน้มที่จะพิจารณาค านวณบรรดาค่าเสียหายในแนวทางและเงื่อนไขที่ผ่อน
ปรนลงไปกว่าในอดีต176  

นอกจากนี้  ศาลยังมีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายโดยพิจารณา
ลักษณะของความเสียหาย จากความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความ
เสียหายอันอาจค านวณเป็นเงินได้ และความเสียหายอันไม่อาจค านวณเป็นเงินได้ ดังนี้177 

ประเภทแรก คือ ความเสียหายอันอาจค านวณเป็นเงินได้  (prejudice 
materiel) เป็นความเสียหายที่ท าลายสิทธิของบุคคลอันอยู่ในกองทรัพย์สิน ซึ่งสิทธินี้สามารถที่จะ
หมุนมาเป็นตัวเงินหรืออาจค านวณเป็นตัวเงินได้แน่นอน  สามารถโอนขายกันได้  และเป็นความ
เสียหายเกี่ยวกับวัตถุที่มีรูปร่างเป็นตัวเป็นตน  รวมถึงสิทธิอันประกอบด้วยทรัพย์สินของบุคคล ในการ
เยียวยาความเสียหายที่ค านวณเป็นเงินได้นี้อาจต้องค านึงถึงมูลค่าราคาตลาดของทรัพย์สินก่อนที่จะมี
การกระท าให้เกิดความเสียหายขึ้น การเสื่อมจากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  ได้แก่  ความเสียหาย
จากการสูญเสีย  ความเสียหายจากทางการเงิน และความเสียหายเนื่องจากการสูญเสียโอกาส เป็นต้น 

ประเภทที่สอง คือ  ความเสียหายอันไม่อาจค านวณเป็นเงินได้  เป็นความ
เสียหายที่ท าลายสิทธิที่อยู่นอกกองทรัพย์สินไม่อาจหมุนเป็นตัวเงินได้ เพราะเป็นสิทธิเฉพาะตัวบุคคล  
ไม่อาจโอนหรือขายกันได้  เช่น  สิทธิในสภาพบริบูรณ์แห่งร่างกายมนุษย์  สิทธิในครอบครัว  เป็นต้น  
โดยในอดีตศาลปกครองจะเคร่งครัดกับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะความเสียหายทางวัตถุ
หรือร่างกายของบุคคล  และไม่รวมถึงความเสียหายที่เป็นนามธรรมทั้งหลาย โดยมีเหตุผลว่าความ
เสียหายดังกล่าวไม่อาจตีราคาเป็นเงินได้ (les larmes ne se monnayent pas) แต่อย่างไรก็ตาม
ระยะหลังแนวความคิดดังกล่าวก็เปลี่ยนไปในทางที่ยอมรับให้มีการชดใช้ค่าเสียหายในสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ  
โดยศาลปกครองได้ยอมรับความเสียหายทางจิตใจ (un dommage moral)  ด้วย 

ส าหรับความเสียหายทางจิตใจที่ศาลปกครองก าหนดค่าสินไหมทดแทน มี 2 
ประการ คือ ประการแรก “ความเสียหายทางจิตใจที่เป็นผลจากการกระทบต่อความรู้สึก” โดย
ศาลปกครองสูงสุดได้ก าหนดค่าเสียหายทางจิตใจให้กับผู้เสียหายเป็นคดีแรก   ในกรณี Letisserand 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1961  ว่า ความเสียหายทางจิตใจของบิดาที่เกิดจากการตายของ
บุตรชายก่อนวัยอันควร  เป็นความเสียหายที่อาจได้รับค่าชดเชยความเสียหายได้178  หรือกรณีบุตรจะ
ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทางจิตใจจากการตายของบิดามารดา (ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด คดี 
Martin  Loubassa  ลงวันที่ 19 พฤษภาคม  ค.ศ.1983)  รวมถึงผู้เสียหายมีสิทธิได้รับค่าเสียหายทาง 

                                                           
176 เจตน์  สถาวรศีลพร, การเยียวยาความเสียหายโดยศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับ

การกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก
การกระท าทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส, เอกสารในการสัมมนาตุลาการศาลปกครอง
ชั้นต้น ครั้งที่ 1/2551 เรื่อง การค านวณค่าเสียหายหรือค่าทดแทนในคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(3) เสนอที่ส านักงานศาลปกครอง 22-23 สิงหาคม 2551. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 28-29. 

177 สุเทพ  ลุนหล้า, เรื่องเดิม, หน้า 45-46. 
178 นันทวัฒน์  บรมานันท์, หลักพ้ืนฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, หน้า 186-187. 
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จิตใจจากการตายของคู่สมรส หรือพ่ีน้องของผู้เสียชีวิต เป็นต้น  ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนอันเนื่องจากความทรมานทางจิตใจจะเป็นการตายของผู้ใกล้ชิด แต่มีบางกรณีก็อาจเป็นผลมา
จากการบาดเจ็บ เช่น กรณีที่บุตรสาวต้องบาดเจ็บสาหัสจากแก๊สพิษบิดาสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่า
ทุกข์ทรมานทางจิตใจได้  เป็นต้น   

ประการที่สอง  การค านวณค่าชดเชยความเสียหายที่เป็นผลจากการกระทบ
สิทธิของบุคคล  โดยศาลปกครองวางหลักว่า ถ้ามีการกระท าที่เป็นการกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพ  
หรือการกระท านั้นกระทบท าให้ผู้นั้นได้รับความเสียหาย  ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับค่าเสียหายทางจิตใจ  
เช่น   การกระท าที่กระทบต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา (ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูดสุด คดี Abbe 
Pelletier ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1927)  หรือกรณีการกระท าที่กระทบต่อเสรีภาพในการ
เดินทาง (ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูดสุด คดี Carilier ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1949)  หรือการ
กระท าที่กระทบต่อชื่อเสียง  เช่น  การถูกปลดออกจากงานหรือการปลดผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  (ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูดสุด คดี Huille ลงวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1977) เป็นต้น  
การที่ศาลเยียวยาความเสียหายแม้เป็นเงินเพียงเล็กน้อย เป็นกรณีที่ศาลแสดงให้สังคมเห็นว่าผู้ที่ก่อ
ความเสียหายจะต้องได้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในการกระท าของตน โดยเป็นการเยียวยาความเสียหาย
ที่มีลักษณะเชิงสัญญลักษณ์179 

2.2)  การค านวณค่าชดเชยความเสียหาย  โดยศาลพิจารณาว่า
ค่าชดเชยความเสียหายนั้นจะต้องสอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่วนวิธีการค านวณค่าเสียหาย
นั้น ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักไว้ใน 2 กรณีด้วยกัน ดังนี้180 

กรณีแรก คือ กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล การค านวณชดเชย
ความเสียหายถือตามวันที่ศาลมีค าวินิจฉัย เว้นแต่ผู้เสียหายเป็นผู้ท าให้การพิพากษาคดีต้องล่าช้าโดย
เจตนา (ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด คด ีDame Aubry ลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1947)  

กรณีที่สอง คือ  กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน การค านวณ
ค่าชดเชยความเสียหายจะเริ่มนับจากวันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น  เพราะโดยปกติเมื่อมีความเสียหาย
โดยเร่งด่วนเกิดข้ึน  ผู้ได้รับความเสียหายจะมีการร้องขอให้มีการชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่
ผู้เสียหายได้รับจริง หากกรณีเร่งด่วนการชดใช้ค่าเสียหายไม่อาจกระท าได้โดยเร็ว  ศาลจะมีค าวินิจฉัย
แก้ไขให้เหมาะสมได้ (ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด คดี Companie Générale des Eaux ลงวันที่ 
21 มีนาคม ค.ศ. 1947) 

ส าหรับการเยียวยาความเสียหายตามหลักการทั่วไป เป็นการจ่ายเงิน
ค่าเสียหาย (I’indemnité) อย่างไรก็ตามในบางกรณี การค านวณค่าเสียหายจะมีหลักเกณฑ์ในการ
ก าหนดลักษณะของเงินที่จะน ามาค านวณในการเยียวยาความเสียหายไว้ล่วงหน้าแล้ว (un caractère 
forfailataire) ได้แก่ กรณีเจ้าหน้าที่ของรับได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายจากการปฏิบัติหน้าที่  

                                                           

 179 มาลินดา  เทวาพิทักษ์, มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารงานบุคคล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), หน้า 14. 
 180 นันทวัฒน์  บรมานันท์, หลักพ้ืนฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, หน้า 186-187. 
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โดยหน่วยงานทางปกครองที่ต้องเข้ามารับผิดในความเสียหายดังกล่าว  โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ  (un régime de pension) ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินช่วยเหลือนั้น
เป็นไปตามแต่ละงวดเพ่ือการต่างๆ เช่น เพ่ือกรณีได้รับความเสียหายโดยทุพพลภาพ โดยเงินประเภท
นี้เป็นเงินประเภทเดียวที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับเพ่ือเยียวยาความเสียหายแก่ร่างกายอันเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยเรียกหลักเกณฑ์นี้ว่า la règle du forfeit de pension เป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ
อย่างมากซึ่งศาลปกครองได้ยอมผ่อนปรนการการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ให้มีความเคร่ งครัด
จนเกินไปเหมือนในอดีตตามค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด คดี M. Castanet ; Mme Bernard (ลง
วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2000) และศาลปกครองสูงสุดได้ก าหนดวิธีการปรับใช้กฎเกณฑ์ป๎ญหา
ดังกล่าวเสียใหม่ในคดี Mme Moya-Caville (ลงวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2003)181 

4.1.3.2  เขตอ านาจศาลปกครองฝรั่งเศสในการตรวจสอบความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที ่

ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศระบบศาลคู่  กล่าวคือมีระบบศาลยุติธรรมและศาล
ปกครองแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด  ซึ่งในการพิจารณาคดีของศาลแต่ละชั้นศาลก็จะมีความเป็น
อิสระ ซึ่งระบบศาลคู่นี้เป็นระบบการพิจารณาคดีของศาลที่ปรากฎอย่างแพร่หลายในประเทศที่ใช้
ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)  เช่นเดียวกันกับประเทศไทย  โดยในประเทศที่ใช้
ระบบศาลคู่มักจะมีป๎ญหาความขัดแย้งกันของอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลทั้งสองว่าคดีพิพาทจะขึ้นอยู่
ในเขตอ านาจของศาลใด  อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสมีแนวความคิดแต่ดั้งเดิมว่าผู้พิพากษาศาลยุติธรรมควร
จะพิพากษาเฉพาะคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกัน  ส่วนคดีปกครองควรเป็นอ านาจหน้าที่
ของผู้มีความเชี่ยวชาญในคดีปกครอง ซึ่งควรเป็นอ านาจของผู้มีความเชี่ยวชาญในคดีปกครองจึงได้ มี
กฎหมายจัดตั้งสภาแห่งรัฐ (le Conseil d’Etat) ขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายกับ
ฝุายบริหารและพิจารณาค าร้องทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับการกระท าของฝุายปกครอง  ต่อมาสภา
แห่งรัฐได้สร้างและพัฒนาระบบพิจารณาคดีปกครองจนเป็นที่ยอมรับจากสังคม  และเมื่อจัดตั้งศาล
ปกครองขึ้นมาท าให้สภาแห่งรัฐจึงท าหน้าที่เป็นศาลปกครองสูงสุด182 

ระบบศาลปกครองของฝรั่งเศส แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ศาลปกครองชั้นต้น ศาล
ปกครองชั้นอุทธรณ์ และศาลปกครองสูงสุดหรือสภาแห่งรัฐ ซึ่งแต่ละชั้นศาลมีอ านาจหน้าที่ที่แตกต่าง
กัน  แต่เมื่อพิจารณาลักษณะอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปของศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
คดีตามประเภทของคด ี ดังนี้183 

                                                           
181 ฉันทิกา  กุลธ ารงค์, เรื่องเดิม, หน้า 153. 
182 นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักพ้ืนฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, หน้า 52. 
183 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ศาลปกครองไทย: วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบ  โครงสร้าง  

อ านาจหน้าที่  และการบริหารงานบุคคลกับศาลปกครองอังกฤษ  ฝรั่งเศส  และเยอรมณี 
(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2542), หน้า 231-232. 



127 

 
 

1)  คดีที่ฟูองขอให้ฝุายปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงการ
กระท าทางปกครองที่ถูกฟูองใหม ่ตัวอย่างเช่น  คดีเก่ียวกับความรับผิดตามสัญญา  คดีภาษีอากร  คดี
เกี่ยวกับความผิดในมูลละเมิด 

2)  คดีที่ฟูองขอให้เพิกถอนการกระท าทางปกครองที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ หรือขอให้เพิกถอนการกระท าทางปกครองที่มีผลใช้
บังคับเป็นการเฉพาะรายหรือกลุ่มบุคคล  โดยการกระท าทางปกครองของฝุายปกครองอาจมีพ้ืนฐาน
มาจากการไม่มีอ านาจหน้าที่  ไม่ด าเนินการตามแนวทางที่กฎหมายบัญญัติให้อ านาจหน้าที่ไว้  การใช้
อ านาจในทางมิชอบ การฝุาฝืนกฎหมาย 

3)  คดีท่ีศาลยุติธรรมขอให้ศาลปกครองตีความข้อกฎหมายที่อยู่ในอ านาจของศาล
ปกครอง 

4)  คดีที่กฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้  เช่น กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานโยธา  การ
ก่อสร้าง  การจัดการหรือการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ส าหรับงานที่เป็นบริการสาธารณะและ
ด าเนินการโดยนิติบุคคล  เช่น กรณีพิพาทเก่ียวกับภาษีโดยเฉพาะภาษีรายได้ หรือกรณีพิพาทเกี่ยวกับ
การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน สภาเทศบาล  หรือสมาชิกหอการค้า และกรณีที่เป็นข้อพิพาท
ทางปกครองเล็กน้อย หรือกรณีพิพาทเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมต่างๆ กรณีพิพาทเกี่ยวกับสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน หรือกรณีพิพาทเก่ียวกับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น   

5)  คดีที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดอาญาต่อทางหรือถนนสาธารณะ ซึ่งศาล
ปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาให้ผู้กระท าผิดช าระค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย 

ศาลปกครองชั้นต้นเป็นศาลที่มีเขตอ านาจทั่วไปในการพิจารณาคดี  โดยทั่วไปคดี
ปกครองทุกประเภทจะต้องเริ่มฟูองคดียังศาลปกครองชั้นต้นที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่ที่เกิดเหตุ   
กล่าวคือ ถ้าหากเป็นคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระท าทางปกครองระหว่างองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ฝุาย
ปกครองของรัฐหรือองค์กรอื่นที่ได้รับมอบหมายหน้าที่บริการสาธารณะกับเอกชน หรือในระหว่างฝุาย
ปกครองด้วยกันเองแล้ว ผู้กระทบสิทธิสามารถน ามาฟูองคดียังศาลปกครองชั้นต้นที่มีเขตอ านาจเหนือ
ท้องที่เกิดเหตุนั้นได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองพิเศษ กล่าวคือ
เป็นคดีเฉพาะที่มีลักษณะทางเทคนิคมาก และต้องการความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งค าพิพากษา
ของศาลปกครองพิเศษอาจอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดได้184 

ดังนั้น ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับความเสียหายจากการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิในการเรียกร้องให้รัฐชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งเป็นกรณีที่รัฐต้องรับผิดในความเสียหายโดยปราศจาก
ความผิดของรัฐ  ซึ่งเป็นการฟูองให้รัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน   โดยหลักเป็นอ านาจของศาลปกครอง
ชั้นต้นในการพิจารณา  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พอใจในค าตัดสินของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว  ก็
สามารถอุทธรณ์ค าพิพากษานั้นไปยังศาลปกครองสูงสุดต่อไปได้ 

                                                           
184 โภคิน พลกุล, คดีปกครองในฝรั่งเศส, เอกสารในการสัมมนาเรื่อง การจัดตั้งองค์กรชี้

ขาดข้อพิพาททางปกครอง เสนอที่คณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร 3-4 กรกฎาคม 
2532.  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 84-85. 
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4.2  ความรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษระบบกฎหมาย 
เยอรมัน 

 
การศึกษาความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษระบบกฎหมาย

เยอรมัน เพ่ือให้เข้าใจถึงระบบความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษอย่าง
ชัดเจน ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาถึงที่มาของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ ตลอดจนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ และการเยียวยาความ
เสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้ 

 
4.2.1  ที่มาของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในระบบ

กฎหมายเยอรมัน 
จากที่ได้กล่าวถึงพัฒนาการความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศเยอรมันในบทที่ 2 จะ

เห็นได้ว่าในอดีตนั้นรัฐมีการปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีแนวคิดว่ารัฐไม่สามารถที่จะ
รับผิดได้เนื่องจากรัฐเป็นทรงอ านาจอธิปไตยโดยถือว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอ านาจเด็ดขาดกับรัฐ
เป็นสิ่งเดียวกัน  ต่อมาภายหลังรัฐเริ่มเข้ามามีบทบาทรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน
จากกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่โดยรัฐเข้ามารับผิดความเสียหายจากการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ในความผิดฐานละเมิด  ซึ่งเป็นการที่หน่วยงานจะรับผิดต่อการกระท าของเจ้าหน้าที่  
เท่าท่ีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระท าภายใต้กฎหมายมหาชน  หลังจากนั้นต่อมาประเทศเยอรมันก็มีพัฒนาการ
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในหลายรูปแบบมาจนถึงป๎จจุบัน    

ส าหรับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่  ประเทศเยอรมันจะใช้เกณฑ์ “ความชอบหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย” และเกณฑ์ “ความรับผิด” มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งความรับผิดของรัฐโดยแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประการ ดังนี้ 

ประเภทแรก “ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีความผิด” 
หรือ “ความรับผิดทางละเมิด”  เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าตามหน้าที่โดยใช้อ านาจมหาชน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีความผิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน  จึงท าให้รัฐต้องเข้ามารับผิด
ต่อการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว โดยเยอรมันได้แบ่งประเภทผู้ต้องรับผิดทางละเมิดของ
ฝุายปกครองเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้ 

1)  ความรับผิดของเจ้าหน้าที่  เดิมเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดเป็นส่วนตัว  ส าหรับการ
กระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างปฏิบัติการตามหน้าที่เช่นเดียวกับประเทศที่ใช้ระบบ 
common law ต่อมาหลักความรับผิดเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ได้บัญญัติไว้ใน
ประมวลแพ่งเยอรมัน (Bergerliches Gesetzbuch หรือ BGB) ในมาตรา 839 ไว้ดังนี้185 

“(1) ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อต่อหน้าที่ในทางการซึ่งเป็น
หน้าที่ที่มีความผูกพันต่อบุคคลที่สาม ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

                                                           
185 รุ่งธรรม  พุ่มเล็ก, เรื่องเดิม, หน้า 79-81. 
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จากการนั้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระท าโดยประมาท  เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจถูกเรียกร้องให้
ทดแทนค่าเสียหายได้ ในกรณีที่บุคคลผู้เสียหายไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้โดยวิธีอ่ืน 

(2) ถ้าในการวินิจฉัยของศาล  ศาลได้วินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ละเมิดหน้าที่ในทางการ
เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่การละเมิดหน้าที่นั้น เป็นความผิดทาง
อาญา ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติขัดกับหน้าที่ก็ดี หรือในกรณีของการละเลยในการท าหน้าที่ไม่น า
บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับ 

(3) เจ้าหน้าที่ไม่จ าต้องช าระค่าทดแทนดังกล่าว  หากผู้เสียหายโดยเจตนาหรือโดย
ประมาทเลินเล่อมิได้ใช้สิทธิในทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความเสียหายดังกล่าว” 

ต่อมาใน ค.ศ. 1919 ได้มีการน าหลักเกณฑ์นี้  บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ Weimar ค.ศ. 
1919 มาตรา 131 โดยขยายความรับผิดให้รวมถึงการกระท าผิดทุกชนิดของหน้าที่ หลักนี้ได้มีการสืบ
ทอด ต่อมาโดยรัฐธรรมนูญฉบับป๎จจุบัน (The Basic Law) ปี ค.ศ. 1949 มาตรา 34 ได้ขยายความ
รับผิดของฝุายปกครอง ไม่เฉพาะแค่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคคลใดก็ตามที่กระท า
การภายใต้อ านาจรัฐ โดยบัญญัติไว้ดังนี้ 

“บุคคลใดก็ตาม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย  ถ้าได้ฝุาฝืนอ านาจ
หน้าที่ต่อบุคคลภายนอก  หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัดอยู่จะเป็นผู้รับผิดโดยมีสิทธิ
ไล่เบี้ยในกรณีที่กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาได”้ 

ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่กระท าให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการ
กระท าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบในผลแห่งความเสียหายที่เกิด
ต่อเอกชนโดยตรง  เพียงแต่มีสิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายได้ในกรณีกระท าโดย
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  เจ้าหน้าที่ผู้กระท าให้เกิดความเสียหายจะไม่ถูกฟูองให้รับผิด
ต่อผู้เสียหายโดยตรงในศาล ซึ่งถือว่าเป็นการที่รัฐเข้ามารับผิดแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเป็นการ
ปูองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องรับภารสาธารณะเพียงล าพัง รัฐจึงเข้ามารับ
ผิดแทนเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างประสิทธิภาพและมีเกาะคุ้มกัน 

2)  ความรับผิดของหน่วยงาน ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐต่อเอกชนผู้ได้รับความ
เสียหาย ส าหรับการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่   มิได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมดาของประมวล
กฎหมายแพ่งในเรื่องความรับผิดเพ่ือการกระท าของบุคคลอ่ืน (vicarious liability) มาตรา 831 หรือ 
liability for the acts of organs มาตรา 31,89 แต่เป็นความรับผิดชนิดพิเศษซึ่งไม่เป็นไปตามหลัก
ธรรมดาของเรื่องละเมิด มาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญฉบับป๎จจุบัน ค.ศ. 1949 (The Basic Law) โดย
ได้ขยายขอบเขตของหน่วยงานซึ่งจะต้องรับผิดให้มากขึ้น  และลดสิทธิของหน่วยงานในการไล่เบี้ย
เจ้าหน้าที่ลง โดยจะถูกไล่เบี้ยเฉพาะกรณีกระท าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เท่านั้น และตามมาตรา 34 ของ The Basic Law ก าหนดให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา
พิพากษา อนึ่งในเยอรมันไม่มีความแตกต่างระหว่างความรับผิดขององค์การส่วนกลางกับองค์การส่วน
ท้องถิ่น186 

                                                           

 186 เรื่องเดียวกัน, หน้า 68-70. 
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ประการที่สอง  “ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่จากการกระท าทางปกครองที่ชอบด้วย
กฎหมายและไม่มีความผิด”  เป็นความรับผิดของรัฐที่เข้ามารับผิดชดใช้ความเสียหายให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าโดยใช้อ านาจในทางมหาชน   โดยที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีความผิดและกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งความรับผิดของรัฐในลักษณะนี้
อาจเรียกว่า “ความรับผิดของรัฐโดยเด็ดขาดตามกฎหมายมหาชนเฉพาะเรื่อง”  

ส าหรับกรณีความรับผิดโดยเด็ดขาดตามกฎหมายมหาชน  (Öffentlich-rechtliche                                 
Gefährdungsaftung) หมายถึง ความรับผิดของรัฐในการชดใช้ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายซึ่ง
เกิดขึ้นจากสภาพการณ์อันตรายเป็นพิเศษที่รัฐได้ก่อขึ้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กับแนวคิดในเรื่องของ
ความรับผิดโดยปราศจากความผิดของประเทศฝรั่งเศส  โดยนักนิติศาสตร์เยอรมัน Ersnst Forsthoff 
มีความเห็นว่าความรับผิดเด็ดขาดตามกฎหมายมหาชนนั้นสามารถมีได้  โดยยกตัวอย่างว่า กรณีที
ต ารวจติดตามจับกุมคนร้ายและเกิดการยิงต่อสู้กัน  กระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ต ารวจพลาดไปถูกบุคคล
ที่สามซึ่งเข้ามาในบริเวณที่มีการยิงต่อสู้กันโดยบังเอิญ   โดยเขาเรียกร้องให้ยอมรับมโนทัศน์ว่าด้วย
ความรับผิดโดยเด็ดขาดตามกฎหมายมหาชนกรณีดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ากรณีบุคคลที่สามผู้เสียหาย
ไม่อาจเรียกร้องให้รัฐรับผิดได้ไม่ว่าจะโดยอาศัยหลักการเวนคืน (Enteignung) หรือหลักการล่วงล้ า
สิทธิอ่ืนใดที่ท าให้เกิดความเสียหายเป็นพิเศษ (Aufopferung) เนื่องจากการเวนคืนหรือการล่วงล้ า
สิทธิอ่ืนใดที่ท าให้เกิดความเสียหายเป็นพิเศษจะต้องเป็นกรณีที่รัฐมุ่งประสงค์ตั้งใจเช่นนั้น ซึ่งกรณี
ดังกล่าวไม่ใช้เป็นกรณีที่ต ารวจตั้งใจจะยิงบุคคลที่สาม โดยเขาเห็นว่าเกิดช่องว่างเกิดขึ้นในระบบความ
รับผิดของรัฐ และต้องการอุดช่องว่างโดยอาศัยข้อความคิดว่าด้วยความรับผิดโดยเด็ดขาด187 

แต่อย่างไรก็ตามศาลเยอรมันก็ไม่ได้ใช้หลักความรับผิดโดยเด็ดตามที่นักวิชาการ Ersnst 
Forsthoff เสนอโดยศาลพิพากษาให้รัฐรับผิดส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์อันตราย
เป็นพิเศษซึ่งเป็นผลมาจากการใช้อ านาจมหาชน  แต่ได้สร้างหลักกฎหมายว่าด้วย “ความรับผิด
ส าหรับการกระท าเสมือนการเวนคืน” และขยายความรับผิดของรัฐส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
สิทธิอ่ืนใดที่ไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สินเป็นพิเศษออกไปให้ครอบคลุมถึงการกระท าของรัฐที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดย
ประสงค์จงใจด้วย เช่น กรณีที่สัญญาไฟจราจรบริเวณสี่แยกซึ่งเป็นสัญญาณไฟอัตโนมัติเกิดบกพร่อง
และแสดงสัญญาณไฟเขียวทุกด้านท าให้รถยนต์ที่แล่นมาชนกันกลางสี่แยก เช่นนี้รัฐต้องรับผิดชดใช้ค่า
ทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์นั้น เพราะกรณีนี้เป็นกรณีที่รัฐล่วงล้ าสิทธิในทรัพย์สินหรือ
สิทธิอ่ืนใด เช่น สิทธิในร่างกาย และท าให้เกิดความเสียหายขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้จะประสงค์
จงใจก็ตาม (รัฐไม่มีอ านาจให้ไฟเขียวทุกด้านพร้อมกัน)  ทั้งนี้ตามหลักความรับผิดของรัฐส าหรับการ
กระท าเสมือนการเวนคืน (enteignungsgleicher Eingriff)  และตามหลักความรับผิดส าหรับการ
กระท าเสมือนการล่วงล้ าสิทธิอ่ืนใดที่ท าให้ผู้ทรงสิทธิเสียหายเป็นพิเศษ (aufopferungsgleicher 
Eingriff)188 

                                                           

 187 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ: ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมาย
เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ, หน้า 110. 
 188 BGHZ 99, 249 ซึ่งกลับค าค าพิพากษาเดิมคือ BGHZ 54, 332 
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จึงท าให้ป๎จจุบันความรับผิดโดยเด็ดขาดตามกฎหมายมหาชนที่มีลักษณะทั่วไป หรือแนวคิด
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่โดยปราศจากความผิดยังไม่มีในระบบกฎหมายเยอรมัน มีแต่ความรับ
ผิดต่อเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาดตามกฎหมายมหาชนเฉพาะเรื่องเท่านั้น   ซึ่งเป็นกรณีที่ฝุายนิติบัญญัติ
ก าหนดให้รัฐชดใช้ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายที่เกิดจากการก่อสถานการณ์อันตรายพิเศษขึ้น  
รวมถึงที่มาของความผิดของรัฐเกิดจากการสร้างและพัฒนาขึ้นโดยค าพิพากษาของศาลปกครอง 

  
4.2.2  หลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
ส าหรับหลักเกณฑ์ของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  

เมื่อเกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  รัฐเข้ามารับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐตามหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอยู่ สองที่มา ได้แก่  หลักเกณฑ์ที่มาจาก
กฎหมายลายลักษณ์อักษร และท่ีมาจากค าพิพากษาของศาล ดังนี้ 

4.2.2.1  ตามกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
ฝุายนิติบัญญัติได้บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ผู้

ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ เพ่ือเป็นการชดใช้ค่าเสียหายส าหรับความ
เสียหายที่เกิดข้ึนกับเจ้าหน้าที่และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกลับสู่ภาวะปกติเพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้กับรัฐ
และสร้างประโยชน์ต่างๆ ให้กับประชาชนต่อไป โดยมีกฎหมายที่บัญญัติให้รัฐต้องรับผิดต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ดังนี้ 

1) ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น 
ส าหรับการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศเยอรมัน

นั้น  การด าเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปในลักษณะที่รัฐเป็นผู้จัดการดูแลทั้งหมด เนื่องจากรัฐมีหน้าที่ใน
การควบคุมดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม  โดยรัฐเป็นผู้ที่คอยปกปูองผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นผู้ที่อ่อนแอในการโต้กับอาชญากรผู้กระท าผิดเพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขของสังคมโดยรวม ท า
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่และมีบทบาทส าคัญการที่จะปกปูองความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นกับ
เอกชน อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปกปูองความเสียหายนั้นใน
บางครั้งไม่สามารถปกปูองผู้เสียหายได้ทุกกรณี หรือในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นกระบวนการในการที่
ผู้เสียหายจะได้มาซึ่งค่าชดใช้ความเสียหายนั้นผู้เสียหายอาจจะต้องฟูองร้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดี
แพ่งต่างหาก หรือในบางกรณีผู้กระท าผิดก็ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายได้เนื่องจากยากจนหรือ
ผู้เสียหายไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  ดังนั้น  รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องตรา “พระราชบัญญัติชดเชยความ
เสียหายแก่เหยื่อ” (Victim Compensation Act) เพ่ือรับผิดช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อใน
คดีอาญาโดยได้ถูกบัญญัติขึ้นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในปี ค.ศ. 1976 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาโดยการชดเชยความเสียหายจากการที่ต้องตกเป็นผู้เสียหาย  และ
เป็นการช่วยเหลือให้ผู้เสียหายหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเรียกร้องค่าเสียหาย189 

                                                           

 189 Hans-Heiner Kuhne, “Victimology Basic Theoretical Concepts and Practical 
Implication,” In Victimology And Victime’s Right, Prathan Watanavanich, ed. 
(Bangkok: The Organizing Committ Thammasat University, 1992), p. 90. 
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โดยสิทธิของผู้เสียหาย มี 2 ประการ คือ สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ได้แก่ สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีอาญาในขั้นตอนต่างๆ สิทธิใน
การตรวจดูส านวน สิทธิในการอยู่ร่วมและมีส่วนร่วมในการด าเนินคดี สิทธิในการซักถามป๎ญหา  และ
สิทธิในการริเริ่ม  ได้แก่ สิทธิในการร้องเรียนหรือบอกกล่าว  สิทธิในการเรียกร้อง   สิทธิในการ
ด าเนินคดี สิทธิในการที่จะไม่ด าเนินคดีต่อไปหรือสิทธิในทางปฏิเสธการด าเนินคดี   สิทธิในการ
อุทธรณ์   เมื่อผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิดังที่ได้กล่าวมานั้นย่อมท าให้ต้องมีหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการ เช่น หน้าที่ที่จะต้องมาปรากฏตัวในศาลนอกเหนือจากเป็นพยาน หน้าที่จะต้องอดทนต่อ
การพิจารณาคดีในศาล หน้าที่ให้การเป็นพยาน และนอกจากนี้เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ดังกล่าวและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  โดยมีสิทธิที่
จะได้รับการชดเชยจากรัฐ  อีกท้ังสิทธิพิเศษและการคุ้มกันความปลอดภัยจากการด าเนินการเรียกร้อง
ค่าความเสียหายในคดีอาญา  สิทธิในการด าเนินการต่อไปเพ่ือให้ได้ค่าชดใช้ความเสียหายในการ
ด าเนินคดีอาญา เป็นต้น190 

ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาใน
ประเทศเยอรมันจึงมีสิทธิในการด าเนินกระบวนการทางอาญา และมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการตาม
กระบวนการทางอาญา และนอกจากนี้ยังมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองโดยการได้รับการชดเชยความ
เสียหายจากรัฐกรณีที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา   ทั้งนี้เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ได้รับ
ความเสียหาย  

2)  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในต่อสถานการณ์ภัยพิบัติ 
เนื่องจากประเทศเยอรมันประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้ง เช่น 

อุทกภัยจากแม่น้ าเอลเบอในปี ค.ศ. 2002 และแม่น้ าดานูบในปี ค.ศ. 2005 โดยความเสียหายทั้งหมด
ในแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า 10 ยูโร ซึ่งรัฐบาลแห่งสหพันธ์รัฐและสหภาพยุโรปได้ชดเชยความเสียหายเพ่ือ
ช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไปแล้วประมาณ 10 ล้านยูโร  ซึ่งในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากเนื่องจากประเทศเยอรมันมีระบบการปกครองแบบ
สหพันธรัฐ  ท าให้รัฐบาลของแต่ละมลรัฐจะมีอ านาจกระท าการใดได้ก็ต่อเมื่อรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธรัฐให้อ านาจไว้เท่านั้น  โดยรัฐธรรมนูญได้ให้อ านาจรัฐบาลของแต่ละมลรัฐในการบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับภัยพิบัติของรัฐตนเองเฉพาะส าหรับการปูองกันอันตรายที่ไม่ใช่สงคราม (Non-war-
danger) เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ดังนั้นประเทศเยอรมันจึงมีกฎหมายเกี่ยวกับภัยพิบัติระดับมลรัฐ
อยู่ 16 ฉบับตามจ านวนมลรัฐในประเทศ  เช่นเดียวกันรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐก็มีอ านาจออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการปูองกันภัยพิบัติและส าหรับการปูองกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากภาวะสงครามด้วย191 

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 2002 ประเทศเยอรมันได้
บัญญัติกฎหมายฉบับหนึ่ง เรียกว่า  กฎหมายอุทกภัย (German Flood Law) ในปี ค.ศ. 2005 โดย

                                                           

 190 Ibid., p. 91. 
 191 ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ และคณะ, “กฎหมายและค าสั่งศาลเกี่ยวกับการเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ: ประสบการณ์ของประเทศเยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
ไทย,” ดุลพาห 59, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555): 4. 
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ให้อ านาจในการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย แก่รัฐบาลของแต่ละมลรัฐ 
เนื่องจากรัฐบาลของแต่ละมลรัฐคุ้นเคยกับสภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่  อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการ
ได้รวดเร็วกว่ารัฐบาลกลาง  ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถเรียกร้องเพ่ือขอ
ชดเชยความเสียหาย (Damages) ที่ตนได้รับภายใต้สิทธิตามกฎหมาย 2 ประการ ได้แก่192 

(1)  สิทธิในการเรียกร้องอันเนื่องมาจากความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ มาตรา 34 และประมวลกฎหมายแพ่งสหพันธรัฐมาตรา 839 
เนื่องจากขอบเขตของการเรียกร้องอันเนื่องมาจากความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
ซึ่งถือเป็นกฎหมายล าดับสูงสุดของประเทศถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 34 ว่าบุคคลใดกระท าการในฐานะ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและฝุาฝืนหน้าที่ของตนต่อบุคคลที่สาม ให้ถือว่ารัฐหรือหน่วยงานของรัฐซึ่ง
เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ต้องรับผิดจากบทบัญญัติดังกล่าว  รัฐจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแทนลูกจ้าง
ของรัฐในความผิดที่เขาได้กระท า อย่างไรก็ตามมาตรา 34 จะต้องพิจารณาประกอบมาตรา 839 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งด้วย  ซึ่งก าหนดว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจหรือประมาทเลินเล่อฝุาฝืนหน้าที่
ของตนและส่งผลต่อบุคคลที่สาม  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องชดเชยความเสียหายแก่บุคคลที่สามอัน
เนื่องมาจากการกระท าของตน  ดังนั้น  ถ้อยค าในมาตรา 839 ก าหนดความรับผิดในการชดใช้
ค่าเสียหายให้เป็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เห็นได้ว่าถ้อยค าในมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 
839 ของประมวลกฎหมายแพ่งนั้นมีเนื้อหาขัดกันอยู่  ดังนั้นประมวลกฎหมายแพ่งในฐานะกฎหมาย
ล าดับศักดิ์ต่ ากว่าจึงไม่สามารถมีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญได้  เพราะฉะนั้นจึงต้องถือว่ารัฐจะต้องเป็นผู้
ชดใช้ค่าเสียหายแทนลูกจ้างของรัฐในความเสียหายที่เกิดขึ้น   ผู้เสียหายจึงไม่สามารถฟูองเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้รับผิดได้  อย่างไรก็ตามบางกรณีรัฐอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยลูกจ้างของรัฐหากพิสูจน์ได้ว่าการ
ละเมิดนั้นเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงได้ 

(2)  สิทธิในการเรียกร้องอันเนื่องมาจากสิทธิที่เทียบเท่ากับการ
เวนคืนหรือการแทรกแซงโดยเจ้าหน้าที่รัฐ กล่าวคือ เป็นพัฒนาการหลักการเรียกร้องค่าเสียหายอีก
ประเภทหนึ่งของรัฐซึ่งไม่ได้เป็นสิทธิเรียกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพ่ือใช้กรณีที่ผู้เสียหายไม่มีสิทธิ
ที่จะได้รับค่าเสียหายตามมาตรา 839 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง  หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลัก
กฎหมายที่พัฒนาโดยผู้พิพากษา” (Further development of law by judges)” เมื่อประชาชน
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอันเนื่องมาจากการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ  เช่น  กรณีที่เจ้าหน้าที่มี
ดุลพินิจในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือปกปูองพ้ืนที่บางส่วน  ท าให้อีกพ้ืนที่หนึ่งได้รับความเสียหายเกิน
ควร ผู้พิพากษาในประเทศเยอรมันเห็นว่าจะเป็นการไม่ยุติธรรมแก่ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าว
ถ้าไม่ได้รับค่าชดเชย (Compensation) ส าหรับความเสียหายนี้โดยเห็นว่าการกระท าของรัฐมีผล
เทียบเท่ากับการเวนคืนทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น ประชาชนที่ต้องเสียหายย่อมมีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยได ้

กล่าวโดยสรุป  สิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่จากสถานการณ์ภัยพิบัติมี 2 กรณี คือ กรณีที่เป็นความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจในทางมหาชนไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีความผิด  เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่

                                                           

 192 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-9. 
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ละเมิดต่อผู้เสียหายท าให้ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิด   ตามมาตรา 839 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่ง  ประกอบกับมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญ จึงต้องฟูองหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
ห้ามฟูองเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติเรียกร้อง
ค่าชดเชยโดยผู้พิพากษาอันไม่ใช่กรณีตามมาตรา 839 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง แต่เป็นความรับผิด
ของรัฐส าหรับการกระท าเสมือนการเวนคืน โดยเป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่มี
ความผิด  ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้พิพากษาได้พัฒนาหลักกฎหมายให้มีความรับผิดในกรณีที่ผู้เสียหายได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าของรัฐ โดยศาลจะพิจารณาค่าชดเชยให้แก่ผู้เสียหายตามดุลยพินิจซึ่งไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 50 ของค่าเสียหายจริงเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลร้ายหรือต้องรับภาระ
สาธารณะที่เกินกว่าปกติ เป็นต้น 

3)  ความรับผิดของรัฐต่อความเสียหายจากสถานการณ์ชุมนุม 
การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองที่ได้รับรองตาม

มาตรา 8 ของกฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Grundgesetz) ซึ่งมีสถานะเป็น
รัฐธรรมนูญอันเป็นสูงสุดในการปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีบัญญัติว่า  “ประชาชนชาว
เยอรมันทุกคนมีสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธ” 193  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้ให้
ความหมายสิทธิในการชุมนุมว่าเป็นอิสรภาพที่เป็น  “สิทธิขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีลักษณะพิเศษ” โดย
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องให้ความเคารพตราบเท่าที่การชุมนุมนั้นไม่ขัดต่อ
กฎหมาย การที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการชุมนุมเป็นสิทธิพ้ืนฐานซึ่งมี
สถานะพิเศษเพราะเป็นสิทธิที่ปูองกันตนเองที่ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความคิดเห็นที่
แตกต่าง เนื่องจากการด าเนินการตามสิทธิพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมหรือประชาชน
โดยทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ตราบเท่าการใช้สิทธินี้ไม่ละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอ่ืน  ซึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญยังอธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า “เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปกปูองผู้เข้าร่วมการชุมนุมด้วยวิธีการ
ที่สมควรและมีเหตุผล”194 

ส าหรับป๎ญหาที่เกิดขึ้นกับการชุมนุม คือ เงื่อนไขการแจ้งการชุมนุมมัก
เกิดจากการชุมนุมเร่งด่วนหรือฉับพลัน  กล่าวคือ การชุมนุมเร่งด่วน คือการชุมนุมอย่างเร่งด่วนตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือแผนที่วางไว้  จึงไม่สามารถที่จะแจ้งการชุมนุมล่วงหน้าได้ 48 
ชั่วโมง  ส่วนการชุมนุมโดยฉับพลัน คือ การชุมนุมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ฉพาะหน้าโดยไม่มีการ
วางแผน  เช่น เหตุการณ์ลอบสังหารบุคคลส าคัญหรือการได้รับชัยชนะของพรรคการเมือง  เป็นต้น  
นอกเหนือหน้าที่ในการแจ้งการชุมนุมเป็นผู้ก าหนดการชุมนุมและรักษาความสงบเรียบร้อย  ในกรณี
จ าเป็นผู้น าการชุมนุมมีอ านาจที่จะขัดขวางการชุมนุมหรือยุติการชุมนุมได้หากเห็นว่าการชุมนุมไม่
สามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย195 

                                                           
193 วรนารี สิงห์โต, การเดินชุมนุมและการเดินขบวนในระบบกฎหมายเยอรมัน , ค้นวันที่ 

10 สิงหาคม 57 จาก  http://ppvoice.thainhf.org/document/article/article_858.pdf 
194 ธรรมนูญ พิทยาภรณ ์และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 1. 
195 เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
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ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนซึ่งเกิดจากบุคคลภายนอกและไม่ได้เกิดจากการชุมนุม  เจ้าหน้าที่สามารถที่จะ
แทรกแซงการชุมนุมได้ด้วยภายใต้เงื่อนไขพิเศษของสถานการณ์ฉุกเฉิน  เช่น  การออกค าสั่งห้ามการ
ชุมนุม  หรือการออกเงื่อนไขในการชุมนุม เป็นต้น  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจมีค าสั่งห้ามการชุมนุม 
ผู้จัดการชุมนุมสามารถยื่นค าขอคัดค้านสั่งห้ามการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ทันที  (80 VV wGO) 
การยื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งของผู้จัดการชุมนุมต่อศาลปกครองไม่มีผลเป็นการทุเลาค าสั่งของเจ้าหน้าที่
ต ารวจเพ่ิมเติมนอกจากค าร้องคัดค้านค าสั่งของเจ้าหน้าที่ต ารวจเมื่อศาลปกครอได้รับค าร้องคัดค้าน
ค าสั่งห้ามการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ต ารวจจากผู้จัดการชุมนุมแล้วศาลจะพิจารณาค าคัดค้านทันที หาก
ศาลพิจารณาแล้วมีค าสั่งยกค าร้องคัดค้าน  ผู้จัดการชุมนุมสามารถใช้สิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาล
ปกครองอุทธรณ์ และศาลปกครองสูงสุดได้ตามล าดับ  กรณีนี้รวมถึงค าสั่งของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้
จัดการชุมนุมอย่างมีเงื่อนไขด้วย196 

ส าหรับการเยียวยาความเสียหายนั้นประเทศเยอรมันได้ก าหนด
มาตรการในการเยียวยาความเสียหายกรณีการชุมนุมโดยไม่สงบท าให้ผู้ที่มาร่วมชุมได้รับความ
เดือดร้อนเสียหาย โดยกรณีท่ีศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการห้ามหรือ
สลายการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนที่เป็นรากฐานในการบังคับทางปกครอง และเป็นกรณีที่ผู้
ฟูองคดีได้ยื่นค าร้องขอกลับคืนสู่ฐานะเดิมมาด้วยแล้ว   ศาลปกครองอาจมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการเยียวยาสิทธิของผู้รับค าสั่งทางปกครองให้กลับคืนสู่ฐานเดิมได้  แต่ในกรณีที่สิทธิของผู้รับ
ค าสั่งทางปกครองไม่อาจเยียวยาให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้  เช่น การใช้อาวุธเพ่ือสลายการชุมนุม
ประท้วง และศาลปกครองพิจารณาว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมายผู้เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระท าของเจ้าหน้าที่และค่าสินไหมทดแทน
เพ่ือเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เช่นกัน197 

4)  ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน 
ประเทศเยอรมันได้ชื่อว่าเป็นเจ้าต ารับของนโยบายสวัสดิการสังคม และ

ระบบความมั่นคงทางสังคมประเทศแรกที่จัดสวัสดิการสังคมอย่างเป็นระบบและทันสมัย  ซึ่งเป็น
แนวคิดแบบ Bismarkian เริ่มต้นจากการเน้นไปที่ชนชั้นแรงงานและสนับสนุนการกระจายความเสี่ยง
ในกลุ่มแรงงาน  โดยให้มีการสมทบเงินจากนายจ้างและลูกจ้างเพ่ือให้เกิดการประหยัดอดออม เห็น
สิทธิของการได้รับประโยชน์ทดแทน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ  โดยระบบนี้เป็นการให้ประโยชน์
โดยไม่มีการสมทบเงินเหมือนการให้สวัสดิการบ าเหน็จบ านาญแก่ข้าราชการเหมือนของไทย  
นอกจากนี้เยอรมันอีกทั้งยังเป็นประเทศแรกที่ได้จัดให้มีการประกันสังคมโดยเริ่มจากการประกัน
สุขภาพ ในปี ค.ศ.1883 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการประกันสุขภาพ (Health Insurance Act) 

                                                           
 196 เรื่องเดียวกัน, หน้า 9. 
197 เฉลิมพล  พูนชัย, มาตรการแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในการชุมนุม

สาธารณะ (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
2556), หน้า 65. 
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ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าพระราชบัญญัตินี้เป็นการบุกเบิกนโยบายสวัสดิการสังคมโดยรัฐอย่างเป็นระบบ
เป็นครั้งแรกในประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก198 

สวัสดิการสังคม (Social welfare) ที่ใช้กันอยู่ในเยอรมันมีความหมาย
ครอบคลุมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขก าลังแรงงานที่ว่างงาน เจ็บปุวย ทุพพลภาพ ชรา หรือช่วยเหลือ
คนสูญเสียโอกาส สูญเสียศักยภาพในการเลี้ยงชีพให้สามารถฟ้ืนฟูศักยภาพและมีโอกาสเป็นแรงงานที่
ท าการผลิตได้ (Productivity labour force) ต่อไป รวมไปถึงการบริการการศึกษา การดูแลสุขภาพ 
และท่ีอยู่อาศัย จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 1961 รัฐบาลเยอรมันตะวันตกได้ออกกฎหมายว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือทางสังคมแห่งรัฐ (Federal Social Assistance Act) โดยกฎหมายก าหนดว่าผู้ได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐต้องท างานแลกเปลี่ยนหากรัฐมีงานเสนอให้กฎหมายดังกล่าวช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐ
ได้มากในช่วงที่ประเทศมีป๎ญหาด้านการว่างงานที่สูงซึ่งสวัสดิการด้านการท างานในเยอรมันเรียกว่า 
“Help TowardsWork: HTW” (Voges, et al., 2000) ซึ่งเป็นลักษณะการท างานทั้งในส่วนงานที่มี
สัญญาว่าจ้างและได้รับความคุ้มครองด้านการประกันสังคม และงานที่ไม่ได้ระบุสัญญาว่าจ้าง อีกทั้ง
ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ 

อย่างไรก็ตาม ในเยอรมันนั้นได้ใช้ค าว่า social welfare ก่อนค าว่า 
socialsecurity ซึ่งเพ่ิงจะน ามาใช้ทีหลัง หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้มีรัฐบัญญัติความมั่นคงทางสังคม 
ค.ศ. 1935  ซึ่งระบบความมั่นคงทางสังคมเป็นจริงขึ้นมาได้นั้น เกิดจากรัฐบาลมีวิธีการจัดหารายได้
และงบประมาณมาใช้ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยงบประมาณของรัฐที่ใช้เพ่ือความมั่นคงทาง
สังคมเรียกว่า “งบประมาณเพ่ือสวัสดิการสังคม” (Social welfare budget)  หากศึกษาในด้าน
สวัสดิการสังคมที่เน้นเฉพาะการช่วยเหลือคนจน คนยากไร้ คนขอทาน พบว่า อังกฤษได้ริเริ่มมาก่อน 
กล่าวคือ ช่วงประมาณ ค.ศ. 1598-1601 ได้มีการร่างพระราชบัญญัติและประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
Elizabethan Poor Law แต่ในประเทศเยอรมันเรียกนโยบายการแก้ไขป๎ญหาเหล่านี้ว่า นโยบาย
สวัสดิการสังคม (social welfare policy) ซึ่งปรากฏอยู่ใน Social Policy Laws of the Federal 
Republic  หรือกฎหมายว่าด้วยนโยบายสวัสดิการสังคมแห่งสหพันธรัฐเยอรมันซึ่งครอบคลุมด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

(1)  การศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งรัฐบาลได้จัดงบประมาณและสิ่งอ านวย
ความสะดวกสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาเพ่ือให้เป็นก าลังแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ และรวมไปถึงการศึกษา และการฝึกอบรมก าลังแรงงานที่ก าลังท างานอยู่ในสาขาการ
ผลิตต่าง ๆ ด้วย 

(2)  การส่งเสริมการมีงานท า ซึ่งรัฐบาลได้ออกเป็นรัฐบัญญัติการ
ส่งเสริมแรงงาน (Labour Promotion Act 1969) เพ่ือประกันให้ทุกคนมีงานท าหรือรักษาภาวการณ์
มีงานท าให้สูงสุดเท่าท่ีจะเป็นได้ โดยรัฐจัดการหางาน สร้างงาน ส่งเสริมธุรกิจที่เพ่ิมการจ้างงาน 

(3)  การคุ้มครองแรงงานและสุขภาพอนามัย โดยการมีกฎหมายบังคับ
มาตรฐานขั้นต่ าาของสภาพการจ้างงานเพ่ือให้ก าลังแรงงานมีความปลอดภัยในที่ท างาน คุ้มครองมิให้

                                                           
198 สาวิณี  สุริยันรัตกร, ทางเลือกของสวัสดิการสังคมส าหรับคนไทย (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553), หน้า 4. 
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มีการกดขี่เด็กและสตรี คุ้มครองแรงงานที่ท างานในครัวเรือน รวมถึงคุ้มครองอาชีพพิเศษบางอาชีพ 
เช่น หญิงบริการเป็นต้น 

(4)  การประกันสังคมซึ่งครอบคลุมการประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ชรา
ภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร การเสียชีวิต ทุพพลภาพ และการว่างงาน โครงการทั้ง 4 ด้านที่กล่าว
มาข้างต้นนี้ รวมกันเรียกว่า โครงการ “ความมั่นคงทางสังคม (Social Security Scheme) 
นอกจากนี ้สวัสดิการสังคมในเยอรมัน หากจะจัดเป็นกลุ่มสวัสดิการ อาจจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม มีดังนี ้

1.  บริการสังคม (Social Services) ได้แก่ บริการการศึกษา 
สาธารณสุข ที่อยู่อาศัย และส่งเสริมช่วยเหลือเยาวชน เป็นต้น  
             2.  สังคมสงเคราะห์ (Social Assistance) เป็นการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งประเทศเยอรมันมีรัฐบัญญัติการสนับสนุนช่วยเหลือ
สังคม (Federal SocialSupport Act) ว่าด้วยข้อก าหนดด้านการช่วยเหลือบุคคลที่จ าเป็นจะต้อง
ช่วยเหลือ (Support forNeedy)  
            3.  ประกันสังคม (Social Insurance) เริ่มจากการประกันสุขภาพ 
เมื่อปี ค.ศ.1883 และพัฒนามาตามล าดับ ขยายไปสู่การประกันด้านอ่ืนๆคือการคลอดบุตร การ
สงเคราะห์บุตร 

สวัสดิการทางสังคมในประเทศเยอรมันยืนอยู่บนหลักการ 3 ประการ ดังนี้ 
1.  หลักการด้านการประกันสังคม (Social Security Principle) 

ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยตอบแทนด้วยเงินทดแทนการ
ว่างงาน 

2.  หลักการรักษารายได้ (Maintenance Principle) ให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคคลทั่วไปโดย ไมจ าเป็นต้องจ่ายเงินสมทบ งบประมาณที่ใช้มาจากเงินภาษีโดยจะ
ช่วยเหลือคนบางกลุ่มที่ท าประโยชน์ให้กับสังคม เช่น ทหารผ่านศึก หรือคนยากจนที่มีภาระบุตรพ่ึงพิง 
เป็นต้น 

3.  หลักการด้านรัฐสวัสดิการ (Public Welfare Principle) ได้แก่ 
การช่วยเหลือทางสังคมโดยอาศัยภาษีท้องถิ่นที่มอบให้แก่คนจนให้รักษาระดับมาตรฐานการครองชีพ 
เป็นต้น ระบบสวัสดิการท างานแบบ Help Towards Work : HTW มีจุดประสงค์เพ่ือช่วยเหลือคน
ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านเงินทดแทนการว่างงานเพ่ิมขึ้นสูง แม้มีการ
ลดเงินทดแทนดังกล่าวลงหลายครั้ง ประเทศเยอรมันยังคงมีป๎ญหาด้านค่าใช้จ่ายภาครัฐ อีกทั้งการ
ปรับตัวทางเศรษฐกิจ ที่อาศัยแรงงานไร้ฝีมือน้อยลงได้ส่งผลให้การว่างงานสูงขึ้น ดังนั้น HTW จึงมี
การให้การอบรมและฝึกทักษะแก่คนท างานควบคู่ไปกับการหางานให้แก่คนเหล่านั้น รัฐบาลได้จัดงาน
สวัสดิการแบบ HTW ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.  งานทั่วไปได้รับเงินอุดหนุนโดยรัฐให้เงินอุดหนุนแก่นายจ้าง
ในการจ้างงานคนงานในระบบ HTW โดยงานก าหนดอายุการท างาน โดยมากมักมีสัญญาว่าจ้าง 12 เดือน 

2.  งานช่วยเหลือสาธารณะ หน่วยงานท้องถิ่นอาจให้เงิน
สนับสนุนโครงการสร้าง 
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4.2.2.2  ค าพิพากษาของศาลปกครอง  
ศาลปกครองเยอรมันได้สร้างหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่

ของรัฐว่าเป็นความผิดเสมือนการเวนคืน และได้ขยายความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ส าหรับความ
เสียหายที่เกิดข้ึนกับสิทธิอ่ืนใดที่ไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สินเป็นพิเศษออกไปให้ครอบคลุมถึงการกระท าการ
ของรัฐที่ไม่เกิดขึ้นโดยประสงค์จงใจโดยได้พิพากษาให้รัฐรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ โดยศาลปกครองได้
พิพากษาให้รัฐรับผิดส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์อันตรายเป็นพิเศษซึ่งเป็นผลมา
จากการใช้อ านาจมหาชน  โดยได้สร้างหลักกฎหมายว่าด้วย “ความรับผิดส าหรับการกระท าเสมือน
การเวนคืน” และขยายความรับผิดของรัฐส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิทธิอ่ืนใดที่ไม่ใช่สิทธิใน
ทรัพย์สินเป็นพิเศษออกไปให้ครอบคลุมถึงการกระท าของรัฐที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยประสงค์จงใจด้วย เช่น 
กรณีที่สัญญาไฟจราจรบริเวณสี่แยกซึ่งเป็นสัญญาณไฟอัตโนมัติเกิดบกพร่องและแสดงสัญญาณไฟ
เขียวทุกด้านท าให้รถยนต์ที่แล่นมาชนกันกลางสี่แยก เช่นนี้รัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหาย
ให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์นั้น เพราะกรณีนี้เป็นกรณีที่รัฐล่วงล้ าสิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิอ่ืนใด เช่น สิทธิใน
ร่างกาย และท าให้เกิดความเสียหายขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้จะประสงค์จงใจก็ตาม (รัฐไม่มี
อ านาจให้ไฟเขียวทุกด้านพร้อมกัน)  ทั้งนี้ตามหลักความรับผิดของรัฐส าหรับการกระท าเสมือนการ
เวนคืน (enteignungsgleicher Eingriff)  และตามหลักความรับผิดส าหรับการกระท าเสมือนการ
ล่วงล้ าสิทธิอื่นใดท่ีท าให้ผู้ทรงสิทธิเสียหายเป็นพิเศษ (aufopferungsgleicher Eingriff) เป็นต้น 

 
4.2.3  การเยียวยาความเสียหายและเขตอ านาจศาลในระบบกฎหมายเยอรมัน 
เนื่องจากได้มีการศึกษาเรื่องความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ข้างต้นว่ามีกรณีใดบ้างที่รัฐต้อง

รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดังนั้น เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือมีคดีข้อพิพาทเก่ียวกับเรื่องความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่เรื่องดังกล่าวจะอยู่ในเขตอ านาจ
ของศาลใดและมีหลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายอย่างไร จึงขอศึกษาหลักเกณฑ์การเยียวยาความ
เสียหายและเขตอ านาจศาลในระบบกฎหมายเยอรมัน ดังนี้ 

 4.2.3.1  การเยียวยาความเสียหายในระบบกฎหมายเยอรมัน 
 เมื่อเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   รัฐจึงจ าเป็นที่ต้อง

มีหน้าที่รับผิดในความเสียหายดังกล่าวโดยรัฐต้องชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  ซึ่งความ
เสียหายที่เกิดข้ึนนั้นอาจเป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระท าละเมิด  หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองโดยตรง  รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามารับผิดในความ
เสียหายดังกล่าวโดยการเยียวยาความเสียหายเพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เสียหายกลับสู่ฐานะเดิมโดยเร็ว
ที่สุด  

 กรณีการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระท าละเมิดของข้ารัฐการในระบบ
กฎหมายเยอรมันจ ากัดเฉพาะสิทธิเรียกร้องให้รัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเท่านั้น   โดยศาลจะ
ก าหนดค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายจะได้รับเป็นเงินให้เต็มจ านวนความเสียหาย ซึ่งนอกเหนือจากค่า
ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่สามารถค านวณเป็นเงินได้แล้ว  ค่าสินไหมทดแทนยังรวมถึงค่าความ
เสียหายต่อสิทธิอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นความเสียหายอันเกิดจากความเจ็บปวดส าหรับความ
สูญเสียสิทธิในร่างกาย  อนามัย  เสรีภาพและเกียรติยศชื่อเสียงด้วย  โดยผู้ที่มีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม
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ทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย คือ นิติบุคคลมหาชนต้นสังกัดของข้ารัฐการผู้กระท าละเมิด   ซึ่งได้แก่  
สหพันธ์  มลรัฐ  หรือนิติบุคคลมหาชนอ่ืน เช่น  องค์การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น   ใน
กรณีที่ผู้กระท าละเมิดเป็นเอกชน  ซึ่งเข้ามาด าเนินกิจการอันเป็นภาระหน้าที่ของฝุายปกครองซึ่ง
เอกชนดังกล่าวถือเป็นข้ารัฐการด้วยกัน  นิติบุคคลมหาชนที่จะต้องเข้ามารับผิดแทนคือนิติบุคคลที่
เอกชนผู้กระท าละเมิดปฏิบัติงานให้หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอ านาจให้เอกชนปฏิบัติ   อย่างไรก็ตาม  
เนื่องจากความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมันเป็นกรณีที่รัฐรับผิดแทนไปแล้ว   รัฐจึงมีสิทธิที่
จะไล่เบี้ยจากข้ารัฐการผู้กระท าละเมิดโดยประมาทเลินเล่อธรรมดา รัฐจะไล่เบี้ยเอาจากข้ารัฐการผู้นั้น
ไม่ได ้

 ส่วนรูปแบบของการเยียวยาความเสียหายในระบบกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของ
ฝุายปกครองนอกเหนือจากความรับผิดทางละเมิดในประเทศเยอรมันนั้น  หรือความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในกรณีอ่ืนๆ นั้น โดยปกติแล้วจะชดใช้ค่าทดแทนเป็นเงิน  อย่างไรก็ตาม  ฝุายปกครอง
อาจจะชดใช้ค่าทดแทนในรูปแบบอ่ืนก็ได้ เช่น ในกรณีของการเวนคืน  ฝุายปกครองอาจจะให้ที่ดิน
แปลงอ่ืนแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน หรือการใช้สิทธิพิเศษบางอย่างทดแทนการเวนคืน  นอกจากนั้น ใน
ระบบกฎหมายเยอรมันบุคคลผู้รับความเสียหายจากการกระท าของฝุายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ไม่ต้องการให้ฝุายปกครองชดใช้ความเสียหายเป็นเงิน บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวอาจใช้
สิทธิเรียกร้องให้รัฐปฏิบัติการขจัดความเสียหาย เพ่ือให้ตนกลับสู่สถานะเดิมก่อนความเสียหายได้ 

 4.2.3.2  เขตอ านาจศาลเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน 
 ส าหรับศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีความรับผิดทางละเมิดของ

ฝุายปกครองนั้น ตามมาตรา 34 แห่งกฎหมายพ้ืนฐานได้ก าหนดให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและสิทธิไล่เบี้ยในการกระท าละเมิดของข้ารัฐการ  
จึงอาจกล่าวได้ว่า  ศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีความรับผิดทางละเมิดของฝุาย
ปกครอง คือ ศาลยุติธรรม  ส่วนกรณีการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืน
นอกเหนือจากความรับผิดทางละเมิดของฝุายปกครองนั้น ได้แก่ ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง 
แล้วแต่กรณี  เช่น ความรับผิดอย่างอ่ืนนอกเหนือจากความรับผิดทางละเมิดกรณีการเวนคืน  ศาลที่มี
เขตอ านาจพิจารณาจ านวนความเสียหาย ได้แก่  ศาลยุติธรรม  หรือกรณีการพิจารณาก าหนดค่า
ทดแทนความเสียหายกรณีฝุายนิติบัญญัติตรากฎหมายก าหนดเนื้อหาและจ ากัดขอบเขตของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่ถูกต้อง และได้มีการบังคับการตามกฎหมายดังกล่าวจนเกิดความเสียหายขึ้น 
หรือความรับผิดกรณีอ่ืนเช่น ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ ศาลที่มีเขตอ านาจ คือ ศาลปกครอง 
เป็นต้น199 

 กล่าวโดยสรุป  เมื่อพิจารณาระบบกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในต่างประเทศ  กล่าวได้ว่าระบบกฎหมายฝรั่งเศสบ่อเกิดที่ส าคัญ
ของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเกิดจากแนวค าพิพากษาของศาล  
อันเป็นการวางหลักเกณฑ์หรือแนวทางในความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษโดยศาลอันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับจนเป็นหลักทั่วไป  ส่วนประเทศเยอรมันที่มาของความรับ

                                                           
199 กาญจน์กนก อติสุธาโภชน์, เรื่องเดิม, หน้า 65. 
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ผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ถือว่าเกิดจากแนวความรับผิดของรัฐจากการการกระท าเสมือนการเวนคืนของ
ค าวินิจฉัยศาลปกครองเยอรมัน อันมีที่มาจากแนวความคิดของความรับผิดของฝุายปกครองในการ
ชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายแก่ป๎จเจกบุคคลที่ต้องรับภาระหรือต้องเสียสละเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นพิเศษเป็นส าคัญ เป็นการวางหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเป็นรายกรณีไป  ซึ่งจะเห็นได้ว่า ระบบกฎหมายไทยขอบเขตความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษจะก าหนดความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยในความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายฉบับ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีป๎ญหาและ
อุปสรรคหลายประการ  โดยผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาวิเคราะห์ป๎ญหาหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษต่อไปในบทที่ 5 แห่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี 5 
 

บทวิเคราะห์ปัญหาความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 

 
 

การศึกษาวิเคราะห์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในบทนี้ 
จะเป็นการศึกษาโดยการวิเคราะห์ป๎ญหาการน าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ 
เสี่ยงภัยพิเศษมาประยุกต์ใช้ในการเยียวยาความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษ  ตลอดจนศึกษาป๎ญหาในการก าหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  ดังนี้ 
 
5.1   ปัญหาการน าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ

หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมาประยุกต์ใช้ในการเยียวยาความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ   

 
เนื่องจากรัฐมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชน รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญคือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
การจัดท าบริการสาธารณะแทนรัฐเพ่ือให้การจัดท าบริการสาธารณะนั้นบรรลุผลและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  โดยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเป็น
ความสัมพันธ์ภายในของรัฐ โดยเกิดจากความสัมพันธ์ตามกฎหมาย  หรือความสัมพันธ์ตามสัญญา  
อันเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐมีต่อกัน   อันได้แก่ สิทธิ
และหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความรับผิดขึ้นระหว่างกัน เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้สิทธิเรียกร้องให้รัฐจ่าย
เงินเดือนหรือบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของได้รับอันตรายจากการปฏิบัติ
ราชการโดยเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากรัฐตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับ
อันตรายหรือการเจ็บปุวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2543  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายอัน
ก่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดสิทธิในการเรียกร้องให้รัฐรับผิดซึ่งเป็นกรณีความรับผิดอย่างอ่ืนของรัฐอันมี
ที่มาจากลักษณะของความสัมพันธ์ตามกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม รัฐก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดได้ด้วย เช่น  ในกรณีที่รัฐหรือหน่วยงานทางปกครองฟูองขอให้ข้าราชการคืน
เงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ หรือกรณีรัฐฟูองให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดจากการผิด
สัญญาทางปกครองในการชดใช้ทุนคืน  หรือกรณีรัฐใช้สิทธิไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยจงใจประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นต้น   
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นอกจากลักษณะความสัมพันธ์ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอันส่งผลต่อความรับผิดของรัฐ
แล้ว  ยังมีความสัมพันธ์ในลักษณะอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้รัฐต้องรับผิดอีกด้วย เช่น  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับประชาชนโดยรัฐรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการ
เยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  แต่อย่างไรก็ตาม  
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดให้ประชาชนได้รับความเสียหาย โดยความเสียหายนั้นมิได้เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันเป็นการกระท าส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวในความเสียหายโดยรัฐจะไม่เข้ามารับผิดแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐในความ
เสียหายที่เกิดข้ึน  

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐนั้นเป็นความสัมพันธ์ภายในอันมีที่มา
จากกฎหมายหรือสัญญา ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐมีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน  หากเจ้าหน้าที่ได้รับ
ความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในการจัดท าบริการสาธารณะให้กับรัฐจนท าให้
เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพ  รัฐจ าเป็นที่ต้องเข้ามารับผิดและคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากความ
เสียหายดังกล่าว แม้มิได้เกิดจากความผิดของรัฐก็ตาม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเป็น
หลักประกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ   รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามารับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ
มีแนวคิดและทฤษฎีจ านวนมากที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเยียวยาความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  โดยแต่ละแนวคิดนั้นก็สามารถที่จะน าไปประยุกต์ตาม
หลักการและเหตุผลของแนวคิดนั้นๆ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีนับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่สามารถอธิบาย
ถึงเหตุผลว่าท าไมรัฐต้องรับผิดต่อความเสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหลักเกณฑ์ในการเยียวยา
ความเสียหายของเจ้าหน้าที่ท าไมถึงจ าเป็นที่ต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างตามลักษณะของความเสี่ยงภัย 
โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการเยียวยาความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ ดังนี้  

 
5.1.1  หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เป็นหลักการที่ส าคัญซึ่งมีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของทุกประเทศโดยรัฐจะต้องให้การ

ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน  เช่น  สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท้   สิทธิเสรีภาพในทาง
เศรษฐกิจ  สิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตนารมณ์ของรัฐ เป็นต้น  เมื่อประชาชน
ได้รับการรับรองสิทธิเสรีภาพจากรัฐเพียงใด เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือ
ลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 200 เช่น 
กรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อ่ืน    โดยตนมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน  
เพ่ือให้รับรองสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

                                                           
200 มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)  
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แห่งราชอาณาจักรไทย ประชาชนจึงมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จ าเป็นและ
เหมาะสมจากรัฐ   ในแนวทางเดียวกันหากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากกการกระท า
ความผิดอาญาของผู้อื่นโดยมิได้เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีสิทธิได้รับ
การช่วยเหลือจากรัฐเช่นเดียวกัน   

ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายบาดเจ็บ  พิการหรือทุพพลภาพ  หรือ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขสุดแก่
ประชาชน  ซึ่งตามหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว  รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามา
รับผิดเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นสิทธิในชีวิตร่างกายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
โดยการให้คุ้มครองช่วยเหลือโดยการก าหนดสิทธิประโยชน์ก าหนดค่าตอบแทนต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถที่จะด ารงชีวิตได้ปกติสุข  มีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และ
สามารถด าเนินกิจกรรมในการจัดท าบริการสาธารณะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการรับผิด
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการสร้างหลักประกันให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นบุคคลภายในของรัฐ   อีกทั้งเป็น
การสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมที่รัฐจะต้องให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอีกด้วย 

 
5.1.2  หลักความเสมอภาค   
เป็นหลักที่องค์กรผู้ใช้อ านาจทั้งหลายจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญ

อย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญให้แตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน   ส าหรับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่จะเห็นได้ว่ารัฐมีภารกิจที่ส าคัญ
ในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยในการจัดท าบริการสาธารณะรัฐ
ในบางกิจกรรมของเจ้าหน้าที่อาจได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยที่แตกต่างกัน  โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษอาจมีความเสี่ยงภัยสูงที่จะได้รับความเสียหายจากการ
ปฏิบัติหน้าที่มากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยปกติธรรมดา จะเห็นได้ว่าสาระส าคัญของ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งสองนั้นมีสาระส าคัญแตกต่างกัน  กล่าวคือ เจ้าหน้าที่บุคคลหนึ่ง
ได้รับความเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษและมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือ
ผลกระทบสูง  ซึ่งแตกต่างกับเจ้าหน้าที่อีกบุคคลหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปโอกาสของความ
เสียหายที่จะได้รับหรือผลกระทบน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  

เพราะฉะนั้น การที่รัฐจะออกกฎหมายหรือใช้กฎหมายในการช่วยเหลือเยียวยาความ
เสียหายหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่
ที่แตกต่างกันจะต้องค านึงถึงหลักความเสมอภาค โดยการเยียวยาความเสียหายในลักษณะที่
เหมือนกันอาจเกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษได้  เพราะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้นต้องรับภาระสาธารณะแทนรัฐโดยการรับเคราะห์
ความเสี่ยงภัยทั้งปวงแทนรัฐที่มากกว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป  ดังนั้น การที่รัฐได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษโดย
การก าหนดค่าตอบแทนพิเศษที่มีลักษณะที่แตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป  ซึ่งการก าหนด
ค่าตอบแทนในการเยียวยาความเสียหายที่แตกต่างกันนั้นไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค
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หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เนื่องจากรัฐจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันใน
สาระส าคัญให้แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ทั้งนี้การที่รัฐเยียวยาความ
เสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามสาระส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษกับการปฏิบัติหน้าที่
โดยทั่วให้มีลักษณะที่แตกต่างกันจึงท าให้การเลือกปฏิบัติของรัฐนั้นเกิดเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็น
ธรรมอันเป็นการสอดคล้องกับหลักความเสมอภาค และเป็นสร้างขวัญก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมีแรงจูงใจในการจัดท าบริการสาธารณะให้กับรัฐต่อไป 

  
5.1.3  แนวคิดว่าด้วยความเสี่ยงภัย  
โดยเหตุผลที่รัฐต้องรับผิดในความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเสี่ยงภัยพิเศษ มีเหตุผล

จากแนวคิดความเสี่ยงภัยอยู่  2  ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ เหตุผลในทางทฤษฎี และเหตุผลในทาง
กฎหมาย ดังนี้ 

ส าหรับเหตุผลในทางทฤษฎี โดยทฤษฎีที่ส าคัญ ได้แก่ ทฤษฎีความเสี่ยงภัย อันเป็นหลัก
ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส โดยมีแนวความคิดว่า หากความเสียหายเกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  อันเกิดจากกิจกรรมของรัฐที่รัฐก่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ารับความเสี่ยงภัยทั้งปวงแทนรัฐ  รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องรับผิดในความ
เสียหายและรับผลร้ายทั้งปวงที่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนื่องจากการกระท านั้นเป็นไป
เพ่ือประโยชน์แก่รัฐ และหากความเสียหายจากการด าเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นั้นได้ส่งผลเสียหายแก่ประชาชนรัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ารับผิดในความเสียหายนั้นด้วยโดยมิต้องน าเรื่อง
ความผิดของรัฐมาพิจารณา201 ซึ่งตามทฤษฎีความเสี่ยงภัยนี้ศาลปกครองฝรั่งเศสได้มีการวินิจฉัยคดีที่
ส าคัญ ได้แก่ ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดี Cames  ลงวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.1895 ศาลได้น า
ทฤษฎีความเสี่ยงภัยมาปรับใช้ โดยวางหลักว่า เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (คามส์) 
โดยเกิดจากกิจกรรมหนึ่งในการปูองกันประเทศอันเป็นการด าเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยขึ้น  เป็น
หน้าที่ของตุลาการศาลปกครองที่จะพิจารณาคดีโดยใช้จิตส านึกของศาลที่สอดคล้องกับหลักความเป็น
ธรรมในการก าหนดสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ในการด าเนินบริการสาธารณะ  
โดยเฉพาะรัฐจ าเป็นต้องเป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนต่อความเสี่ยงภัยที่บุคคลนั้นอาจได้รับ
จากการปฏิบัติหน้าที่  

ดังนั้น  ตามแนวความคิดเรื่องความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษตามทฤษฎีความเสี่ยงภัยนั้น อาจกล่าวได้ว่าเหตุผลที่รัฐต้องรับผิดในความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษให้กับรัฐ เนื่องจากรัฐเป็นผู้ก่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด าเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยและท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากปฏิบัติหน้าที่เสี่ยง
ภัยพิเศษ  อันเป็นความเสี่ยงภัยจากการด าเนินกิจกรรมนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะและส่งผล
ประโยชน์แก่รัฐ  หากปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษรับภาระสาธารณะเพียง
รับพังหรือได้รับผลเสียหายจากการกระท าดังกล่าวเพียงล าพัง ย่อมไม่เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่

                                                           
201 วรวุฒิ  ทวาทศิน, เรื่องเดิม, หน้า 593. 
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ของรัฐได้ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีความเสี่ยงภัยรัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามารับผิดในความ
เสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยดังกล่าว  

ส่วนเหตุผลในทางกฎหมายกรณีความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษกล่าวคือ ในการด าเนินงานจัดท าบริการสาธารณะของรัฐตามแผนงานของแต่ละหน่วยงานนั้น 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการของประชาชน รัฐต้องมีแนวทางในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย  รวมถึงการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยและแผนบริหารราชการแผ่นดิน  โดยในแผนงานหรือ
แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบางแผนงานอาจมีความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้การเดินทางไปสู่
เปูาหมายที่รัฐวางไว้   รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามาบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานภาครัฐบรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ซึ่งในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงนั้นรัฐต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงเพียงพอที่จะ
สามารถก าหนดแนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  อันจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้  ซึ่งในการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงของรัฐนั้นรัฐจะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยการเริ่มต้นจาก
การศึกษาวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชัดเจน  การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้น จากนั้นจึงน าผลที่ได้มาพิจารณาก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เมื่อ
เลือกมาตรการจัดการความเสี่ยงแล้วจะต้องท าแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความละเอียดทุก
ขั้นตอนอย่างชัดเจน และติดตามประเมินผลทุกข้ันตอนอย่างต่อเนื่องและน ามาประเมินปรับปรุงแก้ไข
อย่างเหมาะสม    

รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษกรณีต่างๆ ตามแผนงานหรือนโยบายของรัฐเพ่ือให้การจัดท าบริการ
สาธารณะของเจ้าหน้าที่นั้นบรรลุผล   เช่น  กรณีที่รัฐมีนโยบายก าหนดแผนงานแก้ไขป๎ญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  รัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการความเสี่ยงโดยอาจเลือกกล
ยุทธ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสมที่สุด  เช่น  การเลือกกลยุทธ์ในการปูองกันการสูญเสียในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต ารวจ ทหาร หรืออาสาสมัคร
โดยมีการอบรม  ฝึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่จะต้องลง
ไปปฏิบัติในลักษณะต่างๆ สามารถลดความเสี่ยงและให้ผู้ลงไปปฏิบัติงานมีความรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถปูองกัน หรือรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม   หรือการเลือก
กลยุทธ์ในการควบคุมภัยโดยการสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยโดย
ให้ค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่  หรือสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการชี้แจงเบาะแสของ
ผู้ก่อการร้ายโดยการให้รางวัลต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐบรรลุตามแผน 

ดังนั้น  หากรัฐไม่สามารถด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภัย หรือเลือกกลยุทธ์ที่ใช้ใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพหรือไม่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์   อันส่งผลให้
เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ   รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามารับ
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ผิดในความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  โดยการจ่ายเงินชดเชยใน
ลักษณะพิเศษ   การคุ้มครองเรื่องสิทธิค่ารักษาพยาบาล   ตลอดจนการจ่ายเงินชดเชยให้กลับ
ครอบครัวที่ได้รับการสูญเสีย และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ   เพ่ือเป็นการลดความ
สูญเสียแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษและเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถกลับ
เข้ามาด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างปกติ 

นอกจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นที่ส่งผลให้รัฐรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษแล้ว  อีกกรณีที่ส าคัญที่รัฐจะต้องรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นั้น ความเสียหายของ
เจ้าหน้าที่จะต้องเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  จากการศึกษาแนวความคิดว่าด้วยความ
เสี่ยงภัย สามารถที่จะนิยามความหมายของค าว่า “การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ” โดยมีหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 

องค์ประกอบแรก คือ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพพิการ หรือเสียชีวิต 
อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีซ่ึ่งโดยสภาพของงานมีลักษณะที่มี
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายที่จะได้รับความเสียหาย” กล่าวคือ  ความเสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะต้องเกิดจากการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัยที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายตามสภาพของ
งานนั้น  เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีความเสี่ยงภัยที่จะเกิดความเสียหายจากการหน้าที่ในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิด  หรือเจ้าหน้าที่ทหารที่มีความเสี่ยงภัยที่จะเกิดความเสียหายในการ
ปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ  หรือเจ้าหน้าที่แพทย์หรือพยาบาลมีความเสี่ยง
อันตรายที่จะติดเชื้อจากการรักษาคนไข้  พนักงานดับเพลิงซึ่งเสี่ยงภัยที่จะได้รับความเสียหายจากการ
ผจญเผลิง  เป็นต้น  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากสภาพของการ
ปฏิบัติงานนั้นสูง ดังนั้น หากสภาพของการปฏิบัติงานไม่มีความเสี่ยงภัยหรือโอกาสที่จะเกิดอันตราย
จากสภาพการปฏิบัติงานนั้นน้อยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามนิยามความหมายนี้ 
เช่น ครูสอนหนังสือ หรือพนักงานธุรการของส านักงาน เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ีสอง คือ “การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีสภาพงานที่เสี่ยงภัย
หรือเสี่ยงอันตรายนั้นต้องมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานนั้น” กล่าวคือ  เนื่องจากโดยสภาพของลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภท ย่อม
มีความเสี่ยงภัยที่จะได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสภาพงานอยู่แล้ว แต่ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการคุ้มครองตามนิยามนี้  การปฏิบัติงานซึ่งมีความเสี่ยงภัยโดยสภาพนั้นจะต้อง
เกิดข้ึนโดยมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ิมสูงขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานนั้น   เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามผู้กระท าผิดในสถานการณ์ที่
มีการจลาจลหรือการก่อการร้าย  หรือกรณีเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานะการที่อยู่ในภาวะ
สงคราม  หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ผจญเพลิงในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติฉุกเฉิน  หรือใน
แพทย์พยาบาลปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่ในเขตพ้ืนที่มีความเสี่ยงภัยที่จะเกิดอันตรายพิเศษ  เป็นต้น เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความเสี่ยงภัยจากสถานการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะได้รับการ
คุ้มครองตามนิยามนี้ 
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องค์ประกอบสุดท้าย  คือ “เหตุการณ์หรือสถานการณ์อ่ืนโดยอาศัยอ านาจของ
คณะรัฐมนตรีในการประกาศก าหนด” กล่าวคือ  เพ่ือไม่ให้เหตุการณ์หรือสถานการณ์ของความเสี่ยง
ภัยพิเศษจ ากัดเฉพาะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ก าหนดไว้ในนิยามเท่านั้น  ในองค์ประกอบสุดท้ายนี้
ควรให้อ านาจแก่คณะรัฐมนตรีในการประกาศก าหนดสถานการณ์ความเสี่ยงภัยพิเศษอ่ืนๆ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีจะต้องประกาศภายใต้กรอบหรือหลักเกณฑ์ของค านิยาม ซึ่งได้แก่ สถานการณ์การก่อ
จลาจลหรือก่อการร้าย  สถานการณ์ท่ีอยู่ในสภาวะสงคราม  สถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน  สถานการณ์
โรคระบาด  สถานการณ์ในเขตพ้ืนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายพิเศษ  โดยมีลักษณะเดียวกัน
ข้างต้นเพ่ือเป็นการอุดช่องว่างไม่ให้อ านาจแก่คณะรัฐมนตรีในการประกาศสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง
ภัยพิเศษในกรณีใดก็ได้ตามอ าเภอใจ 

 
5.1.4  หลักประกันความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ระบบคุณธรรมนับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ โดยรัฐต้องสร้างหลักประกันความเป็นธรรม

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่การรับบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง  ตลอดจนการ
ก าหนดค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ไปถึงจนพ้นการสิ้นสุดการด ารงต าแหน่ง  เพ่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องจากรัฐเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งผลประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล  เช่น การรับบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งโดยการค านึงถึง
ความรู้ความเสมอภาค การเลื่อนต าแหน่งหรือการให้ประโยชน์อ่ืน บ าเหน็จบ านาญต้องปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรมไม่น าความเห็นทางการเมืองมาใช้วางตัวเป็นการ  และการด าเนินการทางวินัยต้องปราศจาก
อคต ิเป็นต้น     

ดังนั้น ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐ  ซึ่งในการเยียวยาความเสียหายแก่
เจ้าหน้าที่ รัฐต้องค านึงถึงหลักประกันความเป็นธรรมโดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเสียหายหรือ
ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่  นั้นต้องมีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายที่ชัดเจนเป็นธรรม และ
ค านึงถึงหลักความเสมอภาค เช่น  กรณีที่รัฐได้พิจารณาให้บ าเหน็จความชอบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจาก
การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาการให้บ าเหน็จความชอบโดย
เป็นธรรมค านึงถึงหลักความเสมอภาค ปราศจากอคติ และไม่น าความเห็นทางการเมืองมาพิจารณา 
เป็นต้น  หากรัฐมิได้ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปทิศทางอย่างเป็นธรรมหรือมิได้ค านึงถึงหลักคุณธรรม 
ก็จะประสบป๎ญหาในด้านการบริหารงานบุคคลได้ รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามายึดหลักคุณธรรมเป็นหลัก
ในการบริหารงานบุคคล หากปฏิบัติได้ครบถ้วนตามหลักดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคลในแง่ต่างๆ กล่าวคือ ทางด้านหน่วยงาน เมื่อมีผู้มีความสามารถเข้าท างานก็พึงหวังได้ว่า
หน่วยงานจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปูาหมาย  ทางด้านบุคลากร เมื่อมีความมั่นคง
ก้าวหน้าจากระบบคุณธรรมก็ย่อมมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า  
และระบบคุณธรรมส่งเสริมความเสมอภาค และความเป็นธรรมซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย 
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 5.1.5  ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 ส าหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัยพิเศษ  หรืองานที่มีภยันตรายอันเสี่ยงอันตรายต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก   เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลส่วนใหญ่ย่อมไม่มีความประสงค์ที่จะ
ปฏิบัติงานดังกล่าว เนื่องจากการปฏิบัติงานดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินแก่ผู้ปฏิบัติงานที่สูง  ดังนั้น   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลบุคคลภายนอก
เข้ามาด าเนินกิจการหรือปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัยพิเศษ  รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องสร้างแรงจูงใจเพ่ือโน้ม
น้าวให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดการปฏิบัติงานเสี่ยงภัยพิเศษ โดยรัฐอาจใช้เครื่องมือเพ่ือกระตุ้นสิ่งเร้า
ภายในของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอก  ได้แก่  การใช้สิ่งจูงใจที่เป็นเงิน เช่น การก าหนดเงินตอบ
แทนพิเศษ  เงินช่วยเหลือ  เงินค่าครองชีพพิเศษ  หรืออาจใช้สิ่งจูงใจที่ไม่เป็นเงิน เช่น การได้รับการ
ยกย่องชมเชย  เหรียญรางวัล  ยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐโดยการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ และเป็น
หลักประกันแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษจะได้รับ
การค่าตอบแทนพิเศษจากการปฏิบัติหน้าที่อันมีหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอนและชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม  ในการสร้างแรงจูงใจของรัฐนั้น รัฐต้องค านึงถึงลักษณะของความต้องการ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยความต้องการของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพฐานะของ
บุคคล  สิ่งแวดล้อม ฐานะทางเศรษฐกิจ  ทัศนคติ  ค่านิยมของบุคคลย่อมจะท าให้ความต้องการ
แตกต่างกันไป โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษย่อมต้องการได้รับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือจากรัฐที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป รัฐจึงต้องก าหนดสิ่งจูงใจให้
มีลักษณะพิเศษให้แตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทั่วไป  เพ่ือเป็นการสนองต่อ
ความต้องการของบุคคลและเป็นธรรมกับทุกฝุาย ท าให้เจ้าหน้าของรัฐที่มีขวัญก าลังใจไม่เบื่อหน่าย
งานและทุ่มเทกับการท างานอย่างเต็มที่และส่งผลท าให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ หากพิจารณาในทางทฤษฎีแล้ว พบว่าการสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้นนับว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีล าดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need theory)  โดยมองว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยให้กับรัฐล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปตามล าดับขั้น  จากความ
ต้องการขั้นต่ า คือความต้องการพ้ืนฐานทางร่างกาย เช่น ป๎จจัย 4 ในการด ารงชีพ ซึ่งได้แก่ อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นต่ าแล้วก็จะเกิดความ
ต้องการสูงขึ้นไปตามล าดับขั้น ได้แก่ ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง  ความต้องการที่
จะได้รับการยอมรับทางสังคม การต้องการที่จะได้รับการมีเกียรติ จนไปถึงความต้องการที่ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต เป็นต้น 

ดังนั้น รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้าใจลักษณะของความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยพิเศษ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้กับรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมีความต้องการรายได้ที่พิเศษในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากการปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตรายอย่างมาก  ซึ่งรายไดห้รือเงินเดือนนับว่าเป็นป๎จจัยที่
ส าคัญในการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานอันมีความสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ
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ของมาสโลว์ขั้นแรก  รัฐจึงต้องตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยง
ภัยพิเศษโดยการก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือเป็นหลักประกันความต้องการ
พ้ืนฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นการจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเกิดประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ที่รัฐวางไว้   หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมีความต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมนุษย์ทุกคนต่างมีความต้องการความปลอดภัยในชีวิตซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ในขั้นที่สอง โดยรัฐอาจตอบสนองความต้องการ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษโดยการมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพที่ดี มีความทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดความ
อุ่นใจเมื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับรัฐก็จะได้รับมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานนั่นเอง 

ข้อความคิดท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับกรณีที่รัฐได้สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษ คือกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าสมัครใจยินยอมเข้ารับความเสี่ยง
ภัยโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงภัยให้แก่รัฐอันเกิดจากความสัมพันธ์ตามกฎหมายหรือสัญญา  
จึงเกิดประเด็นป๎ญหาว่าหากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  
รัฐยังจ าต้องเข้ามารับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่  เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่า
ในการยินยอมหรือการสมัครใจเข้ารับความเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น แม้จะมีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนต่างๆไว้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีความ
เสี่ยงภัยพิเศษของรัฐไว้แล้วก็ตาม   เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายรัฐก็ไม่อาจหลุดพ้นที่ต้อง
รับผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้  เนื่องจากความสมัครใจหรือความยินยอมดังกล่าวเป็นความสมัครใจ
ในทางมหาชนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสมัครใจเพ่ือด าเนินกิจการหรือปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ส่วนรวมอันมีลักษณะที่แตกต่างกับกรณีละเมิดในทางแพ่งโดยที่คู่กรณีอีกฝุายหนึ่งอาจไม่
จ าต้องรับผิดในความเสียหายของคู่สัญญาก็ได้  โดยความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นละเมิดหากเป็นความ
ยินยอมที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน   ดังนั้น  แม้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษให้แก่รัฐก็ตาม รัฐก็ไม่อาจอ้างหลักความยินยอมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาปฏิเสธสิทธิในการรับผิดเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 

ส าหรับพัฒนาการความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  ในระยะเริ่มแรกรัฐไม่ต้องรับ
ผิดต่อประชาชนในความเสียหายจากการกระท าของรัฐ  เนื่องจากรัฐอดีตไม่ว่าจะเป็นประเทศฝรั่งเศส  
เยอรมัน   หรือไทย  จะมีการปกครองในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยมีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง  ซึ่ง
พระมหากษัตริย์จะทรงท าผิดไม่ได้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงหลักเอกสิทธิ์ความคุ้มกันของกษัตริย์ใน
อดีต  จึงส่งผลให้ไม่มีเรื่องของความรับผิดของรัฐในการกระท าความเสียหายต่อประชาชน    ในระยะ
ต่อมารัฐเริ่มมีพัฒนาการทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ท าให้การ
จัดท าบริการสาธารณะของรัฐจึงมีเพ่ิมมากขึ้นท าให้โอกาสที่รัฐก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
มากขึ้นไปด้วย  จึงมีแนวคิดว่าหากรัฐปล่อยให้ประชาชนรับผิดในความเสียหายจากการจัดท าบริการ
สาธารณะของรัฐเพียงล าพังอาจเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายได้   ดังนั้น  
รัฐจึงเข้ามามีบทบาทรับผิดต่อการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐในความเสียหายแก่ประชาชน และเกิด
หลักการยอมรับผิดของรัฐขึ้น   
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นอกจากรัฐจะเข้ามารับผิดต่อเจ้าหน้าที่ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว หลังจากนั้นต่อมาหลักความรับผิดของรัฐได้ขยายไปวงกว้างและมีพัฒนาการ
ความรับผิด   รวมไปถึงเกิดหลักความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่อันไม่ได้เกิดจากความผิดของรัฐ  โดย
รัฐเข้ามารับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงอันเป็นการสร้างหลักประกัน
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างแรงจูงใจและเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่างๆ ขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
โดยที่มาของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่อาจมีที่มาจากค าพิพากษาของศาล หรือบทบัญญัติของ
กฎหมายต่างๆที่บัญญัติให้รัฐรับผิดในความเสียหายโดยก าหนดให้มีการเยียวยาความเสียหายแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าทีโดยทั่วไป และการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษต่างๆ เช่น 
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บปุวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 
2546 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ. 2521 ,
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบค่าทดแทนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประเทศพ.ศ.2521, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 เป็นต้น ซึ่งผู้ศึกษาจะน าไปวิเคราะห์ถึง
ป๎ญหาในส่วนต่อไป 
 
5.2   ปัญหาในการก าหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่

ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
 
จากการศึกษากฎหมายฝรั่งเศสเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ พบว่าบ่อเกิดที่ส าคัญของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้นเกิดขึ้นจากแนวบรรทัดฐานของศาลปกครองฝรั่งเศสซึ่งได้พัฒนาหลักความ
เสี่ยงภัยและหลักความเสมอภาคของพลเมืองต่อการรับภาระสาธารณะ  โดยมีแนวคิดว่า การกระท า
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางอย่างก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยกับประชาชนที่เป็นบุคคลภายนอก หรือ
แม้แต่เป็นความเสี่ยงต่อตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระท าการนั้นเอง  ซึ่งควรให้รัฐต้องรับผิดเยียวยาความเสียหาย
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากความเสี่ยงภัยดังกล่าว  เพราะถือว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากความเสี่ยงภัยนั้นเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ  
และการให้รัฐรับผิดในความเสียหายถือเป็นการกระจายการรับภาระในความเสียหายออกไปไม่ให้ตก
อยู่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักความเสมอภาคของพลเมืองต่อการรับภาระสาธารณะ  โดย
ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยให้รัฐรับผิดในความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยน า
แนวคิดความเสี่ยงภัยมาใช้ เช่น  กรณีท่ีรัฐต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทารกที่คลอดออกมา 
โดยได้รับความเสียหายต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากมารดาในระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งมีอาชีพเป็นครูได้รับ
มอบหมายหน้าที่ในระยะที่มีการติดต่อของโรคหัดเยอรมัน หรือกรณีรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากอันตรายที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพของเจ้าหน้าที่คามส์  โดยมีหน้าที่หลอมเหล็กได้รับ
บาดเจ็บจากสะเก็ดโลหะกระเด็นถูกมือซ้ายจนมือใช้การไม่ได้โดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษจากการปฏิบัติ
หน้าที่  ซึ่งศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศสได้น าแนวคิดทฤษฎีความเสี่ยงภัยพร้อมใช้จิตส านึกของศาลที่
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สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการก าหนดสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ใน
การด าเนินบริการสาธารณะ  โดยได้สร้างหลักประกันให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนขึ้น   

นอกจากแนวบรรทัดฐานของค าวินิจฉัยของศาลปกครองฝรั่งเศสแล้ว ยังมีการตรากฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ขึ้นอีกหลายฉบับ เช่น กฎหมายก าหนดความรับผิดของรัฐ
กรณีความเสียหายจากสงคราม  กฎหมายเกี่ยวกับอุบัติในการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   เป็นต้น 
จึงอาจกล่าวได้ว่าความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในประเทศฝรั่งเศส
นั้นเกิดขึ้นจากทฤษฎีความเสี่ยงภัย โดยมีที่มาจากแนวบรรทัดฐานแห่งค าวินิจฉัยของศาลปกครอง
ฝรั่งเศส และบทบัญญัติของกฎหมายนั่นเอง 

ส่วนกฎหมายความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่การปฏิบัติหน้ าที่เสี่ยงภัยพิเศษในระบบ
กฎหมายเยอรมันนั้น  มีที่มาจากแนวความคิดในเรื่องของความรับผิดโดยเด็ดขาดในทางมหาชน ซึ่ง
เป็นความรับผิดของรัฐในการชดใช้ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากสภาพการณ์อันตราย
เป็นพิเศษท่ีรัฐได้ก่อขึ้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กับแนวคิดในเรื่องของความรับผิดโดยปราศจากความผิด
ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นแนวคิดของนักนิติศาสตร์เยอรมันชื่อ Ersnst Forsthoff โดยเขามองว่า
เกิดช่องว่างเกิดขึ้นในระบบความรับผิดของรัฐ และต้องการอุดช่องว่างโดยอาศัยข้อความคิดว่าด้วย
ความรับผิดโดยเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตามศาลก็ไม่ได้ยึดตามหลักการของ Ersnst Forsthoff โดยศาล
พิพากษาให้รัฐรับผิดส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์อันตรายเป็นพิเศษซึ่งเป็นผลมา
จากการใช้อ านาจมหาชน  และได้สร้างหลักกฎหมายว่าด้วย “ความรับผิดส าหรับการกระท าเสมือน
การเวนคืน” และขยายความรับผิดของรัฐส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิทธิอ่ืนใดที่ไม่ใช่สิทธิใน
ทรัพย์สินเป็นพิเศษออกไปให้ครอบคลุมถึงการกระท าของรัฐที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยประสงค์จงใจด้วย 

  ดังนั้น  หลักความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในระบบ
กฎหมายเยอรมันนั้นจึงมีที่มาจากแนวความคิดของศาลปกครองซึ่งศาลวินิจฉัยว่าเป็นความรับผิด
ส าหรับการกระท าเสมือนการเวนคืนโดยรับผิดในความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ   และนอกจาก
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่จะมีที่มาโดยค าพิพากษาของศาลปกครองแล้ว   ยังมีกรณีที่ฝุายนิติ
บัญญัติก าหนดให้รัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่จาก
การก่อสถานการณอันตรายพิเศษอีกด้วย โดยเรียกว่าเป็นความรับผิดโดยเด็ดขาดตามกฎหมาย
มหาชนเฉพาะเรื่องนั้นเอง 

ส าหรับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในระบบกฎหมาย
ไทยนั้น ป๎จจุบันยังไม่มีการสร้างแนวบรรทัดฐานไว้ในค าวินิจฉัยที่เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษไว้โดยเฉพาะ  ซึ่งป๎จจุบันความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมีเฉพาะกรณีท่ีรัฐได้ตรากฎหมายก าหนดให้รัฐต้องรับผิดเท่านั้น เช่น 
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บปุวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  พ.ศ. 
2546  พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ 
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543 เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองไทยก็ปรับใช้ในกรณีการใช้สิทธิฟูองคดีเก่ียวกับความรับผิดอย่าง
อ่ืนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนอาจได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยมีการเรียกร้องให้มีการเยียวยาความเสียหายซึ่งการเยียวยาความเสียหายอาจจะล่าช้า  หรือไม่
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เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนผู้เสียหายสามารถยื่นฟูองต่อศาลปกครอง
เพ่ือร้องขอความเป็นธรรมได้ ซึ่งกรณีที่ศาลปกครองไทยวินิจฉัยว่าเป็นความรับผิดอย่างอ่ืนของรัฐอัน
ไม่ได้เกิดจากความผิดของเจ้าหน้าที่  เช่น กรณีหน่วยงานทางปกครองฟูองขอให้อดีตข้าราชการที่ถูก
ไล่ออกจากราชการคืนบ านาญและเงินอ่ืนๆ  หรือ กรณีหน่วยงานทางปกครองฟูองขอให้ข้าราชการคืน
เงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ   หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐฟูองเรียกค่ารักษาพยาบาลหรือ
บ าเหน็จบ านาญพิเศษจากรัฐ  เป็นต้น 

ส าหรับในทางปฏิบัติศาลปกครองไทยยังไม่ยอมรับที่จะน าหลักความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยเสี่ยงภัยพิเศษ และศาลจะวินิจฉัยข้อพิพาทโดยยึดตามกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรเป็นส าคัญท าให้ความรับผิดของรัฐมีขอบเขตที่จ ากัดเฉพาะในบทบัญญัติของกฎหมาย
เท่านั้น   

หากเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายฝรั่งเศสบ่อเกิดที่ส าคัญของความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเกิดจากแนวค าพิพากษาของศาล  อันเป็นการวาง
หลักเกณฑ์หรือแนวทางในความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษโดยศาล
อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับจนเป็นหลักทั่วไป  หรือความรับผิดส าหรับการกระท าเสมือนการเวนคืน
ของค าวินิจฉัยศาลปกครองเยอรมัน อันมีที่มาจากแนวความคิดของความรับผิดของฝุายปกครองใน
การชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายแก่ป๎จเจกบุคคลที่ต้องรับภาระหรือต้องเสียสละเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นพิเศษเป็นส าคัญ เป็นการวางหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเป็นรายกรณีไป  ซึ่งจะเห็นได้ว่า ระบบกฎหมายไทยขอบเขตความรับผิดของรัฐ
ต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษจะก าหนดความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยในความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายฉบับ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีป๎ญหาและ
อุปสรรคหลายประการ  โดยผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาวิเคราะห์ป๎ญหาหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษไว้หลายประการ  ดังนี้ 

 
5.2.1  ปัญหาด้านหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยง

ภัยพิเศษ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องอุทิศตนยอมรับความเสี่ยงภัยที่จะรับอันตรายทั้งปวงจากการ

ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือปกปูองไม่ให้ประชาชนของรัฐได้รับความเสียหายการความเสี่ยงภัยนั้น  โดยเข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษแทนรัฐ   เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายโดยได้รับบาดเจ็บ พิการ
หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ   รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามารับผิดต่อ
เจ้าหน้าที่ในความเสียหายที่ได้รับโดยเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้กลับเข้าสู่
ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะเป็นไปตามลักษณะของ
การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน  

ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป เมื่อได้รับความเสียหายปุวยเจ็บ   บาดเจ็บ  
ทุพพลภาพหรือพิการ  หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  รัฐจะก าหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ใน
ลักษณะต่างๆ ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บปุวยเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546  ได้แก่ การรักษาพยาบาล  การให้บ าเหน็จบ านาญพิเศษ  การกลับเข้า
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ท างานหากกรณีสามารถที่จะกลับเข้าท างานต่อไปได้ รวมไปถึงการให้บ านาญตกทอดแก่ทายาทกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ถึงแก่ความตาย ซึ่งการก าหนดค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปนั้นเป็นการก าหนดค่าตอบแทน
ในลักษณะทั่วๆไปใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีท่ีเหมือนๆกัน  แม้จะปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ
ก็ตามจึงท าให้การเยียวยาความเสียหายหรือการก าหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ไม่เป็นธรรมแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยพิเศษ เพราะการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้นย่อมมีโอกาสหรือความ
เสี่ยงภัยที่จะได้รับความเสียหายมากกว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป รัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องมาสร้าง
หลักประกันให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ โดยการสร้างแรงจูงใจก าหนด
ค่าตอบแทนต่างๆที่มีลักษณะพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในลักษณะที่
แตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป  โดยรัฐได้บัญญัติกฎหมายขึ้นตามลักษณะของความเสี่ยงภัย
ของแต่ละภัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหาย เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจาก
การปรามปรามโจรผู้ร้ายหรือผู้กระท าความผิดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ. 2521 หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปูองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จ
ความชอบค่าทดแทนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือ
ราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521  และกรณี
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภายใต้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. 2550  จากการศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ   พบว่า
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ มีป๎ญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 

5.2.1.1  ป๎ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเป็นผู้ได้รับความเสียหาย 
ในการจัดท าบริการสาธารณะต่างๆของรัฐนั้น  รัฐจ าเป็นที่ต้องเครื่องมือที่ส าคัญ 

คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาด าเนินกิจกรรมในการจัดท าบริการสาธารณะให้บรรลุผล  ซึ่งในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจได้รับความเสียหายจากกิจกรรมนั้นได้  และเป็นหน้าที่ของรัฐ
ที่ต้องรับผิดในความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งจัดท าบริการสาธารณะให้กับรัฐ   ซึ่งผู้ศึกษาขอแยกการ
พิจารณาได ้2 กรณ ีดังนี้ 

กรณีแรก  ผู้ได้รับความเสียหายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จากการพิจารณากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษ   พบว่า
บุคคลผู้มีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐได้แก่  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ผู้ได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ และพบป๎ญหาว่ากฎหมายแต่ละฉบับจะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในลักษณะแตกต่างตามความเสี่ยงภัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ  จึงท าให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย
ได้รับการคุ้มครองไม่ครอบคลุมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท เช่น  เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย ปราบปรามผู้กระท าความผิดและปฏิบัติหน้าที่ในสภาพ
เสี่ยงภัยอันตรายต่อชีวิต ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 หรือกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราช ตาม
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พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 
2546   บัญญัติรับรองและคุ้มครองเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการเท่านั้น   ไม่ได้รับรอง
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืนๆด้วย  ดังนั้น  เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืนๆ เช่น ลูกจ้าง 
หรือพนักงานได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการคุ้มครองความเสียหาย
จากรัฐ  จึงส่งผลท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืนๆ ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่
โดยเข้ารับความเสี่ยงภัยดังกล่าวเพ่ือปกปูองให้ประชาชนปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงเช่นเดียวกับ
ข้าราชการ    

ผู้ศึกษาเห็นว่าเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดย
เสี่ยงภัยพิเศษ รัฐควรรับรองสิทธิแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ครอบคลุมทุกประเภท  รัฐไม่ควรรับรองสิทธิ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง  โดยแนวคิดความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ใน
ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน  ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษได้รับสิทธิใน
การคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐได้อย่างเป็นธรรมและครอบคลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐครบทุก
ประเภท จึงส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อไป 

กรณีที่สอง  ผู้ได้รับความเสียหายเป็นผู้ช่วยเหลืองานแก่รัฐซึ่งเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถที่
จะปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงล าพังได้  เช่น  กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจ าเป็นต้องอาศัยผู้
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์  หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของบุคคลในการช่วยเหลืองานให้กับรัฐ  เป็นต้น  รัฐจึงมีความจ าเป็นที่ต้องอาศัยผู้
ช่วยเหลืองานแก่รัฐซึ่งเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับค าสั่งให้
ด าเนินการช่วยเหลือเพ่ือให้ภารกิจของรัฐนั้นให้ส าเร็จลุล่วง  ดังนั้น   เมื่อผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ได้รับความเสียหายจากการด าเนินงานโดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษ    รัฐจึงต้องเข้ามารับผิดในความ
เสียหายต่อผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเสมือนที่รัฐรับผิดในความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ    

อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณากฎหมายที่เก่ียวข้องกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  พบว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติรับรองความเสียหายแก่ผู้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานแก่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษไว้ทุกกรณี   เช่น  กรณีผู้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานแก่รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จ
ความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ซึ่งรัฐบัญญัติรับรองไว้
เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นไม่ได้รวมไปถึงผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้วย  จึงส่งผลท าให้ผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานซึ่งได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเสี่ยงภัยพิเศษไม่ได้รับการคุ้มครองจาก
รัฐเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   เมื่อผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้รับความเสียหายก็จะได้รับการ
เยียวยาความเสียหายเช่นเดียวกับประชาชนโดยทั่วไป  จึงท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากได้รับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐในลักษณะแตกต่าง
กันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งสาระส าคัญของสิทธิในการเยียวยาความเสียหายจากรัฐ  คือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษ โดยทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างได้รับความ
เสี่ยงภัยจากการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกัน แต่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐที่แตกต่างกันท าให้
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ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานไม่ได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่ผู้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานสมควรได้รับ ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศฝรั่งเศส ศาลฝรั่งเศสได้บัญญัติรับรอง
และคุ้มครองรับผิดในความเสียหายแก่ผู้ช่วยเหลือราชการ  ได้แก่ ความรับผิดของรัฐต่อผู้ร่วม
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นอาสาสมัครโดยได้รับค าสั่งจากรัฐ  (ค า
วินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด คดี Commune de Saint -Priest -la -Plaine ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 1946)  รวมไปถึงความรับผิดของรัฐต่อผู้ร่วมด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะเป็นการชั่วคราว
หรือเป็นอาสาสมัครโดยมิได้ร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐ  (ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดี 
Pinguet ลงวันที่ 17  เมษายน  ค.ศ.1953 และค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด คดี Commune de 
coueron ลงวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.1990) เป็นต้น 

ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า รัฐควรให้การคุ้มครองผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่เหมือนกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   เนื่องจากบุคคลทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษโดย
สละและอุทิศชีวิตโดยรับความเสี่ยงภัยทั้งปวงจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับรัฐเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้แก่ประเทศชาติ ดังนั้นรัฐควรรับรอง และคุ้มครองสิทธิโดยเท่าเทียมกัน  เพ่ือให้ผู้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานอยา่งมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  

5.2.1.2  ป๎ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่รัฐ 
จากการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ

ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  พบว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนในการเยียวยาความเสียหาย มี
ป๎ญหาหลายประการ ดังนี้ 

ประการแรก   ปัญหาความไม่แน่นอนชัดเจนของหลักเกณฑ์ในการก าหนด
ค่าตอบแทนความเสียหายกรณีปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ   กล่าวคือ  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
ความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  รัฐจึงจ าเป็นที่ต้อง
เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาหรือการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยง
ภัยพิเศษ  โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จ
ความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. 2550   ได้แก่   เงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ   การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ    การประกันชีวิต   และเงิน
ช่วยเหลือ  โดยค่าตอบแทนเหล่านี้ไม่มีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มีความชัดเจนเหมือนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษโดยทั่วไป  เนื่องจาก
ค่าตอบแทนในความเสียหายดังกล่าวเป็นการอาศัยอ านาจของฝุายบริหารโดยการก าหนดเป็นมติ
คณะรัฐมนตรีในการก าหนดการเยียวยาความเสียหาย เช่น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2552 เรื่อง การจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2548 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นต้น ซึ่งท าให้การเยียวยาความ
เสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้นไม่มีหลักประกันที่มีความ
แน่นอนชัดเจนซึ่งต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ละฉบับ  อีกทั้งเนื่องจากนิติฐานะของมติ
คณะรัฐมนตรีเป็นเพียงค าสั่งการของฝุายบริหารเพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงานและเจ้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการหรือถือไปปฏิบัติ  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีอาจจะมีการยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลง
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ไปตามแต่ละแผนงานหรือนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุด ท าให้ไม่มีหลักประกันที่แน่นอนถึงการเยียวยา
ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยเห็นได้จากการที่มีมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดค่าตอบแทนมีการ
เพ่ิมและลดในเรื่องของจ านวนค่าตอบแทนต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนพิเศษ   การเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิเศษนอกเหนือโควตาปกติ    การประกันชีวิต   และเงินช่วยเหลือ  โดยมีการออกมติคณะรัฐมนตรี
จ านวนหลายฉบับและมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ 

เพราะฉะนั้น  การเยียวยาความเสียหายโดยก าหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิเศษ  รัฐควรมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนชัดเจนโดยอาศัยอ านาจ
กฎหมายในการก าหนดค่าตอบแทน  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีเสี่ยงภัยใน
กรณีพิเศษต่างๆ มีความมั่นใจว่าเมื่อตนได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนที่แน่นอนจากรัฐ  ทั้งนี้เพ่ือให้หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการก าหนดค่าตอบแทนของรัฐแก่
เจ้าหน้าที่มีความเสมอภาคเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน   
ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอ าเภอใจของฝุายบริหาร    

นอกจากนี้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยทั่วไป อันได้แก่การปุวยเจ็บ ทุพพลภาพหรือพิการ หรือเสียชีวิต รัฐก็จะเยียวยาความเสียหาย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะทั่วไป เช่น การรักษาพยาบาล  การได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอดในกรณีที่ เสียชีวิต  โดยความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บปุวยเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546   

เนื่องจากพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวยเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 ได้วางหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปไว้  แต่ส าหรับหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมิได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้  เมื่อมีเหตุการณ์ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติหน้าที่
ปราบปรามผู้กระท าผิด หรือกรณีปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ หรือกรณีปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น รัฐก็ได้มีการ
วางระเบียบต่างๆ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2534 ในการวางระเบียบที่ให้อ านาจนายกรัฐมนตรีวางระเบียบปฏิบัติราชการเพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการออกระเบียบต่างๆ เช่น ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ. 2521 หรือระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบค่าทดแทนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 และระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550  เป็นต้น  ในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และในการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยปกต ิ 
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ดังนั้น ในการเยียวยาความเสียหายของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษนั้นเป็นไปตามแต่ละภัยที่เกิดขึ้นตามบริบทของสังคมในขณะนั้นๆ  โดยรัฐออกกฎหมาย
ขึ้นมาเพ่ือเยียวยาความเสียหายในลักษณะที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเป็นรายๆ  เช่น กรณีมีโรคระบาด
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งในประเทศไทยท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายต้องเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหน้าที่เสียงภัยต่อโรคระบาด รัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องตราระเบียบเพ่ิมขึ้นอีก  เพ่ือเยียวยา
ความเสียหายหรือก าหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป จากข้อเท็จจริงดังกล่าวก่อให้เกิด
ป๎ญหาเนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ที่มีความแน่นอนชัดเจนแน่นอนที่สามารถประกันความเสียหายให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษได้ และระเบียบที่ออกมาภายหลังนั้นอาจจะมีความ
เหลื่อมล้ าในลักษณะของค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ เสี่ยงภัยพิเศษขึ้นได้   
เพราะฉะนั้นเพ่ือแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวรัฐควรที่จะมีหลักเกณฑ์กลางในการเยียวยาความเสียหายให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ เพ่ือให้มีความเป็นเอกภาพในการวางแนวทางการ
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่มีทิศทางในการช่วยเหลือเยียวยาไปในแนวทางเดียวกัน และไม่เกิดความ
ซับซ้อนของค่าตอบแทนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับท าให้ประเทศสามารถประเมินค่าใช้จ่ายให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างเหมาะสม    

ประการที่สอง  ปัญหาความทับซ้อนของการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  จากการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  พบว่ามีกฎหมายที่เยียวยาความเสียหายเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยอยู่หลายฉบับ ซึ่งในการเยียวยาความเสียหายนั้น
จะมีการเยียวยาความเสียหายตามลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยตามภัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปรามปรามโจรผู้ร้ายหรือผู้กระท า
ความผิดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ. 2521 
หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบค่าทดแทนและช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจาก
การปฏิบัติหน้าที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จ
ความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550  เป็นต้น  

ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายหรือการช่วยเหลือจากรัฐมากกว่า
กฎหมายหนึ่งฉบับ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับความเสียหายจากการที่ต้องเข้าไปปะทะกับโจรผู้ร้ายหรือปราบปรามผู้กระท าผิดท าให้เสียชีวิต  
ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนความเสียหายจากระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วย
บ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. 2550 ในการได้รับ
เงินช่วยเหลือเยียวยา การท าประกันชีวิต ยังมีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการเลื่อนยศหรือ
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ. 
2521 อีกด้วย ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจต้องเลือกใช้สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองว่าจะใช้สิทธิใน
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การขอรับการเยียวยาความเสียหายตามระเบียบกฎหมายฉบับใด เนื่องจากในระเบียบได้ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อได้รับค่าตอบแทนในบางกรณีจากระเบียบใดแล้วจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ตามระเบียบอ่ืนอีก แสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความ
เสียหายนั้นมีลักษณะทับซ้อนกัน  ส่งผลท าให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการเยียวยาความเสียหายต่าง
หน่วยงานต่างเยียวยาความเสียหายเป็นไปตามระเบียบนั้น   ท าให้หลักเกณฑ์การเยียวยาความ
เสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมีความหลากหลาย ไม่เป็นเอกภาพ
เนื่องจากมีความแตกต่างกันในการเยียวยาความเสียหายตามความเสี่ยงภัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ  
ดังนั้น รัฐควรค านึงถึงค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการมีหลักเกณฑ์ในการ
เยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความ
เสียหายที่เป็นเอกภาพไม่มีความทับซ้อนของค่าตอบแทน และเจ้าหน้าที่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ 

ประการที่สาม  ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในก าหนดค่าตอบแทนก่อนเกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย  จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้นพบว่าค่าตอบแทนที่รัฐมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้นรัฐไม่ได้ก าหนดถึงสิทธิของค่าตอบแทนก่อนเกิดภัยหรือก่อนที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐได้รับความเสียหายไว้  สิทธิประโยชน์หรือค่าตอบแทนก่อนเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายจึงมี
เพียงสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการโดยทั่วไปเท่านั้นที่รัฐมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น 

เมื่อพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษ พบว่ามีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่รัฐได้ก าหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานโดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้รับความเสียหาย โดยการก าหนดเป็น
ลักษณะเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งโดยเป็นการให้เงินเพ่ิมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งงานที่มีการ
ปฏิบัติงานโดยมีความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษอันเป็นค่าตอบแทนก่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับความ
เสียหาย โดยผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินเพ่ิมพิเศษนั้นจะมีเพียงเฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความ
ช านาญ และมีความเชี่ยวชาญสูงในต าแหน่งนั้นๆ หรือต าแหน่งงานอาจจะมีสภาพการท างานที่ไม่น่า
อภิรมย์ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ เช่น เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจ า 
หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น   

แต่ส าหรับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่โดยส่วนใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษรัฐจะก าหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อได้รับความเสียหายแล้วทั้งสิ้น  เช่น  
ค่าตอบแทนลักษณะเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการปราบปรามผู้กระท าผิด (พ.ป.ผ.) ซึ่งมอบให้กับ
ข้าราชการหรือผู้ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามผู้กระท าผิดหรือปราบปราม
โจรผู้ร้าย  เนื่องจากได้รับความเสียหายอันตรายบาดเจ็บ   บาดเจ็บสาหัส   ทุพพลภาพหรือพิการ  ซึ่ง
สามารถรับราชการต่อไปได้ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการ  มีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐในรูปของเงินเพ่ิมพิเศษ
รายเดือนแทน  และนอกจากนี้ยังมีกรณีเงินเพ่ิมพิเศษพิเศษส าหรับการสู้รบในการปูองกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประเทศ(พ.ส.ร.) มอบให้แก่ ทหาร ต ารวจ   ข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างประจ าในส่วนราชการ องค์การของรัฐ กิจการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐผู้บังคับบัญชา 
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และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องจากได้รับความเสียหายอันตรายบาดเจ็บ   บาดเจ็บสาหัส   
ทุพพลภาพหรือพิการ ในการปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ซึ่งสามารถรับราชการ
ต่อไปได้ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบั ติ
หน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับเพ่ิมตามอัตราชั้นหรือขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง แสดงให้เห็นว่ารัฐให้ความ
คุ้มครองหรือช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
ความเสียหายหลังเกิดภัยแล้วเท่านั้น  ส่วนค่าตอบแทนที่รัฐมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรือก่อนเกิดภัยนั้นรัฐไม่ได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน
มีเพียงค่าตอบแทนในการก าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีความเสี่ยงภัยตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้เท่านั้น  ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเนื่องจากค่าตอบแทนที่เจ้าหน้าที่ได้รับนั้นเป็นค่าตอบแทนที่จะได้รับก็ต่อเมื่อ
ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วเท่านั้น    

แม้รัฐจะไม่มีค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษก็ตาม แต่รัฐก็ยังมีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆหรือสิทธิสวัสดิการอ่ืนๆที่รัฐให้การช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่แม้เจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ได้รับความเสียหายเป็นลักษณะทั่วไป  เช่น การลา  การ
รักษาพยาบาล  เงินค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่รัฐมอบให้ซึ่งเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทั่วไปอยู่แล้วแม้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ตาม  
ดังนั้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษรัฐควรก าหนด
ค่าตอบแทนความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่  เช่น อาจก าหนดค่าตอบแทน
พิเศษ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนๆให้แก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะได้รับ  ความเสียหาย
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับภาระทั้งปวงจากการจัดท าบริการ
สาธารณะให้กับรัฐ รัฐจึงควรที่จะเข้ามาสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

ประการสุดท้าย  “ปัญหาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่มิใช่เป็นตัวเงินหรือไม่
อาจค านวณเป็นเงินได้  อันได้แก ่การขอยศและขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ” กล่าวคือ เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ เสี่ ยงภัยพิเศษ เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีสิทธิในการขอยศและขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐได้  ส าหรับหลักเกณฑ์การขอยศส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษในกรณีได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย   ปราบปรามผู้กระท า
ความผิดและปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ตามระเบียบว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 จะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนถือปฏิบัติในการขอขั้นยศ  คือ หลักเกณฑ์การให้
ชั้นยศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2539 โดยลักษณะของหลักเกณฑ์จะค านึงถึง
พฤตกิรรมของการปฏิบัติหน้าที่เป็นส าคัญ  โดยยิ่งปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงภัยสูงเท่าไร ก็มีสิทธิได้รับ
การขอยศสูงตามความเสี่ยงภัยนั้น เช่น  การต่อสู้จนเสียชีวิต จะมีสิทธิได้รับการขอชั้นยศสูงขึ้น 5 ชั้น
ยศจากยศป๎จจุบัน หรือการเข้าจับกุมแล้วถูกผู้กระท าความผิดยิงเสียชีวิตโดยมิได้ต่อสู้เสียชีวิต  จะ
ได้รับการขอยศสูงขึ้นเพียง 4 ชั้นยศ เป็นต้น  ซึ่งจะมีความแตกต่างกันกับกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในกรณีได้รับความเสียหายจากการปูองกันอธิปไตย หรือรักษาความมั่นคง หรือ
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รักษาความสงบเรียบร้อยของชาติ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ ค่า
ทดแทน และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521  ซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนออกบังคับส าหรับการ
ขอยศ  โดยในทางปฏิบัติที่ผ่านมาจะใช้วิธีการขอยศตามเงินเดือนที่ได้รับ  ซึ่งหากเงินเดือนที่ได้รับ
ปรับเทียบเข้าได้กับเงินเดือนของยศใด ก็จะขอยศนั้นให้  ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนแน่นอนของ
หลักเกณฑ์ในการขอยศ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
ดังกล่าวก็เกิดความยุ่งยากและเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องด าเนินการขอยศ โดยต้องอาศัย
การปรับเทียบเงินเดือนเป็นเกณฑ์ก็อาจเกิดความสับสน และท าให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวได้ 

ส่วนกรณีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น  เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
ความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับความเสี่ยงภัยพิเศษจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามโจร
ผู้ร้าย  ปราบปรามผู้กระท าความผิดและปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ตามระเบียบว่า
ด้วยการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 จะมีหลักเกณฑ์ตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาบ าเหน็จความชอบก าหนด  โดยจะขอให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยสูงที่สุด เช่น 
การปฏิบัติหน้าที่ในการต่อสู้จนเสียชีวิตหรือพิการจนต้องออกจากราชการ เป็นต้น  นอกจากนี้
คณะกรรมการยังมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติให้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกด้วย    
ซึ่งแตกต่างจากกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในกรณีได้รับความเสียหายจากการปูองกัน
อธิปไตย หรือรักษาความมั่นคง หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของชาติ  ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521  ซึ่ง
ไม่การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้   โดยในทางปฏิบัติที่ผ่านมาจะ
มีการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัย
พิเศษเป็นเกณฑ์ เพราะหากเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายแล้วมีความเสี่ยงภัยสูงมากก็มีสิทธิขอรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้  และนอกจากนี้คณะกรรมการตามระเบียบนี้ไม่มีอ านาจในการ
พิจารณาอนุมัติให้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกด้วย   ดังนั้น การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษ ควรมีหลักเกณฑ์
ที่แน่นอนชัดเจนเหมือนกันกับความเสี่ยงภัยทุกๆกรณี  และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐก็จะท าให้มีขั้นตอนและมาตรฐานในการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และ
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีพลังในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

5.2.1.3  ป๎ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้อง   
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเสี่ยงภัยพิเศษโดย

ได้รับบาดเจ็บ  บาดเจ็บสาหัส  ทุพพลภาพหรือพิการ หรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถที่จะใช้
สิทธิเรียกร้องความเสียหายจากรัฐได้โดยตรง โดยร้องขอต่อหน่วยงานที่ต้นสังกัดอยู่   และหาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเยียวยาความเสียหายจากหน่วยงาน   เจ้าหน้าที่
สามารถที่จะใช้สิทธิทางศาลโดยร้องขอต่อศาลปกครองเพ่ือขอความเป็นธรรมได้  ซึ่งการใช้สิทธิทาง
ศาลนี้ก่อให้รัฐเกิดความรับผิดขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไว้  โดยศาลเห็นว่าเป็นความรับ
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ผิดอย่างอ่ืนอันไม่ได้เกิดจากความผิดของรัฐแต่เป็นกรณีท่ีรัฐต้องรับผิด เช่น กรณีฟูองเรียกค่าพยาบาล
จากรัฐเป็นต้น ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ได้รับความเสียหายแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิในการ
เรียกร้องค่าตอบแทนจากรัฐตามบทบัญญัติกฎหมายที่บัญญัติไว้ 

เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ   
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเรียกร้องสิทธิจากหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง  แต่ถ้ากรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่สิทธิในการเรียกร้องจะตกแก่ทายาท จากการพิจารณากฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเสี่ยงภัยพิเศษนั้น   โดยในความเสี่ยง
ภัยที่เจ้าหน้าที่ได้รับอาจมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐมากกว่าหน่วยงาน   เช่น  นาย 
ก. ซึ่งเป็นข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท าการกู้ระเบิดและระเบิด
นั้นได้ระเบิดขึ้นจนท าให้นาย ก. เสียชีวิต  ส่งผลท าให้ทายาทของนาย ก. มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน
ความเสียหายจากรัฐ  โดยนาย ก. สามารถเรียกร้องสิทธิตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
บ าเหน็จความชอบส าหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550  โดยร้องขอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแล้ว   ทายาทของนาย ก. ยังสามารถเรียกค่าตอบแทนจากรัฐได้หลาย
หน่วยงานตามลักษณะของความเสี่ยงภัยที่นาย ก. ได้รับ ซึ่งได้แก่  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกรณี
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยอันตรายต่อชีวิต ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521  โดยร้องขอต่อคณะบ าเหน็จความชอบส านักนายกรัฐมนตรี  , มี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกรณีได้รับความเสียหายจากการปูองกันอธิปไตย รักษาความมั่นคง  รักษา
ความสงบเรียบร้อยของชาติ พ.ศ. 2521 โดยร้องขอต่อคณะกรรมการบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน 
และค่าช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) โดยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  , มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณี
ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย , มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนความเสียหายจากการได้รับความเสียหายจากการกระท าผิดอาญาของผู้อ่ืน  ตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนความเสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 
2544 โดยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าในการใช้สิทธิเรียกร้องความเสียหายกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับ
ความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนจากรัฐ
ได้หลายหน่วยงานตามแต่ความเสี่ยงภัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ    ท าให้หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับเรื่อง
จากการเยียวยาความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ต่างหน่วยงานก็ต่างท าขาดการบูรณาการและมีการ
เยียวยาความเสียหายที่ซ้ าซ้อนกัน นอกจากนี้ท าให้ขาดความเป็นเอกภาพในการเยียวยาความเสียหาย
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอีกทั้งในแต่ละหน่วยงานก็มีขั้นตอนในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนความ
เสียหายในลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งมีขั้นตอนหลายขั้นตอน  ส่งผลท าให้เกิดภาระแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตและเกิดความล่าช้าในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ  อีกท้ังท าให้เปลืองทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีความจ าเป็น   

เนื่องจากภาระและขั้นตอนของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้สิทธิเรียกร้อง
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษที่มีความซับซ้อน  อาจท า
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ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิในการเยียวยาความเสียหายจากรัฐไม่ครบถ้วนตามสิทธิที่ควรได้รับ   ผู้
ศึกษาจึงเห็นว่าแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีการบูร
ณาการร่วมกัน  เยียวยาความเสียหายร่วมกันเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการเยียวยาความ
เสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรืออาจจะมีหลักเกณฑ์โดยมีกฎหมายในการเยียวยาความเสียหาย
ต่อเจ้าหน้าที่กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงภัยพิเศษโดยเฉพาะ หรือเป็นหลักเกณฑ์กลางที่
หน่วยงานใช้ปฏิบัติร่วมกัน  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับความเสียหายได้รับสิทธิในการเยียวยาอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องไม่ซ้ าซ้อน  มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเพ่ือเป็นปกปูองคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วย  

 
5.2.2  ปัญหาเกี่ยวกับระบบงบประมาณในความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ

หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  
รัฐมีภารกิจที่ส าคัญคือการจัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชน  ซึ่งในการจัดท าบริการ

สาธารณะของรัฐนั้นจ าเป็นที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะ
แทนรัฐ  โดยในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจประสบความ
เสี่ยงภัยจากการปฏิบัติหน้าที่  เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่  รัฐจึง
จ าเป็นที่ต้องรับผิดในความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งในความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
ความเสียหาย รัฐอาจเยียวยาความเสียหายในลักษณะที่เป็นค่าตอบแทนที่ค านวณเป็นเงินได้  และ
ค่าตอบแทนที่ไม่อาจค านวณเป็นเงินได้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกลับสู่ฐานะเดิม   

ส าหรับการเยียวยาความเสียหายโดยก าหนดค่าตอบแทนอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ อันได้แก่ ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยได้รับความเสี่ยงภัยพิเศษจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย  ปราบปรามผู้กระท า
ความผิดและปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต หรือการปูองกันอธิปไตย หรือรักษาความ
มั่นคง หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของชาติ  หรือการปฏิบัติหน้าที่ประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
รัฐจ าเป็นที่จะต้องก าหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะพิเศษให้แตกต่างจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทั่วไป  ส่งผลท าให้เกิดป๎ญหาต่อระบบงบประมาณที่รัฐต้องสูญเสียเงินในระบบงบประมาณ
เป็นจ านวนสูงในการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  
อีกท้ังการจัดเก็บรายได้ของรัฐเข้าสู่ระบบงบประมาณก็จัดเก็บได้น้อยมาก  ดังนั้นเมื่อรายจ่ายของรัฐมี
จ านวนมากกว่ารายได้ก็อาจส่งผลให้ระบบงบประมาณของรัฐขาดดุล  และรัฐอาจจ าเป็นที่ต้องกู้เงิน
เพ่ือชดเชยการขาดดุลในแต่ละปีงบประมาณ  

นอกจากนี้จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่กรณี
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  พบว่าความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ
นั้นได้แบ่งตามประเภทของความเสี่ยงภัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหาย  โดยลักษณะของการ
เยียวยาความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเสี่ยงภัยพิเศษบางกรณีมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้ รับ
ผิดในความเสียหายที่ชัดเจน  และบางกรณีที่มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ของลักษณะในการเยียวยาความ
เสียหายที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากอาศัยอ านาจของฝุายบริหารในการก าหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาความ
เสียหายโดยออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี   เช่น  มติคณะรัฐมนตรีในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
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เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ซึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ให้อ านาจในการจ่ายเงิน  โดยลักษณะของการจ่าย
เป็นในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน และประสงค์ให้มีการจ่ายโดยเร็วตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ  ซึ่งฝุายบริหารสามารถสั่งจ่ายเงินได้โดยไม่มีเพดานวงเงิน  
ส่งผลท าให้เกิดป๎ญหาในการตรวจสอบว่าการจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมี
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการอย่างไร  ใช้จ่ายในด้านใดบ้าง มีวงเงินเท่าไร อัน
อาจจะส่งผลท าให้เกิดป๎ญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมากและเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติได้ 

ผู้ศึกษาเห็นว่าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้นควรมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนชัดเจนและมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจเพ่ือ
ปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น อีกทั้งควรมีแหล่งเงินในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษโดยอาจจะมีกองทุนในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยเฉพาะ  เพ่ือลดประมาณรายจ่ายในระบบงบประมาณของรัฐที่เป็นจ านวนสูง   อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมให้รัฐมีงบประมาณที่เพียงพอและสามารถน าเงินซึ่งเป็นรายได้ของรัฐไปจัดท าบริการสาธารณะ
ในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   

 
 
 



 
 

 

บทท่ี 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 
6.1  บทสรุป 
 

จากการศึกษาเรื่องความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ พบว่า
รัฐมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์มหาชน  ซึ่งในการจัดท าบริการ
สาธารณะรัฐจ าเป็นที่ต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญคือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเปรียบเสมือนแขนขาของรัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ ให้มีการขับเคลื่อนและบรรลุผล  อย่างไรก็ตาม  
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประการอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความ
เสียหายบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือพิการ หรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ได้  รัฐจึงต้องเข้ามารับผิดใน
ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการเข้ารับรองและคุ้มครองสิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในรัฐโดยการให้การช่วยเหลือคุ้มครองหรือก าหนดค่าตอบแทนต่างๆ  เช่น 
การจ่ายค่ารักษาพยาบาล  การให้บ าเหน็จบ านาญพิเศษ การเลื่อนขั้นเงินเดือนต่างๆ เป็นต้น  

นอกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปแล้ว ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในบาง
กิจกรรมนั้นอาจมีความเสี่ยงภัยพิเศษเกิดขึ้น กล่าวคือ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นสูง  เช่น กรณีการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือการปฏิบัติงานกรณีปราบปรามผู้กระท าผิดหรือโจร
ผู้ร้าย หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ เป็นต้น 
เมื่อความเสียหายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นความเสี่ยงภัยที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สาธารณะและส่งผลประโยชน์แก่รัฐ  หากปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยง
ภัยพิเศษรับภาระสาธารณะเพียงรับพังหรือได้รับผลเสียหายจากการกระท าดังกล่าวเพียงล าพังย่อมไม่
เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้  ซึ่งตามทฤษฎีความเสี่ยงภัยรัฐจึงจ าเป็นที่ต้องเข้ามารับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่  เนื่องจากรัฐเป็นผู้ก่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงภัยพิเศษและท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้น 

ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการ
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  รัฐจะต้องน าหลักความเสมอภาคมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากสาระส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษย่อมมีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายที่สูงกว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป รัฐจึงต้อง
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รับผิดโดยการก าหนดค่าตอบแทนในเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป  ซึ่งรัฐต้องค านึงถึง
หลักประกันความเป็นธรรมของรัฐด้วย  โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนแก่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้นต้องมีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายที่ชัดเจนและเป็น
ธรรม  

ทั้งนี้  ในการก าหนดค่าตอบแทนของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้น
รัฐต้องก าหนดค่าตอบแทนที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป เพ่ือเป็นการ
แรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีขวัญและก าลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษให้แก่รัฐ   โดยรัฐ
อาจสร้างแรงจูงใจโดยการก าหนดค่าตอบแทนพิเศษในลักษณะต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ เช่น การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ การให้เงินช่วยเหลือ การจัดท าประกัน
ชีวิต การให้เงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการครองชีพ การนับวันราชการทวีคูณ  การสนับสนุนค่าศึกษาเล่าเรียน
แก่บุตร เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ
ตามทฤษฎีแรงจูงใจและท าให้เจ้าหน้าที่มีหลักประกันที่มีความมั่นคงชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
สร้างสิ่งเร้าโดยการกระตุ้นให้บุคคลอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเสี่ยงภัยพิเศษให้กับรัฐอีกด้วย 
ดังนั้นเมื่อบุคคลได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษรัฐจะต้องรับผิดในความ
เสียหายตามหลักเกณฑ์ที่รัฐได้มีสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐขึ้น 

จากการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษนับว่ามีความสอดคล้องกับสมมติฐานตามที่ผู้ศึกษาได้ตั้งไว้  กล่าวคือ ส าหรับความรับผิดของรัฐ
ต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษสามารถน าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความเสี่ยงภัยแตกต่างกันมาเป็นการหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน  ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันตามแต่ละลักษณะของความเสี่ยงภัยที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ 

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาเรื่องความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ ยง
ภัยพิเศษ พบว่าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษที่น ามาประยุกต์ใช้นั้นมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือบริบทที่จะน าเอาแนวคิดต่าง
ไปปรับใช้ในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษ  ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษที่มีความแน่นอนชัดเจน  และหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษท่ีบังคับใช้อยู่  พบป๎ญหาและอุปสรรคหลายประการ คือ   

ประการแรก  “ปัญหาการเป็นผู้ได้รับความเสียหาย” พบว่ากฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ส าหรับความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในบางกรณีนั้นคุ้มครอง
เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการเท่านั้นไม่มีการรับรองหรือครอบคลุมไปถึงเจ้าหน้าที่ประเภท
อ่ืน หรือรวมไปถึงผู้ช่วยเหลือราชการที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยพิเศษให้แก่รัฐ ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช้ข้าราชการและผู้ช่วยเหลือราชการเมื่อได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยง
ภัยพิเศษไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายหรือช่วยเหลือเช่นเดียวกับข้าราชการ   ส่งผลท าให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืนๆ และผู้ช่วยเหลือราชการที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่โดย



166 
 

 
 

เข้ารับความเสี่ยงภัยดังกล่าวเพ่ือปกปูองให้ประชาชนปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงเช่นเดียวกับ
ข้าราชการ    

 ประการสอง “ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่รัฐ” 
พบว ่าไม่มีหลักเกณฑ์ที่มีความแน่นอนชัดเจนในการก าหนดค่าตอบแทนความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเหมือนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป  ซึ่งรัฐมี
เพียงหลักเกณฑ์ในก าหนดค่าตอบแทนความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ เสี่ยงภัย
พิเศษโดยตราขึ้นเป็นระเบียบต่างๆ ตามแต่ละภัยของความเสี่ยงภัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับตามบริบท
ของสังคมในขณะนั้นๆ  โดยสร้างขึ้นมาเพ่ือเยียวยาความเสียหายในลักษณะที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
เป็นรายๆ ซึ่งท าให้รัฐไม่สามารถสร้างหลักประกันความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษที่มีความแน่นอนชัดเจน เพราะเมื่อมีข้อเท็จจริงของการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษเกิดขึ้นใหม่  รัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องตราระเบียบเพ่ิมขึ้นอีก  ทั้งนี้ในบางกรณีระเบียบที่ออกมา
ภายหลังนั้นมีการเยียวยาความเสียหายมีลักษณะของค่าตอบแทนที่มีความทับซ้อนกันโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายกรณีความเสี่ยงภัยหนึ่งแล้ว  ยังมีสิทธิได้รับการเยียวยา
ความเสียหายจากการเสี่ยงภัยในกรณีอ่ืนตามระเบียบที่กฎหมายก าหนดไว้อีกด้วย   ท าให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาความเสียหายมากกว่าความเสียหายที่แท้จริง ส่งผลให้
การเยียวยาความเสียหายมีความหลากหลายและขาดความเป็นเอกภาพ  

ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมีทั้ง
ค่าตอบแทนที่ค านวณเป็นเงินได้และค านวณเป็นเงินไม่ได้    ซึ่งจากการพิจารณาพบป๎ญหาว่า
ค่าตอบแทนที่มิอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การขอยศหรือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
พบว่าป๎ญหาว่าหลักเกณฑ์ในการขอยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่มี
หลักเกณฑ์ในการขอที่มีความแน่นอนชัดเจนในการขอยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ส่วน
ค่าตอบแทนที่ค านวณเป็นเงินได้ส่วนใหญ่จะรับรองและคุ้มครองเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายแล้ว
ทั้งสิ้น ส าหรับค่าตอบแทนก่อนเกิดความเสียหายนั้น  รัฐจะบัญญัติไว้ให้เฉพาะบุคคลบางประเภทที่มี
สิทธิได้รับเท่านั้น  ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเพราะจะได้รับค่าตอบแทนต่อเมื่อได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนความเสียหายกรณีปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษที่
ค านวณเป็นเงินได้ในบางกรณี  มีการเยียวยาความเสียหายโดยอาศัยอ านาจของฝุายบริหารโดยการ
ก าหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรี เช่น การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ฝุายบริหารออกมติ
คณะรัฐมนตรีในการให้เงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย จัดท าประกันชีวิต  การให้ค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือน เป็นต้น  แต่เนื่องจากฐานะของมติคณะรัฐมนตรี เป็นเพียงค าสั่งการของฝุายบริหาร
เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงานและเจ้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการหรือถือไปปฏิบัติ   ท าให้ไม่
มีหลักประกันที่แน่นอนถึงการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีอาจจะมีการยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละแผนงานหรือ
นโยบายของรัฐบาลแต่ละชุด รัฐจึงไม่อาจสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ในกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษได้อย่างแท้จริง 
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ประการที่สาม “ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้อง” พบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่
ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ ในความเสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐในบาง
กรณีสามารถสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนจากรัฐได้หลายหน่วยงานตามแต่ความเสี่ยงภัยที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐได้รับท าให้หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับเรื่องจากการเยียวยาความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ต่างหน่วยงานก็
ต่างท าขาดการบูรณาการและมีการเยียวยาความเสียหายที่ซ้ าซ้อนกัน นอกจากนี้ท าให้ขาดความเป็น
เอกภาพในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอีกทั้งในแต่ละหน่วยงานก็มีขั้นตอนในการใช้
สิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนความเสียหายในลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งมีขั้นตอนหลายขั้นตอน  ส่งผลท า
ให้เกิดภาระแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตและเกิดความล่าช้าในการเยียวยา
ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  อีกทั้งท าให้เปลืองทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มี
ความจ าเป็นในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ประการสุดท้าย “ปัญหาเกี่ยวกับระบบงบประมาณในความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ”   การเยียวยาความเสียหายโดยก าหนดค่าตอบแทนอันอาจ
ค านวณเป็นเงิน รัฐจ าเป็นที่จะต้องก าหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะพิเศษให้แตกต่าง
จากการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป  ส่งผลท าให้เกิดป๎ญหาต่อระบบงบประมาณที่รัฐต้องสูญเสียเงินใน
ระบบงบประมาณเป็นจ านวนสูงในการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในบางกรณีการบัญญัติหลักเกณฑ์ของ
ลักษณะในการเยียวยาความเสียหายที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากอาศัยอ านาจของฝุายบริหารในการก าหนด
หลักเกณฑ์การเยียวยาความและอ านาจในการจ่ายเงิน  โดยลักษณะของการจ่ายเป็นในกรณีฉุกเฉิน
จ าเป็นเร่งด่วน และประสงค์ให้มีการจ่ายโดยเร็วตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
การเงินการคลังของรัฐ  ซึ่งฝุายบริหารสามารถสั่งจ่ายเงินได้โดยไม่มีเพดานวงเงิน  ส่งผลท าให้เกิด
ป๎ญหาในการตรวจสอบท าให้เกิดป๎ญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมากและเกิดความเสียหายแก่
ประเทศชาติ 

 
6.2  ข้อเสนอแนะ 

 
จากการพิจารณาป๎ญหาของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย

พิเศษในหลายประการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษมีหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจน และสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษได้อย่างเป็นธรรม  รัฐควรมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

ประการแรก  รัฐควรมีกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษ  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

(1) วัตถุประสงค์ของกองทุน มีขึ้นเพ่ือลดปริมาณรายจ่ายในระบบงบประมาณของรัฐที่มี
จ านวนสูง และส่งเสริมให้รัฐมีงบประมาณที่เพียงพอและสามารถน าเงินซึ่งเป็นรายได้ของรัฐไปจัดท า
บริการสาธารณะในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(2) อ านาจหน้าที่ของกองทุน ได้แก่ มีอ านาจหน้าที่ ให้การให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  หรือให้การส่งเสริม
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สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยและมีคุณภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานเสี่ยง
ภัยพิเศษ  หรือส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษ หรือการจัดท าประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 

(3)  แหล่งที่มาของรายได้ของกองทุน  โดยมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการด าเนินงานของกองทุน  หรือจาก
การจัดท าประกันภัย  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการบริจาคหรือมอบให้กองทุน  ดอกผลของเงินหรือ
ทรัพย์สินของกองทุน หรือรายได้อาจมีที่มาจากการเก็บภาษีของผู้ครอบครองอาวุธปืน 

(4)  ผู้พิจารณาอนุมัติ/ผู้รับผิดชอบ  ให้มีคณะกรรมการกองทุนขึ้นมาโดยคณะกรรมการ
อาจมีที่มาจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  

ประการที่สอง  รัฐควรตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะ  เนื่องจากป๎จจุบันมีระเบียบที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษหลายฉบับ ท าให้หลักเกณฑ์ที่มี
อยู่มีความแตกต่างกันเกิดความยุ่งยากและทับซ้อนในการก าหนดค่าตอบแทน  อีกทั้งขาดความ
แน่นอนชัดเจนของหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  
เพราะหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ได้ตราขึ้นโดยเยียวยาความเสียหายเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยเฉพาะ
กรณีเท่านั้น  หากมีความเสี่ยงภัยพิเศษอ่ืนๆ เกิดขึ้นรัฐก็ต้องบัญญัติหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความ
เสียหายขึ้นใหม่เรื่อยๆ เป็นกรณีตามความเสี่ยงภัย ซึ่งท าให้ไม่มีหลักเกณฑ์ที่มีความแน่นอนชัดเจน
หรือเป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจให้
เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ  รัฐจึงจ าเป็นที่ต้องตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นเพ่ือวางแนวทางในการรับผิดในความเสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1)  หลักเกณฑ์ด้านการเป็นผู้ได้รับความเสียหาย  โดยบุคคลที่ควรได้รับการคุ้มครองตาม
หลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  รัฐควรให้การรับรองและ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทรวมไปถึงผู้ช่วยเหลือราชการซึ่งปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัยพิเศษ
ให้แก่รัฐมิใช่เพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่ข้าราชการเท่านั้น เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้อุทิศตนในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษและยอมรับความเสี่ยงภัยทั้งปวงโดยรับภาระสาธารณะแทนรัฐเช่นเดียวกับ
เจ้าหน้าที่ประเภทข้าราชการ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเป็นธรรมตามหลักความเสมอภาคให้แก่บุคคล
ดังกล่าว  และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษของประเทศฝรั่งเศสซึ่งศาลปกครองฝรั่งเศสได้วางหลักรับรองและคุ้มครองไปถึง
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลืองานของรัฐหรืออาสาสมัครซึ่งได้รับความเสียหายจากการด าเนินการกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงภัยพิเศษ 

(2)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน   โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิได้รับการเยียวยาความ
เสียหายจากรัฐ ความเสียหายจะต้องเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ ซึ่งจากการศึกษาผู้ศึกษา
ได้นิยามค าว่า  “การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ”  หมายถึง  การปฏิบัติงานตามหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่
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ของรัฐได้รับโดยอาจเกิดจากหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ  ซึ่ง
โดยสภาพงานนั้นมีลักษณะที่เสี่ยงอันตรายอันก่อให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่  โดยมี
เหตุการณ์หรือสถานการณ์อ่ืนเกิดขึ้นอันก่อให้เกิดความเสียหายเพ่ิมสูงขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้นโดย
ปกติ ได้แก่ สถานการณ์การก่อจลาจลหรือก่อการร้าย  สถานการณ์ที่อยู่ ในสภาวะสงคราม  
สถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน  สถานการณ์โรคระบาด  สถานการณ์ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัย หรือเหตุการณ์
หรือสถานการณ์อ่ืนโดยอาศัยอ านาจของคณะรัฐมนตรีในการประกาศก าหนด 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษต้องรับภาระสาธารณะทั้งปวงโดยการเข้า
รับความเสี่ยงภัยพิเศษเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์อีกทั้งโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นสูงกว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่ วไป เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษให้กับรัฐ    ลักษณะ
ของค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษนั้นควรมีค่าตอบแทนที่สูงกว่า
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป โดยจ าแนกเป็น 2 กรณ ีดังนี้ 

กรณีแรก ค่าตอบแทนที่ค านวณเป็นเงินได้  ควรมีหลักเกณฑ์หรือบทบัญญัติกฎหมายที่ตรา
ขึ้นโดยฝุายนิติบัญญัติในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
พิเศษที่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนชัดเจน  ได้แก่  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยง
ภัยพิเศษอาจจะเป็นในรูปแบบเงินเพ่ิมพิเศษ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนที่รัฐมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อน
เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย  รวมไปถึงค่าตอบแทนต่างๆเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายจากการ
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  เช่น  การให้เงินช่วยเหลือ  เงินด ารงชีพ การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ  การจัดท าประกันภัย  และรวมไปถึงการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่บุคคลในครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้เสียชีวิต  เป็นต้น 

กรณีที่สอง  ค่าตอบแทนอ่ืนๆที่มิอาจค านวณเป็นเงินได้  เช่น การขอยศหรือการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญราชการชายแดนต่างๆ ควรมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน
ชัดเจนในการพิจารณาขอซึ่งอาจมีคณะกรรมการโดยตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาและมีอ านาจในการอนุมัติ
ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพ่ือความรวดเร็วและคล่องตัวที่สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้  โดยที่มาของแหล่งเงินในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษอาจมาจากกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาในประการข้างต้น 

(3)  หลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิเรียกร้องและหน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนความเสียหายจากรัฐ  หน่วยงานที่รับเรื่องในการเยียวยา
ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ ควรมีการบูรณการร่วมกันเพ่ือลด
ความทับซ้อนและลดขั้นตอนในการเยียวยาความเสียหาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การเยียวยาความ
เสียหายนั้นมีประสิทธิภาพ คล่องตัวรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน  จึงควรมีคณะกรรมการ
ขึ้น โดยคณะกรรมการอาจมีที่มาจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินการเยียวยาความเสียหาย
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  โดยมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมัติรวมถึง
ออกค าสั่ง  ตรากฎหมายหรือแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเยียวยาความเสียหาย
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แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนความเสียหายตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขความรับผิดของ
รัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติเสี่ยงภัยพิเศษ โดยให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการออกค าสั่งของคณะกรรมการในการเยียวยา
ความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองเพ่ือร้องขอความเป็นธรรมได้  

ประการที่สาม  รัฐควรก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติส าหรับการเยียวยาความ
เสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษเป็นกฎหมายกลาง  ซึ่งเป็นกรณีที่รัฐ
ไม่สามารถตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษมาบังคับใช้ได้  ดังนั้น  รัฐจึงควรตราพระราชบัญญัติซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมายกลางเพ่ือ
วางมาตรฐานในการเยียวยาความความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 
ทั้งนี้  กฎหมายกลางควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆ ส าหรับการเยียวยาความ
เสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษรวมไปถึงให้อ านาจในการออก
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือระเบียบต่างๆ กฎหมายกลางจึงเสมือนเป็นเครื่องมือในการสร้าง
มาตรฐานให้หน่วยงานต่างๆ สามารถน าไปปฏิบัติหรือใช้บังคับไปในแนวทางอย่างเดียวกัน  เพ่ือให้
การด าเนินการในการเยียวยาความเสียหายแก่เ จ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปโดยเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

ส าหรับระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนความเสียหายแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษซึ่งบังคับใช้อยู่ในป๎จจุบันนั้นไม่สามารถที่จะไปแก้ไข
ทั้งหมดได้ เพราะอาจกระทบอ านาจหน้าที่ขององค์กรผู้ใช้อ านาจที่มีอยู่  ดังนั้น กฎหมายควรเขียนถึง
การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ด้วย เพื่อให้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่สามารถขับเคลื่อนและบังคับใช้ต่อไปได้ 
กล่าวคือ  วิธีการปฏิบัติในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
จะต้องเป็นไปตามแนวตามที่กฎหมายกลางก าหนด  โดยกฎหมายใดที่มีมาตรฐานในการคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการเยียวยาความเสียหายต่ ากว่ามาตรฐานของกฎหมายกลางก็ให้ใช้กฎหมายกลาง
เป็นเกณฑ์   ส่วนในกรณีที่ระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้อยู่ที่มีมาตรฐานในการคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการเยียวยาความเสียหายที่มีลักษณะเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็น
ธรรมที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติที่สูงกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกลางก็ให้ยึดตามกฎหมาย
หรือหลักเกณฑ์ที่สูงกว่านั้น  

นอกจากนี้  ลักษณะกฎหมายกลางควรมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ที่เป็นการอุดช่องว่างในการ
เยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษที่กฎหมายในป๎จจุบันไม่ได้
คุ้มครองไปถึง  เช่น  ความรับผิดของรัฐต่อผู้ช่วยเหลือราชการ  ลูกจ้าง  พนักงาน  โดยกฎหมายกลาง
ควรครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ทุกประเภทเพ่ือให้การเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่สมบูรณ์
ครอบคลุมทุกส่วนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น 

ประการที่สี่  ศาลปกครองเข้ามาพัฒนาหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย  เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษที่บังคับใช้อยู่ไม่สามารถบังคับใช้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้นได้ทุกกรณี  
สาเหตุอาจเกิดจากการที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่มีความแน่นอนชัดเจนหรือมีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความ
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เสียหายที่หลากหลาย  ท าให้เกิดป๎ญหาและอุปสรรคในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ  ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถน าคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเพ่ือให้ศาล
พิจารณาวินิจฉัย  โดยการน าแนวทางของค าวินิจฉัยของศาลปกครองมาพัฒนาหลักเกณฑ์เกี่ย วกับ
ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษต่อไป  

เพราะฉะนั้น  หากรัฐสามารถด าเนินการตามหลักการดังกล่าวได้ก็จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับการประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่เป็นธรรม และเป็นการจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนิน
กิจกรรมในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ ให้มีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้มีการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ  และท าให้การจัดท าบริการสาธารณะต่างๆของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนอย่างแท้จริง 
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http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?%20%09newsid=TVRNNE9EWTBPVFE0T1E9PQ==
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษในระบบกฎหมายต่างประเทศกับประเทศไทย 

ประเทศ 
หลักเกณฑ์ 

 

ประเทศฝรั่งเศส 
 

ประเทศเยอรมัน 
 

ประเทศไทย 

ด้านที่มาหรือบ่อเกิด
ของกฎหมาย 

เกิดขึ้นตามแนวบรรทัดฐานของค าวินิจฉัยของ
ศาลปกครองซึ่งวางแนวทางในการเยียวยาความ
เสียหาย โดยศาลได้ใช้หลักทฤษฎีเรื่องความ
เสี่ ย งภั ย   และนอกจากนี้ ศ าล ได้ พัฒนา
หลักเกณฑ์ความรับผิดโดยตราเป็นบทบัญญัติ
ของกฎหมาย 

เกิดขึ้นจากบทบัญญัติของกฎหมายโดยเฉพาะ ซึ่ง
เป็นบทบัญญัติตามกฎหมายเฉพาะโดยเรียกว่า 
“ความรับผิดเด็ดขาดตามกฎหมายมหาชนเฉพาะ
เรื่อง” นอกจากนี้  ยังมีที่มาจากศาลโดยศาลวาง
หลักว่าเป็น “ความรับผิดเสมือนการเวนคืน” โดย
ขยายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิทธิอ่ืนโดยไม่
ประสงค์จงใจด้วย 

เกิดขึ้น โดยบทบัญญัติของกฎหมาย
เท่ านั้ น  ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่  ร ะ เ บี ยบต่ า งๆที่
เกี่ ยวข้อง  ซึ่ งศาลยั ง ไม่ ได้มีการวาง
หลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหาย
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
เสี่ยงภัยพิเศษโดยเฉพาะ 

ค าพิพากษาหรือ
บทบัญญัติกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

- ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการ
ท างานโดยมีความเสี่ยงภัย (คดีคามส์ (Cames) 
ลงวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1895) 
- ความรับผิดของรัฐต่อผู้ร่วมด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะเป็นการชั่วคราวหรือเป็น
อาสาสมัคร (คดี Chavat ลงวันที่ 5 มีนาคม 
ค.ศ 1943 คดี Commune de Saint -Priest -
la -Plaine ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 
1946, คดี Pinguet ลงวันที่ 17 เมษายน ค.ศ.
1953 ) 
- ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่หรือ
อาสาสมั คร ในการปฏิบั ติ หน้ าที่ เ กี่ ย วกับ

- ความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง
จากเครื่องบินทหาร (§§53,54 LuftVG) 
- ความเสียหายจากโรงงานปฏิกรณ์ปรมาณู 
(§§34,36 AtomG) 
- ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการกระท า
ความผิดอาญาของผู้อ่ืน “พระราชบัญญัติชดเชย
ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ก่ เ ห ยื่ อ ”  ( Victim 
Compensation Act) เพ่ือรับผิดช่วยเหลือแก่
ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญาโดยได้ถูก
บัญญัติขึ้นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในปี ค.ศ. 
1976 
- ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ ในต่อ

- พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้
ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546   
- พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  การ
ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหน้าที่
มนุษยธรรม พ.ศ. 2543   
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
บ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือ
ราชการเนื่องในการปูองกันอธิปไตยและ
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (คดีนายแพทย์ 
Giry  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1956) 
- ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่จากการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อ (คดี 
Dame Saulze  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน  ค.ศ.
1968) 
- กรณีความเสียหายจากสงคราม  ระบบค่า
ทดแทนเพราะเหตุพิการส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือทหารที่ ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นโรคอัน
เนื่องมาจากการท างาน  กรณีความเสียหายที่
เกิดจากการกระท าความผิดทางอาญาซึ่งไม่อาจ
หาตัวผู้กระท าความผิดได้หรือหาได้แต่ผู้กระท า
ความผิดไม่อาจชดใช้ให้ได้ (รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 
มกราคม ค.ศ. 1977)  
-กรณีความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อการ
ร้าย  (รัฐบัญญัติลงวันที่ 9 กันยายน ค.ศ.1986)  
- กรณีความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุจลาจล           
(รัฐบัญญัติลงวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1983)  

สถานการณ์ภัยพิบัติ (German Flood Law) ในปี 
ค.ศ. 2005 และกรณีตามมาตรา 839 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่ง  ประกอบกับมาตรา 34 
ของรัฐธรรมนูญ 
- ความรับผิดของรัฐต่อความเสียหายจาก
สถานการณ์ชุมนุม (VV wGO) 
- ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอุบัติเหตุ
จากการท างาน (กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของข้ารัฐการและผู้ พิพากษาของสหพันธ์รัฐ 
(BeamtVG) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 1976) 
 

รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
พ.ศ. 2521 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
พ.ศ. 2521 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
บ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2550 
-มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิ เศษนอกเหนื อ โควตาปกติ ตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
-มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2552 เรื่อง การจัดให้มีการประกันชีวิต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   31 
พฤษภาคม 2548 เรื่อง การให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบ
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เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 
2548 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- มติคณะรัฐมนตรี 27 กุมภาพันธ์ 2550  
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการส าหรับ
การปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่
พิเศษ  พ.ศ.2544 
- ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2552 

การเยียวยาความ
เสียหาย 

1)  การเยียวยาความเสียหายตามความเป็นจริง 
(la reparation en natrure) กล่าวคือ การท า
ให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม
ก่อนที่จะได้รับความเสียหาย   
2) การเยียวยาความเสียหายโดยการชดใช้ค่า

การเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระท า
ละเมิดในระบบกฎหมายเยอรมันจ ากัดเฉพาะสิทธิ
เรียกร้องให้รัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน
เท่านั้น  โดยศาลจะก าหนดค่าสินไหมทดแทนที่
ผู้เสียหายจะได้รับเป็นเงินให้เต็มจ านวนความ

เยียวยาความเสียหายตามลักษณะของ
ภัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหน้ าที่ เสี่ ยงภัยพิ เศษ 
(รายละเอียดปรากฏท้ายตาราง) 
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ประเทศ 
หลักเกณฑ์ 

 

ประเทศฝรั่งเศส 
 

ประเทศเยอรมัน 
 

ประเทศไทย 

สินไหมทดแทน (I’indemnisation)  กล่าวคือ 
การจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหายตามจ านวนความ
เสียหายที่ได้รับ  
3) การเยียวยาโดยการบังคับ คือ การเยียวยา
โดยศาลใช้อ านาจในการสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟูองคดี
หรือจ าเลยกระท าการต่อไปหรือหลีกเลี่ยงการ
กระท าซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย   
4) การเยียวยาความเสียหายโดยการประกาศ  
กล่าวคือเป็นการเยียวยาที่มีหลายรูปแบบโดย
การขอให้ศาลรับรองหรือยืนยันในสิทธิตาม
กฎหมาย 

เสียหายซึ่งนอกเหนือจากค่าความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินที่สามารถค านวณเป็นเงินได้แล้ว  ค่า
สินไหมทดแทนยังรวมถึงค่าความเสียหายต่อสิทธิ
อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นความเสียหายอัน
เกิดจากความเจ็บปวดส าหรับความสูญเสียสิทธิใน
ร่างกาย  อนามัย  เสรีภาพและเกียรติยศชื่อเสียง
ด้วย   

องค์กรในการเยียวยา
ความเสียหาย 

1) เยียวยาโดยองค์กรภายในฝุายปกครอง โดย
การเยียวยาโดยเจ้าหน้าที่ของฝุายปกครองมี
สองลักษณะคือ ระบบปกติ และระบบพิเศษ 
2) เยียวยาโดยองค์กรศาลปกครองสูงสุด 

        นิติบุคคลมหาชนต้นสังกัดของข้ารัฐการ
ผู้กระท าละเมิด  ซึ่งได้แก่  สหพันธ์  มลรัฐ  หรือ
นิติบุคคลมหาชนอ่ืน เช่น  องค์การปกครอง
ตนเองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น 
         โดยปกติแล้วจะชดใช้ค่าทดแทนเป็นเงิน  
ในระบบกฎหมายเยอรมันบุคคลผู้ รับความ
เสียหายจากการรัฐที่ไม่ต้องการให้รัฐชดใช้ความ
เสียหายเป็นเงิน บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดังกล่าวอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้รัฐปฏิบัติการขจัด

1) หน่วยงานภายในฝุายปกครอง โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกร้องต่อหน่วยงาน
ภายในฝุายปกครองตามลักษณะของ
ความเสี่ยงภัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
ความเสียหาย 
2) ศาลปกครอง 
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ประเทศ 
หลักเกณฑ์ 

 

ประเทศฝรั่งเศส 
 

ประเทศเยอรมัน 
 

ประเทศไทย 

ความเสียหาย เพ่ือให้ตนกลับสู่สถานะเดิมก่อน
ความเสียหายได ้   

เขตอ านาจศาล ข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับความ
เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เ พ่ือประโยชน์
สาธารณะ  การฟูองให้รัฐชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน   โดยหลักเป็นอ านาจของศาลปกครอง
ชั้นต้นในการพิจารณา 

 ส าหรับศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีความรับผิดทางละเมิดของฝุายได้
ก าหนดให้ศาลยุติธรรม ส่วนกรณีการพิจารณา
พิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่อย่างอ่ืน
นอกเหนือจากความรับผิดทางละเมิดของฝุาย
ปกครองนั้น   ได้แก่  ศาลยุติ ธรรมและศาล
ปกครอง แล้วแต่กรณี  เช่น ความรับผิดอย่างอ่ืน
นอกเหนือจากความรับผิดทางละเมิดกรณีการ
เวนคืน  ศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาจ านวนความ
เสียหาย ได้แก่  ศาลยุติธรรม  ความรับผิดของรัฐ
ต่อเจ้าหน้าที ่ศาลที่มีเขตอ านาจ คือ ศาลปกครอง 
เป็นต้น 

คดีพิพิพาทระหว่างรัฐกับหน่วยงานของ
รัฐโดยร้องขอต่อศาลปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
มาตรา 9   



 
 

 

ภาคผนวก ค
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ตารางแสดงหลักเกณฑ์ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทยโดยภาพรวม 

ความรับผิด
ของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที ่

การปฏิบัติหน้าที่โดยท่ัวไป การปฏิบัติหน้าที่เสีย่งภัยพิเศษ 
ปฏิบัติราชการโดยทั่วไป ผู้ช่วยเหลือราชการ เจ้าหน้าท่ีได้รับความเสียหาย

จากกรณีอื่นๆ 
ป ร า ม ป ร า ม ผู้ ก ร ะ ท า
ความผิด 

สู้รบหรือต่อสู้ป้องกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบร้อย 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยกรณี
อื่นๆ 

กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

พรบ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน    ปี51/พรบ.
ระเบียบข้าราชการทหาร 
ปี21, พรบ.บ าเหน็จฯ ปี 
2494/พรบ.สงเคราะห์
ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย
หรือการเจ็บปุวยเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 
2546/ พ ร ฎ . ก า ร จ่ า ย
เงินเดือน  เงินปี  บ าเหน็จ 
และเ งิ นอื่ น ในลั กษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2535 

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้
ได้รับอันตรายหรือการ
เจ็บปุวยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2546 

พรบ.ค่าตอบแทนผู้ เสียหายฯ 
พ.ศ.2544/กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และอัตราใน
การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา/พรบ.ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2550, หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงนิ
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิ บัติกรณีฉุก เฉิน 
พ.ศ. 2556 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ใ ห้ บ า เ ห น็ จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ  
พ.ศ. 2521 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ วยบ า เหน็ จความชอบค่ า
ท ด แ ท น แ ล ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ
เจ้ าหน้ าที่ และประชาชนผู้
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ร า ชก ารหรื อ
ช่วยเหลือราชการเนื่องในการ
ปูองกันอธิปไตยและรั กษา
ค ว า ม ส ง บ เ รี ย บ ร้ อ ย ข อ ง
ประเทศพ.ศ.2521 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ
ส า ห รั บ เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น จั ง ห วั ด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้  พ . ศ . 
2550 แ ล ะ ม ติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
ส าหรับการปฏิบัติงานประจ า
ส านักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ.
2544/ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วย
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2552 

บุ ค ค ล ผู้ มี
สิทธิ 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ร ะ เ ภ ท
ข้าราชการเท่านั้น 

1.ผู้ช่วยเหลือราชการ 
2.ผู้ปฏิบัติงานของชาติ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.ผู้ช่วยเหลือบุคคลอื่น
ตามหน้าที่กฎหมาย 
4.ผู้ ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ต า ม
มนุษยธรรม 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทุกคน 

เฉพาะข้าราชการและผู้ได้รับ
ค าส่ังให้ช่วยเหลือ 

ทหาร   ต ารวจ  ข้าราชการ  
พนักงานหรือลูกจา้งประจ า  ใน
ส่วนราชการ  องค์การของรัฐ  
กิจการของรัฐ  หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนประชาชนผู้ได้รับ
การแต่งตั้ง 

ข้าราชการระเบียบส านัก
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ว่ า ด้ ว ย
บ าเหน็จความชอบส าหรับ
เจ้ าหน้าที่ผู้ ปฏิ บัติ งานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 
2550 แ ล ะ ม ติ
คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง
พนักงาน 

ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
และปฏิ บัติ ร าชก ารประจ า
ส านักงานในพื้นที่พิเศษ และ
ข้าราชการผู้ปฏิ บัติหน้าที่ ใน
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
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ความรับผิด
ของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที ่

การปฏิบัติหน้าที่โดยท่ัวไป การปฏิบัติหน้าที่เสีย่งภัยพิเศษ 
ปฏิบัติราชการโดยทั่วไป ผู้ช่วยเหลือราชการ เจ้าหน้าท่ีได้รับความเสียหาย

จากกรณีอื่นๆ 
ป ร า ม ป ร า ม ผู้ ก ร ะ ท า
ความผิด 

สู้รบหรือต่อสู้ป้องกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบร้อย 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยกรณี
อื่นๆ 

เ งื่ อ น ไ ข
ความรับผิด 

ได้รับความเสียหายจาก
การปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป 
โดยรัฐ ไม่ ต้อ งรับผิ ดใน
ค ว า ม เ สี ย ห า ย ข อ ง
เ จ้ า หน้ าที่ ข อ ง รั ฐ หา ก
ปรากฏว่า 
1) เป็นการกระท าโดย
ความผิดของตนเอง 
2)การประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง อันเป็นการ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
ห น้ า ที่ โ ด ย ฝุ า ฝื น ต า ม
อ านาจของกฎหมาย 
 

ผู้มีสิทธิถูกประทุษร้าย
หรือปุวยเจ็บ  หรือเป็นผู้
ซ่ึ ง ไ ด้ รั บ อั น ต ร า ย ถึ ง
สู ญ เ สี ย อ วั ย ว ะ ห รื อ
สมรรถภาพในการท างาน
ของอวัยวะส่วนใดส่วน
หนึ่งไป หรือเป็นผู้ทุพพล
ภาพหรือปุวยเจ็บจนไม่
สามารถใช้ก าลังกายหรือ
ความคิดประกอบอาชีพ
ไ ด้ ต า ม ป ก ติ จ า ก ก า ร
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้
ช่วยเหลือราชการ 

1.ได้รับความเสียหายแก่ชีวิ ต
ร่างกายและจิตใจจากการกระท า
ผิดอาญาของผู้อื่นตามความผิด
ท้าย พรบ.โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง/
ส่วนร่วมกับการกระท าผิดนั้น 
2.เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความ
เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มี
การประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขต
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน 

เป็นผู้ ได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหน้าที่ปราม
ปรามโจรผู้ร้าย ปรามปราม
ผู้กระท าความผิดและปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตราย
ต่อชีวิต 

ได้รับความเสียหายจาก
การปูองกันอธิปไตย /
รักษาความมั่นคง/รักษา
ความสงบเรียบร้อยของ
ชาติ 
 

ได้รับความเสียหายจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ประจ า
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

เ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ที่กระทรวงการคลั ง
ประกาศก าหนดส านักงานใน
พื้นที่พิ เศษ เช่น การปฏิ บัติ
หน้าที่ในพื้นที่ยากล าบากของ
การคมนาคม/ความขาดแคลน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
หรือป๎จจัยพื้นฐานในการด ารง
ชีพ/ความเสี่ยงภัย/ความชุกชุม
ของโรคภัยไข้เจ็บ 
(โดยมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
ส าหรับการปฏิบัติงานประจ า
ส านักงานในพื้นที่พิเศษ คนละ 
1,000 บาทต่อเดือน) 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ ซ่ึงได้รับ
การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษจะมีสิทธิ
ไ ด้ รั บ เ งิ น เ พิ่ ม พิ เ ศ ษ ต า ม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กฎหมาย 

 
การเยียวยา
คว าม เ สี ย -
ห า ย ก ร ณี
บาดเจ็บ 

1.ค่ารักษาพยาบาลโดยรัฐ 
2.มีสิทธิในการลา 
3.สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บ า เ ห น็ จ
บ านาญปกติ 
4.มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ า
นาจพิเศษกรณีทุพพลภาพ 
5.เลื่อนขั้นเงินเดือน 

1.ค่ารักษาพยายาล 
2.เงินชดเชยจากรัฐ 
3.เงินด ารงชีพ 

กรณีการกระท าผดิอาญาของผู้อื่น 
1.ค่ารักษาพยาบาล 
2.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ 
3.ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ 
4.ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น 
กรณี ประสบภัยพิบัติ 

1. เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
กรณีพิเศษ 
2. เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการ

ปราบปราบผู้กระท าความ-
ผิด (พ.ป.ผ.) 

1. เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ 
2.เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้
รบในการปูองกันและรักษา
ค ว า ม ส ง บ เ รี ย บ ร้ อ ย ข อ ง
ประเทศ (พ.ส.ร.) 
3.เงินค่าทดแทน 

1.เงินค่าตอบแทนพิเศษ 

2. การเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิเศษนอกเหนือโควตาปกติ 
3. การประกันชีวิต 
4. ทุนการศึกษา ฝึกอบรม 
หรือดูงาน 
5.เงินช่วยเหลือ 

 
 
- 
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ความรับผิด
ของรัฐต่อ
เจ้าหน้าที ่

การปฏิบัติหน้าที่โดยท่ัวไป การปฏิบัติหน้าที่เสีย่งภัยพิเศษ 
ปฏิบัติราชการโดยทั่วไป ผู้ช่วยเหลือราชการ เจ้าหน้าท่ีได้รับความเสียหาย

จากกรณีอื่นๆ 
ป ร า ม ป ร า ม ผู้ ก ร ะ ท า
ความผิด 

สู้รบหรือต่อสู้ป้องกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบร้อย 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยกรณี
อื่นๆ 

6.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1.ค่ารักษาพยาบาล 
2.เงินช่วยเหลือ 

4.เงินช่วยเหลือด ารงชีพ 
5.ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร รั ก ษ า 
พยาบาลและเงินชดเชยการ
เจ็บปุวยเป็นรายวัน 
 

6. เครื่องราชฯ 
7.เหรียญราชการชายแดน 
8.ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
9.แต่งตั้งเจ้าพนักงานให้เข้า
ด ารงต าแหน่ง 
10.จั ดสร ร โค วตาพิ เ ศษ
ส าหรับการคัดเลือกเข้ารับ
การศึกษา หรือฝึกอบรม
หลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด 
11. สิทธิลาพักผ่อน 
12. สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือแก่ทายาท 

การเยียวยา
คว าม เ สี ย - 
ห า ย ก ร ณี
เสียชีวิต 
 

1.ค่าจัดการศพ 
2.บ าเหน็จตกทอด 
3.เลื่อนขั้นเงินเดือน 
4.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

1.เงินค่าจัดการศพ กรณีการกระท าผดิอาญาของผู้อื่น 
1.ค่าตอบแทน 
2.ค่าจัดการศพ 
3.ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 
4.ค่าเสียหายอื่นตามที่เห็นสมควร 
กรณี ประสบภัยพิบัติ 
มีสิทธิไดค้่าจัดการศพ 

1. เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
กรณีพิเศษ 

1.ค่าทดแทน 
2.เงินช่วยค่าจัดการศพ 
3.เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ 

1.การเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิเศษนอกเหนือโควตาปกติ 
2. การประกันชีวิต 
3.เงินช่วยเหลือ 
4.สงเคราะห์และช่วยเหลือ
แก่ทายาท 

 
 
 
- 

ห น่ ว ย ง า น
ผู้รับผิดชอบ 

กระทรวงการคลังสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยกระทรวง-
การคลัง 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม และกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
สังกัดกระทรวงการมหาดไทย 

คณะกรรมการพิจารณา
บ าเหน็จความชอบส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
บ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน 
และค่าช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) 
โดยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการพิจารณา
บ าเหน็จความชอบส าหรับ
เจ้ าหน้าที่ผู้ ปฏิ บัติ งานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ป๎จจุบัน ศอ.บต.ดูแล 

กระทรวงการคลังสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
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