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การศึกษาเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐในระบบ
กฎหมายของเยอรมันและฝร่ังเศส และศึกษาปัญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลของพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... อันจะนําไปสู่การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องเขตอํานาจศาลในการ
พิจารณาคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายว่าด้วยความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ของรัฐในระบบกฎหมายของเยอรมันและฝร่ังเศส  และส่วนที่สอง เป็นการศึกษาปัญหาเขตอํานาจ
ศาลของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และร่างพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … พบว่า ต้ังแต่ พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบันพ.ศ. 2559 
ประเทศไทยมีหลักกฎหมายเก่ียวกับความผิดฐานละเมิดทางแพ่งในระบบกฎหมายเอกชนที่บัญญัติไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรเพียงหลักกฎหมายเดียวในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และได้นําหลัก
กฎหมายเรื่องละเมิดทางแพ่งมาใช้กับละเมิดทางปกครองในระบบกฎหมายมหาชนในฐานะบท
กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างย่ิง และประเทศไทยใช้ระบบศาลคู่ โดยให้ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดี
ละเมิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้
ใช้อํานาจตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับพระราชบัญญัติความ        
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาคดีละเมิดทางปกครอง
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในกรณีที่เกิดปัญหาเก่ียวกับเขต
อํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มีองค์กรหน่ึง คือ คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
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อํานาจหน้าที่ระหว่างศาลใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาล พ.ศ. 2542 ทําหน้าที่วินิจฉัยช้ีขาดว่าคดีพิพาทจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่อยู่ในเขต
อํานาจของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง และปัจจุบันมีการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ซึ่งทําหน้าที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีความเห็นว่า 
ในระบบกฎหมายไทยไม่มีการกําหนดเร่ืองละเมิดทางปกครองไว้โดยเฉพาะ จึงมีเรื่องละเมิดทางแพ่ง
และมูลหน้ีทางแพ่งของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ซึ่งมีผลกระทบต่อพัฒนาการของหลักกฎหมายว่าด้วยความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และก่อให้เกิดปัญหาเขตอํานาจศาล ดังน้ัน ควรดําเนินการดังน้ี 
1) แก้ไขพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  โดยนําบรรทัดฐานจากแนว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลไปกําหนดความรับผิดของ
เจ้าหน้าที่ในคดีละเมิดทางแพ่งซึ่งอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรมและคดีละเมิดทางปกครองซึ่งอยู่ใน
อํานาจของศาลปกครอง 2) นําบรรทัดฐานจากคําพิพากษาของศาลยุติธรรมและศาลปกครองไป
กําหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการฟ้องไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 3) ทบทวนมาตรา 
25 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ในการกําหนดเขตอํานาจ
ศาลเก่ียวกับคดีที่ เอกชนร่วมกระทําละเมิดกับเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแนวคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลซึ่งวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า กรณีมูลความแห่งคดี
เดียวกัน จึงชอบที่จะได้พิจารณาที่ศาลเดียวกัน โดยให้อํานาจศาลท่ีพิจารณาคดีหลักสามารถพิจารณา
คดีรองได้  และ 4) ทบทวนมาตรา 21 และมาตรา 26 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ที่กําหนดว่าการท่ีหน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดเป็น
เพียงหนังสือเรียกให้ชําระหนี้ โดยไม่ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง และให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมยัง
ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง เพราะโดยสภาพคําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน เจ้าหน้าที่ควร
มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครองได้  ทั้งน้ี เพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
เจ้าหน้าที่ควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิของหน่วยงานของรัฐ 
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This study aims to study the legal principles on liability of the official for 
wrongful act in Thai legal system compared to the legal principles on the liability of 
the State in German and French legal systems. The research also studies the court 
jurisdictional problems found in the Act on Liability of the Official for Wrongful Act B.E. 
2539 and the draft of the Act on Liability of the Official for Wrongful Act B.E. …, to 
which the resolutions for the jurisdictional problems are  also recommended. 

The method of study is divided into two parts. First, it is a comparative study of 
legal principles on the liability of the official for the wrongful act in Thai legal system 
with German and French legal systems. Second, the study covers the jurisdictional 
problems found in the Act on Liability of the Official for Wrongful Act B.E. 2539 and the 
draft of the Act on Liability of the Official for Wrongful Act B.E. … The study found that 
from B.E. 2539 to B.E. 2559, Thailand has a legal principle about the liability for 
wrongful act in the private law provided in the written provision only one legal 
principle found in the Civil and Commercial Code. The legal principle for civil wrongful 
act is also applied to the administrative wrongful act in the public law system through 
analogy approach. Thailand employs the dual court systems. The Court of Justice has  
jurisdiction over the civil wrongful act in which the official does a wrongful act outside 
his or her official duty and within such duty but not using any legal power. The Court 
of Justice applies the Civil and Commercial Code together with the Act on Liability of 
the Official for Wrongful Act B.E. 2539 for these kinds of cases. The Administrative Court 
has jurisdiction over the administrative wrongful act of the official doing in his or her 
official duty with using legal power in according to section 9, paragraph. 1 (3) of the Act 
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on Establishment of the Administrative Court and the Administrative Case Proceeding, 
B.E. 2542, together with the Act on Liability of the  Official for Wrongful Act B.E. 2539. 
In case of having jurisdictional conflict over the liability for wrongful act of the official , 
the Adjudication Committee for Power and Duty of Court has authority under the Act 
on Adjudication for Power and Duty of Court, B.E. 2542, to decide that the disputed 
case is in the jurisdiction of the Court of Justice or the Administrative Court. In the 
present day, the Act on Liability of the Official for Wrongful Act B.E. … is drafted to 
resolve the administrative enforcement measures which are inefficient. The Council of 
State (Special bench) drafting this bill has of opinion that Thai legal system has not 
contained any concept of the administrative wrongful act; therefore, there is only civil 
wrongful act and the cause of civil debt. This affects the development of the legal 
principle on liability for wrongful act of the official and enlarges the problem of the 
jurisdictional conflict. For this reason, the State should 1)  amend the Act on Liability 
of the Official for Wrongful Act B.E. 2539 by relying on the case laws found in the 
decisions decided by the Adjudication Committee for Power and Duty of Court to 
assign the liability of the official for civil wrongful act which is in the jurisdiction of the 
Court of Justice, and the for administrative wrongful act is in the jurisdiction of the 
Administrative Court;  2) bring the case laws from the judgments of the Court of Justice 
and the Administrative Court to assign the guideline of practice for the State authorities 
for exercising the right of recourse for compensation from the official according to 
section 12 of the Act on Liability of the Official for Wrongful Act B.E. 2539; 3) review 
section 25 of the draft of the Act on Liability of the Official  for Wrongful Act B.E. …  to 
design the jurisdiction of the court over the case in which the private party and the 
official jointly do a wrongful act in line with the case laws provided by the decisions of 
the Adjudication Committee for Power and Duty of Court, providing the rule that the 
same cause of case should be reviewed by the same court—the court having the  
jurisdiction over the main case should have the jurisdiction over the minor case as 
well; and 4) review section 21 and section 26 of the draft of the Act on Liability of the 
Official for Wrongful Act B.E. …, providing that exercising the right of recourse of the 
State authorities for compensation from the official who did the wrongful act is only 
the collection letter—it is not the administrative order—and it should be in the 
jurisdiction of the Court of Justice is not appropriate and not correct because the 
nature of this order is the administrative order. Therefore, the official should have a 
right to bring the case to the Administrative Court for annulment. This is for the sake of 
protecting the right of the official in along with the protection of the right of the State 
authorities. 



 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์  เรื่อง “หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และปัญหา
เก่ียวกับเขตอํานาจศาล: ศึกษาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และ
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. …” ซึ่งเป็นการศึกษาในสาขาวิชา
กฎหมายมหาชน สําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้มีพระคุณหลายท่าน 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คําแนะนําในการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์
ตลอดจนการกําหนดประเด็นปัญหาวิทยานิพนธ์และการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายตามประเด็นที่
กําหนดไว้ และขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้คําแนะนําในการค้นคว้าและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหากฎหมาย และ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้
คําแนะนําการเพ่ิมเติมเน้ือหาในแต่ละบทให้เช่ือมโยงกัน ตลอดจนตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือหา
วิทยานิพนธ์ในขั้นตอนสุดท้าย ดังน้ัน ความสําเร็จในการจัดทําวิทยานิพนธ์เล่มน้ี จึงมีคุณค่าต่อผู้เขียน
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากทําให้ผู้เขียนได้เกิดเรียนรู้ทุกขั้นตอน ต้ังแต่ค้นคว้า เรียบเรียงและนําเสนอ 
ทําให้ผู้เขียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในโอกาสน้ี ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ ที่กรุณาถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการกฎหมาย  และขอขอบคุณคุณศุภนิจ ศรีรักษ์ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
 

ในการศึกษาคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทยน้ัน ปรากฏว่า
เป็นได้ทั้งคดีละเมิดทางแพ่งและคดีละเมิดทางปกครอง  โดยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ก่อน
จัดต้ังศาลปกครองขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ไม่ได้แยกคดีปกครองออกจากคดีแพ่ง ดังน้ัน คดีปกครองจึงถือ
ว่าเป็นคดีแพ่งประเภทหน่ึง เมื่อมีการฟ้องคดีปกครองจึงมักต้ังฐานในการฟ้องว่าเป็นเรื่องละเมิด และ
การฟ้องส่วนใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ค่าสินไหมทดแทน โดยกล่าวอ้างว่าการกระทําของฝ่ายปกครอง
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําที่กล่าวอ้างว่าเป็นการกระทํา
ละเมิด การที่คดีปกครองของไทยไปแฝงอยู่ในคดีแพ่ง ทําให้จุดมุ่งหมายของคดีอยู่ที่การเรียกค่า
สินไหมทดแทนจากการกล่าวอ้างว่าเป็นการกระทําละเมิดมากกว่าการที่จะมุ่งตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระทําของฝ่ายปกครอง ในขณะที่คดีปกครองน้ันมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําของฝ่ายปกครองเพ่ือมุ่งคุ้มครองสิทธิของประชาชน1 

ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันน้ีการพิจารณาความผิดกรณีละเมิดมีกฎหมายสารบัญญัติตาม
มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกรณีละเมิดทางแพ่งในระบบกฎหมาย
เอกชนซึ่งใช้พิจารณาในกรณีที่ผู้กระทําละเมิดเป็นเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ และในอดีตประเทศไทย  
มีระบบศาลเดียว คือ ศาลยุติธรรม ที่มีอํานาจพิจารณาคดีความผิดฐานละเมิด จนกระทั่งมีการตรา
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขึ้นใช้บังคับต้ังแต่ พ.ศ. 2539 จนถึง
ปัจจุบัน โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายปกครองฉบับหน่ึงที่ได้นําแนวคิดของหลักกฎหมาย
มหาชนมาใช้ในการปฏิรูประบบราชการไทย โดยเห็นว่าการนําหลักเกณฑ์เรื่องละเมิดในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้กับความรับผิดของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ยังไม่เหมาะสม เน่ืองจากไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ และอาจส่งผลให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของรัฐ จึงควรบัญญัติหลักเกณฑ์ความรับผิดในเร่ืองน้ีไว้
โดยเฉพาะให้มีลักษณะที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์2 และ

                                           
1บรรเจิด สิงคะเนติ, อํานาจฟอ้งคดีปกครองในระบบกฎหมายไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2534), หน้า 181. 
2ฤทัย หงสส์ิร,ิ เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานคดีปกครองระดับต้น รุ่นที่ 

8 เรื่อง ความรับผิดของฝา่ยปกครอง (กรงุเทพมหานคร: สํานักงานศาลปกครอง, 2545), หน้า 38. 
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้ก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติในระบบ
กฎหมายไทย รวม  3 ประการ คือ 

ประการแรก ก่อให้เกิดระบบกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2 ระบบ
คือ  ระบบกฎหมายเอกชนและระบบกฎหมายมหาชน 

ระบบกฎหมายเอกชน หมายถึง ระบบกฎหมายที่ใช้บังคับกรณีเกิดคดีพิพาทเก่ียวกับการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตาม
กฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่มีฐานะเป็นเอกชนในการกระทําละเมิดต่อเอกชนด้วยกัน จึงเป็นการกระทํา
ละเมิดทางแพ่ง ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ระบบกฎหมายมหาชน หมายถึง ระบบกฎหมายท่ีใช้บังคับกรณีเกิดคดีพาทระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย ดังน้ัน จึงเป็นคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจ
ตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง คําสั่งอ่ืน  หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 25423 จึงเป็นการกระทําละเมิด
ทางปกครอง และเป็นคดีปกครอง 

อน่ึง จากผลของการสัมมนาเปรียบเทียบกฎหมายของหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส แคนาดา เบลเย่ียม สกอตแลนด์ อิตาลี นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์
น้ัน ปรากฏว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกับความรับผิดของรัฐในประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ีใช้ทั้งกฎหมายเอกชน
และกฎหมายมหาชนควบคู่กัน เน่ืองจากหลักเรื่องความรับผิดน้ันไม่ได้เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของ
รัฐทางด้านทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่เก่ียวกับความเป็นธรรมในสังคมและประโยชน์สาธารณะด้วย ความ 
รับผิดของรัฐทางละเมิดน้ันจึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของความรับผิดของรัฐซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางและ
ปัจจุบันอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 25394  

ประการที่สอง  ในส่วนของกฎหมายสารบัญญัติ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดเอกชน 
หรือกระทําละเมิดหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันน้ัน พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ไม่ได้บัญญัติเก่ียวกับการกระทําละเมิดทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ 

                                           
3มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงาน
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทาง
ปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร” 

4ฤทัย หงสส์ิร,ิ เรื่องเดิม, หน้า 41. 
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โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ อ. 101/2548 ให้นํามาตรา 420 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับกับคดีละเมิดทางปกครองโดยอนุโลม5 เมื่อวินิจฉัยว่า
การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นละเมิดแล้ว จึงค่อยมาพิจารณาหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความ  
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต่อไปว่าระหว่างเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ใครจะ
เป็นผู้รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นและรับผิดมากน้อยเพียงใด และแต่ละฝ่ายมีสิทธิไล่เบ้ียหรือ
เรียกร้องให้อีกฝ่ายหน่ึงรับผิดได้หรือไม่เพียงใด ภายในอายุความเท่าไร6 

ประการที่สาม ในส่วนกฎหมายวิธีสบัญญัติ ได้มีการแยกการกระทําละเมิดทางแพ่งและการ
กระทําละเมิดทางปกครองไว้โดยเฉพาะ 

กรณีการกระทําละเมิดทางแพ่ง ให้ใช้บังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ในส่วนของกรณีการกระทําละเมิดทางปกครอง ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 25397 ซึ่งเป็นพัฒนาการเร่ืองความรับผิดของรัฐของประเทศไทยจากหลักรัฐ 
ไม่ต้องรับผิด ไปสู่หลักรัฐต้องรับผิด โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กําหนดหลักเกณฑ์ขยายความ 
รับผิดของรัฐโดยให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดเพ่ือการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดในความเสียหายอันเกิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของ
รัฐหรือระบบการดําเนินงานโดยส่วนรวม โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดต้องรับผิดเฉพาะจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และให้หักส่วนแห่งความรับผิดอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดําเนินงานดังกล่าว ออกจากความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ8 

                                           
5คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ . 101/2548 วินิจฉัยว่า “โดยที่มาตรา 3 แห่ง

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า บรรดากฎหมาย กฎ และ
ข้อบังคับใด ๆ  ในส่วนที่ บัญญั ติไ ว้แล้วในพระราชบัญญัติ น้ีหรือซึ่ งขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน ย่อมมีความหมายในการกลับกันได้ว่า ในกรณีที่
พระราชบัญญัติน้ีมิได้บัญญัติเรื่องใดเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดไว้เป็นการพิเศษก็ต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เมื่อกฎหมายที่บัญญัติถึงความรับผิดทางละเมิดคือ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นกฎหมายทั่วไปที่ใช้กําหนดความสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างเอกชน  
จึงต้องนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เก่ียวข้อง และมิได้มีการบัญญัติไว้
เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติดังกล่าว มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี เมื่อ          
ผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ให้รับผิดในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติ
หน้าที่ การจะพิจารณาว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี
หรือไม่ จึงต้องนํามาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ” 

6ฤทัย หงสส์ิร,ิ เรื่องเดิม, หน้า 44–45. 
7พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539, ราชกิจจานุเบกษา 113, 

60ก (14 พฤศจิกายน 2539), หน้า 25-29. 
8กิติกุล กิตติวโรดม, ความรบัผิดของรัฐตามพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 
2542), หน้า 2. 
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นอกจากน้ี หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 แล้ว หลักเกณฑ์ในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งอิงอยู่
กับระบบกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
มหาชนตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี ผลที่ตามมาคือความรับผิดของเจ้าหน้าที่ต้องแยกพิจารณาตาม
กฎหมาย 2 ฉบับ โดยมีจุดแบ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา คือ การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นตัวช้ี 
กล่าวคือ การกระทําของเจ้าหน้าที่หากมิใช่เป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ความ  
รับผิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นความรับผิดส่วนตัวและเป็นไปตามบังคับของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  คือ เป็นความรับผิดเหมือนเอกชนท่ัวไป แต่ถ้าการกระทําน้ันเป็นการ
กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้น้ันก็มิต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว แต่หน่วยงานของ
รัฐจะเป็นผู้รับผิดและบังคับไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ซึ่งหลักการข้อน้ีถือเป็นจุดแบ่งที่สําคัญระหว่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ออกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์9 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
2 ระบบ คือ ระบบกฎหมายเอกชนในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทํา
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมาย ซึ่งบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และระบบกฎหมายมหาชนในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจ
ตามกฎหมาย ซึ่งบังคับตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
แต่ในส่วนของกฎหมายสารบัญญัติเรื่องละเมิดน้ันพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องนําหลักกฎหมายเร่ืองละเมิดตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม สําหรับกฎหมายวิธีสบัญญัติ มีการแยกระหว่างการกระทํา
ละเมิดทางแพ่งและการกระทําละเมิดทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ กรณีการกระทําละเมิดทางแพ่ง
ใช้บังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส่วนกรณีการกระทําละเมิดทางปกครอง ให้ใช้
บังคับตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

สําหรับประเด็นเขตอํานาจศาลของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นระบบศาลคู่ โดยศาลยุติธรรมมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง และศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางปกครอง โดยมีข้อแตกต่างกันเก่ียวกับอํานาจศาลและระบบ
การพิจารณาของศาลยุติธรรมและศาลปกครอง รวมท้ังองค์กรที่ทําหน้าที่วินิจฉัยช้ีขาดเร่ืองอํานาจ
ศาล รวม 3 ประการ คือ 

ประการแรก เขตอํานาจศาลในระบบศาลคู่ คือ ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง 
ปัจจุบันได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  11/2557 เรื่อง การสิ้นสุดของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ข้อ 4 กําหนดไว้ว่า ศาลท้ังหลาย  

                                           
9วิสูตร วัจนะเสถียรกุล, ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครองและการฟ้องคดีเก่ียวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 94. 
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คงมีอํานาจดําเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย10 ซึ่งมีผลทําให้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวด 10 เก่ียวกับอํานาจของศาลยุติธรรมตามมาตรา 
218 และศาลปกครองตามมาตรา 223 มีผลใช้บังคับต่อไป 

โดยศาลยุติธรรม มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญน้ีหรือ
กฎหมายอ่ืนบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอ่ืน ตามมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 255011 

ในส่วนของศาลปกครอง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ตามมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255012 

ในเรื่องเขตอํานาจศาล ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ผลที่ตามมาคือละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
เจ้าหน้าที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องแยก
ฟ้องต่อศาล 2 ศาล โดยมีจุดแบ่งที่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา คือ การใช้อํานาจตามกฎหมายเป็นตัวช้ี 
กล่าวคือ การฟ้องคดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่น้ัน หากเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ทั่วไปไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายแล้วจะต้องนําคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม แต่ถ้าหากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมาย คดีน้ันจะต้องนําไปฟ้องยังศาลปกครอง13 

ประการที่สอง ระบบการพิจารณาของศาลยุติธรรมและศาลปกครองแตกต่างกัน โดยศาล
ยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหา และศาลปกครองใช้ระบบไต่สวน 

                                           
10คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, ประกาศฉบับที่ 11/2557, 22 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ

สิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. 
11มาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัติว่า “ศาล

ยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ใน
อํานาจของศาลอ่ืน” 

12มาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัติว่า “ศาล
ปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่าง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน อันเน่ืองมาจากการใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเน่ืองมาจาก
การดําเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง 

อํานาจของศาลปกครองตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงการวินิจฉัยช้ีขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งเป็นการใช้อํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญน้ัน 

ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น และจะมีศาลปกครองช้ันอุทธรณ์ด้วยก็ได้” 
13วิสูตร วัจนะเสถียรกุล, เรื่องเดิม, หน้า 94-95. 
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ระบบกล่าวหา มีหลักการที่สําคัญ คือ ฝ่ายใดกล่าวหาอีกฝ่ายหน่ึงกระทําผิดกฎหมาย จะต้อง
นําพยานหลักฐานมาสืบ เพ่ือพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าอีกฝ่ายหน่ึงกระทําผิดจริง ด้วยเหตุน้ี การพิจารณาใน
ศาลยุติธรรมจึงมีลักษณะเป็นการต่อสู้โต้แย้งกันด้วยวิธีสืบพยานหักล้างกันระหว่างคู่ความ (โดย
ทนายความ) ต่อหน้าผู้พิพากษา (A Trial By Verbal Battle หรือ Oral Adversary Trial)  ดังน้ัน 
การใช้ระบบกล่าวหาในการพิจารคดีแพ่งอาจได้ผลดีและเป็นธรรมกับสองฝ่าย แต่หากนําระบบ
กล่าวหามาใช้กับระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองจะไม่สามารถคุ้มครองสิทธิฝ่ายเอกชนซึ่งเป็นคู่พิพาท
กับฝ่ายปกครองได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากฝ่ายปกครองมีอํานาจเหนือเอกชน 

ระบบไต่สวน มีหลักการท่ีสําคัญ คือ เป็นกระบวนการพิจารณาที่ส่วนใหญ่จะเป็น 
ลายลักษณ์อักษร และตุลาการศาลปกครองจะมีบทบาทต้ังแต่เริ่มคดี ในส่วนของพยานหลักฐาน ศาล
ปกครองสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงใน 4 ขั้นตอน คือ คําฟ้อง คําให้การ คําคัดค้านคําให้การ และ
คําให้การเพ่ิมเติม โดยสามารถแสวงหาพยานหลักฐานจากฝ่ายปกครองได้ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของฝ่าย
เอกชนซึ่งเป็นผู้เสียหาย 

ประการที่สาม กรณีที่เกิดปัญหาเรื่องอํานาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครองในคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่น้ัน มีองค์กรที่ทําหน้าที่วินิจฉัยช้ีขาดเรื่องอํานาจศาล คือ 
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประเทศไทยใช้ระบบศาลคู่ คือ ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง โดยศาล
ยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดีละเมิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ และศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาคดี
ละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่ ซึ่งแต่ละศาลใช้ระบบการพิจารณาคดีแตกต่างกัน โดยศาลยุติธรรม
ใช้ระบบกล่าวหา ส่วนศาลปกครองใช้ระบบไต่สวน กรณีที่มีปัญหาคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลใด จะต้องเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดว่าอยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง  

ในปัจจุบันน้ีได้มีการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...14  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยมี 
ข้อแตกต่างกันของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ .  2539 กับ 
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... เก่ียวกับแนวคิดหลักกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวม 4 ประการ คือ 

ประการแรก แนวคิดเรื่องละเมิดทางแพ่งและละเมิดทางปกครอง 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีเจตนารมณ์ให้กําหนด

หลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่
เอกชนให้แตกต่างจากหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้วางแนวคําวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานให้แยก
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ การกระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่และ

                                           
14ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ..., เรื่องเสร็จที่ 387/2558 

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) 
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การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายเป็นละเมิดทางแพ่ง อยู่ใน
อํานาจศาลยุติธรรม ในส่วนการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายในการ
กระทําทางปกครองอันเน่ืองมาจากการให้บริการสาธารณะเป็นละเมิดทางปกครองและเป็นคดี
ปกครองอยู่ในอํานาจศาลปกครอง ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในมูลหน้ีทางแพ่ง 
โดยศาลยุติธรรมและศาลปกครองได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

ในส่วนของการจัดทําร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … น้ัน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะพิเศษ) ซึ่งมีหน้าที่ในการยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีความเห็นว่า
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทยเป็นการละเมิดตามกฎหมายเอกชนหรือ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นมูลหน้ีทางแพ่งเท่าน้ัน เน่ืองจากระบบกฎหมายไทยไม่มี
การกําหนดเร่ืองละเมิดทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ดังน้ัน กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครองออกกฎหรือคําสั่ง หรือละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้า จึงเป็นมูลหน้ีทางแพ่งเช่นกัน  

ประการที่สอง แนวคิดเรื่องอํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้กําหนดความ 

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดจากการกระทํานอกการ
ปฏิบัติหน้าที่น้ัน เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว หากเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว 
และก่อให้เกิดความเสียหายแล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดแทนเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่
กระทําโดยประมาทเลินเล่อ หากเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
แล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิไล่เบ้ียต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยศาลฎีกาและศาลปกครองมีแนวคําพิพากษาเป็น
บรรทัดฐานไว้ว่า คําสั่งตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครอง และ
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้วางบรรทัดฐานกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องอํานาจ
ศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยคดีละเมิดทางแพ่งอยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคดีละเมิดทางปกครองอยู่ในอํานาจศาลปกครองตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

ในส่วนของการจัดทําร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … น้ัน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีความเห็นว่า กรณีที่กําหนดให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา
คดีเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้
อํานาจตามกฎหมาย หรือจากการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ัน บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์
ในการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยฝากคดีแพ่งที่เอกชนฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน 
อันเน่ืองจากการกระทําละเมิดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ให้ศาลปกครองพิจารณาไปในคราว
เดียวกันกับการพิจารณาคดีตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งความเห็นดังกล่าวเช่ือมโยงมาจากแนวคิดที่ว่า 
ในระบบกฎหมายไทย ไม่มีการกําหนดเรื่องละเมิดทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ จึงมีเฉพาะเรื่อง
ละเมิดทางแพ่งเท่าน้ัน 
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ประการที่สาม  แนวคิดเรื่องที่เอกชนผู้เสียหายใช้สิทธิฟ้องคดีเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 น้ัน คณะกรรมการ
วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล ได้กําหนดแนวคําวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานในคดีที่เอกชน
ผู้เสียหายใช้สิทธิฟ้องคดีเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทน โดยแบ่งออกเป็นการฟ้องหน่วยงานของรัฐและ
การฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด 

ในกรณีที่ฟ้องหน่วยงานของรัฐ แบ่งออกเป็น 1. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม เพ่ือขอให้ศาล
ยุติธรรมพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐรับผิดในการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดย
ไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายอันเกิดจากการประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ และ 2. ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองเพ่ือขอให้ศาลปกครองพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐรับผิดในการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายในการกระทําทางปกครองอันเกิดจากการประมาท
เลินเล่อของเจ้าหน้าที่ 

ในส่วนของการฟ้องเจ้าหน้าที่ แบ่งออกเป็น 1. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพ่ือขอให้ศาลยุติธรรม
พิพากษาให้เจ้าหน้าที่รับผิดในการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายอันเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
เจ้าหน้าที่ และ 2. ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองพิพากษาให้เจ้าหน้าที่รับผิดในการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายในการกระทําทางปกครอง
อันเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ 

ในส่วนของการจัดทําร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … น้ัน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  ได้กําหนดให้เอกชนผู้เสียหายดําเนินการดังน้ี 1. ฟ้องคดีต่อ
ศาลยุติธรรมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจในการออก
คําสั่งหรือกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าตาม
มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือ 2. ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอน
การกระทําทางปกครองอันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขอให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่กําหนดจากการ
ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า พร้อมทั้งเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
(2) และ (3)  แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
ประกอบกับมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
… 

ประการที่สี่ แนวคิดเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ีย
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดโดยไม่ถอืเป็นคําสั่งทางปกครอง 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้กําหนดหลักเกณฑ์เรื่อง
การที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดไว้โดยการออกคําสั่งตามมาตรา 12 หาก
เจ้าหน้าที่เพิกเฉยไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
แก่เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และมี
บรรทัดฐานจากแนวคําพิพากษาศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด และแนวคําวินิจฉัยของ
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คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลไว้ว่า คําสั่งตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นคําสั่งทางปกครอง 

ในส่วนของการจัดทําร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. …น้ัน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ให้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองของรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในการออกคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด  โดยไม่ถือเป็น
คําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 21 และมาตรา 26 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. … และเห็นว่าเป็นหนังสือแจ้งเตือนการชําระหน้ีเท่าน้ัน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
มีเจตนารมณ์จะแยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ออกจากละเมิดของเอกชนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องรับผิดอย่างลูกหน้ีร่วม ซึ่งเป็น
การวางหลักกฎหมายเรื่องละเมิดทางแพ่งและละเมิดทางปกครองให้สอดรับกับระบบกฎหมายเอกชน
และระบบกฎหมายมหาชนตามระบบศาลคู่ โดยให้ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดีละเมิดทางแพ่ง
ซึ่งเป็นหลักกฎหมายเอกชน ในการให้ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในฐานะ
เอกชนที่มีความเท่าเทียมกัน และศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาคดีละเมิดทางปกครองซึ่งเป็นหลัก
กฎหมายมหาชน เน่ืองจากคดีละเมิดทางปกครองเป็นคดีปกครองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อํานาจตาม
กฎหมายแล้วกระทบสิทธิของเอกชนให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองของเจ้าหน้าที่ตามหลักนิติรัฐว่าการกระทํา
ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 
มีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิไล่เบ้ีย
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงมุ่งเน้นที่การได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และ
กําหนดให้การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นละเมิดทางแพ่ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ชําระหน้ีในมูลหน้ีทาง
แพ่ง และให้ถือว่าการพิจารณาคดีละเมิดของศาลปกครองเป็นการฝากให้พิจารณาคดีไปพร้อมกับการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ดังน้ัน ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... จึงมี
ผลกระทบต่อพัฒนาการของหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบ
กฎหมายมหาชนและการพิจารณาคดีละเมิดทางปกครองซึ่งเป็นคดีปกครอง และอาจก่อให้เกิดปัญหา
เรื่องเขตอํานาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้นอีกจากปัญหาเรื่องเขตอํานาจศาลเดิมที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติความ  
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยมีปัญหาที่สําคัญของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว รวม 
4 ประการคือ 

ประการแรก ปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539  ในคดีที่เกิดจากมูลละเมิด
เดียวกัน แต่ศาลปกครองและศาลยุติธรรมพิพากษาให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่างกัน 

ประการที่สอง ปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในการรับคําฟ้องคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
ละเมิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
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ประการที่สาม ปัญหาเก่ียวกับการกําหนดอํานาจศาลในคดีที่มีผู้กระทําละเมิดเป็นเอกชน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 

ประการที่สี่ ปัญหาเก่ียวกับการกําหนดให้การฟ้องเพิกถอนคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
ละเมิดโดยไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม ตามมาตรา 21 และ 26 แห่ง
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มีความเหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศ ึกษาจึงกําหนดหัวข้อในการศึกษาครั้งน้ีว่า “หลักกฎหมาย 
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และปัญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาล : ศึกษาพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...” 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมาย
ไทยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายของเยอรมันและฝร่ังเศส 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 

1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องเขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดีความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี ได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ 7 ด้าน คือ 
1.3.1 ด้านเน้ือหา ศึกษาระบบกฎหมายไทยเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ .ศ .  2542 พระราชบัญญั ติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ .ศ .  2539  
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 
2542 

1.3.2 ด้านระยะเวลา ศึกษาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาล และคําพิพากษา คําสั่งของศาลปกครองสูงสุด ในช่วงปี พ.ศ. 2544–2558 รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ในช่วงปี พ.ศ. 2544–2558 

1.3.3 ด้านคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล ศึกษา
เก่ียวกับเขตอํานาจศาลปกครองและศาลยุติธรรม เก่ียวกับคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 
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1.3.4 ด้านคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด ศึกษาเก่ียวกับคดีความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในช่วงปี พ.ศ. 2544–2558 

1.3.5 ด้านคําพิพากษาศาลฎีกา ศึกษาเก่ียวกับคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2544–2558 

1.3.6 ด้านความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ศึกษาเ ก่ียว กับความเห็นตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และร่างพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 

1.3.7 ด้านการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ โดยศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ 3 ประเทศ คือ 
ประเทศไทยกับประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศส เน่ืองจากประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศส 
ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เช่นเดียวกับประเทศไทย 
 
1.4 สมมติฐานการศึกษา 
 

เน่ืองจากในระบบกฎหมายไทยมีหลักกฎหมายเก่ียวกับความผิดฐานละเมิดเพียงหลักเดียว 
คือ ละเมิดทางแพ่งของเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ให้ใช้กับกฎหมาย 2 ระบบ 
คือ ระบบกฎหมายเอกชนและระบบกฎหมายมหาชน ในส่วนของระบบกฎหมายเอกชน ซึ่งเป็นละเมิด
ทางแพ่งระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน โดยเกิดมูลหน้ีทางแพ่งที่ผู้กระทําละเมิดจะต้องชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย และให้บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยโดยอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม 
ต่อมามีการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  เพ่ือกําหนด
ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่จากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติ
หน้าที่และในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการพิจารณาว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทําละเมิด
หรือไม่ ให้ใช้หลักกฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลมประกอบกับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  โดยศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณา
คดีละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมาย 
ซึ่งการกระทําละเมิดจะพิจารณาจากการกระทําผิดกฎหมาย เน่ืองจากล่วงสิทธิผิดหน้าที่ และในระบบ
กฎหมายมหาชน ที่เรียกว่าละเมิดทางปกครองซึ่งเป็นคดีปกครองน้ัน  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา
คดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย แต่การกระทําดังกล่าวไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายจึงเกิดการกระทบสิทธิของผู้เสียหายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  หากเกิดปัญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลในคดีความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครองได้กําหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาลใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาล พ.ศ. 2542 ทําหน้าที่วินิจฉัยช้ีขาดว่า คดีละเมิดที่เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่อยู่ในเขต
อํานาจของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง และในปัจจุบันมีการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ผู้รับผิดชอบการร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว มีแนวคิดว่าในระบบกฎหมายไทยไม่มีเรื่องละเมิดทางแพ่งและละเมิดทาง
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ปกครองของเจ้าหน้าที่ โดยมีเรื่องละเมิดทางแพ่งและมูลหน้ีทางแพ่งของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ทําให้ร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลกระทบต่อพัฒนาการของหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ตามหลักกฎหมายมหาชนและอํานาจศาลปกครองในการพิจารณาคดีละเมิดทางปกครอง 
ซึ่งเป็นคดีปกครองในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายจากการกระทําทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ในการจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจหลักของรัฐ หากการกระทําของเจ้าหน้าที่เกิดการกระทบ
สิทธิของเอกชนให้ได้รับความเสียหาย หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดตามท่ีกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กําหนดไว้ 
 
1.5 วิธีการศึกษา 
 

ศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก โดยการศึกษาค้นคว้า และ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ งานวิจัย คําพิพากษาของศาลฎีกา คําพิพากษา/คําสั่งของศาล
ปกครองสูงสุด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา วิทยานิพนธ์ รายงานข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และบทความต่าง ๆ เป็นต้น 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
 

1.6.1 เพ่ือทราบหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมาย
ไทยและหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายของเยอรมันและฝร่ังเศส 

1.6.2 เพ่ือทราบปัญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 

1.6.3 สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเร่ืองเขตอํานาจศาลที่เกิดจากพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 
 



 

บทที่ 2 
 

ข้อความคิดเก่ียวกับความรับผิดของรัฐและเขตอํานาจศาล 
ในการพิจารณาความรับผิดของรัฐ 

การศึกษาเร่ือง “หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และปัญหา
เก่ียวกับเขตอํานาจศาล: ศึกษาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และ 
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...”น้ัน ผู้ศึกษาได้นําเสนอข้อความคิด
เก่ียวกับความรับผิดของรัฐและเขตอํานาจศาลในการพิจารณาความรับผิดของรัฐ เพ่ือนํามาใช้เป็น
กรอบในการศึกษา ดังน้ี  

2.1 ข้อความคิดว่าด้วยความรับผิดของรัฐ 
2.2 ข้อความคิดเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
2.3 ข้อความคิดว่าด้วยเขตอํานาจศาลในการพิจารณาความรับผิดของรัฐ 

 
2.1 ข้อความคิดว่าด้วยความรับผิดของรัฐ 
 

2.1.1 ความหมายความรับผิดของรัฐ 
ฤทัย หงส์สิริ ให้ความหมายว่าความรับผิดของรัฐ หมายถึง การกระทําของหน่วยงานของรัฐ

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยรัฐจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งอาจมีที่มาจากการกระทําที่ชอบด้วย
กฎหมาย เช่น การเวนคืน หรืออาจมีที่มาจากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นการกระทําละเมิด 
นอกจากน้ีความรับผิดของรัฐอาจมีที่มาจากมูลความผิดต่าง ๆ เช่น มูลสัญญา มูลละเมิด และมูลความ
รับผิดที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้15 

อีกความหมายหน่ึง Mahendra P. Singh ให้ความหมายว่า ความรับผิดของรัฐในฐานะเป็น 
ผู้ทรงอํานาจมหาชน (The Public Authorities) ในการชดใช้ค่าทดแทนแก่ปัจเจกบุคคลสําหรับความ
เสียหายหรือการได้รับบาดเจ็บของเอกชนผู้เสียหาย เป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ สัญญา 
การกระทําละเมิด การเวนคืน การล่วงล้ําสิทธิเช่นเดียวกับการเวนคืน กรณีการเป็นผู้เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม (Aufopferung) หรือภายใต้เง่ือนไขพิเศษอ่ืน ๆ ที่ได้รับจากการตรากฎหมาย16 
                                           

15ฤทัย หงสส์ิร,ิ “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539,” วารสารการพานิชยนาวี 19, 2 (สิงหาคม 2543): 40-42. 

16Mahendra P. Singh, German Administrative Law in Common Law 
Perspective, 2nd [thoroughly rev. and substantantially rewritten] ed. (Berlin: Springer, 
2001), p. 244. 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความรับผิดของรัฐ หมายถึง การที่รัฐยอมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากการกระทําของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ในกรณีการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การ
กระทําละเมิดหรือการผิดสัญญา และการที่รัฐยอมชดใช้ค่าตอบแทนความเสียหายในกรณีการกระทํา
ที่ชอบด้วยกฎหมายโดยกฎหมายให้อํานาจ เช่น การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
 

2.1.2 หลักความรับผิดของรัฐ 
2.1.2.1 หลักรัฐไม่ต้องรับผิด 
ในอดีตมีแนวคิดว่าผู้ใช้อํานาจอธิปไตยไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือประมุขของประเทศไม่ต้อง 

รับผิดในการกระทําของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เน่ืองจากในขณะน้ันรัฐจํากัดบทบาทและอํานาจ
หน้าที่ของตนเองในเร่ืองที่เป็นการใช้อํานาจรัฐ17 กล่าวคือ รัฐต่าง ๆ ในอดีตไม่ว่าจะเป็นรัฐในระบบ
กฎหมาย Common Law หรือ Civil Law ที่ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute 
Mornarchy)  จะมี แนวคิ ดหลั กสํ า คัญ เ ก่ี ย ว กับความรั บผิ ดของรั ฐอ ยู่ประการหนึ่ ง  คื อ 
“พระมหากษัตริย์จะทรงกระทําผิดมิได้” หรือ “พระมหากษัตริย์ไม่ต้องทรงรับผิดใด ๆ” แม้ต่อมา 
รัฐต่าง ๆ จะไม่ได้ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้ว แต่ก็ยังมีหลักที่ว่ารัฐไม่ต้องรับผิด
สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําในทางมหาชน กรณีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการถ่ายโอน
ข้อความคิดที่ว่า “พระมหากษัตริย์ไม่ต้องทรงรับผิดใด ๆ มายังรัฐ” ส่งผลให้รัฐซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจ
อธิปไตยไม่ต้องรับผิดในการกระทําของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอ่ืนเน่ืองจากรัฐได้รับความคุ้มกันให้ไม่ต้องถูกฟ้องคดี18 

2.1.2.2 หลักรัฐต้องรับผิด 
ปัจจุบันรัฐที่ปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติรัฐ  จะต้องเป็นรัฐที่

ยึดถือหลักความศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ ของรัฐจะต้องสอดคล้องกับความ
ยุติธรรม โดยรัฐมีเป้าหมายท่ีจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐที่เป็นนิติรัฐน้ี การใช้อํานาจ
รัฐจะกระทําโดยกฎหมายและอาศัยอํานาจตามกฎหมายเท่าน้ัน19 

หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ คือ หลักพ้ืนฐานที่สําคัญของหลักนิติรัฐ ทั้งน้ี เพราะถือว่า
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน การกระทําทั้งหลายของรัฐจึงต้อง
ดําเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เพราะมนุษย์ผู้เป็นเป้าหมายสูงสุดของการ

                                           
17ชาญชัย แสวงศักด์ิ, คําอธิบายกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ทีแ่ละ

ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, 2558), หน้า 21. 

18พัฒนพงศ์ คงศักด์ิ, ปัญหาเรือ่งเขตอํานาจศาลในคดีละเมิดของเจ้าพนกังานบังคับคดีใน
การปฏิบัติบังคับคดี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 
2553), หน้า 22. 

19บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ: รฐัธรรมนญู
เยอรมัน (กรุงเทพมหานคร: โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535), หน้า 155-157. 
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ดําเนินการของรัฐ  การดํารงอยู่ของรัฐย่อมดํารงอยู่เพ่ือมนุษย์ มิใช่มนุษย์ดํารงอยู่เพ่ือรัฐ ด้วยเหตุน้ี
สิทธิและเสรีภาพจึงเป็นรากฐานที่สําคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือระบบนิติรัฐ20 

ดังน้ัน รัฐจึงต้องรับผิดในกรณีที่การกระทําของรัฐน้ันมีกฎหมายบัญญัติว่ารัฐต้องรับผิดจาก
การจัดทําบริการสาธารณะ ซึ่งหมายถึง“กิจการที่อยู่ในความอํานวยการ หรืออยู่ในความควบคุมของ
ฝ่ายปกครอง ที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน”21  และ
ภารกิจของรัฐ แบ่งออกเป็น 2 ภารกิจ คือ 1. ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ (Basic Function) ซึ่งจําเป็นต่อ
ความเป็นรัฐหรือการดํารงอยู่ของรัฐซึ่งมีผลต่อการมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยอันเป็นสิทธิพ้ืนฐานของ
ประชาชน โดยแบ่งภารกิจพ้ืนฐานของรัฐออกเป็นภารกิจภายนอกประเทศ ได้แก่ กิจการทหาร และ
กิจการต่างประเทศ และภารกิจภายในประเทศในการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 2. ภารกิจ 
ลําดับรอง (Secondary Function) คือ ภารกิจด้านทํานุบํารุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ22 

ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐขยายบทบาทของตนในการจัดทําบริการ
สาธารณะต่าง ๆ มากข้ึน จึงเกิดแนวคิดว่ารัฐควรรับผิดในการกระทําของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจเกิดจากมูลสัญญา มูลละเมิด หรือมูลความรับผิดอย่างอ่ืน23 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักความรับผิดของรัฐได้พัฒนาการจากอดีตยึดหลักรัฐไม่ต้องรับผิด ไปสู่
ปัจจุบันยึดหลักรัฐต้องรับผิดภายใต้หลักนิติรัฐ 
 

2.1.3 ประเภทของความรับผิดของรัฐ 
ในระบบกฎหมายมหาชนน้ัน การแบ่งประเภทความรับผิดของรัฐสามารถแบ่งตามหลักเกณฑ์

ที่สําคัญ 2 หลักเกณฑ์24 ดังน้ี 
1) หลักเกณฑ์ที่พิจารณาจากความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย

หลักเกณฑ์น้ีสามารถแบ่งความรับผิดของรัฐออกเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) ความรับผิดของรัฐที่เกิดจากการกระทําอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(2) ความรับผิดของรัฐที่เกิดจากการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย 

                                           
20บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเก่ียวกับสทิธิเสรีภาพและศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์,  

พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 23-24. 
21ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงเพ่ิมเติม 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 108. 
22สมยศ เช้ือไทย, หลักกฎหมาย: กฎหมายมหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุงใหม่

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552),หน้า 136-137. 
23ชาญชัย แสวงศักด์ิ, เรื่องเดิม, หน้า 21. 
24วรเจตน์ ภาคีรัตน์, รายงานการวิจัย เรื่อง ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน 

เสนอสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
2547), หน้า 2. 
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2) หลักเกณฑ์ที่พิจารณาจากความผิด (Verschulden; Fault) โดยสามารถแบ่งความ
รับผิดของรัฐออกเป็น 2 ประเภท คือ  

(1) ความรับผิดของรัฐที่เกิดจากการกระทําโดยมีความผิด 
(2) ความรับผิดของรัฐที่เกิดจากการกระทําโดยไม่มีความผิด 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความรับผิดของรัฐสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท จากหลักเกณฑ์ 
ทั้งสองดังกล่าวข้างต้น สําหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การกําหนดความรับผิดของรัฐ น้ัน จะได้
กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
 

2.1.4 หลักเกณฑ์การกําหนดความรับผิดของรัฐ 
หลักเกณฑ์ที่ใช้กําหนดความรับผิดของรัฐมีความสัมพันธ์กับการแบ่งประเภทความรับผิดของ

รัฐโดยมี 2 หลักเกณฑ์คือ25 
1) หลักเกณฑ์ที่พิจารณาว่าการกระทําชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
หลักเกณฑ์น้ีจะพิจารณาว่า ความรับผิดของรัฐเกิดจากการกระทําขององค์กร

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อํานาจตามกฎหมายมหาชนแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนโดยคํานึงถึง 
“ความชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย” เป็นเกณฑ์  

2) หลักเกณฑ์การกระทํากฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดหรือไม่ 
หลักเกณฑ์น้ีจะพิจารณาว่า ความรับผิดของรัฐที่เกิดจาก “ความผิด” มีรูปแบบที่

สําคัญอยู่ 2 รูปแบบ คือ เจตนาหรือประมาทเลินเล่อ   
อน่ึง ความรับผิดของรัฐทั้ง 2 หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจเช่ือมประสานกันได้ เพ่ือกําหนด

ความรับผิดของรัฐตามรูปแบบที่สําคัญ 2 รูปแบบ คือ เจตนาหรือประมาทเลินเล่อดังน้ี26 
(1) ความรับผิดของรัฐที่เกิดจากการกระทําอันไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเจตนา

หรือประมาทเลินเล่อเป็นความรับผิดที่รัฐต้องเข้าไปชดใช้ “ค่าสินไหมทดแทน” (Schadensersatz–
Restitution) ให้แก่เอกชนที่ต้องเสียหายจากการกระทําที่ถือว่าถูกตําหนิได้ขององค์กรเจ้าหน้าที่ของ
รัฐน้ัน (ที่ถือว่าถูกตําหนิได้เพราะเจ้าหน้าที่ขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐทําไปโดยเจตนาหรือประมาท
เลินเล่อ)  

(2) ความรับผิดของรัฐที่เกิดจากการกระทําที่ไม่เจตนาหรือไม่ประมาทเลินเล่อ        
ไม่ว่าการกระทําน้ันจะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  จะเป็นกรณีที่รัฐรับผิด “ค่าทดแทนความ
เสียหาย”(Entschädigung Compensation)  ให้แก่เอกชนที่ต้องเสียหายหรือรับบาปเคราะห์เป็น
พิเศษยิ่งกว่าบุคคลอ่ืนเพราะเหตุที่รัฐอาศัยอํานาจตามกฎหมายกระทําการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
หรือเพราะเหตุที่รัฐ (องค์กรเจ้าหน้าที่) กระทําการละเมิดกฎหมายโดยไม่สามารถที่จะตําหนิรัฐได้ 
เพราะไม่ได้กระทําไปโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ เช่น การท่ีรัฐเวนคืนที่ดินของเอกชนเพ่ือใช้ใน
การการก่อสร้างหรือล่วงล้ําแดนกรรมสิทธ์ิของบุคคลโดยไม่เจตนาและไม่ได้ประมาทเลินเล่อ 

                                           
25เรื่องเดียวกัน, หน้า 2. 
26เรื่องเดียวกัน, หน้า 2. 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า การแบ่งประเภทของความรับผิดของรัฐและหลักเกณฑ์การกําหนดความ
รับผิดของรัฐ นําไปสู่แนวคิดว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 
2.2 แนวคดิว่าดว้ยความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
 

แนวคิดว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ 2 ลักษณะ คือ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ และความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี 
 

2.2.1 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่นอกเหนือการปฏิบติัหน้าที ่
1) ความหมาย 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ ในการศึกษาครั้งน้ี 

หมายถึง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว  
โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมาย และอยู่ในองค์ประกอบของละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกเหนือการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่งในมูลละเมิดที่ตนได้กระทําขึ้น 

ในส่วนของความหมายเก่ียวกับการกระทําของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการกระทําในฐานะ
ส่วนตัวน้ัน มีผู้ให้ความหมายไว้ดังน้ี  

กนกศักด์ิ พ่วงลาภ ให้ความหมายเก่ียวกับการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่เป็นการกระทํา
ในฐานะส่วนตัว หมายถึง การกระทําในบางลักษณะ มิใช่เป็นการกระทําเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของรัฐ ไม่ได้ใช้อํานาจตาม
กฎหมาย และความเป็นจริงการกระทําเหล่าน้ันก็ไม่จําเป็นต้องอาศัยอํานาจตามกฎหมายแต่อย่างใด
เลย การกระทําในลักษณะอย่างน้ี จัดว่าเป็นการกระทําในฐานะส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ ไม่มีจุดเกาะ
เก่ียวใด ๆ กับหน่วยงานของรัฐ หรือประโยชน์สาธารณะ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของตัวเจ้าหน้าที่เอง หากการกระทําเหล่าน้ีเป็นเหตุให้เกิดละเมิดต่อบุคคล
แล้ว  คดีควรจะขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรม เหมือนเช่นคดีละเมิดระหว่างเอกชนด้วยกัน27  

Jean-claude Marstre ได้กล่าวถึงการกระทําผิดส่วนตัว (Faute Personnelle)  
ไว้ในหนังสือ La responsabililé pécuniaire des agents publics en droit francais; L.G.D.J, 
Paris, 1962 ว่ามีแนวคําพิพากษาของสภาแห่งรัฐสรุปได้ว่า การท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดย

                                           
27กนกศักด์ิ พ่วงลาภ, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที:่ ศึกษากรณีการกระทาํในการ

ปฏิบัติหนา้ที่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549),
หน้า 15. 
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ปรารถนาที่จะให้เกิดความวุ่นวายหรือปรารถนาที่จะได้ประโยชน์ส่วนตนน้ัน  สภาแห่งรัฐถือว่าเป็น
การกระทําส่วนตัว และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้น้ันก็ต้องรับผิด28 

2) องค์ประกอบของละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ 
Georges Dupuis ได้สรุปแนวคําพิพากษาของสภาแห่งรัฐในประเทศฝรั่งเศสใน

หนังสือ Droit administratif; Qr,and Colin; Paris ว่า การกระทําผิดส่วนตัวมีองค์ประกอบ 3 
ประการคือ29 

(1) เมื่อการกระทําน้ันมิได้อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ การกระทําเช่นน้ีถือว่าเป็นการ
ดําเนินชีวิตส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เพราะไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ เลย กับภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

(2) เมื่อมีการกระทําผิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ แต่การกระทําผิดน้ันกระทําโดย
เจตนา (เช่น ด้วยแรงแค้น) หรือ เป็นการกระทําที่รุนแรงอย่างมาก (การไม่ระมัดระวังอย่างมาก หรือ
ความรุนแรง หรือการใช้ถ้อยคําทึ่เกินเลย) กรณีดังน้ีถือว่า เป็นการกระทําที่หลุดหรือขาดจากหน้าที่
แล้ว 

(3) การกระทําความผิดที่ไม่ได้ทําในหน้าที่แต่มีความต่อเน่ืองกับหน้าที่ เช่น 
พนักงานขับรถของหน่วยงานของรัฐขับรถไปในหน้าที่ และได้ขับรถเลยไปในเส้นทางอ่ืนอันเป็น
ประโยชน์ส่วนตน หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งครอบครองอาวุธปืนโดยถูกต้อง แต่เกิดอุบัติเหตุจาก
ปืนกระบอกน้ีอันเน่ืองจากไปใช้ส่วนตัว 

เมื่อเป็นความผิดส่วนตัวแล้ว ศาลที่มีเขตอํานาจคือ ศาลยุติธรรม และคดีก็พิจารณา
โดยใช้หลักกฎหมายเอกชน 
 

2.2.2 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ในการปฏิบัติหนา้ที ่
การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มี 2 กรณีดังน้ี 

2.2.2.1 กรณีละเมิดทางปกครอง 
1) ความหมาย 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นกรณีละเมิด

ทางปกครอง ในการศึกษาครั้งน้ี หมายถึง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการกระทํา
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้อํานาจตามกฎหมายและอยู่ในองค์ประกอบของละเมิดทาง
ปกครอง 

ในส่วนของความหมายเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยใช้อํานาจ
ตามกฎหมาย มีผู้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 

อําพล เจริญชีวินทร์ ให้ความหมายเกี่ยวกับละเมิดทางปกครอง หมายถึง การ
ที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ใช้อํานาจ ออกกฎ คําสั่งทาง

                                           
28นิพนธ์ ฮะกีมี, “เปรียบเทียบความรับผิดทางแพ่งของเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์และความรับผิดทางปกครองของฝ่ายปกครองตามกฎหมายปกครอง ในประเทศฝร่ังเศสและ
ประเทศไทย,” วารสารกรมบัญชีกลาง 48, 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม 2550): 14. 

29เรื่องเดียวกัน, หน้า 14-15. 
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ปกครองหรือคําสั่งอ่ืน ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้อ่ืน
ได้รับความเสียหาย30 

กนกศักด์ิ พ่วงลาภ  ให้ความหมายเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่
โดยการใช้อํานาจตามกฎหมาย  หมายถึง  การกระทําที่เจ้าหน้าที่อาศัยฐานอํานาจมหาชนท่ี
แสดงออกทางกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเป็นแหล่งที่มาของการกระทํา ดังน้ัน เจ้าหน้าที่จึงมี
ฐานะเหนือเอกชน ที่จะกระทําการอันอาจกระทบต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคล ซึ่งการใช้อํานาจ
ของเจ้าหน้าที่อาจแบ่งได้ออกเป็น 2 กรณี คือ31 

กรณีแรก การที่เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นอํานาจ
ในทางปกครอง ได้แก่ การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้อํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ 
ที่นอกเหนือจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 

กรณีที่สอง การท่ีเจ้าหน้าที่ใช้อํานาจตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ได้แก่ การท่ีเจ้าหน้าที่ตํารวจใช้อํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ในการจับกุม สอบสวน ยึดของกลาง การรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือการดําเนินคดีกับผู้ต้องหา หรือ
การท่ีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตใช้อํานาจจับกุม ปราบปรามผู้กระทําผิด ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 

2) องค์ประกอบของละเมิดทางปกครอง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นละเมิดทาง

ปกครองน้ันมีองค์ประกอบดังน้ี 
(1) ความเสียหายจากการกระทําละเมิดทางปกครองมีสาเหตุมาจากส่วน

ราชการ โดยมีข้อพิจารณา 3 ประการคือ32 
(1.1) ความเสียหายมีสาเหตุมาจากวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินที่เป็น

ของส่วนราชการหรือส่วนราชการดูแลอยู่ 
(1.2) ความเสียหายมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการ 
(1.3) ความเสียหายมีสาเหตุมาจากการกระทําของบุคลากรของส่วน

ราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจําหรือช่ัวคราว ซึ่งขณะเกิดความเสียหายกําลังปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการและภายใต้การกํากับดูแลของส่วนราชการ 

(2) การกระทําละเมิดทางปกครองเป็นความผิดทางปกครอง โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทคือ33 

                                           
30อําพล เจริญชีวินทร์, หลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติม  

( กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2549), หน้า 2. 
31กนกศักด์ิ พ่วงลาภ, เรื่องเดิม, หน้า 14. 
32รังสิกร อุปพงศ์, “ความรับผดิทางละเมิดของฝ่ายปกครอง,” วารสารนติิศาสตร์ 26, 2 

(มิถุนายน 2539): 321. 
33เรื่องเดียวกัน, หน้า 322. 
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(2.1) ความผิดที่ เ กิดจากความบกพร่องในการจัดทําบริการ
สาธารณะ 

(2.2) ความผิดที่เกิดจากการดําเนินงานทางปกครอง เช่น การ
กระทําทางปกครองที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้เสียหาย 

(2.3) ความผิดที่เกิดจากความล่าช้าในการดําเนินงานหรือละเลย 
ไม่รีบดําเนินการจนมีความเสียหายเกิดขึ้น 

(3) เอกชนได้รับความเสียหายโดยความเสียหายอาจเกิดแก่ทรัพย์สินของ
เอกชนหรืออาจเกิดแก่สิทธิหรือประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใดของเอกชนก็ได้แต่ความเสียหายที่จะ
ก่อให้เกิดสิทธิแก่เอกชนในการฟ้องร้องส่วนราชการน้ีจะต้องเป็นสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมาย34 

(4) ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติราชการและผลของความเสียหายน้ัน 
ผู้เสียหายจะต้องพิสูจน์ให้ได้ความชัดเจนว่าความเสียหายของตนน้ันเป็นผลมาจากการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ35  

2.2.2.2 กรณีละเมิดทางแพ่ง 
1) ความหมาย 
กนกศักด์ิ พ่วงลาภ  ให้ความหมายเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่

ในการปฏิบัติหน้าที่ทางแพ่ง หมายถึง การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นการกระทํา 
ทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีฐานะไม่ต่างจากเอกชนคนอ่ืน ๆ ทั่วไปที่มีการทําละเมิด โดยไม่ได้มีฐานมาจากกฎหมาย
ให้อํานาจเจ้าหน้าที่ให้กระทําการเช่นน้ัน กล่าวคือ ไม่สามารถอ้างว่าการกระทําน้ันอาศัยอํานาจ
มหาชน36 

2) องค์ประกอบของละเมิดทางแพ่ง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นละเมิดทาง

แพ่งน้ัน ศาลคดีขัดกันของฝร่ังเศสได้มีคําวินิจฉัยวางหลักไว้ว่า “การคุ้มครองเสรีภาพส่วนบุคคลและ
การคุ้มครองผู้มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน ตกอยู่ในกรอบอํานาจการพิจารณาของศาลแพ่ง”37  โดยมี
องค์ประกอบดังน้ี38 

(1) ต้องมีการบังคับหรือมีการปฏิบัติการทางกายภาพ (Une Opération 
Matérielle) 

                                           
34เรื่องเดียวกัน, หน้า 326. 
35เรื่องเดียวกัน, หน้า 327. 
36กนกศักด์ิ พ่วงลาภ, เรื่องเดิม, หน้า 13. 
37ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธ์ุ, “แนวคําวินิจฉัยคดีปกครองฝร่ังเศส เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 

เรื่อง เขตอํานาจศาล,” ใน รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2: กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานศาลปกครอง, 2548), หน้า 147. 

38เรื่องเดียวกัน, หน้า 148-149. 
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(2) ต้องเป็นการปฏิบัติที่กระทบต่อเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชน 
(Les Atteintes À La Liberté Individuelle) หรือเป็นการปฏิบัติที่กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินส่วน
บุคคล (Les Atteintes  À La Propriété Privée)  ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ 

(3) ต้องเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย “อย่างร้ายแรง”(Un Vice 
Juridique Assez Grave Pour Dénaturer L’Opération) โดยอาจปรากฏอยู่ในเนื้อความของคําสั่ง
หรือคําบังคับอย่างแจ้งชัด หรืออาจเป็นการกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายจากการใช้กําลังบังคับให้
เป็นไปตามคําสั่ง สําหรับกรณีที่เน้ือความของคําสั่งหรือคําบังคับเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายอย่าง
ร้ายแรงนั้น พิจารณาได้จากเน้ือความของคําสั่งหรือคําบังคับน้ันมิใช่เรื่องที่จะอยู่ในอํานาจของฝ่าย
ปกครองที่จะสั่งการได้ในหน้าที่ทางการปกครองตามปกติ และไม่มีกฎหมายรองรับให้สามารถ  
สั่งการเช่นน้ันได้ 
 
2.3 ข้อความคิดว่าด้วยเขตอํานาจศาลในการพิจารณาความรบัผิดของรัฐ 
 

ในด้านการจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจหลักของรัฐ คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน และการป้องกันประเทศ  และภารกิจรองของรัฐในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม น้ัน
อาจเกิดผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย และประชาชนใช้สิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหาย โดยมีข้อความคิดว่าด้วย 
เขตอํานาจศาลในการพิจารณาความรับผิดของรัฐ ดังน้ี 
 

2.3.1 ข้อความคิดเก่ียวกับระบบศาล 
การจัดระบบศาลที่มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีเก่ียวกับความรับผิดของรัฐ แบ่งออกเป็น 2 

ระบบคือ39 
1) ระบบศาลเด่ียว 
ระบบศาลเด่ียว หมายถึง  ระบบศาลที่มีศาลยุติธรรมเพียงศาลเดียว โดยแบ่งออกเป็น 

ศาลแพ่งที่พิจารณาคดีแพ่ง ซึ่งเป็นคดีที่เป็นความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างเอกชนกับเอกชน 
ศาลอาญา และศาลชํานัญพิเศษ โดยศาลปกครองช้ันต้นเป็นศาลชํานัญพิเศษมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองโดยเฉพาะแยกต่างหากจากศาลแพ่ง ศาลอาญา และศาลชํานัญพิเศษอ่ืน  แต่มี
ศาลสูงสุดเพียงศาลเดียว คือ ศาลฎีกาซึ่งทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ล่างทุกศาล รวมทั้งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต้นด้วย ซึ่งตามระบบศาลเด่ียวน้ี  
หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่พอใจคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต้นก็ต้องอุทธรณ์คัดค้าน
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต้นน้ันต่อศาลฎีกาเหมือนกับคู่ความในคดีแพ่งหรือคดีอาญา 
โดยในศาลฎีกาอาจมีองค์คณะหน่ึงซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
คัดค้านคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันต้นโดยเฉพาะ 

                                           
39วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับศาลปกครอง (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2544), หน้า 75-76. 
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สําหรับประเทศที่ใช้ระบบศาลเด่ียวส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law)  ซึ่งมีประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบ และมีประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา 
และออสเตรเลีย เป็นต้น ที่ใช้ระบบศาลเด่ียวน้ี 

2) ระบบศาลคู่ 
ระบบศาลคู่ หมายถึง  ระบบที่มีศาลยุติธรรมและระบบศาลปกครอง โดยระบบศาล

ปกครองเป็นศาลชํานัญพิเศษที่แยกต่างหากและเป็นอิสระจากระบบศาลยุติธรรมโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ 
มีศาลปกครองช้ันต้นและศาลปกครองสูงสุดเป็นเอกเทศและคู่ขนานกับระบบศาลยุติธรรม หาก
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่พอใจคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต้องอุทธรณ์คัดค้าน 
คําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันต่อศาลปกครองสูงสุด ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
อย่างใดแล้วคดีเป็นอันถึงที่สุด คู่ความจะอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
ไม่ได้อีกต่อไป 

สําหรับประเทศที่ใช้ระบบศาลคู่ส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีใช้ระบบประมวลกฎหมาย 
(Civil Law) ได้แก่ ประเทศเยอรมัน ประเทศฝร่ังเศส  ประเทศเบลเย่ียม ประเทศสวีเดน และประเทศ
ฟินแลนด์ โดยในระบบนี้องค์กรที่ทําหน้าที่วินิจฉัยช้ีขาดคดีปกครองมี 2 รูปแบบ คือ กลุ่มประเทศที่มี
สภาแห่งรัฐ (Conseil d’Etat) ซึ่งทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่รัฐบาลด้วย โดยรูปแบบสภาแห่งรัฐมี
ประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ และแพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศเบลเย่ียม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ประเทศลักเซมเบอร์ก ประเทศตุรกี ประเทศอียิปต์ เป็นต้น และกลุ่มประเทศท่ีมีศาล
ปกครองทําหน้าที่เฉพาะในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ได้แก่ ประเทศเยอรมัน ประเทศ
ออสเตรีย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น 
 

2.3.2 ข้อความคิดเก่ียวกับเขตอํานาจศาลในระบบศาลคู ่
เขตอํานาจศาลในระบบศาลคู่ มีข้อความคิด ดังน้ี 

1) ความหมายของเขตอํานาจศาล 
เขตอํานาจศาล มี  3 ความหมายคือ40 

(1) เขตอํานาจศาลเหนือคดี  หมายถึง การที่ศาลจะรับคดีใดไว้พิจารณาได้หรือไม่ 
จะต้องพิจารณาจากเรื่องที่พิพาทหรือที่เรียกว่า “อํานาจศาล” 

(2) เขตอํานาจศาลเหนือดินแดน  หมายถึง  การพิจารณาจากเขตพื้นที่ที่กําหนด
ไว้แน่นอนว่า คดีที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ใดอยู่ในเขตอํานาจของศาลใดหรือที่เรียกว่า “เขตศาล” 

(3) เขตอํานาจศาลเหนือบุคคลหรือทรัพย์  หมายถึง  การท่ีศาลจะรับคดีเรื่องใด
ไว้พิจารณาได้ ศาลน้ันจะต้องมีอํานาจเหนือบุคคลหรือทรัพย์ที่อยู่ในเขตศาลน้ัน 

2) หลักการแบ่งเขตอํานาจระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม 

                                           
40เสริมดรุณี ตันติเวสส, คดีที่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยก่อนที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลอ่ืน

กับปัญหาเขตอํานาจศาล ระหว่างศาลปกครองและศาลยุติธรรม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 7-8. 
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ในระบบศาลคู่ มีหลักการแบ่งเขตอํานาจระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ดังน้ี41 

(1) เพ่ือให้คดีแต่ละประเภทได้รับการพิจารณาโดยศาลท่ีมีความเช่ียวชาญใน
กฎหมายซึ่งจะใช้บังคับแก่คดีประเภทน้ัน ๆ 

(2) เพ่ือให้ศาลปกครองและศาลยุติธรรมมีเวลาเพียงพอในการพัฒนาหลัก
กฎหมายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

(3) เพ่ือป้องกันไม่ให้อํานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีรวมศูนย์อยู่ที่ศาลเพียง
ระบบเดียว และป้องกันมิให้ตุลาการซึ่งไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองต่อประชาชนเหมือนอย่าง
สมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรีมีอํานาจมากเกินไปจนเกิดการปกครองโดยผู้พิพากษา (Gouvernement 
Des Juges) 

(4) เพ่ือกําหนดคดีพิพาทท่ีจะรับไว้พิจารณาของแต่ละศาลให้ชัดเจน  โดยปกติ
แล้วศาลปกครองจะมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง และศาลยุติธรรมจะมีเขตอํานาจใน
การพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญา ยกเว้น กรณีจะให้ศาลใดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ ก็จะมีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจไว้ 

อน่ึง ได้มีการศึกษาเก่ียวกับเขตอํานาจในระบบศาลคู่ในการพิจารณาคดีความรับผิด
ของรัฐ พบว่ามี 3 ประเภทคือ42 

ประเภทที่หน่ึง กําหนดให้ศาลปกครองมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาความรับผิดของ
รัฐ   

ประเทศที่กําหนดให้ศาลปกครองมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาความรับผิดของรัฐมี
ตัวอย่าง คือ ประเทศฝรั่งเศส  โดยศาลคดีขัดกันของฝร่ังเศส  ได้มีคําวินิจฉัยในคดี Blanco โดยใช้
เกณฑ์ว่าด้วยบริการสาธารณะเป็นข้อพิจารณาในการวางหลักว่าคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดของฝ่าย
ปกครองอยู่ในเขตอํานาจศาลปกครอง ต่อมาศาลคดีขัดกันของฝรั่งเศส ได้วินิจฉัยว่าความรับผิด
สําหรับความเสียหายที่เกิดจากการทําบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอยู่ในเขต
อํานาจของศาลยุติธรรม และกรณีที่รัฐได้มอบหมายให้เอกชนเป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะ 
โดยหลักแล้วคดีพิพาทที่เกิดจากการจัดทําบริการสาธารณะโดยเอกชนย่อมอยู่ในเขตอํานาจของศาล
ยุติธรรม เว้นแต่เป็นกรณีที่เอกชนผู้จัดทําบริการสาธารณะได้ใช้ “อํานาจมหาชน” ซึ่งหมายถึงอํานาจ
พิเศษซึ่งไม่พบในนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน ศาลปกครองจึงจะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
พิพาท43 

ศาลคดีขัดกันของฝร่ังเศส  ได้ยืนยันหลักการในคําวินิจฉัยในคดี Blanco ว่าศาลใช้ 
“หลักความสอดคล้องกันของเขตอํานาจศาลกับหลักกฎหมายที่นํามาปรับแก่คดี (Principe De La 

                                           
41เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
42ศุภวัฒน์ สิงห์สวุงษ์, เขตอํานาจศาลในคดีความรับผิดของฝ่ายปกครอง: เปรียบเทียบ

ระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป, ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก 
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite16/file/15Feb60-1.pdf, หน้า 2. 

43เรื่องเดียวกัน, หน้า 2-5. 
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Liaison De La Compétence Et Du Fond) โดยศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท
เก่ียวกับความรับผิดของรัฐและใช้หลักกฎหมายปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดี  และหลักความ
สอดคล้องกันของเขตอํานาจศาลกับหลักกฎหมายที่นํามาปรับแก่คดี เป็นรากฐานสําคัญของระบบ
กฎหมาย 

ระบบกฎหมายฝร่ังเศสจะถือว่าคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดของฝ่ายปกครองสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดจากการจัดทําบริการสาธารณะน้ันอยู่ในเขตอํานาจศาลปกครองทั้งหมด ทั้งน้ี 
ระบบกฎหมายฝรั่งเศสไม่คํานึงถึงลักษณะการกระทําของฝ่ายปกครองที่ทําให้เกิดความเสียหาย 

ประเภทที่สอง กําหนดให้ศาลยุติธรรมมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาความรับผิดของรัฐ 
ประเทศที่กําหนดให้ศาลยุติธรรมมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาความรับผิดของรัฐ 

มีตัวอย่าง คือ ประเทศเยอรมัน โดยกําหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดของฝ่ายปกครองซึ่งเป็นหลัก
กฎหมายมหาชน ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันตามมาตรา 839 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บังคับ
แก่การดําเนินงานที่เป็นการใช้อํานาจมหาชนของฝ่ายปกครองเป็นการเฉพาะ โดยหลักเกณฑ์ตาม
บทบัญญัติมาตรา 839 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง เป็นหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายมหาชน และ
ประเทศเยอรมันได้ตรากฎหมายพ้ืนฐาน (รัฐธรรมนูญ) ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันไว้ในมาตรา 34 
โดยกําหนดให้คดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดของรัฐอยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม  ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งใช้อํานาจหน้าที่ราชการได้ละเมิดต่อหน้าที่ราชการและทําความเสียหายแก่บุคคลภายนอก และ
ส่วนราชการต้นสังกัดต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากน้ีศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน เห็นว่า ความรับผิดของฝ่ายปกครองเป็นระบบความรับผิดในกฎหมายมหาชน 
โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ได้มีคําวินิจฉัย ลงวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1982  
ไว้ว่า แม้สหพันธ์จะมีอํานาจตรากฎหมายในเรื่องกฎหมายแพ่งได้อย่างกว้างขวาง แต่ในเรื่องทาง
กฎหมายปกครองน้ัน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน จะมีอํานาจตรากฎหมายได้เฉพาะในเร่ืองที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อํานาจไว้เมื่อไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้อํานาจสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันตรากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครองไว้ การท่ีสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน ได้จัดทําร่างบัญญัติแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันว่าด้วยการปฏิรูประบบความรับผิดของรัฐ 
(Staatshaftungsgesetz)  จึงเป็นกรณีที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ตรากฎหมายขึ้นโดยปราศจาก
อํานาจ และไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในเวลาต่อมาจึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1994 
กําหนดให้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน มีอํานาจตรากฎหมายในเรื่องเก่ียวกับความรับผิดของรัฐได้ ใน
มาตรา 74 วรรคหน่ึง หมายเลข 25 และปรากฏว่าต้ังแต่ ค.ศ. 1994 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันใน ค.ศ. 
2016 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันก็มิได้ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญตรากฎหมายเก่ียวกับความรับผิด
ของรัฐ  และไม่เคยปรากฏแนวคิดในการโอนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดของฝ่ายปกครองซึ่งอยู่ใน
เขตอํานาจของศาลยุติธรรมไปอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง44 

ประเภทที่สาม กําหนดให้ศาลปกครองและศาลยุติธรรมมีเขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาความรับผิดของรัฐ 

                                           
44เรื่องเดียวกัน, หน้า 2-5. 
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ประเทศที่กําหนดให้ศาลปกครองและศาลยุติธรรมมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา
ความรับผิดของรัฐมีตัวอย่าง คือ ประเทศไทย โดยมีแนวคิดว่าคดีความรับผิดของรัฐในกรณีการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ อาจอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมก็ได้ ทั้งน้ี 
ขึ้นอยู่กับ “ลักษณะของการกระทําละเมิด” แล้วแต่ละกรณี ในกรณีที่การกระทําละเมิดเกิดจากการ
กระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยลักษณะของการกระทําละเมิด เกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 
หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้
ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 อยู่ในอํานาจของศาล
ปกครอง  และในกรณีที่การกระทําละเมิดเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยลักษณะของ
การกระทําละเมิดไม่ได้เกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เกิดจากการ
กระทําทางกายภาพของเจ้าหน้าที่ อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม45 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าข้อความคิดเก่ียวกับความรับผิดของรัฐและเขตอํานาจศาลในการ
พิจารณาความรับผิดของรัฐ จะนําไปสู่การอธิบายหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐและ 
เขตอํานาจศาลในคดีเก่ียวกับความรับผิดของรัฐในต่างประเทศ และหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และเขตอํานาจศาลในคดีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ในประเทศไทย ซึ่งจะกล่าวถึงในบทท่ี 3 และบทที่ 4 ตามลําดับต่อไป 
 

                                           
45เรื่องเดียวกัน, หน้า 10-11. 



 

บทที่ 3 
 

หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐและเขตอํานาจศาล 
ในคดีเก่ียวกับความรับผิดของรัฐในต่างประเทศ 

ในการศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐและเขตอํานาจศาลในคดีเก่ียวกับความ
รับผิดของรัฐในต่างประเทศน้ัน ผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐและเขต
อํานาจศาลในคดีความรับผิดของรัฐในประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศส โดยแต่ละประเทศมีหลัก
กฎหมายและเขตอํานาจศาลท่ีต่างกัน ดังน้ัน ผู้ศึกษาขอจําแนกรายละเอียดดังน้ี 
 
3.1 หลักกฎหมายว่าดว้ยความรับผิดของรัฐและเขตอํานาจศาลในคดีความรบัผิด 

ของรัฐในประเทศเยอรมัน 
 

การศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐและเขตอํานาจศาลในคดีความรับผิดของรัฐ 
ในประเทศเยอรมัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดเก่ียวกับหลักกฎหมายและเขตอํานาจศาลในประเทศเยอรมัน
อย่างชัดเจน ผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐในประเทศเยอรมัน และ  
เขตอํานาจศาลในคดีความรับผิดของรัฐในประเทศเยอรมัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

3.1.1 หลักความรับผิดของรัฐ 
ในระบบกฎหมายเยอรมันได้มีพัฒนาการจากหลักรัฐไม่ต้องรับผิดไปสู่หลักรัฐต้องรับผิด  

ในปัจจุบัน  และใช้หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทความรับผิดของรัฐว่าการกระทําชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ โดยพิจารณาว่าการกระทําของขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อํานาจตามกฎหมายมหาชน
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยแบ่งความรับผิดของรัฐออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ความรับผิดของรัฐที่
เกิดจากการกระทําอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ 2 ความรับผิดของรัฐที่เกิดจากการกระทําที่ชอบด้วย
กฎหมาย และในระบบกฎหมายเยอรมัน คําว่า “ความรับผิดของรัฐ”(Staatshaftung) ได้มี 
การศึกษาเปรียบเทียบไว้ว่ามีการใช้อยู่หลายความหมาย ทั้งความหมายอย่างแคบ ซึ่งหมายถึง ความ
รับผิดอันเกิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ใช้อํานาจมหาชน และความหมายอย่างกว้าง  
ซึ่งหมายถึง ความรับผิดของรัฐที่กระทําโดยใช้อํานาจมหาชนหรือกระทําในแดนกฎหมายเอกชน 
รวมท้ังความหมายอย่างกลาง ซึ่งหมายถึง ความเสียหายของบุคคลซึ่งเป็นผลมาจากการใช้อํานาจ
มหาชนซ่ึงไม่รวมความรับผิดของรัฐตามกฎหมายเอกชน โดยมีสาระสําคัญของแต่ละความหมาย 
สรุปได้ดังน้ี 

ในความหมายอย่างแคบของเยอรมันน้ัน จากเอกสาร MünchKomm–BGB, 839 RdNr.2 
ความรับผิดของรัฐ หมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐสําหรับความเสียหายอันเน่ืองมาจากการ
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กระทําอันเกิดจากการใช้อํานาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย46 โดยความหมายน้ีจํากัดเฉพาะความรับผิด
อันเกิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ใช้อํานาจมหาชนเป็นสําคัญ47 

ส่วนความหมายอย่างกว้างของเยอรมันน้ัน  จากเอกสาร Einführung in das System der 
Staatshaftung; Staatshaftungsrecht ความรับผิดของรัฐ หมายถึง หน้าที่รับผิดชอบของรัฐสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของตนไม่ว่าการกระทําน้ันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  และการ
กระทําน้ันจะกระทําโดยใช้อํานาจมหาชนหรือกระทําในแดนกฎหมายเอกชน48 ดังน้ัน ความรับผิดของ
รัฐในความหมายน้ีจึงครอบคลุมทั้งความรับผิดที่เกิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือการผิด
สัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง หรือการเวนคืนทรัพย์สินของเอกชน              
เป็นต้น49 

จากเอกสาร Staatshaftungsrecht, s. 4. เยอรมันได้ให้ความหมายอย่างกลางว่า ความ   
รับผิดของรัฐ  หมายถึง หน้าที่รับผิดชอบของรัฐสําหรับความเสียหายอันเกิดแก่สิทธิของบุคคลซึ่งเป็น
ผลมาจากการใช้อํานาจมหาชน50 ทั้งน้ี ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดจากการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่หมายความรวมถึงความรับผิดของรัฐตามกฎหมายเอกชน51 

นอกจากน้ีประเทศเยอรมันได้วางหลักความรับผิดของของรัฐโดยใช้เกณฑ์ตรวจสอบว่าการ
กระทําชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐในประเทศเยอรมันเกิด
ขึ้นมาจากรากฐาน 2 ลักษณะคือ52 

1) เรื่องละเมิด ได้แก่ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับการกระทําที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และ 

2) ความคิดเรื่องการเป็นผู้เสียสละเพ่ีอประโยชน์ส่วนรวม (Aufopferung) และการ
เวนคืน ซึ่งมีฐานที่มาของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย 

สําหรับความรับผิดของรัฐในเรื่องละเมิด น้ัน คือ กรณีการทําให้สิทธิของเอกชนได้รับความ
เสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังน้ัน เอกชนที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิ
เรียกร้องให้รัฐใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามหลักเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(Amtshaftungsanspruch) ซึ่งได้รับการบัญญัติไว้ในมาตรา 839 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน 

                                           
46วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ: ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมาย

เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2555),  
หน้า 7. 

47เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
48เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
49เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
50เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
51เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
52เพ็ญศรี วงศ์เสรี, “ความรับผดิของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน (Staatshaftungsrecht),” 

ใน รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1: กฎหมายปกครอง ภาคสารบญัญติั (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานศาลปกครอง, 2548), หน้า 302. 
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ประกอบกับมาตรา 34 กฎหมายพ้ืนฐานแห่งสหพันธรัฐเยอรมันภายใต้เง่ือนไขที่ว่าการปฏิบัติการของ
เจ้าหน้าที่จะต้องครบองค์ประกอบความผิดทางละเมิด เป็นการกระทําที่เจ้าหน้าที่ไม่มีอํานาจกระทํา
ได้ (ขัดต่อกฎหมาย) และเจ้าหน้าที่กระทําไปโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ53 โดยมีหลักกฎหมายท่ี
สําคัญดังน้ี 

3.1.1.1 หลักกฎหมายในรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมัน 
รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมัน  มาตรา 34  (ความรับผิดในกรณีการละเมิดในหน้าที่

ทางการ) บัญญัติว่า“หากบุคคลใดซึ่งใช้อํานาจของทางการอันอยู่ในขอบอํานาจของตนทําการละเมิด
ต่อบุคคลท่ีสาม ในกรณีน้ีให้รัฐหรือองค์กรที่บุคคลน้ันสังกัดอยู่เป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่การละเมิด
หน้าที่ได้กระทําโดยเจตนาหรือกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรณีน้ีรัฐย่อมมีสิทธิที่จะ
เรียกร้องจากบุคคลน้ันได้สําหรับสิทธิเรียกร้องเพ่ือทดแทนความเสียหายและสิทธิในการเรียกร้องจาก
บุคคลที่ทําการละเมิดหน้าที่น้ัน อาจใช้สิทธิดังกล่าวต่อศาลยุติธรรมได้”54 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า บทบัญญัติตามมาตรา 34 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่และเพ่ือคุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหาย55  โดยให้ความรับผิดตกอยู่แก่รัฐหรือหน่วยงานของ
รัฐที่เป็นผู้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่น้ัน และรัฐจะใช้สิทธิไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่เฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําโดย
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่าน้ัน ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําโดยประมาทเลินเล่อ
เล็กน้อยแล้ว รัฐจะไม่ไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่56 

3.1.1.2 หลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน 
ในอดีตประเทศเยอรมันได้กําหนดหลักความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะ

ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันตามมาตรา 839 โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทําหน้าที่โดย 
จงใจหรือประมาทเลินเล่อจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวต่อผู้เสียหาย และเริ่มใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม ค.ศ. 1900 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมาตรา 839 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน 
บัญญัติว่า “ 1. ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อหน้าที่ตามตําแหน่ง
อันมีหน้าที่ต่อบุคคลที่สาม บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้น
ต่อบุคคลที่สาม  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการน้ันด้วยความประมาทเลินเล่อ  สิทธิในการเรียก 
ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายดังกล่าวน้ัน ย่อมเกิดมีขึ้นเฉพาะหากปรากฏว่าผู้เสียหายไม่อาจ
เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการอ่ืน 2. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อหน้าที่กรณี
เก่ียวกับประเด็นกฎหมายตามคําพิพากษา บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นอันเน่ืองจากเหตุผลดังกล่าวเฉพาะ  หากปรากฏว่า การกระทําละเมิดต่อหน้าที่เช่นน้ี

                                           
53วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ: ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมาย

เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ, หน้า 9. 
54มาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมัน, 1949. 
55เพ็ญศรี วงศ์เสรี, เรื่องเดิม, หน้า 306. 
56Gyula Eörsi, Private and Government Liability for the Torts of Employees 

and Organs, In International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. 11 Chap. 4, 
Andre Tunc, ed. (Tubigen: Mouhr Siebeck, 1975), pp. 128-129. 
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เกิดขึ้นเก่ียวเน่ืองกับการกระทําทางอาญา บทบัญญัติดังกล่าวน้ี  ไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีการปฏิเสธ
ไม่กระทําการหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าโดยมิชอบ 3. หน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมแทนย่อมสิ้นไป 
หากปรากฏว่าผู้เสียหายกระทําการ งดเว้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายโดยการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย”57 

ในระบบกฎหมายเยอรมัน บุคคลอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดได้ 4 กรณีคือ58  
1) สิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดเน่ืองจากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ได้แก่ สิทธิของบุคคลในการเรียกร้องให้รัฐรับผิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ (Amtshaftung) 
และกรณีอ่ืน ๆ เช่น การเรียกร้องให้รัฐรับผิดสําหรับกระทําที่เสมือนหน่ึงการเวนคืน การเรียกร้องให้
รัฐรับผิดสําหรับการล่วงล้ําสิทธิอ่ืนใดของตนซึ่งไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(Quasi–Aufopferungsanspruch) การเรียกร้องให้รัฐรับผิดสําหรับการขจัดผลอันไม่ปรารถนาที่เกิด
จากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Folgenbeseitigungsanspruch) และการเรียกร้องให้รัฐ          
งดเว้นการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิของตนจากการใช้อํานาจมหาชนท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายใน
อนาคต (Öffentlich-Rechtlicher Unterlassungsanspruch) 

2) สิทธิในการเรียกร้องให้รัฐรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายที่บุคคล
ได้รับอันเน่ืองมาจากการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ การเรียกร้องให้รัฐรับผิดชดใช้ค่าทดแทน
การเวนคืน (Enteignung) การเรียกร้องให้รัฐรับผิดชดใช้ค่าทดแทนสําหรับการกระทําที่ชอบด้วย
กฎหมายแต่ก่อให้เกิดผลกระทบสืบเน่ืองกับทรัพย์สินของบุคคล (Enteignender Eingriff) การ
เรียกร้องให้รัฐรับผิดชดใช้ค่าทดแทนสําหรับการล่วงล้ํ าสิทธิ อ่ืนใดที่ ไม่ ใ ช่สิทธิในทรัพย์สิน 
(Aufopferung)   

3) สิทธิของบุคคลในการเรียกร้องให้รัฐรับผิดเน่ืองจากนิติสัมพันธ์ในทางหน้ี
ทางปกครอง ได้แก่ สัญญาทางปกครอง (Verwaltungsrechtlicher Vertrag) จัดการงานนอกสั่งทาง
ปกครอง (Öffentlich-Rechtliche Geschaftsfuhrungohne Aufrag) สิทธิเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้ไป
โ ดยปร าศจากมู ล อั นจะอ้ า ง ไ ด้ ต ามกฎหมาย ในทา งปกครอ ง  ( Offentlich-Rechtliche 
Erstattungsanspruch) และนิติสัมพันธ์จากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปกครอง (Öffentlich-
Rechtliches Benutzungsverhaltnis) 

4) สิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดในกรณีอ่ืน ๆ เช่น สิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายอันเน่ืองมาจากทรัพย์สินอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ 
หรือสิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดตามท่ีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้ 

3.1.1.3 ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง 
ความรับผิดของรัฐที่บุคคลใช้สิทธิในการเรียกร้องให้รัฐรับผิดจากการกระทําละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ (Amtshaftung) หรือเรียกว่าความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง หมายถึง หน้าที่
รับผิดชอบที่รัฐหรือนิติบุคคลมหาชนอื่นใดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่ได้รับความ

                                           
57มาตรา 839 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน,1900. 
58วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ: ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมาย

เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ, หน้า 11-12. 
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เสียหายจากการกระทําละเมิดของข้ารัฐการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนในสังกัดของตนที่กระทําโดยขัดต่อ
กฎหมายและการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ได้กระทําลงโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เป็นฐานแห่งความรับผิดของรัฐหรือนิติบุคคลมหาชนอ่ืนใน
กรณีน้ีคือ บทบัญญัติมาตรา 839 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันประกอบกับมาตรา 34 ของ
รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมัน และระบบกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐของเยอรมันไม่ได้
เช่ือมโยงการกระทําละเมิดของข้ารัฐการว่าเป็นการทําให้เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินหรือสิทธิ
อย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา 823 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันโดยตรงดังเช่นการกระทํา
ละเมิดของบุคคลท่ัวไป ข้อน้ีเป็นลักษณะสําคัญที่ทําให้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบ
กฎหมายปกครองเยอรมันแตกต่างจากความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทย 59 

สําหรับเง่ือนไขทั่วไปของความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครองตามมาตรา 839 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันประกอบกับมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมันมี 5 ประการ
คือ60 

1) การกระทําในตําแหน่งหน้าที่ทางมหาชนและกระทําในแดนของกฎหมาย
มหาชน หมายถึง การกระทําละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ที่จะทําให้รัฐต้องเข้ามารับผิดแทนน้ันจะต้องกระทํา
ในตําแหน่งหน้าที่ทางมหาชน และผู้กระทําเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนผู้ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานเพ่ือรัฐ  นอกจากนี้ต้องกระทําในแดนของกฎหมายมหาชนจึงจะอยู่ในเง่ือนไขความรับผิด
ของรัฐ หากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งผลให้เกิดความเสียหายได้กระทําลงในแดนของ
กฎหมายเอกชนแล้ว รัฐจะไม่เข้ามารับผิดแทนข้ารัฐการน้ัน แต่จะรับผิดตามหลักของกฎหมายเอกชน
ในประมวลกฎหมายแพ่ง ซึ่งมีเง่ือนไขความรับผิดแตกต่างกันไป 

2) การละเมิดหน้าที่รัฐการหรือหน้าที่ตามตําแหน่ง (Amtspflicht) ซึ่งเป็น
หน้าที่ที่ตนปฏิบัติงานรับใช้รัฐหรือนิติบุคคลมหาชนอ่ืน และหน้าที่รัฐการหรือหน้าที่ตามตําแหน่ง มีอยู่ 
2 ลักษณะ คือ 1. หน้าที่รัฐการท่ีไม่เฉพาะเจาะจง (Unspezifische Amtspflicht) เป็นหน้าที่โดย
ปกติที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติ โดยไม่ละเมิดชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอ่ืนใดของบุคคลอ่ืน
ตามบทบัญญัติมาตรา 823 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน เมื่อกล่าวถึงองค์ประกอบความรับผิด
ทางละเมิดของฝ่ายปกครอง จึงถือว่าหน้าที่รัฐการที่ไม่เฉพาะเจาะจง แปรสภาพเป็นหน้าที่ตาม
กฎหมายมหาชน และ 2. หน้าที่รัฐการที่เฉพาะเจาะจง (Spezifische) เป็นหน้าที่ที่ไม่มีในกฎหมาย  
แพ่ง.แต่ปรากฏอยู่ในกฎหมายลายลักษณ์อักษรอ่ืน61 

3) ความเช่ือมโยงของหน้าที่รัฐการกับบุคคลที่สาม จะต้องเป็นหน้าที่ 
รัฐการที่มีขึ้นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลที่สาม ไม่ใช่หน้าที่รัฐการที่มีขึ้นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะเท่าน้ัน 

                                           
59เรื่องเดียวกัน, หน้า 18. 
60เรื่องเดียวกัน, หน้า 20–32. 
61ระบบกฎหมายไทย ได้นําการกระทําละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาใช้กับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายใน
ฐานะบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างย่ิง 



31 

4) ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล ในส่วนของกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดของรัฐในทางกฎหมายมหาชนไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง  
การกระทําและผลเป็นพิเศษ การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล (Kausalitat; 
Causation) จึงอาศัยหลักการเดียวกับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผลสําหรับ
ละเมิดในทางแพ่ง ดังน้ัน หากผลที่เกิดจากการกระทําของข้ารัฐการ อยู่นอกเหนือความสัมพันธ์
ระหว่างการกระทําและผลโดยปกติธรรมดา จะถือว่าความเสียหายน้ันเกิดจากการละเมิดหน้าที่รัฐการ
ไม่ได้ 

5) ความผิด (เจตนา, ประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดทางละเมิดของฝ่าย
ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันมาตรา 839 ประกอบกับมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญ
สหพันธรัฐเยอรมัน เป็นความรับผิดที่ขึ้นอยู่กับ “ความผิด” (Verschulden; Fault) ของข้ารัฐการ  
ซึ่งกระทําละเมิดน้ัน โดยความเสียหายจะต้องเกิดขึ้นจากการกระทําโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ 
รัฐจึงมีหน้าที่เข้ามารับผิดแทนข้ารัฐการ 

อย่างไรก็ตาม มีข้อจํากัดและข้อยกเว้นความรับผิดของความรับผิดทางละเมิดของฝ่าย
ปกครอง 3 ประการคือ62  

1) เอกสิทธ์ิในการเรียกให้ผู้ เสียหายเรียกให้บุคคลอ่ืนรับผิดก่อน กรณี          
ข้ารัฐการประมาทเลินเล่อ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 839 วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
เพ่ือคุ้มครองข้ารัฐการในการปฏิบัติหน้าที่ว่าหากการละเมิดหน้าที่น้ันเกิดขึ้นโดยความประมาท
เลินเล่อ ผู้เสียหายไม่อาจเรียกร้องให้ข้ารัฐการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ถ้าตนจะได้รับค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายน้ันอยู่แล้วด้วยวิธีการอ่ืน 

2) เอกสิทธ์ิกรณีผู้พิพากษาละเมิดหน้าที่ในการพิพากษาคดี โดยบัญญัติไว้ใน
มาตรา 839 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน กรณีที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจะ
กระทําได้ก็ต่อเมื่อการละเมิดหน้าที่ของผู้พิพากษาน้ันเป็นความผิดอาญาเท่าน้ัน 

3) ข้อยกเว้นความรับผิดกรณีผู้เสียหายละเลยไม่ดําเนินการทางกฎหมายเพ่ือ
ปัดป้องความเสียหาย จะเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองต้องรับผิดไม่ได้ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 839 วรรค
สาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน กรณีที่เอกชนผู้เสียหายละเลยเพิกเฉยโดยเจตนาหรือ
ประมาทเลินเล่อไม่ใช้สิทธิเพ่ือใช้สิทธิปัดป้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้อํานาจมหาชนที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ในส่วนของสิทธิเรียกร้องให้มีการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติของข้ารัฐการในระบบกฎหมายเยอรมันจํากัดอยู่แต่เฉพาะสิทธิเรียกร้องให้รัฐชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเท่าน้ัน63 และผู้มีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ นิติบุคคลต้นสังกัดของ

                                           
62วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ: ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมาย

เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ, หน้า 33–36. 
63เรื่องเดียวกัน, หน้า 37. 
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ข้ารัฐการผู้กระทําละเมิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ได้แก่ สหพันธ์ มลรัฐ หรือ
นิติบุคคลมหาชนอ่ืน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น64 
 

3.1.2 เขตอํานาจศาลในคดีเก่ียวกับความรบัผิดของรัฐในประเทศเยอรมัน 
3.1.2.1 การแบ่งเขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดีความรับผิดของรัฐ 
ประเทศเยอรมันได้แบ่งเขตอํานาจศาลยุติธรรมและศาลปกครอง โดยบทบัญญัติของ

กฎหมายดังน้ี 
1) เขตอํานาจศาลยุติธรรม 
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ อยู่ใน

เขตอํานาจของศาลยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ZPO)1 
2) เขตอํานาจศาลปกครอง 
กําหนดไว้ในมาตรา 40 เขตอํานาจศาลปกครอง (VwGO) 1. ศาลปกครองมี

อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีข้อพิพาทมหาชนซึ่งมิใช่ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญ เท่าที่ข้อพิพาทเหล่าน้ัน
กฎหมายแห่งสหพันธ์มิได้กําหนดให้อยู่ในเขตอํานาจของศาลอ่ืน 2. สิทธิในการเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอันเกิดมาจากการละเมิดหน้าที่ในทางมหาชน ซึ่งมิใช่หน้าที่ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง การ
ฟ้องในกรณีดังกล่าวให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 

การฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ในแดนของกฎหมายมหาชนในระบบกฎหมายของเยอรมัน ผู้เสียหายจะต้องฟ้องร้องคดีที่ศาลยุติธรรม 
แต่ในกรณีที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการบังคับ
ตามคําสั่งทางปกครองนั้นต้องการฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง จะต้องฟ้องคดีที่ศาลปกครอง 
กรณีการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในแดนของกฎหมาย
มหาชนในระบบกฎหมายในประเทศเยอรมันน้ัน ผู้เสียหายจะต้องฟ้องร้องคดีที่ศาลยุติธรรม65 

3.1.2.2 ศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีความรับผิดทางละเมิด 
สําหรับศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีความรับผิดทางละเมิดของฝ่าย

ปกครองน้ัน มาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมัน ได้กําหนดให้ศาลยุติธรรมมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาเก่ียวกับสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและสิทธิไล่เบ้ียในการกระทําละเมิดของ  
ข้ารัฐการ ตามมาตรา 839 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน 

โดยมีตัวอย่างคําพิพากษาศาลยุติธรรมแห่งสหพันธ์ (Bundesgerichtshof)  ลงวันที่ 4 
กรกฎาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)  (-III ZR 250/12),)  ในคดีน้ีมีข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 
ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) เอกชนผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาตามถนนหลวงในย่านอุกเคอร์
มาร์ค (Uckermark) ในขณะนั้นตามไหล่ทางของถนนดังกล่าวมีคนทํางาน 2 คน ซึ่งสังกัดมลรัฐ  
บรันเดนบวร์ก (Land Brandenburg) ที่มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลพ้ืนที่สีเขียวของถนนหลวงสาย
ดังกล่าว  โดยคนงานได้ใช้เครื่องตัดหญ้าประเภทที่ต้องใช้คนเป็นผู้ถือควบคุมไปในทิศทางที่ต้องการ 

                                           
64เรื่องเดียวกัน, หน้า 38. 
65เรื่องเดียวกัน, หน้า 41. 
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ระหว่างที่คนงานตัดหญ้าตามไหล่ทางของถนนอยู่น้ัน เครื่องตัดหญ้าได้ไปกระทบก้อนหินทําให้ 
ก้อนหินตกลงไปกระแทกรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีในขณะที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ผ่านมา ทําให้รถยนต์ของ  
ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อศาลแห่งเมืองฟรังเฟิร์ต 
(Landgericht Frankfurt) เพ่ือร้องขอให้มลรัฐบรันเดนบวร์ก (Land Brandenburg) ผู้ถูกฟ้องคดี
จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 1,000 ยูโร แต่ศาลแห่งเมืองฟรังเฟิร์ต (Landgericht Frankfurt)  
ไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อศาลสูงแห่งมลรัฐ (Oberlandesgerict) 
ศาลสูงได้ตัดสินให้มลรัฐบรันเดนบวร์ก (Land Brandenburg) จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี 
โดยให้เหตุผลว่ามลรัฐบรันเดนบวร์ก (Land Brandenburg)  มีหน้าที่ดูแลเส้นทางพ้ืนที่สีเขียวของ
ถนนหลวง และต้องมีหน้าที่ดูแลไม่ให้ก้อนหินที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ทํางานตกหล่นจากที่สูงในระหว่าง
การทํางานตัดแต่งหญ้าด้วย และควรหามาตรการป้องกันเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ เช่น มีป้ายเตือนติดต้ังไว้ 
หรือติดต้ังเครื่องกําบังชนิดล้อหมุน เพ่ือป้องกันไม่ให้ก้อนหินตกหล่นลงไปสร้างความเสียหายให้กับ
รถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมา ต่อมามลรัฐบรันเดนบวร์ก (Land Brandenburg) ได้อุทธรณ์คําพิพากษา
ดังกล่าวต่อศาลยุติธรรมแห่งสหพันธ์ (Bundesgerichtshof) ศาลยุติธรรมแห่งสหพันธ์ได้พิพากษา  
ยกอุทธรณ์ ทําให้คําพิพากษาของศาลสูงแห่งมลรัฐ (Oberlandesgericht) มีผลบังคับทางกฎหมาย
ต่อไป66 

3.1.2.3 ปัญหาเขตอํานาจศาลท่ีขัดกันระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม 
ในกรณีมีการขัดกันของอํานาจศาลระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม น้ัน ประเทศ

เยอรมันมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังน้ี 
1) การยกเลิก s 41 VwGO a.F. และเอกภาพของการแก้ปัญหาการขัดกัน

ของเขตอํานาจศาลในกฎหมายของประเทศเยอรมัน67  
ในกรณีน้ีสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ได้มีการแก้ปัญหาการขัดกันของเขต

อํานาจศาล โดยการบัญญัติมาตราต่าง ๆ ขึ้นในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีในด้านต่าง ๆ หรือหาก
ไม่มีการบัญญัติขึ้นมาเฉพาะเรื่องก็ให้ถือ Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) หรือพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญแห่งศาลเป็นตัวกําหนด เพ่ือจัดการปัญหาการขัดแย้งของเขตอํานาจศาลดังกล่าว ดังน้ัน 
เพ่ือให้เกิดเอกภาพของคําวินิจฉัยในเรื่องการขัดกันของเขตอํานาจศาล ประเทศเยอรมันได้แก้ไข
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง โดยยกเลิกความใน  s 41 VwGO a.f. สําหรับเหตุผลของ

                                           
66คําพิพากษาศาลยุติธรรมแห่งสหพันธ์ (Bundesgerichtshof), Land Brandenburg 

schuldet Ersatz für Steinschlagschaden infolge  von Mäharbeiten an einer 
Bundesstraße, ลงวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 (-III ZR 250/12), ค้นวันที่ 26 มกราคม 2559 
จาก http://www.kostenlose-urteile.de/smart.newssearch.htm?ref= 
globalInHeaderSegment1&st=Land+Brandenburg+schuldet+Ersatz+für+Steinschlagsch
aden+infolge++von+Mäharbeiten+an+einer+Bundesstraße 

67เชิดวุฒิ สินพิมลบูรณ,์ “หลักกฎหมายปกครองในประเด็นเขตอํานาจศาลกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในระบบกฎหมายเยอรมัน,” วารสารวิชาการศาลปกครอง 9, 1 (มกราคม-
เมษายน 2552): 87. 
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การยกเลิกมาตราดังกล่าว เน่ืองมาจากในกระบวนการปกติ หากไม่มีกฎหมายกําหนดเขตอํานาจศาล
ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาของคดีต่าง ๆ เป็นการเฉพาะแล้ว ให้ถือ Gerichtsverfassungsgesetz 
(GVG) หรือพระราชบัญญัติธรรมนูญแห่งศาลเป็นตัวกําหนด ในทางตรงกันข้ามหากมีกฎหมายซึ่งถือ
เป็นกฎหมายเฉพาะ (Lex Specialis) ได้แก่ มาตราต่าง ๆ ที่บัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
ความต่าง ๆ ที่โดยปกติจะอยู่เหนือกว่ากฎหมายทั่วไป (Lex Specialis) หรือพระราชบัญญัติธรรมนูญ
แห่งศาล (GVG) และตามทฤษฎีที่ว่าด้วยกฎหมายที่บัญญัติเฉพาะเรื่องอยู่เหนือกว่าบทบัญญัติทั่วไป 
(Lex Specialis Derogate Lex Generalis) ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้เกิดความเป็นเอกภาพของการ
แก้ปัญหา จึงได้ยกเลิก s 41 VwGO a.F. ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ แล้วให้นําความในพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญแห่งศาลมาใช้แทนซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับทั่วไป ดังน้ัน ในกรณีการขัดกันชองเขตอํานาจ
ศาลปกครองกับศาลยุติธรรมในระบบกฎหมายเยอรมันให้ใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญแห่งศาลเพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว 

2) การแก้ไขปัญหาการขัดกันของเขตอํานาจศาลด้วยพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญแห่งศาล (Gerichtsverfassungsgesetz (GVG))68 

ในกรณีน้ี ตามความ ss 17, 17 a GVG ซึ่งจะเป็นบทบัญญัติที่แก้ไขการ
ขัดกันของเขตอํานาจศาล และการแก้ไขปัญหาการขัดกันของเขตอํานาจศาล ต้องจําแนกตามประเภท
ของการขัดกันของเขตอํานาจศาล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่หน่ึง การขัดกันที่
ข้อเท็จจริงของคดีพิพาทอยู่ในเขตอํานาจทั้งสองศาล และประเภทที่สอง การขัดกันที่ข้อเท็จจริงของ
คดีพิพาทไม่อยู่ในเขตอํานาจของศาลทั้งสอง อาศัยความตาม ss 17 L, 17 AL, LL GVG แสดงให้เห็น
ว่าในระบบกฎหมายเยอรมันต้องการให้การวินิจฉัยเรื่องการขัดกันของเขตอํานาจศาลส้ินสุดลงโดยเร็ว 
ซึ่งมีประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่หน่ึง หากมีการย่ืนฟ้องต่อศาลใดศาลหน่ึงไปแล้ว 
คู่กรณีไม่สามารถนําไปฟ้องต่อศาลอ่ืนได้ และ ประเด็นที่สอง หากศาลน้ันวินิจฉัยเขตอํานาจศาลน้ัน
แล้วเสร็จ ให้มีผลผูกพันศาลอ่ืน ๆ ด้วย 

โดยมีสาระสําคัญในการพิจารณาประเภทการขัดกันของเขตอํานาจศาล 2 
ประการ คือ 

(1) การแก้ปัญหาการขัดกันที่ข้อเท็จจริงของคดีพิพาทอยู่ในเขตอํานาจ
ของทั้งสองศาล (Positive Kompetenzkonflikt) 

กรณีที่ข้อเท็จจริงของคดีพิพาทอยู่ในเขตอํานาจของทั้งสองศาล (Positive 
Kompetenzkonflikt) น้ัน ไม่เป็นปัญหาเร่ืองกระทบสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับการ
พิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม เพราะในที่สุดแล้วอย่างน้อยศาลใดศาลหน่ึงก็เป็นผู้รับพิจารณาคดี 
และในการแก้ไขข้อพิพาทในกรณีน้ีอาศัยความตาม ss 17I, 17 a I, II GVG การขัดกันในเขตอํานาจ
ศาลจะส้ินสุดลงในศาลใดศาลหน่ึง เมื่อมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดแล้ว แม้ว่าคําวินิจฉัยน้ันจะผิดในเร่ืองเขต
อํานาจศาลก็ตาม ในกรณีน้ีจึงสามารถแก้ปัญหาการขัดกันของเขตอํานาจศาลเพราะให้ถือตามหลัก
สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ว่า ประชาชนจะต้องมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการตาม
กระบวนการ (Gebot Des Gesetzlichen Richters, Art. 101 GG) และรวมกับหลักที่เรียกว่า 

                                           
68เรื่องเดียวกัน, หน้า 88-90. 
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Grundsatz Der Prioritat Des Zuerst Angerufenen Gerichts หรือที่เรียกว่า“หลักของการ
ได้เปรียบของศาลแรกที่รับคําฟ้อง” 

(2) การแก้ปัญหาการขัดกันที่ข้อเท็จจริงของคดีพิพาท “ไม่” อยู่ในเขต
อํานาจของทั้งสองศาล (Negative Kompetenzkonflikt) 

กรณีน้ีจะเกิดปัญหาการกระทบสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ที่ว่าประชาชนจะต้องมี
สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกระบวนการ เพราะไม่มีศาลใดรับคําฟ้อง
ไว้พิจารณาด้วยเหตุผลว่าข้อเท็จจริงของคดีพิพาท “ไม่” อยู่ในเขตอํานาจของท้ังสองศาล ในกรณีน้ี
ต้องพิจารณาหลักทั่วไปที่ไม่เป็นปัญหาก่อน โดยการอาศัยความตาม ss 17I, 17 a I, II GVG หากศาล
ที่รับคําฟ้องแรกไว้พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงของ คดีพิพาทไม่อยู่ในเขตอํานาจศาลของตน  
ให้โอนคดีน้ันสู่ศาลอ่ืนและมีผลผูกพันกับศาลที่ระบุในคําวินิจฉัยน้ันด้วย  ในกรณีที่เป็นประเด็นปัญหา 
คือ ศาลท่ีถูกระบุรับโอนถูกโต้แย้งเรื่องเขตอํานาจศาลอีก ก็จะเกิดปัญหาว่า ควรโต้แย้งศาลที่มี  
คําวินิจฉัยโอนคดีหรือศาลที่ถูกระบุให้รับคดีที่โอนมา ในกรณีน้ีมีแนวคําวินิจฉัยต่อเน่ืองของศาล
ปกครองสูงสุดเยอรมันไว้ว่า “ในกรณีที่ข้อเท็จจริงของคดีพิพาท “ไม่” อยู่ในเขตอํานาจของทั้งสอง
ศาลน้ัน ให้ศาลสูงสุดของศาลท่ีรับวินิจฉัยแต่แรกเร่ิม เป็นศาลที่ช้ีขาด น่ันคือหลักการที่ประชาชน
จะต้องมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการ ตามกระบวนการ Gebot Des 
Gesetzlichen Richters, Art. 101 GG และรวมกับหลักที่เรียกว่า Grundsatz Der Prioritat Des 
Zuerst Angerufenen Gerichts หรือที่เรียกว่า “หลักของการได้เปรียบของศาลแรกที่รับคําฟ้อง” 
ในกรณีที่ผู้ฟ้องได้ยื่นฟ้องที่ศาลปกครองชั้นต้นไว้แต่แรกเริ่ม ก็ให้ศาลปกครองสูงสุดเป็นศาลวินิจฉัย  
ช้ีขาด ในทางตรงกันข้ามหากผู้ฟ้องย่ืนฟ้องศาลยุติธรรมแต่ต้น ก็ให้ศาลยุติธรรมสูงสุดเป็นผู้พิจารณา 
 
3.2 หลักกฎหมายว่าดว้ยความรับผิดของรัฐและปญัหาเขตอํานาจศาลในคดีความ 

รับผิดของรัฐในประเทศฝรั่งเศส 
 

การศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐและเขตอํานาจศาลในคดีความรับผิดของรัฐ
ในประเทศฝร่ังเศส  เพ่ือให้เกิดแนวคิดเก่ียวกับหลักกฎหมายและเขตอํานาจศาลในประเทศฝรั่งเศส
อย่างชัดเจน ผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐในประเทศฝร่ังเศส และ 
เขตอํานาจศาลในคดีความรับผิดของรัฐในประเทศฝร่ังเศส โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

3.2.1 หลักกฎหมายว่าด้วยความรบัผิดของรัฐในประเทศฝรั่งเศส 
3.2.1.1 ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส 
ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสน้ัน ได้มีการศึกษาเรื่องความรับผิดของรัฐไว้ว่า แบ่งออกได้

เป็น 2 ลักษณะ69 คือ 
1) ความรับผิดชอบโดยมีเหตุจากความผิดหรือความรับผิดทางละเมิด 

                                           
69ชาญชัย แสวงศักด์ิ, เรื่องเดิม, หน้า 376-377. 
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ในกรณีที่การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ เ ป็นการกระทําผิดส่วนตัว 
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเอง ถ้ามีคดีพิพาท ศาลที่มีเขตอํานาจ คือ ศาลยุติธรรมโดยใช้หลักกฎหมาย
แพ่ง ในกรณีที่การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทําผิดในหน้าที่ รัฐเป็นผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบ ถ้ามีคดีพิพาทศาลที่มีเขตอํานาจ คือ ศาลปกครองโดยใช้หลักกฎหมาย
ปกครอง 

2) ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด ได้รับ

การสร้างและพัฒนาขึ้นมาโดยแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองฝรั่งเศส ต่อจากน้ันจึงมีการตรา
กฎหมายออกมาบัญญัติให้รัฐต้องรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดดังน้ี 

(1) กรณีที่เป็นไปตามแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ในการวินิจฉัยคดี 
ปกครองที่สําคัญหลายคดี ศาลปกครองและคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลของ
ฝรั่งเศสได้วางหลักกฎหมายว่าในกรณีที่เอกชนหรือประชาชนได้รับความเสียหายจากวัตถุที่เป็น
อันตรายหรือจากการดําเนินกิจกรรมที่เป็นอันตราย หรือได้รับความเสียหายอันมีเหตุมาจาก
บทบัญญัติของกฎหมายที่รัฐตราขึ้น ฯลฯ รัฐต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยศาลที่เขตอํานาจพิจารณา คือ 
ศาลปกครองโดยใช้หลักกฎหมายปกครอง 

(2) กรณีที่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่รัฐตราขึ้น ให้รัฐเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดทางอาญาและการก่อการร้ายหรือความเสียหาย
ที่เกิดจากการชุมนุม หรือให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เก่ียวกับงานโยธาสาธารณะ โดย
กฎหมายอาจกําหนดให้ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเป็นศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีก็ได้ 

3.2.1.2 ความรับผิดของรัฐทําในกรอบของการจัดทําบริการสาธารณะ (Service 
Public) 

ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสได้มีพัฒนาการจากหลักรัฐไม่ต้องรับผิดไปสู่หลักรัฐต้อง  
รับผิดในปัจจุบัน โดยก่อนปฏิวัติในปี ค.ศ. 1789 ฝรั่งเศสถือหลักว่าอํานาจอธิปไตยสามารถกําหนด
หรือกระทําการใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน หลักน้ีมาจากสุภาษิตกฎหมายที่ว่า “Le Roi Ne 
Peut Mal Faire” (กษัตริย์ไม่ทําอะไรที่เลวร้าย) หรือตรงกับหลักของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย
จารีตประเพณี คือ The King Can Do No Wrong70 และความรับผิดในเร่ืองละเมิดในประมวล
กฎหมายแพ่งของฝร่ังเศส ค.ศ. 1804 ในช่วงต้นจะใช้บังคับระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันเท่าน้ัน 
โดยความรับผิดทางแพ่งอันเน่ืองมาจากละเมิด (Delits : การกระทําที่จงใจ) และคล้ายละเมิด (Quasi- 
Delits : การกระทําที่ไม่จงใจ) อยู่ในมาตรา 1382 บัญญัติว่า “การกระทําของบุคคล ซึ่งทําให้บุคคล
อ่ืนเสียหายโดยการกระทําผิดของตน ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน” และมาตรา 1383 บัญญัติว่า   
“ทุกคนต้องรับผิดในความเสียหายซึ่งเขาได้กระทําขึ้น ไม่เพียงแต่กระทําโดยจงใจ แต่ต้องรับผิดชอบ
ในความประมาทเลินเล่อของเขาด้วย”71 

                                           
70นิพนธ์ ฮะกีมี, เรื่องเดิม, หน้า 12. 
71เรื่องเดียวกัน, หน้า 3. 
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ต่อมาประเทศฝร่ังเศสได้เข้าสู่สาธารณรัฐที่สาม (ค.ศ. 1870) ภาระหน้าที่ของรัฐเพ่ิม
มากขึ้น ทฤษฎีบริการสาธารณะได้พัฒนาขึ้น และแนวความคิดเก่ียวกับความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
(Solidarity) ก้าวหน้าขึ้นมาก รวมทั้งได้มีการตรารัฐบัญญัติลงวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1872 ให้สภา
แห่งรัฐมีอํานาจวินิจฉัยคดีปกครอง72  ดังน้ัน สภาแห่งรัฐ  (Conseil d’ Etat) จึงมีอํานาจวินิจฉัย  
ช้ีขาดคดีปกครองและทําหน้าที่เป็นศาลปกครองนับต้ังแต่ ค.ศ. 1872 (พ.ศ. 2415) เป็นต้นมา73 

ในปี ค.ศ. 1873 ศาลคดีขัดกันได้มีคําวินิจฉัยที่วางหลักความรับผิดทางแพ่งของฝ่าย
ปกครองในคดี  Blanco74 โดยศาลคดีขัดกัน (Tribunal Des Conflicts) มีอํานาจตัดสินช้ีขาดคดีที่
ขัดกันในเขตอํานาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครอง75 

นอกจากน้ีประเทศฝร่ังเศสใช้หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทความรับผิดของรัฐว่าการ
กระทําดังกล่าวกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดหรือไม่ โดยความรับผิดของรัฐที่เกิดจาก “ความผิด” 
มีรูปแบบที่สําคัญอยู่ 2 รูปแบบ คือ เจตนาหรือประมาทเลินเล่อเป็นเกณฑ์แล้ว แบ่งความรับผิดของ
รัฐได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ความรับผิดของรัฐที่เกิดจากการกระทําโดยมีความผิด  และ 2. ความ 
รับผิดของรัฐที่เกิดจากการกระทําโดยไม่มีความผิด   เน่ืองจากความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมาย
มหาชนของฝร่ังเศสมีลักษณะแตกต่างจากความรับผิดทั่วไปของบุคคลทั่วไปตามหลักกฎหมายเอกชน 
โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดในระบบกฎหมายมหาชนนั้น จะต้องเป็นความเสียหายจากการ
ดําเนินงานในกรอบของ “บริการสาธารณะ” (Service Public)76 

ประเทศฝรั่งเศสได้พัฒนาการหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐจากคําพิพากษา 
(Case Law) เก่ียวกับเขตอํานาจศาลปกครองในคดีความรับผิดของฝ่ายปกครอง  ในคดี Blanco77 
โดยคดีน้ี นาย Blanco  ได้ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัด Gironde ในฐานะตัวแทนของรัฐ เพ่ือขอให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน และศาลคดีขัดกันวินิจฉัยว่า ความเสียหายของเอกชนที่เกิดจากการกระทําของ
บุคคลที่รัฐจ้างให้มาดําเนินการบริการสาธารณะไม่อาจอยู่ภายใต้หลักกฎหมายแพ่งซึ่งเป็นกฎหมายท่ี
กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน เพราะความรับผิดของฝ่ายปกครองไม่มีลักษณะทั่วไป
และเด็ดขาด (NI Général, Ni Absolue) แต่ความรับผิดของฝ่ายปกครองอยู่ภายใต้กฎพิเศษท่ี 

                                           
72เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
73ชาญชัย แสวงศักด์ิ, คําอธิบายกฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครอง,  
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ผันแปรไปตามความจําเป็นของบริการสาธารณะและความจําเป็นที่จะประสานสิทธิและหน้าที่ของรัฐ
กับสิทธิและหน้าที่ของเอกชน ดังน้ันคดีในลักษณะน้ีจึงอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง78 

นอกจากน้ีคดี Blanco ได้วางหลักเกณฑ์ให้มีการพัฒนาหลักความรับผิดของรัฐ โดย
วินิจฉัยว่าความรับผิดชอบของรัฐในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของตนในการ
บริการสาธารณะจะต้องเป็นความรับผิดที่เป็นเอกเทศจากหลักความรับผิดตามกฎหมายแพ่ง ทั้งน้ีศาล
ปกครองซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอํานาจย่อมสามารถพัฒนากฎเกณฑ์สําหรับความรับผิดของรัฐขึ้นมาได้เอง
โดยไม่ต้องผูกพันกับหลักเกณฑ์ความรับผิดในทางแพ่ง ศาลคดีขัดกันในคดีน้ียอมรับหลักความรับผิด
ของรัฐ แต่เห็นว่าไม่อาจใช้หลักเกณฑ์ความรับผิดในทางแพ่งบังคับกับรัฐซึ่งใช้อํานาจมหาชน 
เน่ืองจากเกรงว่าหากให้รัฐรับผิดภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่เอกชนต้องรับผิดแล้ว ความรับผิดของรัฐ
อาจขยายออกไปมากอาจจะประสบปัญหาทางการเงินการคลังได้ โดยผลของคําวินิจฉัยของศาลคดี
ขัดกันในคดี Blanco จึงเป็นภาระความรับผิดชอบของศาลปกครองท่ีจะต้องสร้างหลักเกณฑ์ความ 
รับผิดของรัฐที่มีความเหมาะสม ดังน้ัน ศาลปกครองโดยสภาแห่งรัฐ (ศาลปกครองสูงสุด) ได้พัฒนา
หลักความรับผิดของรัฐที่มีลักษณะเฉพาะขึ้นเป็นเอกเทศต่างหากตามหลักการที่ศาลคดีขัดกันวางไว้ 
โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดของรัฐจากการจัดทําบริการสาธารณะ (Faute De Service Public)79 

อย่างไรก็ตาม แม้คดี Blanco จะวางหลักว่าเมื่อคดีที่เก่ียวกับการบริการสาธารณะอยู่
ในเขตอํานาจศาลปกครอง แล้วให้นําหลักกฎหมายปกครองมาใช้ แต่ในทางปฏิบัติศาลปกครอง
สามารถนําหลักกฎหมายแพ่งมาใช้ เช่น เรื่องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนมาใช้เท่าที่ไม่ขัดกับ
หลักกฎหมายปกครอง อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่าคดี Blanco ศาลคดีขัดกันได้วางหลักเก่ียวกับความ
รับผิดทางแพ่งของฝ่ายปกครองไว้ 3 ประการ คือ 1. ยอมรับความรับผิดของรัฐ 2. หลักความรับผิด
ของรัฐจะอยู่ในระบบพิเศษ โดยยืดหยุ่นและแปรผันได้เพ่ือให้หลักความรับผิดที่ใช้กับรัฐแตกต่างไป
จากความรับผิดที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่ง และ 3. ศาลท่ีมีอํานาจวินิจฉัยคดีความรับผิดทางแพ่ง
ของรัฐคือศาลปกครอง80 

อน่ึง ความรับผิดของรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะมีความหมายครอบคลุมเพียงใด
น้ัน ในช่วงแรก หมายถึง การกระทําใด ๆ ของบุคคลมหาชนที่มุ่งประสงค์ในการสนองตอบความ
ต้องการสาธารณะหรือมุ่งประสงค์ทําให้ภารกิจที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะบรรลุผล ซึ่งเป็น
ความหมายที่กว้างมาก กล่าวคือ ครอบคลุมถึงการกระทําทุกอย่างของฝ่ายปกครอง ต่อมาศาล  
คดีขัดกันจึงได้จํากัดกรอบของบริการสาธารณะให้แคบลง คือ ตัดการกระทําการของฝ่ายปกครอง  
ในรูปแบบของเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการสาธารณะออกไปโดยเฉพาะการบริการสาธารณะใน
รูปของดําเนินกิจกรรมทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม (Service Public Industriel Et 
Commercial) ดังน้ัน หลังจาก ค.ศ. 1921 เป็นต้นมา รัฐจะต้องรับผิดสําหรับความเสียหายที่เกิดจาก

                                           
78เรื่องเดียวกัน, หน้า 335. 
79วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ: ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมาย

เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ, หน้า 124-125. 
80นิพนธ์ ฮะกีมี, เรื่องเดิม, หน้า 13. 
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การบริการสาธารณะในรูปของการดําเนินกิจกรรมทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมตามหลักความ
รับผิดในทางแพ่ง ไม่ใช่ความรับผิดเฉพาะตามกฎหมายมหาชน81 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประเทศฝรั่งเศสได้นําหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐจาก
คําพิพากษา (Case Law)  โดยเริ่มจากคดี Blanco และคดีอ่ืน ๆ ไปพัฒนาหลักกฎหมายที่สําคัญ 
ได้แก่ 1. ความรับผิดสําหรับความผิด  (La Responsabilité Pour Faute) และ 2. ความรับผิดโดย
ปราศจากความผิด (La Responsabilité Sans Faute)82 ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 

1) ความรับผิดสําหรับความผิด (La Responsabilité Pour Faute) 
คดีที่วางหลักกฎหมายความรับผิดสําหรับความผิด คือ คดี Cames83  โดยคดี

น้ี นาย Cames คนงานของคลังอาวุธแห่งเมือง Tarbes ซึ่งทําหน้าที่ในการหลอมเหล็กได้รับบาดเจ็บ
จากสะเก็ดโลหะกระเด็นถูกมือซ้ายจนใช้การไม่ได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามได้สั่งจ่ายเงิน
ชดเชยให้นาย Cames แต่นาย Cames ฟ้องเรียกเงินค่าชดเชยเพ่ิมขึ้น และศาลปกครองโดยสภาแห่ง
รัฐ (ศาลปกครองสูงสุด) ได้พิจารณาคดีดังกล่าวแล้วเห็นว่า นาย Cames ไม่มีส่วนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
เน่ืองจากอุบัติไม่ได้เกิดจากการละเลยหรือประมาทเลินเล่อของนาย Cames ส่วนที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสงครามได้ต่อสู้ว่าเงินที่ชดเชยให้นาย Cames น้ัน มีลักษณะเป็นเงินช่วยเหลือ มิได้เกิดจาก
ความรับผิดของฝ่ายปกครอง และรัฐได้กําหนดเงินค่าชดเชยให้แก่นาย Cames เป็นจํานวนแน่นอน 
คือ 600 ฟรังส์ต่อเดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายขาดรายได้จากเงินประจําน้ัน สภาแห่งรัฐเห็นว่าเงิน
จํานวนดังกล่าวมีจํานวนเหมาะสมแล้ว จึงสั่งยกคําฟ้องของนาย Cames กล่าวโดยสรุปได้ว่าคดี 
Cames ได้วางหลักกฎหมายในเรื่องความรับผิดของรัฐในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมิได้เกิดขึ้นจาก
ความผิดของผู้ใดเลย กล่าวคือ ผู้เสียหายไม่ได้มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหาย ขณะเดียวกัน ความ
เสียหายก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบกพร่องของหน่วยงาน ซึ่งตามหลักกฎหมายแพ่งน้ันผู้เสียหายไม่มี
สิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงาน แต่จากหลักกฎหมายในคดี Blanco เมื่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นสืบเน่ืองมาจากการบริการสาธารณะ หลักกฎหมายท่ีนํามาปรับใช้น้ันไม่จําเป็นต้องเป็นหลัก
กฎหมายแพ่ง ดังน้ัน  หากอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ไม่มีความผิด หน่วยงาน
จําต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหน้าที่84 

ต่อมาศาลปกครองโดยสภาแห่งรัฐ (ศาลปกครองสูงสุด) ได้วางหลักกฎหมาย
คดีความรับผิดสําหรับความผิด ในคดี Tomaso Grecco85 โดยคดีน้ี นาย Grecco ได้ฟ้องร้องรัฐให้
รับผิดชอบในความเสียหายที่ตนได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนซึ่งเกิดขึ้นในเหตุการณ์ชุลมุนเน่ืองจากมี
วัวคลั่งหนีออกมาจากคอกไล่ขวิดฝูงชน โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ยิงกระสุนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และ สภาแห่งรัฐเห็นว่า จากกระบวนพิจารณาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากระสุนปืนดังกล่าวเกิดขึ้นจาก

                                           
81วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ: ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมาย
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ความผิดของการดําเนินการบริการสาธารณะ (Faute De Service) ซึ่งฝ่ายปกครองจะต้องรับผิด 
นอกจากน้ี ผู้ฟ้องคดีมิได้ฟ้องขอเพิกถอนคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสงครามที่ปฏิเสธ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตน สภาแห่งรัฐจึงยกคําฟ้องของผู้ฟ้องคดี และในเร่ืองความรับผิดของ
รัฐน้ัน บรรทัดฐานของศาลปกครองฝร่ังเศสก่อนปี ค.ศ. 1905 ยังคงใช้หลักเรื่องรัฐไม่ต้องรับผิดในการ
กระทําใด ๆ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ในคดี Tomaso 
Grecco ศาลได้กลับหลักความไม่ต้องรับผิดของรัฐเพ่ือการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถึงแม้ว่าผล
ของคําพิพากษา คือ  ยกฟ้อง แต่เหตุผลที่ศาลอ้างมิใช่หลักความไม่ต้องรับผิดของรัฐอีกต่อไป แต่ศาล
ยอมรับว่ารัฐจําต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเพ่ือความผิดอันเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยศาลเห็นว่า ในคดีน้ี ไม่มีความผิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ัน 
รัฐจึงไม่ต้องรับผิด86 ต่อมาสภาแห่งรัฐ (ศาลปกครองสูงสุด) ได้มีคําพิพากษากลับหลักกฎหมายความ
รับผิดสําหรับความผิด  (La Responsabilité Pour Faute) ในคดี Tomaso Grecco  ที่กล่าวถึง
ข้างต้น โดยสภาแห่งรัฐได้วางหลักกฎหมายความรับผิดโดยปราศจากความผิด ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 

2) ความรับผิดโดยปราศจากความผิด (La Responsabilité Sans Faute) 
คดีที่ วางหลักกฎหมายความรับผิดโดยปราศจากความผิด  คือ  คดี 

Lecomte87 โดยคดี Lecomte มีข้อเท็จจริงว่าเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 1945 เวลาประมาณ 5 ทุ่ม  
ที่มุมถนนแวร์ซายส์และถนนเอ๊กเซลแมนส์ เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ล้อมจับกุมรถยนต์คันหน่ึงซึ่งฝ่าฝืน
สัญญาณให้หยุดรถของเจ้าหน้าที่ตํารวจ และพุ่งเข้าชนเพ่ือฝ่าด่านตรวจ ตํารวจนายหน่ึงได้ยิงปืนเพ่ือ
สกัดคนขับรถคันดังกล่าว กระสุนปืนถูกทางเท้าและแฉลบไปถูกนาย Lecomte ซึ่งยืนอยู่หน้าบาร์
เสียชีวิต สภาแห่งรัฐ (ศาลปกครองสูงสุด) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สําหรับคําฟ้องโต้แย้งเมืองปารีสน้ัน 
จากสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เมืองปารีสไม่ต้องรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะความ 
รับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายเป็นหน้าที่ของรัฐ ดังน้ัน การที่ศาลช้ันต้นไม่รับคําฟ้องที่เมืองปารีสเป็น  
ผู้ถูกฟ้อง  จึงชอบแล้ว ส่วนคําฟ้องโต้แย้งรัฐน้ัน สภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่า แม้ว่าโดยหลักบริการสาธารณะ
เก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยจะต้องรับผิดในความเสียหาย ก็ต่อเมื่อความเสียหายน้ันเกิดจาก
การกระทําผิดที่มีลักษณะร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ของตนในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ฝ่ายปกครองต้องรับผิด
แม้จะไม่มีการกระทําความผิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทําหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยได้ใช้อาวุธหรือ
เครื่องมือใด ๆ ที่มีลักษณะก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษต่อบุคคลหรือทรัพย์สินและความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นมีมากเกินกว่าที่เอกชนจะรับไว้ได้เองเพ่ือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของบริการสาธารณะ 
นอกจากน้ีปรากฏว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากความประมาทของผู้ตาย แม้ความตายของ 
นาย Lecomte จะมิได้เกิดจากความผิดร้ายแรงของเจ้าหน้าที่  แต่รัฐก็ต้องรับผิดในอุบัติเหตุดังกล่าว 
และข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวน ศาลยังไม่อาจกําหนดจํานวนความเสียหายให้ได้ จึงสั่งให้ส่งเร่ืองไป
ยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนความเสียหาย โดยคดี Lecomte เป็นคดีเก่ียวกับ
ความรับผิดของฝ่ายปกครองเพ่ือความเสียหายซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคม โดยฝ่ายปกครองต้องรับผิดแม้ความเสียหายจะมิได้เกิดจากความผิดก็ตาม 

                                           
86เรื่องเดียวกัน, หน้า 340. 
87เรื่องเดียวกัน, หน้า 351-352. 
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หากความเสียหายน้ันเกิดจากอาวุธที่มีอันตรายและมีความเส่ียงภัยในการใช้เป็นพิเศษ ทั้งน้ี เพราะ
หลักความรับผิดเพ่ือความผิดร้ายแรงนั้น ก่อให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมากต่อผู้เสียหายในคดีประเภทน้ีที่
ต้องรับเคราะห์ในคดีที่ตนมิได้มีส่วนก่อขึ้น ขณะที่ฝ่ายปกครองหลุดพ้นจากความรับผิดทั้งปวง เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ถึงความร้ายแรงของความผิดที่เจ้าหน้าที่ได้กระทํา ทําให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็น
ธรรม88 

3.2.1.3 ประเภทความรับผิดของรัฐ 
ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายปกครองเกี่ยวกับเร่ืองละเมิดแยก

ต่างหากจากกฎหมายเอกชน และยอมรับกันมานานแล้วว่ารัฐจะต้องรับผิดชอบในการกระทําของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สําหรับเร่ืองละเมิดทางปกครองได้วางหลักไว้ว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะเพ่ือความ
เหมาะสมของระบบราชการและการประสานสิทธิและประโยชน์ของรัฐและเอกชน (คดี Blanco,T.C., 
Feb.1873) และจากหนังสือ French Administrative Law ได้แบ่งประเภทความรับผิดของรัฐ
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. การกระทําผิดส่วนตัว (Faute Personelle) 2. การกระทําผิดในหน้าที่ 
(Faute De Service) และ 3. ความผิดร่วมกันหรือความรับผิดร่วม (Cumul หรือ Cumul De 
Responsabilités)89 โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

1) การกระทําผิดส่วนตัว (Faute Personelle) เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทําละเมิดโดยวัตถุประสงค์ส่วนตัว กรณีน้ีเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการเยียวยาผู้เสียหาย 
โดยรัฐจะไม่เข้าไปร่วมรับผิดด้วย90 หรือกล่าวได้ว่า “ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตัดความผิดของอีก
ฝ่ายหน่ึง”  โดยศาลที่มีเขตอํานาจในคดีคือศาลยุติธรรม และพิจารณาโดยใช้หลักกฎหมายเอกชน91 

2) การกระทําผิดในหน้าที่ (Faute De Service) เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนในการปฏิบัติหน้าที่และไม่มีวัตถุประสงค์ไม่ชอบเป็นส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปะปนในการกระทํา  ในกรณีน้ีรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายโดยตรง โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดชอบและจะไม่ถูกฟ้องเป็นการส่วนตัว92 ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคือ ศาล
ปกครอง93 

สําหรับความเป็นมาของการแบ่งประเภทความรับผิดของรัฐออกเป็นการ
กระทําผิดส่วนตัว (Faute Personelle) และการกระทําผิดในหน้าที่ (Faute De Service) น้ัน เกิด 

                                           
88เรื่องเดียวกัน, หน้า 352. 
89L. N. Brown and J. F. Garner, French Administrative Law, 2nd ed. (London: 

Butterworths, 1973, Pp. 99-109. 
90ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, “บันทึกเรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(เอกสารประกอบการพิจารณาคําร้องทุกข์ของนายวิชัย วิทยากูล),” วารสารกฎหมายปกครอง 14, 3 
(ธันวาคม 2538): 62. 

91นิพนธ์ ฮะกีมี, เรื่องเดิม, หน้า 15. 
92ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, เรื่องเดิม, หน้า 62. 
93นิพนธ์ ฮะกีมี, เรื่องเดิม, หน้า 14. 
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จากคําพิพากษาของศาลคดีขัดกันในคดี Pelletier94 ซึ่งวางหลักในกรณีที่รัฐต้องรับผิดสําหรับ
ความผิด (Responsabilité Pour Faute) โดยมีข้อเท็จจริง คือ นาย Pelletier ได้ฟ้องการกระทําของ
นายพล De Ladmirault ผู้บัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตจังหวัด Oise นายชอบแปง  
ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายเลอโดต์ สารวัตรตํารวจแห่งเมือง Creil ที่สั่งปิดหนังสือพิมพ์ของนาย 
Pelletier ต่อศาลช้ันต้นแห่งเมือง Senlis โดยขอให้ศาลสั่งให้เปิดหนังสือพิมพ์ที่ถูกสั่งให้ปิดโดย  
ไม่ชอบและให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลคดีขัดกันพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การส่ังปิดหนังสือพิมพ์โดยนายพล De Ladmirault ในฐานะผู้บัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็น
การกระทําเพ่ือป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของเมือง ซึ่งเป็นการใช้อํานาจมหาชนโดยอาศัย
อํานาจพิเศษตามมาตรา 9 ข้อ 4 แห่งรัฐบัญญัติลงวันที่ 9 สิงหาคม 1849 เก่ียวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ดังน้ัน ความรับผิดที่เกิดจากการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายจึงเป็นความรับผิดของรัฐบาล
ซึ่งเป็นผู้มอบอํานาจให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยที่ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการกระทําทางปกครอง
ของผู้ใช้อํานาจทางปกครองดังกล่าวและไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อํานาจ  มีการกระทําอ่ืนใดที่แสดง
ให้เห็นว่าเป็นการกระทําส่วนตัว หากพิจารณาโดยถ่องแท้แล้ว การฟ้องคดีของนาย Pelletier 
ดังกล่าวมุ่งโต้แย้งการกระทําที่ผู้ถูกฟ้องคดีกระทําในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจสั่งการ ดังน้ัน ศาล
ช้ันต้นแห่งเมือง Senlis จึงไม่มีเขตอํานาจเหนือคดีดังกล่าว95 

3) ความผิดร่วมกันหรือความรับผิดร่วม (Cumul หรือ Cumul De 
Responsabilités) เป็นกรณีการกระทําละเมิดที่มีความรับผิดผสมกันทั้งความรับผิดของรัฐและของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการส่วนตัว ขอบเขตความรับผิดในประเภทน้ีค่อนข้างจะกว้างขวางโดยเป็น
นโยบายทางกฎหมายที่จะช่วยผู้เสียหายให้ได้รับการเยียวยาเพราะอาจเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ         
ไม่มีเงินพอจะชดใช้ และรัฐสมควรมีระบบในการบริหารที่จะคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสม ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นส่วนตัวหรือจะฟ้องรัฐโดยตรงก็ได้ 
ส่วนในระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีการฟ้องไล่เบ้ียกันได้ตามความรุนแรงแห่งการกระทํา96 

สําหรับความเป็นมาของการแบ่งประเภทความรับผิดของรัฐออกเป็นความผิด
ร่วมกัน เกิดจากการวางหลักกฎหมายเรื่องความผิดร่วม (Cumul De Fautes) ในคดี  Anguet97 โดย
คดีน้ี นาย Anguet ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปติดต่อทําธุรกรรมที่เคาน์เตอร์ของที่ทําการไปรษณีย์สาขาถนน
ฟิลล์  ดู  คาล์แวร์ ในเวลาสองทุ่มครึ่ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1908 และที่ทําการไปรษณีย์ได้ปิด
ประตูก่อนเวลาที่กําหนด ทําให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถออกจากอาคารที่ทําการโดยใช้ประตูที่เปิดให้
บุคคลทั่วไปเข้าออกได้ และเจ้าหน้าที่คนหน่ึงได้แนะนําให้ผู้ฟ้องคดีออกทางประตูซึ่งปกติเป็นประตู
เข้าออกที่สงวนไว้สําหรับเจ้าหน้าที่ที่ทําการไปรษณีย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ประตูทางออกดังกล่าว และ
ได้ถูกเจ้าหน้าที่ผลักอย่างรุนแรงให้ออกจากอาคารที่ทําการไปรษณีย์อันมีผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บ  
ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากไปรษณีย์ และสภาแห่งรัฐ (ศาลปกครองสูงสุด) เห็นว่า

                                           
94บุบผา อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 337-338. 
95เรื่องเดียวกัน, หน้า 337. 
96ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, เรื่องเดิม, หน้า 62. 
97บุบผา อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 341-342. 



43 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว แม้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ฟ้องคดีจะมาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่มี
ลักษณะเป็นความผิดส่วนตัว แต่หน่วยงานก็มีส่วนผิดที่ปิดประตูเข้าออกก่อนกําหนดเวลาอันเป็น
ความผิดของระบบการดําเนินงาน ดังน้ัน เพ่ือความเป็นธรรมจึงพิพากษาให้รัฐจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เพ่ือความเสียหายทั้งปวงแก่ผู้ฟ้องคดี จากคดีน้ี เห็นได้ว่า การกระทําความผิดทั้งสองแยกออกได้
ชัดเจนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากการกระทําสองการกระทํา คือ การกระทําความผิดของ
หน่วยงานท่ีประตูปิดก่อนกําหนด และการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่ที่ใช้กําลังผลักผู้เสียหายออก
จากประตู98 

ต่อมาแนวความคิดเรื่องความผิดร่วม (Cumul De Fautes) ของหน่วยงาน
กับเจ้าหน้าที่ในคดี Anguet ได้พัฒนาไปสู่ความรับผิดร่วม (Cumul De Responsabilités)  ในคดี 
Lemonnier99 โดยความเสียหายอาจเกิดจากการกระทําสองส่วน คือ ส่วนหนึ่งเป็นความผิดส่วนตัว
ของเจ้าหน้าที่ และอีกส่วนหน่ึงเป็นความความผิดของหน่วยงาน  โดยคดี Lemonnier น้ี เทศบาล
เมือง Roquecourbe ได้จัดงานประจําปีโดยมีการละเล่นและเกมส์ต่าง ๆ เกมส์ที่จัดทุกปีเกมส์หน่ึง 
คือ การยิงเป้าลอยนํ้าซึ่งกระทํากันเหนือแม่นํ้าสายเล็ก ๆ สายหน่ึงที่ช่ือว่า Agout ทั้งน้ี เมื่อปีที่ผ่านมา
ได้มีการจัดให้อีกฝั่งของแม่นํ้าดังกล่าวเป็นสถานที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ในวันงานประจําปีช่วงบ่าย 
ประชาชนท่ีเดินเล่นยังฝั่ งแม่ นํ้าดังกล่าวได้ร้องเ รียนว่ามีกระสุนเฉียดหูของพวกตนไปซึ่ ง
นายกเทศมนตรีของเมือง Roquecourbe เพียงแต่สั่งให้เปลี่ยนเง่ือนไขเกมส์การยิงเป้าลอยนํ้า 
เสียใหม่แต่ยังไม่เพียงพอท่ีจะทําให้เกมส์ดังกล่าวเกิดความปลอดภัยต่อประชาชน เพราะต่อมา  
นาง Lemonnier ซึ่งเดินเล่นกับสามีอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่นํ้าได้ถูกกระสุนเข้าที่แก้ม หลังจากน้ัน 
นายกเทศมนตรีจึงสั่งยกเลิกการเล่นเกมส์ดังกล่าว คู่สมรส Lemonnier ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อ
ศาลช้ันต้นแห่งเมืองคาสตร์ส แต่ศาลวิฉัยว่าไม่มีเขตอํานาจเหนือคดีดังกล่าว จึงไม่รับฟ้องไว้พิจารณา 
คู่สมรส Lemonnier ได้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เมืองตูลูส ศาลอุทธรณ์แห่งเมืองตูลูสยืนตามคําสั่งศาล
ช้ันต้นสําหรับคําฟ้องที่เรียกร้องค่าเสียหายต่อเทศบาล แต่ได้รับคําฟ้องในส่วนที่นายกเทศมนตรีต้อง
รับผิดเป็นส่วนตัวและตัดสินให้นายกเทศมนตรีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในขณะเดียวกัน
ผู้เสียหายได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเทศบาลโดยตรงด้วย แต่เทศบาลปฏิเสธ ผู้เสียหายจึงได้
อุทธรณ์คําสั่งน้ันต่อสภาแห่งรัฐ และสภาแห่งรัฐ (ศาลปกครองสูงสุด) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายเป็นผลเกิดจากความผิดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
บริการสาธารณะ โดยการกระทําดังกล่าวของเจ้าหน้าที่มีลักษณะความผิดส่วนตัวอันทําให้ศาล
ยุติธรรมได้พิพากษาให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายแล้วน้ัน แต่คําพิพากษา
ดังกล่าวก็ไม่มีผลเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายปกครองโดยตรง 
หากอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการดําเนินการบริการสาธารณะ  แต่เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ผู้เสียหายได้รับ 
ค่าสินไหมทดแทนมากกว่าที่ตนเสียหายจริง โดยการได้รับค่าสินไหมทดแทนจากคําตัดสินของศาลอ่ืน
ด้วยการกระทําเดียวกันน้ัน ศาลปกครองมีหน้าที่ต้องกําหนดสัดส่วนของความเสียหายที่ฝ่ายปกครอง
ต้องรับผิดและกําหนดวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในรูปแบบที่มิให้ผู้เสียหายได้รับค่าเสียหาย  

                                           
98เรื่องเดียวกัน, หน้า 341-342. 
99เรื่องเดียวกัน, หน้า 342-343. 
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สองต่อจากการกระทําความผิดเดียว สภาแห่งรัฐจึงวินิจฉัยว่า ให้ฝ่ายปกครองรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือความเสียหายเต็มจํานวนให้แก่ผู้เสียหาย โดยมีเง่ือนไขให้ฝ่ายปกครองรับช่วงสิทธิของ
ผู้เสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากนายกเทศมนตรีในส่วนที่เขาต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวซึ่งศาล
ยุติธรรมได้ตัดสินไปแล้ว คดีน้ีจึงเป็นก้าวสําคัญอีกก้าวหน่ึงของความรับผิดทางปกครอง ซึ่งแต่เดิมได้
แยกความรับผิดเพ่ือความผิดส่วนตัวของเจ้าหน้าที่กับความรับผิดเพ่ือความผิดของหน่วยงาน โดย
ความรับผิดแรกอยู่ในเขตอํานาจศาลยุติธรรม  ส่วนความผิดของหน่วยงานอยู่ในเขตอํานาจศาล
ปกครอง  โดยคดี Anguet สภาแห่งรัฐได้ยอมรับว่าความเสียหายหน่ึง ๆ อาจเกิดจากการกระทําสอง
ส่วนซึ่งส่วนหน่ึงเป็นความผิดส่วนตัว อีกส่วนเป็นความผิดของหน่วยงานทั้งเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
ต้องร่วมกันรับผิด แต่ในคดีนี้ศาลยอมรับเพ่ิมเติมว่า การกระทําความผิดเพียงหน่ึงเดียวสามารถ
ก่อให้เกิดความผิดร่วมได้ (Cumul De Responsabilités)100 

ในส่วนของการรับผิดร่วมกันระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ น้ัน รัฐจะใช้สิทธิไล่เบ้ีย
เฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยจงใจ หรือโดยมีเจตนาร้าย หรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงเท่าน้ัน101 

3.2.1.4 เง่ือนไขความรับผิดของรัฐ 
1) ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับความรับผิด

ของรัฐ 
รัฐจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายภายใต้เง่ือนไข 2 

ประการ102 คือ 
ประการแรก  บุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องมีความสัมพันธ์กับรัฐ

ทางใดทางหน่ึง เช่น เป็นข้ารัฐการของรัฐ และ 
ประการที่สอง การกระทําของบุคคลท่ีมีที่มีความสัมพันธ์กับรัฐ ซึ่งก่อให้เกิด

ความเสียหายน้ันจะต้องเป็นการกระทําเพ่ือบริการสาธารณะ (Service Public) ไม่ใช่การกระทํา
ในทางส่วนตัว 

2) ข้อยกเว้นและข้อจํากัดความรับผิดของรัฐ 
การกระทําที่ศาลในระบบกฎหมายฝรั่งเศสเห็นว่าอยู่นอกกรอบความรับผิด

ของรัฐ และสมควรที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องที่รัฐไม่ต้องเข้ามารับผิด ได้แก่ การกระทําทางรัฐบาล 
(Actes De Gouvernement) การกระทําในทางนิติบัญญัติ (Actes Du Pouvoir Législif) และการ
กระทําทางตุลาการ (Actes Du Pouvoir Judiciaire)103 

                                           
100เรื่องเดียวกัน, หน้า 342-343. 
101Bernard Schwartz, French Administrative Law and the Common-Law 

World (Washington Square, NY: New York University Press, 1954), Pp. 286-288. 
102วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ: ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมาย

เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ, หน้า 130-131. 
103เรื่องเดียวกัน, หน้า 132-136. 
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3.2.1.5 ข้อพิจารณาความรับผิดของรัฐ 
ความรับผิดของรัฐมีข้อพิจารณา 6 ประการคือ104 

1) ความผิด (Faute) 
ศาลคดีขัดกันได้มีคําพิพากษาในคดี Pelletier โดยสามารถแยกเขตอํานาจ

ศาลปกครองและเขตอํานาจศาลยุติธรรมในคดีเก่ียวกับความรับผิดออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ความผิดในการบริการสาธารณะ (Faute De Service) คือ การกระทําของเจ้าหน้าที่มีส่วนสัมพันธ์
กับการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของผู้น้ัน (Une Faute Non Détachable Des Fonctions) และ
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่บุคคลภายนอก กรณีน้ีถือเป็นความผิดของหน่วยงาน (Faute De 
Service) ที่จะต้องรับชดใช้ซึ่งอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง และ 2. ความผิดส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ (Faute Personelle) คือ การเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกิดจากความผิดส่วนตัว  และไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตอํานาจของศาล
ยุติธรรม105 

2) ความผิดกฎหมาย 
ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส รัฐจะเข้ารับผิดสําหรับความเสียหายที่เกิดจากการ

บริการสาธารณะในลักษณะที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และบุคคลที่ได้รับความ
เสียหายอาจขอให้มีการเพิกถอนการกระทําที่มุ่งผลในทางกฎหมายท่ีเรียกกันว่านิติกรรมทางปกครอง 
ซึ่งมี 4 ประการ คือ 1. การกระทําที่องค์กรเจ้าหน้าที่ไม่มีอํานาจ (Incompétence) 2. การกระทําผิด
แบบ (Violation Des Forms) 3. การใช้ดุลพินิจที่บิดเบือน (Détourment De Pourvoir)  และ  
4. การละเมิดกฎหมาย (Violation De La Loi) โดยบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําที่  
มุ่งผลในทางกฎหมายซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจฟ้องขอให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายเป็นอีกกระบวนพิจารณาหน่ึงก็ได้ 

3) ความเสียหาย 
ความเสียหายที่จะทําให้รัฐต้องมีหน้าที่เข้ามาชดใช้ค่าทดแทนน้ันจะต้องเป็น

ความเสียหายที่เห็นเป็นรูปธรรมและสามารถกําหนดลงไปได้ ซึ่งเป็นความเสียหายในปัจจุบันและใน
อนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน รัฐย่อมมีหน้าที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นน้ัน 

4) ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล ระบบกฎหมาย

ฝรั่งเศสจะคํานึงว่าถ้าไม่มีเง่ือนไขหรือสาเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น จะเกิดความเสียหายขึ้นหรือไม่  
โดยคํานึงถึงเง่ือนไขหรือสาเหตุทุกประการ แต่ในที่สุดแล้วเง่ือนไขที่ถือเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดผล คือ 
เง่ือนไขหรือสาเหตุโดยตรงที่นําไปสู่ความเสียหาย (Cause Immediate Et Direct) 

5) ลักษณะของค่าเสียหาย 
การชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครองใน

ระบบกฎหมายฝรั่งเศสเป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงิน 

                                           
104เรื่องเดียวกัน, หน้า 136-145. 
105บุบผา อัครพิมาน, เรื่องเดิม, หน้า 338. 
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6) เหตุยกเว้นหรือลดหย่อนความรับผิด 
ในระบบกฎหมายฝร่ังเศสได้แยกเหตุยกเว้นหรือลดหย่อนความรับผิดของรัฐ

ไว้ 4 ประการ คือ 1. กรณีที่ความเสียหายเกิดจากความผิดของผู้เสียหายเอง (La Faute De La 
Victime) 2. กรณีที่ความเสียหายเกิดจากการกระทําของบุคคลที่สาม (Le Fait Du Tiers) 3. กรณีที่
เป็นเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) และ 4. กรณีที่เป็นอุบัติเหตุ (Cas Fortuit) 

3.2.1.6 การเยียวยาความเสียหาย 
ความรับผิดของรัฐทําให้รัฐผูกพันที่จะต้องเยียวยาความเสียหายให้แก่เอกชนผู้เสียหาย

จากการกระทําของรัฐด้วยการชดใช้ค่าเสียหายให้เท่ากับความเสียหายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
โดยรูปแบบของการเยียวยาความเสียหายน้ัน มีการแบ่งแยกระหว่างการเยียวยาความเสียหาย
ออกเป็น 2 ประเภทคือ106 

1) การทําให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่จะได้รับความ
เสียหาย 

2) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันได้แก่การจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหายตาม
จํานวนความเสียหายที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม สภาแห่งรัฐเคยวินิจฉัยว่า ตามหลักในเรื่องการแบ่งแยก
อํานาจหน้าที่ ห้ามมิให้สภาแห่งรัฐวินิจฉัยให้มีการเยียวยาความเสียหายตามความเป็นจริงตามคําขอ
ของผู้เสียหาย หรือเป็นผู้สั่งให้ฝ่ายปกครองดําเนินการดังกล่าว ดังน้ัน การชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน  
จึงเป็นรูปแบบเดียวที่มีใช้อยู่ในกฎหมายปกครอง อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นในบางกรณีที่ศาลจะมีคําสั่ง
ให้ฝ่ายปกครองจ่ายเงินเพ่ือชดเชยความเสียหาย โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองที่จะเยียวยาความ
เสียหายตามความเป็นจริงแทนได้ด้วย 

3.2.1.7 ประเภทคดีปกครอง 
การแบ่งประเภทคดีปกครองในระบบกฎหมายของประเทศฝร่ังเศสพิจารณาจาก

สภาพ (Nature) และขอบเขต (Étendue) ของอํานาจศาลปกครองดังน้ี107  
1) คดีที่ศาลมีอํานาจเต็ม (Contentieux De Pleine Juridiction) หมายถึง 

คดีที่ศาลใช้อํานาจของตนอย่างเต็มรูปที่สุด โดยการพิพากษาคดีระหว่างฝ่ายปกครองและ 
ผู้ฟ้องคดีจะเสมือนหน่ึงที่ศาลยุติธรรมกระทําระหว่างคู่ความทางแพ่งและโดยเฉพาะอย่างย่ิงโดยการ
พิพากษาให้มีการรับผิดเป็นตัวเงิน หรืออาจแก้ไขคําสั่งทางปกครองได้ทั้งหมดหรือบางส่วน เรื่อง  
หลัก ๆ ที่อยู่ในคดีปกครองประเภทน้ีได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือเรื่องเกี่ยวกับ
ค่าเสียหายทางสัญญาหรือละเมิด  

                                           
106สุรพล นิติไกรพจน์ และคนอ่ืน ๆ, รายงานการวิจัย เรื่อง หลักกฎหมายปกครองฝร่ังเศส 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานศาลปกครอง, 2545), หน้า 276. 
107สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานการวิจัย เรื่อง ความ

เก่ียวพันและการแบ่งอํานาจ และเขตอํานาจระหว่างศาลปกครองหรือระหว่างศาลปกครองกับ
ศาลอ่ืน (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานศาลปกครอง, 2547), หน้า 9-10. 
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2) คดีเก่ียวกับการยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง (Le Contentieux 
De L’annulation) ในคดีประเภทน้ี อํานาจของศาลจะจํากัดอยู่เพียงการให้ยกเลิกหรือเพิกถอนการ
กระทําของฝ่ายปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมายเท่าน้ัน 

3) คดีที่ เ ก่ียวกับการตีความ  (Le Contentieux De L’interprétation)  
ได้แก่ กรณีที่ศาลปกครองตีความหมายของนิติกรรมทางปกครอง หรือกรณีที่ศาลประกาศว่านิติกรรม
ทางปกครองอันหน่ึงอันใดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นกระบวนการเก่ียวกับ “การวินิจฉัยปัญหา
เบ้ืองต้น” จากคดีที่ศาลยุติธรรมรับพิจารณาอยู่และส่งประเด็นมาให้ศาลปกครองพิจารณา 

4) คดีที่เก่ียวกับการสั่งลงโทษ (Le Contentieux De La Répression) 
กรณีเป็นเรื่องที่ศาลมีอํานาจสั่งลงโทษแก่ผู้ที่กระทําความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการรักษาสาธารณ
สมบัต ิของแผ่นดิน หรือกรณีที่ศาลสั่งลงโทษทางวินัย 
 

3.2.2 เขตอํานาจศาลในคดีเก่ียวกับความรบัผิดของรัฐในประเทศฝรั่งเศส 
3.2.2.1 เขตอํานาจศาลในประเทศฝร่ังเศส 
ประเทศฝร่ังเศสได้ใช้ระบบศาลคู่ (La Dualité Des Ordres De Juridiction) คือ 

ระบบที่ศาลยุติธรรมและศาลปกครองแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยต่างมีวิธีพิจารณาคดีนับแต่ศาล
ช้ันต้นจนกระทั่งถึงศาลสูงสุดเป็นของตนเองโดยอิสระ 

3.2.2.2 ปัญหาเขตอํานาจศาลท่ีขัดกันระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม 
กรณีเกิดปัญหาเขตอํานาจศาลท่ีขัดกันระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม ประเทศ

ฝรั่งเศสมีหลักการที่ใช้ในการช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล 2 หลักการคือ 
1) หลักการของฝ่ายปกครองกับเอกสิทธ์ิอันได้มาจากอํานาจมหาชน108 

(1) ฝ่ายปกครองไม่จําต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของศาลยุติธรรม โดยใน
กรณีของประเทศฝร่ังเศสน้ัน เป็นผลสืบเน่ืองที่พึงอธิบายได้จากประวัติศาสตร์ กล่าวคือ บรรดา
ผู้ก่อการอภิวัฒน์ฝรั่งเศส (Les Assemblées Révolutionnaires) นับแต่ปี ค.ศ. 1789 เป็นต้นมาได้
แสดงเจตนารมณ์มุ่งแบ่งแยกระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (Le Principe De Séparation 
Des Autorités Administrative Et Judiciaire) ทั้งน้ี ได้มีการสร้างสถาบันช้ีขาดปัญหาความขัดกัน
ระหว่างการใช้อํานาจของฝ่ายปกครองกับศาลยุติธรรม รวมทั้งสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับ
การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองกับศาลยุติธรรม 

(2) ความเป็นอิสระของฝ่ายปกครองจากศาลปกครอง กล่าวคือ ฝ่าย
ปกครองสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยการใช้เอกสิทธ์ิอันได้มาจากอํานาจมหาชน นับต้ังแต่นิติกรรมทาง
ปกครอง (L’ Acte Administratif) ได้ผ่านกระบวนการจัดทําอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามแบบพิธี
แล้ว ทั้งน้ี ไม่จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตจากศาลปกครองซึ่งเป็นองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่
ในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครองในการใช้อํานาจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 

                                           
108เจตน์ สถาวรศลีพร, “ความทั่วไปว่าด้วยการช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลในระบบ

กฎหมายฝร่ังเศส,” ใน รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 4: กฎหมายปกครองต่างประเทศ 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานศาลปกครอง, 2551), หน้า 230-231. 
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แต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่า ศาลปกครองจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบฝ่ายปกครองได้ใน
ภายหลังที่นิติกรรมทางปกครองมีผลใช้บังคับแล้วเท่าน้ัน 

(3) เอกสิทธ์ิของฝ่ายปกครองอันได้จากอํานาจมหาชน มีข้อจํากัด ดังน้ี 
(3.1) การอ้างเอกสิทธ์ิของฝ่ายปกครอง คือ การอ้างเพ่ือการปฏิบัติ

หน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้องดําเนินการตามท่ีกฎหมายให้อํานาจ ทั้งในแง่แบบพิธีและในแง่เน้ือหา 
(3.2) การอ้างเอกสิทธ์ิน้ัน สามารถถูกตรวจสอบได้โดยกระบวนการ

ยุติธรรมทางปกครอง ซึ่งมีศาลปกครองเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ดําเนินกระบวนพิจารณา ดังน้ัน จึงเป็น
การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือเอกชนที่ผลประโยชน์ของตนถูกกระทบกระเทือนจากการอ้างเอกสิทธ์ิ
ของฝ่ายปกครอง สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอรับการเยียวยาความเสียหาย 

(3.3) การอ้างเอกสิทธ์ิ หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนําไปสู่การก่อ
ให้เอกชนได้รับความเสียหาย ฝ่ายปกครองพึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เอกชนน้ัน ๆ ซึ่ง
ความรับผิดน้ีเป็นการลงโทษฝ่ายปกครองจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เอกชน และเพ่ือเยียวยาความเสียหายให้แก่เอกชน 

2) หลักการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ระหว่างฝ่ายปกครองกับศาลยุติธรรม109 
(1) ระบบศาลคู่กับความขัดกันระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม 
ระบบศาลคู่ (La Dualité Des Ordres De Juridiction) อาจนํามาซึ่ง

ปัญหาความขัดกันของอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม 
(2) การแก้ปัญหาความขัดกันระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครองของ

ระบบกฎหมายฝรั่งเศส 
ระบบกฎหมายฝร่ังเศสได้สถาปนาองค์กรวินิจฉัยช้ีขาดความขัดกัน

ระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครองข้ึน ตามพระราชบัญญัติลงวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1872  (La 
Loi Du 24 Mai 1872) โดยให้ช่ือว่า “Le Tribunal Des Conflits” หรือเรียกว่า “ศาลช้ีขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาล” 

(3) อํานาจหน้าที่ต่าง ๆ ของศาลช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล  (Les 
Divers Chef De Compétence Du Tribunal Des Conflits) ในส่วนที่เก่ียวด้วยปัญหาความขัดกัน 

ศาลช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลมีหน้าที่หลักในการยุติปัญหา 2 
ประการ คือ  

(3.1) ความขัดกันเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลต่างระบบ (Les 
Conflits  D’Attribution) เป็นการขัดกันของอํานาจหน้าที่ (Les Conflits De Compétence) โดย
ความขัดกันแห่งอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลต่างระบบมีผลมาจากการที่ศาลแต่ละศาลซึ่งอยู่ต่างระบบ
กัน สามารถตีความหลักพ้ืนฐานแห่งการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ (Le Principle Fundamental De 
Partage Des Compétences)  แตกต่างกันออกไปได้ 

การขัดกันอันเน่ืองมาจากอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล แบ่งออกได้เป็น 
2 กรณี คือ 

                                           
109เรื่องเดียวกัน, หน้า 232-245. 
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(3.1.1) กรณีความขัดกันอันเน่ืองมาจากต่างอ้างว่าตนมี
อํานาจหน้าที่หรือความขัดกันเชิงบวก (Le Conflit Positif) 

กรณีของประเทศฝรั่งเศส การขัดกันประเภทน้ี คือ กรณีที่ ผู้มี
ส่วนได้เสียในกรณีพิพาทโต้แย้งกับองค์กรฝ่ายปกครองนําคดีมาฟ้องต่อศาลยุติธรรม และ 
ศาลยุติธรรมรับคดีไว้พิจารณาด้วย เห็นว่าอยู่ในอํานาจพิพากษาของตน แต่องค์กรฝ่ายปกครองได้
โต้แย้งเรื่องอํานาจศาลของศาลยุติธรรม 

องค์กรฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส 
ก่อกําเนิดขึ้นมาและดํารงอยู่บนหลักการที่ ว่า บรรดาข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างฝ่ายปกครองกับ
บุคคลภายนอก อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรฝ่ายปกครองน้ัน ไม่อาจถูกพิจารณา
ตรวจสอบได้โดยสถาบันศาลยุติธรรม องค์กรฝ่ายปกครองจะถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองเท่าน้ัน 
การที่องค์กรฝ่ายปกครองโต้แย้งอํานาจของศาลยุติธรรมน้ัน มิใช่เป็นการดําเนินการเพ่ือศาลปกครอง 
แต่การกระทําดังกล่าวเพ่ือมุ่งปกป้องตนเองด้วยการอ้างความชอบธรรมจากการคุ้มกันโดยสิ้นเชิงมิให้
ศาลยุติธรรมพิจารณาข้อพิพาทอันเก่ียวด้วยองค์กรฝ่ายปกครองเป็นสําคัญ จึงเรียกว่า “ความขัดกัน
เชิงบวก” 

(3.1.2) กรณีความขัดกันอันเน่ืองมาจากต่างปฏิเสธว่าตนมี
อํานาจหน้าที่หรือความขัดกันเชิงลบ (Le Conflit Négatif) 

กรณีน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีย่ืนฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม แต่
ศาลยุติธรรมไม่รับคําฟ้อง โดยอ้างว่าตนไม่มีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาในคดีน้ี และลักษณะคดี
เช่นน้ีอยู่ในอํานาจของศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีเดียวกันไปย่ืนฟ้องต่อศาลปกครอง ศาล
ปกครองก็ปฏิเสธไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา ด้วยเหตุที่ ว่าศาลปกครองไม่มีอํานาจ โดยเห็นว่า 
ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีน้ี  ด้วยเหตุน้ีจึงเรียกว่า “ความขัดกันเชิงลบ” 

(3.2) ความขัดกันของคําพิพากษา (Les Conflits De Décisions 
Ou Contrariété De Jugements) 

ความขัดกันของคําพิพากษามีความแตกต่างจากการขัดกันของ
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาลต่างระบบ (Les Conflits D’Attribution) เน่ืองจากการขัดกันของ  
คําพิพากษา ไม่ได้มีสถานะเป็นการขัดกันของอํานาจหน้าที่ (Les Conflits De Compétence) โดย
การขัดกันของคําพิพากษา เป็นกรณีของการท่ีมีการฟ้องคดีเดียวกันในศาลทั้ง 2 ระบบ คือ ศาล
ปกครองและศาลยุติธรรม  ซึ่งศาลแต่ละศาลมีอํานาจในการพิจารณาคดี และต่างได้ดําเนินกระบวน
พิจารณาถึงที่สุดจนมีคําพิพากษา แต่คําพิพากษาของทั้งสองศาล มิได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ
การขัดกันของคําพิพากษาก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าในบทที่ 3 หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐและเขตอํานาจศาลใน
คดีเก่ียวกับความรับผิดของรัฐในต่างประเทศน้ัน ในส่วนของประเทศเยอรมันเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดได้มีระบบกฎหมาย 2 ระบบ คือ ระบบกฎหมายเอกชนหรือละเมิดทางแพ่งและระบบกฎหมาย
มหาชนหรือละเมิดของฝ่ายปกครอง โดยให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมทั้ง 2 ระบบ กล่าวคือ  คดีละเมิด
ทางแพ่งตามมาตรา 823 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน และคดีละเมิดของฝ่ายปกครองตาม
มาตรา 839 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมตามมาตรา 34 ของ
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รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมัน ดังน้ัน ประเทศเยอรมันจึงไม่มีปัญหากรณีเขตอํานาจระหว่างศาลใน
คดีความรับผิดทางละเมิด แต่ในคดีอ่ืน ๆ ที่มีปัญหาเรื่องเขตอํานาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมกับศาล
ปกครอง น้ัน ใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญแห่งศาล หรือ Gerichtsverfassungsgesetz  (GVG) ในการ          
ช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล 

ในส่วนของประเทศฝร่ังเศส คดีความรับผิดทางละเมิดได้มีการแยกระบบกฎหมายและระบบ
ศาล คือ ระบบกฎหมายเอกชนหรือละเมิดทางแพ่งให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมตามมาตรา 1382 และ
มาตรา 1383 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส โดยศาลยุติธรรมจะวินิจฉัยให้ผู้กระทําละเมิดชดใช้
ค่าเสียหายได้ ต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรรองรับ และระบบกฎหมายมหาชนหรือละเมิดของฝ่าย
ปกครอง ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา คือ ศาลท่ีมีอํานาจเต็ม 
(Contentieux De Pleine Juridiction) ในกรณีปัญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลในคดีความรับผิดทาง
ละเมิดน้ัน ประเทศฝร่ังเศส ให้เขตอํานาจศาลเดียว คือ ศาลปกครอง โดยใช้หลักกฎหมายทั่วไปผสม
กับหลักบริการสาธารณะจึงสามารถพัฒนาระบบกฎหมายมหาชนเก่ียวกับละเมิดของฝ่ายปกครองได้ 
ดังน้ัน  จึงไม่มีปัญหากรณีเขตอํานาจระหว่างศาลในคดีความรับผิดทางละเมิด  แต่ในคดีอ่ืน ๆ ที่มี
ปัญหาเรื่องเขตอํานาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครอง  ประเทศฝร่ังเศสมีกฎหมายที่ใช้
บังคับในการแก้ไขปัญหาเขตอํานาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครอง คือ พระราชบัญญัติ  
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1872 (La Loi Du 24 Mai 1872) โดยให้ช่ือว่า “Le Tribunal Des 
Conflits” ซึ่งหมายถึง “ศาลช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล” หรือ “ศาลคดีขัดกัน” 

สําหรับประเทศไทย คดีความรับผิดทางละเมิดมีหลักกฎหมายเดียว คือ ละเมิดของเอกชน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใช้หลักกฎหมายเรื่องละเมิดของเอกชนหรือละเมิดทาง
แพ่งในระบบกฎหมายเอกชน โดยอยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม และนําหลักกฎหมายเรื่องละเมิดในระบบ
กฎหมายเอกชนมาใช้กับระบบกฎหมายมหาชนหรือละเมิดทางปกครองด้วยในฐานะบทกฎหมายที่
ใกล้เคียงอย่างย่ิง (Analogy) โดยอยู่ในอํานาจศาลปกครอง ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนของ
หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และเขตอํานาจศาลในคดีเก่ียวกับความ  
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยในบทท่ี 4 ต่อไป 



 

บทท่ี 4 
 

หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และเขตอํานาจศาล
ในคดีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย 

การศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และเขตอํานาจศาลในคดี
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย ผู้ศึกษาขอจําแนกรายละเอียด ดังน้ี 
 
4.1 หลักกฎหมายว่าดว้ยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
 

ในระบบกฎหมายไทยได้พัฒนาหลักกฎหมายความรับผิดของรัฐที่รัฐต้องรับผิดจากหลัก
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้ังแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมาจนถึง พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 20 ปี
โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
 

4.1.1 พระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
เมื่อศึกษาประวัติความเป็นมาเก่ียวกับคดีละเมิดในระบบกฎหมายไทย ก่อนปี พ.ศ. 2539  

ที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จะประกาศใช้น้ัน ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยยังคงเป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 5 ละเมิด มาตรา 420–452 เช่นเดียวกับความรับผิดของเอกชนทั่วไป ซึ่งพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยอาจแบ่งได้เป็นสามช่วงเวลาคือ110 

ยุคแรก เป็นช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 น้ัน ประเทศไทยใช้หลักรัฐ  
ไม่ต้องรับผิด 

ยุคที่สอง เป็นช่วงเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2475–พ.ศ. 2539 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมา
เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่เป็นช่วงเวลาก่อนจะได้ตรากฎหมายความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ขึ้นใช้บังคับ ประเทศไทยใช้หลักรัฐต้องรับผิด โดยใช้ลักษณะ 5 ละเมิด แห่งบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้ในกรณีการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการกับเจ้าหน้าที่น้ัน มีลักษณะเป็นนายจ้างกับลูกจ้าง ตามมาตรา 
                                           

110สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
การพัฒนาปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่รัฐ 
(กรุงเทพมหานคร: กรมบัญชีกลาง, 2550), หน้า 12. 
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76 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกรณีเจ้าหน้าที่หลายคนร่วมกันกระทําละเมิด จะต้อง
รับผิดอย่างลูกหน้ีร่วม 

ยุคที่สาม เป็นช่วงเวลาต้ังแต่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ได้ประกาศใช้เป็นต้นมาจนถึง พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูประบบราชการไทย และเพ่ือให้
ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ โดยกําหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ให้แตกต่างจากบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีสาระสําคัญดังน้ี 

4.1.1.1 เหตุผลในการตรากฎหมาย 
การตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีเหตุผล  

3 ประการคือ111 
ประการแรก การที่เจ้าหน้าที่ดําเนินกิจการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐน้ัน หาได้

เป็นไปเพ่ือประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณี
ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิด
ในการกระทําต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทําให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบ้ียเอาจากเจ้าหน้าที่เต็มจํานวนน้ัน ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดย
ความไม่ต้ังใจหรือความผิดพลาดเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่ 

ประการที่สอง การนําหลักเรื่องลูกหน้ีร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับให้
เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบ 
โดยไม่คํานึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม  
แก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบ่ันทอนกําลังขวัญในการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็น
ปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจดําเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบ
ที่จะเกิดแก่ตน 

ประการที่สาม การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมการทํางานของเจ้าหน้าที่    
ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกส่วนหน่ึง อันเป็น
หลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว ดังน้ัน จึงสมควรกําหนดให้
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทําเพ่ือการ
เฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเท่าน้ัน และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคน
มิให้นําหลักเรื่องลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของรัฐ 
 

                                           
111พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539, เรื่องเดิม, หน้า 29. 
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4.1.1.2 สาระสําคัญของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีสาระสําคัญดังน้ี112 

1) ผู้กระทําละเมิด คือ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมี 2 ฐานะคือ 

                                           
112พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ไม่ได้กําหนดกฎหมาย

สารบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไว้โดยเฉพาะ โดยให้นําหลักกฎหมายเรื่องละเมิดตาม
มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยมาตรา 420 บัญญัติ
ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่
ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้น้ันทําละเมิด
จําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน” มาตรา 421 บัญญัติว่า “การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหาย
แก่บุคคลอ่ืนน้ัน ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย” และมาตรา 422 บัญญัติว่า “ถ้าความ
เสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพ่ือจะปกป้องบุคคลอ่ืน ๆ ผู้ใดทํา
การฝ่าฝืนเช่นว่าน้ัน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้น้ันเป็นผู้ผิด” โดยมาตรา 420 มีต้นแบบจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 823 บัญญัติว่า “ผู้ใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทําต่อ
บุคคลอ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมายทําให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรอื
สิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด จําต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทํา
น้ัน” ทั้งน้ี ระบบกฎหมายไทยแตกต่างจากระบบกฎหมายเยอรมัน โดยระบบกฎหมายเยอรมันมีการ
กําหนดหลักกฎหมายเรื่องละเมิดของเอกชนตามหลักกฎหมายเอกชนไว้ในมาตรา 823 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมัน และละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามหลักกฎหมายมหาชนไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมัน มาตรา 839 บัญญัติว่า “1. ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ต่อหน้าที่ตามตําแหน่งอันมีหน้าที่ต่อบุคคลที่สาม บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่สาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการน้ันด้วยความประมาทเลินเล่อ 
สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายดังกล่าวน้ัน ย่อมเกิดมีขึ้นเฉพาะหากปรากฏว่า
ผู้เสียหายไม่อาจเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการอ่ืน 2. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิด
ต่อหน้าที่กรณีเก่ียวกับประเด็นกฎหมายตามคําพิพากษา บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเน่ืองจากเหตุผลดังกล่าวเฉพาะหากปรากฏว่า การกระทําละเมิด
ต่อหน้าที่เช่นน้ีเกิดขึ้นเก่ียวเน่ืองกับการกระทําทางอาญา บทบัญญัติดังกล่าวน้ีไม่นํามาใช้บังคับกับ
กรณีการปฏิเสธไม่กระทําการหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าโดยมิชอบ 3. หน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนย่อมสิ้นไป หากปรากฏว่าผู้เสียหายกระทําการงดเว้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายโดยการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายโดยให้อยู่ในอํานาจของศาล
ยุติธรรม”และรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมัน มาตรา 34 บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นหน้าที่น้ัน หากบุคคลใดละเมิดพันธะทางราชการต่อบุคคลท่ีสามโดยหลักการ
ให้รัฐหรือหน่วยราชการที่ข้าราชการผู้น้ันสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่มีข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
เจตนาที่จะละเมิด หรือด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ที่ละเมิดจะฟ้องร้องหน่วยราชการที่
ข้าราชการผู้ละเมิดสังกัดอยู่ไม่ได้ ในส่วนที่เก่ียวกับการร้องขอค่าชดเชยหรือสิทธิที่จะฟ้องร้องต่อศาล
น้ัน ศาลยุติธรรมที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายโดยปกติมีอํานาจพิจารณาพิพากษา” 
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(1) ในฐานะเอกชน กรณีกระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่ 
(2) ในฐานะเจ้าหน้าที่ กรณีกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 4 บัญญัติว่า “เจ้าหน้าที่” 
หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะ เป็นการแต่งต้ังใน
ฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 

2) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ113 
(1) การกระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่ 
(2) การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ 

(2.1) การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตาม
กฎหมาย 

(2.2) การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตาม
กฎหมาย 

3) ความรับผิดอันเกิดจากละเมิดของเจ้าหน้าที่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ และความรับผิดของเจ้าหน้าที่ 

(1) ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดแทนเจ้าหน้าที่ในการกระทําละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 2 กรณีคือ114 
(1.1) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้

ใช้อํานาจตามกฎหมายและกระทําโดยประมาทเลินเล่อ 
(1.2) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้

อํานาจตามกฎหมายและกระทําโดยประมาทเลินเล่อ 
โดยหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่

ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง 
แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
มาตรา 5 บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้
กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้อง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่า
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหน่ึง” 

                                           
113ประเทศไทยแบ่งแยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 กรณีคือ 1. ละเมิด

อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และ 2. ละเมิดอันไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเหมือนกับประเทศ
ฝรั่งเศส 

114ประเทศไทยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สําหรับการ
ละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ ซึ่งคล้ายกับประเทศเยอรมัน โดย
หน่วยงานของรัฐรับผิดแทนเจ้าหน้าที่ หรือเรียกว่าความรับผิดโดยอ้อม แต่แตกต่างกับประเทศ
ฝรั่งเศส โดยประเทศฝรั่งเศสกําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดรับผดิโดยตรง 
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(2) ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดต้องรับผิดใน 3 กรณีคือ 

(2.1) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่โดย 
จงใจหรือประมาทเลินเล่อตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ในกรณีน้ีผู้เสียหาย
อาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 6 บัญญัติว่า“ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การ
กระทําในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการน้ันเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจ
ฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้” 

(2.2) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้
ใช้อํานาจตามกฎหมายและกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

(2.3) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
อํานาจตามกฎหมายและกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

4) การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายซึ่งเป็นเอกชนหรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนต่อหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัดในกรณีที่การกระทํา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายและกรณีที่การกระทําละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย และทั้ง 2 กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิด
โดยประมาทเลินเล่อมีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

(1) การยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 11 บัญญัติว่า 
“ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา 5 ผู้เสียหายจะย่ืนคําขอต่อ
หน่วยงานรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ ในการน้ี
หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไม่ชักช้า เมื่อ
หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้
มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย…  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ได้รับ
ตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาให้ทันในกําหนดน้ัน
จะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐ
แห่งน้ันทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน” 

(2) การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ในกรณีที่ผู้เสียหายยังไม่พอใจใน
ผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา  14 บัญญัติว่า “เมื่อได้มีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นแล้ว 
สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา 11 ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง 
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5) การใช้สิทธิไล่เบ้ียของหน่วยงานของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดใน
กรณีที่การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายและกรณีที่
การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายท้ัง 2 กรณีน้ัน 
เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้คํานึงถึงความร้ายแรงแห่งการ
กระทําและคํานึงถึงความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐด้วย รวมท้ังมิให้นําหลักเรื่อง
ลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8  
บัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพ่ือการละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่
หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการน้ันไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
... สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คํานึงถึงระดับความร้ายแรง
แห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจํานวนของความ
เสียหายก็ได้... ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการ
ดําเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย ...ในกรณีที่การละเมิดเกิดจาก
เจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นําหลักเรื่องลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่าน้ัน” และกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดไม่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน หน่วยงานของรัฐมีอํานาจออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันชําระเงินได้ตามมาตรา 12 บัญญัติว่า 
“ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท่ีหน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา 8 
หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้กระทําละเมิดต่อ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออก
คําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันชําระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด” สิทธิในการเรียกให้ชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐให้คํานึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทําและคํานึงถึงความผิด
หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐด้วย 

การเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 
สามารถแยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 

(1) เจ้าหน้าที่ทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่ ง
หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปก่อน และต่อมาหน่วยงานของรัฐใช้สิทธิ
ไล่เบ้ียค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ 

(2) เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยตรง 

ทั้งสองกรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐสามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินได้ 
หากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่ง
วิธีการที่นํามาใช้ในการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชําระเงินดังกล่าว ตามมาตรา 12 ได้กําหนดให้หน่วยงานของ
รัฐสามารถออกคําสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้าหน้าที่ชําระเงินได้ และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีคําสั่ง
เรียกให้เจ้าหน้าที่ชําระเงินแล้ว หากเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดไม่ชําระเงินให้ครบถ้วน หน่วยงานของ
รัฐจะมีวิธีการบังคับตามคําสั่งดังกล่าวด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยวิธีการยึด อายัด
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และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 กับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ การเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 น้ัน สอดคล้องกับแนวทางของกฎหมายฝร่ังเศส กล่าวคือ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะทําการ  
ไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่ก็สามารถออกคําสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้  
แต่สําหรับกฎหมายของประเทศเยอรมัน ด้วยข้อจํากัดของการใช้การบังคับทางปกครองที่ยกเว้นการ
บังคับทางปกครองในกรณีของข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาทางปกครองกับกรณีสิทธิเรียกร้องที่เป็น  
ตัวเงินในทางกฎหมายมหาชนซึ่งก่อต้ังขึ้นจากความสัมพันธ์ในทางกฎหมายอ่ืนนอกจากกฎหมาย
ปกครอง ซึ่งขอบเขตดังกล่าวรวมถึงความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งรัฐธรรมนูญ
สหพันธรัฐเยอรมันด้วย ดังน้ัน หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจทําการบังคับทางปกครองเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ชดใช้ค่าสินไหมใทดแทนได้ 115  และในทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ยังไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อหน่วยงาน
ของรัฐออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่ชําระค่าสินไหมทดแทน
ภายในกําหนด หน่วยงานของรัฐ จึงยังไม่สามารถใช้การบังคับทางปกครองได้อย่างเต็มที่116  
จากปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ไม่มีประสิทธิภาพดังกล่าวข้างต้น จึงนําไปสู่การยกร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 

ในส่วนของการบังคับทางปกครองเป็นมาตรการบังคับของฝ่ายปกครอง 
(Administrative Sanctions) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบให้แก่องค์กรฝ่าย
ปกครองนํามาใช้บังคับกฎหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการบัญญัติกฎหมาย  
โดยกฎหมายบัญญัติให้องค์กรฝ่ายปกครองเป็นองค์กรเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจบังคับการกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองได้เองตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กฎหมายบัญญัติ โดยไม่ผ่าน
กระบวนการศาลก่อนและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้บัญญัติ
หลักเกณฑ์ทั่วไปในเรื่องการบังคับทางปกครองไว้ โดยแบ่งการบังคับทางปกครองออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 1. การบังคับทางปกครองกรณีคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงิน ได้แก่ การยึดหรืออายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และ 2. การบังคับทางปกครอง

                                           
115รักไท เทพปัญญา, ปัญหาและแนวทางแก้ไขเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ คา่สินไหมทดแทน

ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (วิทยานพินธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 192. 

116วรนารี สิงห์โต, คําสั่งของฝา่ยปกครองทีเ่รยีกให้เจ้าหน้าที่ชดใชเ้งิน: ศกึษากรณีมาตรา 
12 แห่ง พระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (วิทยานพินธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 297. 
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กรณีคําสั่งทางปกครองกําหนดให้กระทําการหรือละเว้นกระทําการ ได้แก่ การใช้กําลังบังคับและการ
ดําเนินการแทน การกําหนดค่าปรับบังคับการ (Astrente)117 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในระบบกฎหมายไทยให้ใช้หลักกฎหมายลักษณะละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ทั้งในกรณี
ละเมิดทางแพ่งและละเมิดทางปกครอง โดยไม่มีการบัญญัติเรื่องละเมิดทางแพ่งและละเมิดทาง
ปกครองไว้ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แต่ในข้อเท็จจริง
สามารถแยกกรณีละเมิดทางแพ่งและละเมิดทางปกครองได้ โดยละเมิดทางแพ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวความความเสียหายให้แก่ผู้ถูกกระทําละเมิด ในขณะที่
การพิจารณาเรื่องละเมิดทางปกครองมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจ
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตามหลักกฎหมายมหาชน และปัจจุบันคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลได้มีแนวคําวินิจฉัยเก่ียวกับเขตอํานาจศาลเป็นบรรทัดฐานไว้ โดยคดีละเมิดทาง
แพ่งให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 420 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 เก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่และการกระทําละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมาย และคดีละเมิดทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทํา
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรค
หน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องเขตอํานาจศาล
ระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่อไป 
 

4.1.2 ร่างพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ. ... 
4.1.2.1 เหตุผลในการตรากฎหมาย 
ในส่วนของเน้ือหาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 

น้ัน ได้ให้เหตุผลในการยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 4 ประการคือ118 
ประการแรก ในปัจจุบันการบังคับให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชําระเงินต้องใช้

มาตรการบังคับทางปกครอง ไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะกระทําละเมิดหรือไม่ก็ตามโดยถือว่าคําสั่งของ
หน่วยงานของรัฐที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชําระเงินเป็นคําสั่งทางปกครอง ซึ่งสร้างภาระแก่หน่วยงานของรัฐ
และไม่เหมาะสม เน่ืองจากมูลหน้ีในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นมูลหน้ีในทางแพ่ง สมควรบังคับให้
เจ้าหน้าที่ชําระหน้ีโดยวิธีการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมหากเจ้าหน้าที่ไม่ชําระ 

                                           
117วิจิตรา วอนเพียร, ปัญหาการบังคบัทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 204-205. 

118หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 
เรื่องเสร็จที่ 387/2558. (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) 
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ประการที่สอง หน้ีที่เกิดโดยผลของการกระทําละเมิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่ร่วมกับ
เอกชนกระทําละเมิดน้ันไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ร่วมกับเอกชนเป็นคดีเดียวกันได้ เพราะต้องใช้
มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เป็นระบบ
เดียวกัน 

ประการที่สาม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มี
บทบัญญัติที่ไม่ชัดเจนอีกหลายประการ กรณีองค์กรตามรัฐธรรมนูญกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
ยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้รับผิด หรือความไม่ชัดเจนเก่ียวกับอายุความทั่วไป
ในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ประการที่สี่ การกําหนดบทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดแยกออกจาก
บทบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติในขั้นตอนของฝ่ายบริหารหรือในขั้นการฟ้องคดีให้มีความชัดเจน 

4.1.2.2 สาระสําคัญของกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติความ 

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... รวม 10 ประการคือ119 
1) กําหนดให้เจ ้าหน้าที่หมายความถึงลูกจ้างทุกประเภท โดยเฉพาะลูกจ้าง

ช่ัวคราว ยกเว้นลูกจ้างตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “เจ้าหน้าที่”) 
2) กําหนดให้หน่วยงานของรัฐรวมถึงนิติบุคคลมหาชน องค์กรวิชาชีพ และ

รวมถึงองค์กรที่ใช้อํานาจรัฐทํานองเดียวกัน (แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ”) 
3) เพ่ิมบทนิยามคําว่า “ศาล” ให้หมายความถึงศาลยุติธรรมที่มีเขตอํานาจ

พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับการกําหนดให้การเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน อันเน่ืองมาจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 

4) กําหนดหลักความรับผิดของหน่วยงานของรัฐให้ชัดเจนขึ้นว่าเป็นการ  
รับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกําหนดเพ่ิมเติมให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงาน
ธุรการให้แก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิด (ร่างมาตรา 6) 

5) กําหนดให้กรณีที่การละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เกิดจากการกระทําโดย 
จงใจหรือทุจริต เจ้าหน้าที่จะไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ ตามพระราชบัญญัติ เช่น การไม่ต้องรับผิดอย่าง
ลูกหน้ีร่วม การหักส่วนบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานส่วนรวมออกจาก  
ค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องชดใช้ การคํานึงถึงความร้ายแรงและความเป็นธรรมโดยไม่ต้อง
รับผิดเต็มจํานวนความเสียหายก็ได้ เพราะการที่เจ้าหน้าที่กระทําโดยจงใจหรือทุจริตแสดงว่ามีเจตนา
ร้ายและอาจเป็นความผิดทางอาญาที่ไม่สมควรได้รับการลดหย่อนใด ๆ (ร่างมาตรา 13) 

6) กําหนดวิธีปฏิบัติของเอกชนเมื่อเกิดการละเมิด ทั้งกรณีย่ืนคําขอให้
หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย และใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล (ร่างมาตรา 14 ถึง
ร่างมาตรา 17) 

                                           
119สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หนังสือ ที่ นร 0913/55, 27 กุมภาพันธ์ 2558, เรื่อง 

ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  ..., หน้า 3-4. 
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7) กําหนดวิธีปฏิบัติของหน่วยงานกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐ หรือกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อเอกชนผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ได้
กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ (ร่างมาตรา 18 ถึงร่างมาตรา 21) 

8) กําหนดกรณีผู้เสียหายประสงค์จะฟ้องคดีเฉพาะเพ่ือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนในมูลละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจในการออกคําสั่งหรือกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม หากจะฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองต้องฟ้องขอให้เพิกถอนการกระทําทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขอให้ปฏิบัติ
หน้าที่ภายในเวลาที่กําหนด จึงจะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําหรือละเลยล่าช้าน้ันต่อ
ศาลปกครองได้ (มาตรา 25) 

9) กําหนดให้กรณีที่มีการกระทําละเมิดมีมูลความผิดทางอาญาให้นําอายุ
ความทางอาญาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับ และกําหนดให้นําอายุความสองปีมาใช้บังคับแก่เอกชนที่ร่วมกัน
ทําละเมิดกับเจ้าหน้าที่ด้วย (ร่างมาตรา 29) 

10) กําหนดอายุความสองปีในการใช้สิทธิไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิด
กรณีหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายไปก่อน (ร่างมาตรา 31) 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ดังน้ี 

1) ผู้กระทําละเมิด คือ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมี 2 ฐานะคือ 
(1) ในฐานะเอกชน กรณีกระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่ 
(2) ในฐานะเจ้าหน้าที่ ตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 4 บัญญัติว่า ““เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด” 

2) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
(1) การกระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่ 
(2) การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

(2.1) การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตาม
กฎหมาย 

(2.2) การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตาม
กฎหมาย 

3) ความรับผิดอันเกิดจากละเมิดของเจ้าหน้าที่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ และความรับผิดของเจ้าหน้าที่ 

(1) ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐรับผิดแทนเจ้าหน้าที่ในการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่

ในการปฏิบัติหน้าที่ 2 กรณี คือ 
(1.1) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้

ใช้อํานาจตามกฎหมายและกระทําโดยประมาทเลินเล่อ 
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(1.2) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
อํานาจตามกฎหมายและกระทําโดยประมาทเลินเล่อ 

โดยหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่
ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายและใช้อํานาจตามกฎหมายโดย
ประมาทเลินเล่อ และตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 6 
วรรคหน่ึง บัญญัติว่า“หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อเอกชนผู้เสียหายหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่” 

(2) ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดต้องรับผิดใน 3 กรณีคือ 

(2.1) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่โดย         
จงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของ
รัฐไม่ได้ ตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 7 บัญญัติว่า 
“ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อเอกชนผู้เสียหายหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ถ้ามิใช่
การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเพ่ือการน้ันโดยลําพังตนเองตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” และมาตรา 23 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐกระทําละเมิดต่อเอกชนโดยมิใช่เป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ เอกชนผู้เสียหายอาจฟ้อง
เจ้าหน้าที่ต่อศาลได้ แต่จะฟ้องขอให้ศาลเรียกหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความในคดีไม่ได้” 

(2.2) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้
ใช้อํานาจตามกฎหมายและกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

(2.3) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
อํานาจตามกฎหมายและกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจ
ตามกฎหมายและใช้อํานาจตามกฎหมายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตามร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 8 บัญญัติว่า  “ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อเอกชนผู้เสียหายหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ถ้าเป็นการกระทํา
ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้น้ันให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดน้ี” 
และมาตรา 9 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 ในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐต้อง  รับผิดตามมาตรา 6 หรือเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด 
แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐน้ันมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
หน่วยงานของ รัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการน้ันไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง” 

4) การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายซึ่งเป็นเอกชนต่อ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัดในกรณีที่การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายและกรณีที่การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
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หน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายและทั้ง 2 กรณี เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยประมาทเลินเล่อมี
ขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

(1) การยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 14 บัญญัติว่า 
“ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 6 ต้องรับผิด เอกชนผู้เสียหายจะย่ืน 
คําขอต่อหน่วยงานของรัฐน้ันให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแก่เอกชน
ผู้เสียหายก็ได้ในการน้ีหน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอน้ัน
ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ในกําหนดน้ัน 
ให้หน่วยงานของรัฐขยายระยะเวลาอีกได้ไม่เกินหกสิบวันก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว … คําวินิจฉัย
ของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงมิให้ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง ... การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง
ย่อมทําให้อายุความสะดุดหยุดลงตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 

(2) การใช้สิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐแบ่งออกเป็น 3 กรณีคือ 
(2.1) เอกชนผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลยุติธรรมเพ่ือ

ขอให้ศาลพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายและเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อของ
เจ้าหน้าที่ ตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 22 บัญญัติว่า 
“ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐกระทําละเมิดต่อเอกชนในการปฏิบัติหน้าที่ เอกชน
ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐน้ันต่อศาลได้โดยตรง แต่จะฟ้องหรือขอให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่เข้า
มาเป็นคู่ความในคดีไม่ได้” 

(2.2) เอกชนผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครองเพ่ือ
ขอให้ศาลพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่          
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายและเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่
ใน 4 กรณี คือ 1. การใช้อํานาจตามกฎหมาย 2. การออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน                
3. การละเลยต่อหน้าที่ และ 4. การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และร่างพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 25 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “ในกรณีที่เอกชน
ผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง หากมูลคดีน้ันก่อให้เกิดความเสียหายทางละเมิดด้วย เอกชนผู้เสียหายอาจ
ฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดในคดีพิพาทน้ันด้วยก็ได้” 

(2.3) เอกชนผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ต่อศาล
ปกครองเพ่ือขอให้ศาลพิพากษาว่าการกระทําของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ใน 4 กรณี คือ 1. การใช้อํานาจตามกฎหมาย 2. การออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน 3. การ
ละเลยต่อหน้าที่ และ 4. การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และมาตรา25 วรรคหน่ึง 
แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ในกรณีที่ศาลปกครอง 
มีคําพิพากษาว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เอกชนผู้เสียหายมีสิทธินําคดีมาฟ้องต่อ
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ศาลยุติธรรมเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย
และเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 25 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหาย
ประสงค์จะฟ้องเรียกเฉพาะค่าสินไหมทดแทน ให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม” และวรรคสาม บัญญัติว่า 
“ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลตามวรรคสอง ให้ศาลถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษา
ของศาลปกครองในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีพิพาทตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่เก่ียวเน่ืองกับคดีน้ันและศาลปกครองได้มี 
คําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว” 

5) การใช้สิทธิไล่เบ้ียของหน่วยงานของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดใน
กรณีที่การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายและกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยให้คํานึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทําและคํานึงถึง
ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐด้วย รวมทั้งมิให้นําหลักเร่ืองลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 9 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับ
มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา 6 
หรือเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐน้ันมีสิทธิ
เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทํา
การน้ันไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” และมาตรา 21 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มี
การสอบสวนจนรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนและรู้จํานวนค่าสินไหมทดแทนที่
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีหนังสือภายในสามสิบวันแจ้งให้เจ้าหน้าที่  
ผู้น้ันชําระค่าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กําหนด … เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่ง อาจขอ
ผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทนกับหน่วยงานของรัฐได้โดยทําหนังสือรับสภาพหน้ีหรือสัญญาผ่อนชําระ
หน้ี หรือสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประการอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด
ตามมาตรา 19 (2)… ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้ชําระค่าสินไหมทดแทนจนครบถ้วนให้หน่วยงานของรัฐยุติ
เรื่อง แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้น้ันไม่ชําระค่าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กําหนดในหนังสือรับสภาพหน้ีหรือ
สัญญาผ่อนชําระหน้ี หรือสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประการอ่ืนในหนังสือรับสภาพหน้ีหรือสัญญา
ผ่อนชําระหน้ีหรือสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประการอ่ืน ให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีต่อศาลตาม
บทบัญญัติในหมวด 3 เว้นแต่ 1. เป็นเรื่องที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 2. ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังให้ยุติเรื่อง หากเป็น
เรื่องที่ไม่ได้รับยกเว้นตาม 1. การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชําระค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงมิให้ถือว่าเป็น
คําสั่งปกครอง และมาตรา 26 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ชําระค่าสินไหมทดแทน หรือไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงในหนังสือรับสภาพหน้ีหรือสัญญาผ่อนชําระหน้ี หรือสัญญาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนประการอ่ืนตามมาตรา 21 ให้หน่วยงานของรัฐฟ้องเจ้าหน้าที่ต่อศาลเพ่ือเรียกให้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนนั้น” 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามมาตรา 9 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...  สามารถ
แยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
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(1) หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามมาตรา 21 วรรคหน่ึง วรรคสอง และ
วรรคสี่ แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชําระค่าสินไหม
ทดแทนภายในเวลาที่กําหนด โดยหนังสือดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง 

(2) หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ตามมาตรา 26 หาก
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดไม่ชําระค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 21 วรรคสาม แห่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
 

4.1.3 เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหว่างพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กับรา่งพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของ 
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. … 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กับร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … โดยจัดทําตารางเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กับร่างพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. …120 และผู้ศึกษาเห็นว่ามีข้อแตกต่างกัน 4 ประการดังน้ี 

4.1.3.1 แนวคิดเรื่องละเมิดทางแพ่งและละเมิดทางปกครอง 
ตามหมายเหตุแนบท้ายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 

2539 มีเจตนารมณ์ให้กําหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ปฏิบัติงานใน
หน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนให้แตกต่างจากหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์121 โดยคดีละเมิดทางแพ่งซึ่งเป็นหลักกฎหมายเอกชนน้ัน ผู้กระทําความผิดจะได้แก่
บุคคลทั่วไป หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้ เมื่อได้กระทําล่วงสิทธิผิดหน้าที่ต่อผู้อ่ืน
ทั่วไป โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายหรือที่เรียกว่า “โดยผิดกฎหมาย” แล้วเกิดความเสียหายขึ้น ส่วนใน
คดีละเมิดทางปกครองน้ัน ผู้กระทําความผิดจะจํากัดเฉพาะหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งใช้อํานาจตามกฎหมาย เมื่อได้กระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเกิดความเสียหายขึ้น122 

อน่ึง  คําว่า “โดยผิดกฎหมาย” มีความหมายแตกต่างกันกับคําว่า “โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย” หรือไม่ เพียงใดน้ัน สามารถอธิบายได้ว่าทั้งสองคํามีความหมายว่ามิชอบด้วยกฎหมาย 
(Unlawful) ดังน้ัน การกระทําใด ๆ ไม่ว่าจะโดยผิดกฎหมายหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ย่อมมีผล
ให้การกระทํานั้นเป็นการละเมิด แต่กรณีที่เป็นคดีละเมิดทางแพ่งแล้วมักใช้คําว่า “โดยผิดกฎหมาย” 
เช่นในมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะความผิดละเมิดทางแพ่งน้ันตัวการ

                                           
120ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กับ

ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 
121พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539, เรื่องเดิม, หน้า 29. 
122สํานักงานศาลปกครอง, ลักษณะคดีเก่ียวกับความรับผดิทางละเมิดตามพระราชบญัญัติ

จัดต้ังศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และลักษณะคดีปกครองตาม
พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานศาล
ปกครอง, 2547), หน้า 2. 



65 

กระทํามิใช่เป็นการใช้สิทธิ แต่เป็นการล่วงสิทธิผิดหน้าที่ ซึ่งคําว่า “หน้าที่” ในที่ น้ีเป็นหน้าที่  
ที่กฎหมายกําหนดให้ผู้กระทํามีต่อบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป ดังน้ันบุคคลทั่วไปจึงมีสิทธิที่จะไม่ให้ผู้หน่ึงผู้ใด
มาทําละเมิด หากได้มีการทําละเมิดก็ย่อมเป็นการผิดหน้าที่ต่อบุคคลน้ัน ส่วนกรณีที่เป็นละเมิดทาง
ปกครองแล้วมักใช้คําว่า “โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” เช่นในมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่ง 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เพราะความรับผิดเพ่ือ
ละเมิดทางปกครองน้ัน ตัวการกระทําเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐโดยใช้อํานาจตามกฎหมาย กล่าวคือ การใช้อํานาจของฝ่ายปกครองน้ันมีอยู่เท่าที่กฎหมาย
บัญญัติให้ไว้เท่าน้ัน หากฝ่ายปกครองกระทําไม่ถูกต้องตามกรอบที่กฎหมายกําหนดไว้ ก็เป็นการ
กระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถ้าเกิดความเสียหายขึ้นแก่บุคคลอ่ืนและมีการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน กรณีจะเป็นละเมิดทางปกครอง123 

ในส่วนของคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ละเมิดทางปกครอง”ซึ่งผู้เสียหายสามารถนํามาฟ้องต่อ
ศาลปกครองได้น้ัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังน้ี124 

ประเภทที่หน่ึง คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 

คดีพิพาทประเภทน้ีเป็นเรื่องของการมีกฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอํานาจเข้าผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐน้ัน 
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ที่ให้อํานาจดังกล่าว) ทําให้เกิดความเสียหาย และจําต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ันแก่ผู้เสียหาย ดังน้ัน คดีพิพาทน้ีจึงเป็นคดีปกครองที่มีองค์ประกอบ 
2 ประการ คือ 1. หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายที่ให้อํานาจเข้าผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ
ระงับซึ่งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ 2. ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
จึงขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ประเภทที่สอง คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน 

โดยปกติแล้วการออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืนน้ัน หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย (เป็นกฎหมายที่กําหนดให้อํานาจในการเข้าผูก 
นิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิหรือหน้าที่ของ
บุคคล) อยู่แล้ว คดีพิพาทประเภทน้ีจึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ออก
กฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ให้อํานาจไว้ อันเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหาย และจําต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่รับผลกระทบจากการออกกฎหรือคําสั่งทาง

                                           
123เรื่องเดียวกัน, หน้า 2-3. 
124เรื่องเดียวกัน, หน้า 3, 8, 10. 
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ปกครองดังกล่าว หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีมีความมุ่งหมายอยู่ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพิกถอนคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอ่ืนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นคดีปกครองตามมาตรา 9 
วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ
ขณะเดียวกันผู้ฟ้องคดียังได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายเข้ามาในคดีพิพาทข้างต้น
ด้วย ดังน้ัน คดีพิพาทประเภทนี้ จึงเป็นคดีปกครองที่มีองค์ประกอบ 2 ประการคือ 1. หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่
ให้อํานาจ ทั้งน้ีตามนัยมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ 2. ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงขอเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน 

ประเภทที่สาม คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

คดีพิพาทประเภทน้ีจะมีความเกี่ยวพันกับคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (2) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กล่าวคือ คดีพิพาทใดที่ 
ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือจากการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
โดยผู้ฟ้องคดีมีความมุ่งหมายอยู่ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งคดีพิพาทดังกล่าวน้ีจะเป็นคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (2) 
และขณะเดียวกันผู้ฟ้องคดียังได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายเข้ามาในคดีพิพาท
ข้างต้นด้วย กรณีน้ีก็จะเป็นคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไปพร้อมกันอีกด้วย ดังน้ันคดีพิพาทประเภทน้ีจึงเป็น
คดีปกครองที่มีองค์ประกอบ 2 ประการคือ 1. หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามนัย
มาตรา 9 วรรคหน่ึง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 และ 2. ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

อน่ึง คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้วางแนวคําวินิจฉัยที่ 
64/2557 เป็นบรรทัดฐานให้แยกคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความ 
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. คดีละเมิดทางแพ่งเก่ียวกับ
การกระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่ และการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ได้ใช้อํานาจ
ตามกฎหมาย และ 2. คดีละเมิดทางปกครองเกี่ยวกับการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
อํานาจตามกฎหมาย125 

ในส่วนของการจัดทําร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … 
น้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และมีความเห็นว่า

                                           
125คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 64/2557 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
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ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทยเป็นการละเมิดตามกฎหมายเอกชนหรือ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นมูลหน้ีทางแพ่ง เน่ืองจากระบบกฎหมายไทยไม่มีการ
กําหนดเร่ืองละเมิดทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ดังน้ัน กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครองออกกฎหรือคําสั่ง หรือละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้า จึงเป็นมูลหน้ีทางแพ่งเช่นกัน126 

4.1.3.2 แนวคิดเรื่องอํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีผลต่อการกําหนด

หลักเกณฑ์เรื่องอํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยคดีละเมิดทางแพ่งอยู่ใน
อํานาจศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และคดีละเมิดทางปกครองอยู่ในอํานาจศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการวินิจฉัย
ช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้วางแนวคําวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องอํานาจ
ศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยคดีละเมิดทางแพ่งอยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม และ
คดีละเมิดทางปกครองอยู่ในอํานาจศาลปกครอง 

ในส่วนของการจัดทําร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … 
น้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีความเห็นว่า กรณีที่มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให้ศาลปกครอง  
มีอํานาจพิจารณาคดีเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครองน้ัน บทบัญญัติ
ดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยฝากคดีแพ่งที่เอกชนฟ้องเรียก 
ค่าสินไหมทดแทนอันเน่ืองจากการกระทําละเมิดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ให้ศาลปกครอง
พิจารณาไปในคราวเดียวกันกับการพิจารณาคดีตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) และ (2) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เช่นเดียวกับกรณีการฟ้อง
คดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา ให้ศาลอาญาเป็นผู้พิจารณาคดีแพ่งไปในคราวเดียวกับคดีอาญาได้127 
การปรับปรุงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีความประสงค์ที่จะ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในหลายประเด็นด้วยกัน แต่ประเด็นที่
สําคัญคือ ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเรียกให้ใช้             
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหน่วยงานของรัฐจํานวนมากโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาล
ตําบลจํานวนไม่ตํ่ากว่า 7,000 แห่ง และหน่วยงานขนาดเล็กอีกหลายหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เช่ียวชาญในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง แต่เมื่อแก้ไขให้ใช้วิธีการให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
แทนการบังคับทางปกครองแล้ว ย่อมกระทบต่อมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ัง

                                           
126สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ

พิเศษ) เรื่อง รา่งพระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ..., วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 
2554 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง) 

127เรื่องเดียวกัน, หน้า3. 
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ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  กรณีจึงมีความจําเป็นต้องยกร่างมาตรา 25 
เพ่ือกําหนดเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3)  ข้างต้น ให้มีความชัดเจนมิให้เกิด
ความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป128 

4.1.3.3 แนวคิดเรื่องที่เอกชนผู้เสียหายใช้สิทธิฟ้องคดีเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้กําหนดหลักเกณฑ์
เรื่องที่เอกชนผู้เสียหายใช้สิทธิฟ้องคดีเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทน โดยฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาล
ยุติธรรมเพ่ือขอให้ศาลพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐรับผิดในการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายหรือใช้อํานาจตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาอันเกิดจากการประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ และฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาล
พิพากษาให้หน่วยงานของรัฐรับผิดในการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
อํานาจตามกฎหมายในการกระทําทางปกครองอันเกิดจากการประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่  ในส่วน
ของการฟ้องเจ้าหน้าที่ต่อศาลยุติธรรมเพ่ือขอให้ศาลพิพากษาให้เจ้าหน้าที่รับผิดในการกระทําละเมิด
ของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายหรือใช้
อํานาจตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ และฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาลพิพากษาให้เจ้าหน้าที่รับผิดในการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายในการกระทําทางปกครอง
อันเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ 

ในส่วนของการจัดทําร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … 
น้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้กําหนดให้เอกชนผู้เสียหายที่ประสงค์จะฟ้องคดีเฉพาะ
เพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจในการออกคําสั่งหรือกฎโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 
หากจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องฟ้องขอให้เพิกถอนการกระทําทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือขอให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่กําหนด จึงจะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําหรือ
ละเลยล่าช้าน้ันต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. … และการกําหนดให้การฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิด
อยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ไม่ได้ก้าวล่วงเขตอํานาจของศาลปกครองแต่อย่างใด เน่ืองจาก  
เห็นว่าการฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการให้เจ้าหน้าที่รับผิดในมูลหน้ีทางแพ่ง ประกอบกับในระบบการ
พิจารณาคดีของศาลไม่มีกฎหมายกําหนดให้การพิจารณาคดีที่มีความเก่ียวข้องกับคดีประเภทอ่ืน เช่น
คดีปกครอง  ต้องรอผลการพิจารณาคดีของศาลอ่ืนก่อน  เพราะหากศาลต้องรอผลการพิจารณาของ
ศาลอ่ืน จะทําให้การเยียวยาความเสียหายแก่คู่ความมีความล่าช้าออกไป129 

                                           
128เรื่องเดียวกัน, หน้า 2. 
129สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ

พิเศษ) เรื่อง รา่งพระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ..., วันพุธที่ 27 เมษายน 
2554, หน้า 2. 
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ในประเด็นเขตอํานาจศาลตามมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … น้ัน ศาลปกครองได้มีความเห็นแย้ง 3 ประการดังน้ี130 

ประการแรก การที่ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...  
กําหนดให้ผู้ฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทุกกรณีต่อศาลยุติธรรม ซึ่งรวมคดีละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการใช้อํานาจทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ด้วย เว้นแต่จะฟ้องคดีพิพาทจากการใช้
อํานาจทางปกครองที่จะทําให้เกิดละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1)  หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงให้ฟ้องต่อศาลปกครองได้ (ร่างมาตรา 
25) น้ัน 

เนื่องจากในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมดังกล่าว ศาลยุติธรรมจําเป็นต้อง
พิจารณาเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําหรือละเว้นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เสียก่อน ดังน้ัน การกําหนดให้การฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดทุกกรณีอยู่ในเขตอํานาจของศาล
ยุติธรรม จึงเป็นการก้าวล่วงเขตอํานาจของศาลปกครอง และขัดต่อหลักการตามรัฐธรรมนูญในการ
จัดต้ังศาลปกครองขึ้น (มาตรา 276 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
มาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) ที่กําหนดให้ศาลปกครองมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาในคดีปกครอง การกําหนดให้การฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดทุกกรณี
อยู่ในเขตอํานาจศาลยุติธรรม จึงไม่สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดให้ประเทศไทย
เป็นระบบศาลคู่ 

ประการที่สอง ในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) หรือ 
(2) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ต่อศาลปกครอง 
ในขณะเดียวกัน ผู้เสียหายได้ฟ้องคดีละเมิดที่เกิดจากการกระทําทางปกครองดังกล่าวต่อศาลยุติธรรม
เป็นอีกคดีหน่ึงด้วย หากคดีที่ย่ืนฟ้องต่อศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมวินิจฉัยว่าการกระทําทาง
ปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายและพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมาภายหลัง
ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระทําทางปกครองของเจ้าหน้าที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี  
จะเกิดปัญหาว่ามูลคดีเดียวกัน แต่ศาลพิจารณาพิพากษาแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมใน
ระบบกฎหมายได้ 

ประการที่สาม การกําหนดให้เอกชนฟ้องคดีเพ่ือเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนต่อศาลยุติธรรม ทําให้เอกชนสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเต็มที่ 
เพราะวิธีพิจารณาของศาลยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหา คู่ความต้องว่าจ้างทนายความช่วยดําเนินคดีใน
ศาลและต้องแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ มานําสืบต่อศาลเอง ขณะที่การฟ้องคดีเรียกให้หน่วยงาน
ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อศาลปกครองตามท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน ใช้วิธีพิจารณาระบบไต่สวน  โดย

                                           
130สํานักงานศาลปกครอง, หนังสือด่วนที่สุด ที ่ศป 0026/1076, 16 มีนาคม 2558, เรื่อง 

ขอส่งความเห็นของศาลปกครอง เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ... และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที ่...) พ.ศ. ... 
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ผู้ฟ้องคดีไม่จําต้องมีทนายความ ศาลมีอํานาจแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากพยานหลักฐานของ 
คู่กรณีได้ และเสียค่าใช้จ่ายน้อยซึ่งเป็นระบบที่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่มีสถานะไม่เท่าเทียม
กับหน่วยงานของรัฐ 

อน่ึง ศาลปกครองได้เสนอให้ตัดมาตรา 4 และมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... โดยมีเหตุผลดังน้ี131 

1) ควรตัดนิยามคําว่า “ศาล” ตามร่างมาตรา 4 ออก 
เน่ืองจากการท่ีจะพิจารณาว่าคดีใดอยู่ในอํานาจของศาลปกครองหรือศาล

ยุติธรรม  ควรให้เป็นไปตามหลักกฎหมายหรือบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวข้องในเร่ืองน้ี หรือหากมี
ปัญหาก็มีช่องทางในการเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลซึ่งเป็นองค์กรที่
มีอํานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยเป็นผู้พิจารณาได้ และโดยที่การใช้อํานาจทางปกครองในการดําเนินการ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ใช่เป็นเรื่องทางแพ่งอย่างที่เข้าใจกัน เน่ืองจาก
แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มีรากฐานมาจาก “หลักความรับผิดของรัฐ”  
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และทฤษฎีกฎหมายมหาชนสมัยใหม่ที่รับรองสิทธิของ
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อํานาจรัฐหรือการดําเนินกิจการของรัฐ  
ซึ่งหลักการดังกล่าวได้มีการนํามาบัญญัติรับรองไว้ในมาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
โดยมีสาระสําคัญว่า บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิดเน่ืองจากการกระทําหรือการละเว้นการ
กระทําของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานน้ัน 

ดังน้ัน หลักความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ จึงมิใช่ที่มาของความรับผิดของรัฐ เพียงแต่เป็นเง่ือนไขของความรับผิดของรัฐใน
ฐานะบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างย่ิง ดังน้ัน การพิจารณาเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่จึงมี
ขอบเขตและแนวทางในการพิจารณาแตกต่างจากกรณีที่เอกชนกระทําละเมิดระหว่างกัน เน่ืองจากมี
ขอบเขตความรับผิดชอบและความระมัดระวังที่แตกต่างกัน ซึ่งในระบบกฎหมายเยอรมัน  
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐก็เคยมีคําวินิจฉัยลงวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1982 สรุปได้ว่า ความรับผิด
ของรัฐไม่สามารถนํามารวมพิจารณากับหลักกฎหมายแพ่งได้ เน่ืองจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อยู่ในขอบข่ายของกฎหมายมหาชน 

2) ควรตัดร่างมาตรา 25 ออกทั้งมาตรา 
เน่ืองจากร่างมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหาย

ฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง หากมูลคดีน้ันก่อให้เกิดความเสียหายทางละเมิดด้วย เอกชนผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดในคดีพิพาทน้ันด้วยก็ได้” น้ัน 

การบัญญัติในลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับเขตอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลในกรณีที่ย่ืนฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการกระทําทางปกครองที่ไม่ชอบ

                                           
131เรื่องเดียวกัน, หน้า 3-4. 
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ด้วยกฎหมายหรือขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ และฟ้องให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากการกระทําหรือการละเลยน้ัน เน่ืองจากการใช้คําว่า “อาจ” มีลักษณะเป็นการให้โอกาส
เอกชนผู้เสียหายในการเลือกที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมก็ได้ซึ่งหากเอกชนผู้เสียหาย
ฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่าน้ันโดยมิได้ขอให้เพิกถอนการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือขอให้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วย ก็จะต้องฟ้องต่อศาลยุติธรรมเท่าน้ัน ซึ่งในกรณีน้ี การพิจารณาเก่ียวกับ
ค่าสินไหมทดแทนก็จะต้องพิจารณาด้วยว่าเอกชนผู้น้ันได้รับความเสียหายจากการกระทําทางปกครอง
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

ดังน้ัน ในการพิจารณาเก่ียวกับความเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ศาล
ยุติธรรมก็จําเป็นต้องพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองหรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ซึ่งขัดกับหลักที่ว่าโดยปกติหลักการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครองอยู่ในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ตามมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... จะมีผลกระทบต่อพัฒนาการของกฎหมายความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ในการวางหลักกฎหมายเรื่องละเมิดทางปกครองและละเมิดทางแพ่งออกเป็น 2 ระบบ  
โดยให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาคดีละเมิดทางปกครอง และศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดี
ละเมิดทางแพ่ง เหมือนกับประเทศฝรั่งเศส แต่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีแนวคิดในการ
วางระบบกฎหมายให้คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นคดีละเมิดทางแพ่ง โดยให้อยู่ใน
อํานาจของศาลยุติธรรม เหมือนกับประเทศเยอรมัน แต่ระบบกฎหมายเยอรมันมีข้อแตกต่างจาก
ระบบกฎหมายไทย โดยระบบกฎหมายเยอรมันน้ัน แม้จะให้อํานาจศาลยุติธรรมพิจารณาคดีละเมิด
ตามมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมันก็ตาม  แต่ได้วางระบบกฎหมายออกเป็น 2 ระบบ
ในศาลเดียว คือ ระบบคดีละเมิดทางปกครองตามมาตรา 839 และระบบคดีละเมิดทางแพ่งตาม
มาตรา 823 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน 

4.1.3.4 แนวคิดเร่ืองการกําหนดหลักเกณฑ์กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ีย
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดโดยไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้กําหนดหลักเกณฑ์
กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดไว้ในมาตรา 12 โดยการออกคําสั่งและ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมชําระค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และมีบรรทัดฐานจากแนวคําพิพากษาศาล
ฎีกาและศาลปกครองสูงสุด และแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาลว่า คําสั่งตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
เป็นคําสั่งทางปกครอง 

ในส่วนของการจัดทําร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. …
ในมาตรา 21 และมาตรา 26 น้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ให้เหตุผลในการแก้ไข
ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในการออกคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่
ผู้กระทําละเมิด ไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง โดยสรุปสาระสําคัญได้ 4 ประการคือ 
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ประการแรก คําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด  ไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และ
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ที่กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชําระเงินน้ัน เป็นเพียงหนังสือเตือนให้ชําระ
หน้ี132 

ประการที่สอง คําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชําระเงินตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ. 2539 และนิยามของ “คําสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ร่างขึ้นมาโดยนํารัฐบัญญัติกฎหมาย  
วิธีพิจารณาคดีปกครองของเยอรมันเป็นต้นแบบ ซึ่งองค์ประกอบของคําสั่งทางปกครองจะต้องเป็น
การใช้อํานาจบนพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนและควรกําหนดไว้ในนิยามคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 
5 ดังกล่าวด้วย แต่กรรมการร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ... เห็นว่า 
หลักการน้ีเป็นที่รู้กันได้อยู่แล้ว จึงตัดถ้อยคําน้ีออก ดังน้ัน คําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงไม่ใช่คําสั่งทาง
ปกครองเพราะอยู่บนพ้ืนฐานของมูลหน้ีทางแพ่ง และในมาตรา 12 เองแท้จริงแล้ว ก็ไม่ได้กําหนดให้
คําสั่งน้ีเป็นคําสั่งทางปกครอง แต่เหตุที่ใช้คําว่า “คําสั่ง” ก็เน่ืองจากระบบราชการของประเทศไทย
เคยชินกับถ้อยคําว่า “คําสั่ง” อย่างไรก็ดี การออกคําสั่งบางกรณีก็ไม่ใช่คําสั่ง เช่นคําสั่งเลื่อนตําแหน่ง 
มีลักษณะเป็น Promotion แต่ไม่ใช่ Order133 

ประการที่สาม ในส่วนของการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ต้นแบบจากมาจากกฎหมายของเยอรมันปี ค.ศ. 1953 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ฝ่ายปกครองสามารถทําการบังคับทางปกครองได้เลยทันทีไม่ต้องนําคดีมา
ฟ้องต่อศาล แต่จะนํามาใช้กับเร่ืองทางมหาชนที่รัฐมีสถานะเหนือกว่าเท่าน้ัน เช่นเรื่องภาษีอากร หรือ
มูลหน้ีเก่ียวกับกฎหมายมหาชน เป็นต้น แต่สําหรับหน้ีที่เกิดจากมูลละเมิดไม่ใช่กรณีที่รัฐมีอํานาจ
เหนือกว่า แต่เป็นกรณีที่บุคคลหน่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกบุคคลหนึ่ง จึงต้องทําการชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหลักการน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของความเท่ากันเป็นไปตามมาตรา 420 ถึงมาตรา 448 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และองค์กรที่มีอํานาจในการวินิจฉัยความรับผิด คือ องค์กร
ศาล ไม่ใช่ฝ่ายปกครองสามารถทําการบังคับทางปกครองได้เอง 

ประการที่สี่ เห็นควรให้ทําฐานข้อมูลความเห็นของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... และให้ความ
เข้าใจว่าเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีพ้ืนฐานมาจากกฎหมายมหาชน และคําสั่ง
เรียกให้ชําระเงินตามมาตรา 12 ไม่ใช่คําสั่งทางปกครองและจะไม่นํามาตรการบังคับทางปกครองตาม

                                           
132สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ

พิเศษ) เรื่อง รา่งพระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ..., วันพุธที่ 27 เมษายน 
2554, หน้า 2. 

133สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ
พิเศษ) เรื่อง รา่งพระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ..., ครั้งที่ 17 (11/2554) 
4/2554, วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2554, หน้า 8. 
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มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับ เพ่ือนําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพราะในประเด็นน้ี คณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ134 

ในประเด็นการกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องการท่ีหน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่
ผู้กระทําละเมิดโดยไม่ถือเป็นคําสั่ งทางปกครองตามมาตรา 21 และมาตรา 26 แห่งร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … น้ัน ศาลปกครองได้มีความเห็นแย้ง
ดังน้ี135 

การกําหนดให้คําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและคําวินิจฉัยของ
หน่วยงานเก่ียวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เอกชนไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง ขัดต่อนิยาม 
“คําสั่งทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพราะโดยสภาพ
ของคําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครอง ส่วนกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง 
แต่ศาลปกครองไม่รับคดีไว้พิจารณา เน่ืองจากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองได้โดยไม่จําเป็นต้องมีคําบังคับจากศาล แต่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ัน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจําต้อง
แก้ไขทางบริหาร การปรับปรุงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดย
การร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... และกําหนดให้การฟ้องคดีเรียก
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในการบริหารงานที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด อีกทั้งการกําหนดให้
ไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง ทําให้กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานเกี่ยวกับการสอบสวนหาผู้รับผิด 
ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เจ้าหน้าที่และเอกชน  
จึงไม่มีหลักประกันในการได้รับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนพิจารณา 

อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําวินิจฉัยเก่ียวกับการฟ้องคดีของหน่วยงานของรัฐ
ต่อศาลปกครอง กรณีหน่วยงานของรัฐย่ืนฟ้องเจ้าหน้าที่ได้หากมีเหตุขัดข้องในการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองให้เป็นไปตามคําสั่งทางปกครองที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทําละเมิดชดใช้เงินว่า 
หน่วยงานของรัฐอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ น้ันและ 
ขายทอดตลาดได้ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
อันเป็นการกําหนดมาตรการหน่ึงเพ่ือให้ได้รับชําระเงินโดยครบถ้วน แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ายังมี
ข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เก่ียวกับการบังคับทางปกครอง ก็ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของ
รัฐที่จะใช้สิทธิทางศาล กล่าวคือหน่วยงานของรัฐอาจเสนอข้อพิพาทให้ศาลซึ่งเป็นองค์กรตุลาการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธ์ิผลได้ ทั้งน้ียังเป็นประโยชน์ต่อคู่กรณี
ในอันที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิโดยศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 127/2554 คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 128/2554 และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 420/2557 ซึ่งวินิจฉัยโดยที่ประชุม

                                           
134เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
135สํานักงานศาลปกครอง, เรื่อง ขอส่งความเห็นของศาลปกครอง เก่ียวกับร่าง

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ..., หน้า 2. 
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ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด)  จากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ
จึงมีทางเลือกในการใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนได้สองทาง คือ ทางเลือกที่หน่ึง หน่วยงานของรัฐเลือกที่จะออกคําสั่งทางปกครองเรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหากถึงกําหนดเวลาที่ให้เจ้าหน้าที่ชําระเงินแล้วยังไม่มีการชําระเงินให้
ถูกต้องครบถ้วน ก็จะมีหนังสือเตือนให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันชําระภายในกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  
ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคําเตือนก็อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่ผู้น้ันและขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินให้ครบถ้วน โดยวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาด
จะปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ทั้งน้ี เป็นไปตามมาตรา 56 และ
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และทางเลือกที่สอง 
หน่วยงานของรัฐเลือกที่จะนําคดีมาฟ้องมาฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดใน
การปฏิบัติหน้าที่อันเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในระบบกฎหมายไทย ก่อนที่จะบังคับใช้พระราชบัญญัติความ  
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 น้ัน คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นคดีละเมิด
ทางแพ่งอยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดใน
มูลละเมิดทางแพ่งอย่างลูกหน้ีร่วม ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ดังน้ัน พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงมีเจตนารมณ์ที่จะแยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ออก
จากละเมิดของเอกชนซ่ีงเป็นละเมิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นการวาง
หลักกฎหมายเรื่องละเมิดทางแพ่งและละเมิดทางปกครองให้สอดรับกับระบบกฎหมายเอกชนและ
ระบบกฎหมายมหาชนตามระบบศาลคู่ โดยให้ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดีละเมิดทางแพ่ง  
ซึ่งเป็นหลักกฎหมายเอกชน ในการให้ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในฐานะ
เอกชนที่มีความเท่าเทียมกัน และศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาคดีละเมิดทางปกครองซึ่งเป็นหลัก
กฎหมายมหาชน เน่ืองจากคดีละเมิดทางปกครองเป็นคดีปกครองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อํานาจตาม
กฎหมายแล้วกระทบสิทธิของเอกชนให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองของเจ้าหน้าที่ตามหลักนิติรัฐว่าการกระทํา
ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 
มีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิไล่เบ้ีย
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงมุ่งเน้นที่การได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และ
กําหนดให้การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นละเมิดทางแพ่ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ชําระหน้ีในมูลหน้ีทาง
แพ่งและให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม และให้ถือว่าการพิจารณาคดีละเมิดของศาลปกครองตามมาตรา
9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
เป็นการฝากให้พิจารณาคดีไปพร้อมกับการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทาง
ปกครอง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จึงมีผลกระทบต่อพัฒนาการของหลัก
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายมหาชน และก่อให้เกิดปัญหา
เรื่องเขตอํานาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครองในการพิจารณาคดีความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึงเขตอํานาจศาลในหัวข้อต่อไป 
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4.2 เขตอํานาจศาลในคดีเก่ียวกับความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
 

4.2.1 เขตอํานาจศาลในคดีเก่ียวกับความรบัผิดทางละเมิดพิจารณาตามพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ. 2539 

ในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดน้ัน กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ทางแพ่ง 
ซึ่งเป็นการล่วงสิทธิผิดหน้าที่จึงเป็นละเมิดทางแพ่ง อยู่ในเขตอํานาจศาลยุติธรรม และในกรณีความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ทางปกครองซึ่งเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายไปกระทบสิทธิของ
ผู้เสียหายจึงเป็นละเมิดทางปกครอง อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครอง  ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องเขตอํานาจ
ศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครองนั้น ในระบบ
กฎหมายไทยมีคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 ทําหน้าที่วินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจศาล136 โดยมีสาระสําคัญของคดีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเขต
อํานาจศาลยุติธรรมและศาลปกครองดังน้ี 

                                           
136มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่าศาล พ.ศ. 

2542 บัญญัติว่า “ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกสี่คนเป็นกรรมการ ในกรณีที่มีการจัดต้ังศาลอ่ืนขึ้น ให้ประธานศาลอ่ืนน้ันเป็น
กรรมการตามวรรคหน่ึงด้วย” มาตรา 5 บัญญัติว่า “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยบุคคล 
ดังต่อไปน้ี (1) ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม ซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จํานวนหน่ึงคน (2) ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์
เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด จํานวนหน่ึงคน (3) ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลทหาร ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด 
จํานวนหน่ึงคน (4) ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านกฎหมายที่มิใช่เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการ
ประจําศาล   ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (1) (2) และ (3) จํานวนหน่ึงคน และมาตรา 10 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการฟ้องคดี
ต่อศาลใด ถ้าคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องเห็นว่าคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่ง ให้ย่ืนคําร้องต่อ
ศาลท่ีรับฟ้องก่อนวันสืบพยานสําหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหารหรือก่อนวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก
สําหรับศาลปกครองหรือศาลอ่ืน ในการน้ีให้ศาลที่รับฟ้องรอการพิจารณาไว้ช่ัวคราว และให้จัดทํา
ความเห็นส่งไปให้ศาลที่คู่ความร้องว่าคดีน้ันอยู่ในเขตอํานาจโดยเร็ว ในกรณีเช่นว่าน้ีให้ศาลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการ ดังต่อไปน้ี (1) ถ้าศาลที่ส่งความเห็นมีความเห็นว่าคดีน้ันอยู่ในเขตอํานาจของ
ศาลตน และศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพ้องกับศาลดังกล่าว ให้แจ้งความเห็นไปยังศาลที่ส่ง
ความเห็นเพ่ือมีคําสั่งให้ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเดิมน้ันต่อไป (2) ถ้าศาลที่ส่งความเห็นมี
ความเห็นว่าคดีน้ันอยู่ในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่งที่คู่ความอ้างและศาลที่รับความเห็นมีความเห็น
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4.2.1.1 คดีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเขตอํานาจศาล
ยุติธรรม 
1) อํานาจศาลยุติธรรม 
ในส่วนของคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่น้ัน ศาลยุติธรรมมีอํานาจ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 218 บัญญัติว่า “ศาลยุติธรรมมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญน้ี หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาล
อ่ืน” และอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

2) องค์ประกอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และบรรทัดฐานจาก
แนวคําพิพากษาศาลฎีกาและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจระหว่างศาลในคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยพิจารณาจากมูลละเมิดทางแพ่งที่อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม 

(1) ผู้กระทําละเมิด คือ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมี 2 ฐานะคือ 
(1.1) ในฐานะเอกชน กรณีกระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่ 
(1.2) ในฐานะเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 4 บัญญัติว่า “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด” 

(2) ผลของการกระทําและความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล คือ 
การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัด แบ่งออกเป็น 5 กรณี คือ 

(2.1) กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ เกิดจากการกระทํานอกการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 6 บัญญัติ
ว่า  “ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดใน

                                                                                                                         
พ้องกับศาลดังกล่าว ให้แจ้งความเห็นไปยังศาลที่ส่งความเห็นเพ่ือมีคําสั่งให้โอนคดีไปยังศาลนั้น หรือ
สั่งจําหน่ายคดีเพ่ือให้คู่ความไปฟ้องศาลที่มีเขตอํานาจ ทั้งน้ี ตามท่ีศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึง
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม (3) ถ้าศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกัน
ในเรื่องเขตอํานาจศาลในคดีน้ัน  ให้ศาลที่ส่งความเห็นส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นให้คณะกรรมการลงมติให้ขยายเวลา
ออกไปได้ ไม่เกินสามสิบวัน โดยให้บันทึกเหตุแห่งความจําเป็นน้ันไว้ด้วย คําสั่งของศาลตามวรรคหน่ึง 
(1) และ (2) และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการท่ีเก่ียวกับเขตอํานาจศาลตามวรรคหน่ึง (3) ให้เป็นที่สุด 
และมิให้ศาลที่อยู่ในลําดับสูงขึ้นไปของศาลตามวรรคหน่ึงยกเรื่องเขตอํานาจศาลข้ึนพิจารณาอีก ความ
ในมาตรานี้ให้ใช้บังคับกับกรณีที่ศาลเห็นเอง ก่อนมีคําพิพากษาด้วยโดยอนุโลม” มาตรา 11 บัญญัติ
ว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการได้วินิจฉัยช้ีขาดว่าคดีอยู่ในเขตอํานาจของศาลที่รับฟ้อง ให้ศาลน้ัน
ดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป แต่ถ้าวินิจฉัยช้ีขาดว่าคดีอยู่ในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่ง ให้ศาลที่รับ
ฟ้องสั่งโอนคดีหรือสั่งจําหน่ายคดีเพ่ือให้คู่ความไปฟ้องศาลท่ีมีเขตอํานาจ ทั้งน้ีตามที่ศาลเห็นสมควร
โดยคํานึงประโยชน์แห่งความยุติธรรม” 
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การน้ันเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้” และการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน 
หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัด โดยมีตัวอย่างแนว  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่วินิจฉัยว่าเป็นการกระทํานอก
การปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมดังน้ี 

การที่โจทก์บรรยายฟ้องขอให้จําเลยต้องรับผิดทางละเมิดที่มิใช่การ
กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 และขอให้จําเลยรับผิดชดใช้เป็นการเฉพาะตัว แต่จําเลยไม่ยอมชําระเหตุละเมิดคดีน้ี  
จึงไม่ใช่คดีที่เกิดจากการใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมายแต่อย่างใด ข้อพิพาทในคดีน้ีจึงมิใช่คดี
พิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายอันมีลักษณะเป็นคดีละเมิด
ทางปกครองที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  แต่เป็นคดีละเมิดทางแพ่งที่อยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม137  

การที่จําเลยกระทําละเมิดต่อหน่วยงานโจทก์ แต่มิใช่การกระทํา
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ันความรับผิดทางละเมิดของจําเลยต่อโจทก์จึงต้องเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังเช่นกรณีเอกชนกระทําละเมิดต่อเอกชน โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังน้ัน การออกคําสั่งเรียกให้
จําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ในกรณีน้ี  จึงไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เมื่อจําเลยเพิกเฉย โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ทางปกครองที่ได้รับความเสียหาย จึงต้องฟ้องคดีต่อศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีละเมิดของ
เจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่คือศาลยุติธรรม138 

(2.2) กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดจากการกระทําในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือ
หน่วยงานท่ีเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัด โดยมีตัวอย่างแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย  
ช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยไว้หลายกรณี อาทิเช่น กรณีหน่วยงานของรัฐเรียกเงินคืนฐาน
ลาภมิควรได้  กรณีขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อ กรณีเกิดระเบิดจากวัตถุระเบิดในขณะขนส่ง กรณี
ผู้รับประกันภัยรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยฟ้องหน่วยงานทางปกครองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทํา
ละเมิดขับรถชนรถของผู้เอาประกันภัย กรณีเอกชนฟ้องเอกชนอีกฝ่ายหน่ึงซึ่งเป็นผู้รับจ้างของ
หน่วยงานทางปกครอง กรณีดังกล่าวน้ีเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตาม
กฎหมายซึ่งเป็นละเมิดทางแพ่ง ให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม โดยมีสาระสําคัญแต่ละกรณีดังน้ี 

การที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจําเลยทั้งเจ็ดรับเงินไปจากโจทก์โดยปราศจาก
มูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบอันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้และมิใช่กรณีที่

                                           
137คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 64/2557 
138คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 59/2558 
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เกิดจากการท่ีโจทก์มีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้
ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ เป็นคดีพิพาทเก่ียวด้วยสิทธิเรียกร้องในทางแพ่งฐาน 
ลาภมิควรได้ตามมาตรา 406 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีน้ีจึงอยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม139 และการที่โจทก์มีเพียงหนังสือเรียกให้จําเลยไปทําหนังสือรับสภาพหนี้
กรณีได้รับเงินเกินสิทธิและส่งเงินคืนคลัง ฐานอันเป็นที่มาของข้อพิพาทดังกล่าวจึงไม่ใช่เกิดจากการใช้
อํานาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ  อันจะอยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองต้องใช้
สิทธิฟ้องเรียกเงินคืนจากจําเลยซึ่งได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิ  อันเป็นการรับเงินไปโดย
ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ อันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ตามมาตรา 406 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อศาลยุติธรรม140 

การขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ถึงแก่
ความตาย ถือว่าเป็นการกระทําละเมิดทางกายภาพในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เท่าน้ัน มิใช่เป็นการ
กระทําละเมิดอันเน่ืองมาจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ทั้งมิใช่เป็นการฟ้องคดีเน่ืองจากยังไม่พอใจในคําวินิจฉัยของหน่วยงานของ
รัฐ อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม141 

การฟ้องเรียกค่าเสียหายเน่ืองจากการระเบิดของวัตถุระเบิดใน
ระหว่างทางขณะขนส่งเพ่ือนําไปทําลายถือว่าเป็นการกระทําละเมิดทางกายภาพเพ่ือให้กิจการของ
ฝ่ายปกครองเกิดผลสําเร็จได้เท่าน้ัน กรณีจึงไม่ใช่เหตุละเมิดที่เกิดขึ้นจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 
กฎหรือคําสั่งทางปกครอง จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม142 

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับประกันภัยได้ฟ้องหน่วยงานทางปกครอง
ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีลูกจ้างของหน่วยงานทางปกครองขับรถยนต์โดยประมาทเฉี่ยวชนกับรถของผู้เอา
ประกันภัยผู้ฟ้องคดีได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้เอาประกันภัย จึงรับช่วงสิทธิฟ้องขอให้หน่วยงาน
ทางปกครองชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย คดีพิพาทดังกล่าวจึงมิใช่กรณีการกระทําละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายฯ ที่จะอยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม143 

                                           
139คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 157/2556 
140คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 53/2558 
141คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 1/2545, ที่ 44/2554 และที ่55/2555 

วินิจฉัยในแนวเดียวกัน 
142คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 34/2546, ที่ 37/2547 และที่ 6/2548 

วินิจฉัยในแนวเดียวกัน 
143คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 29/2550 และ ที่ 67/2557 วินิจฉัยในแนว

เดียวกัน 
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การที่เอกชนฟ้องเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดจากเอกชนด้วยกัน 
อันอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม แม้โจทก์จะฟ้องจําเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานทาง
ปกครอง ในฐานะผู้ว่าจ้างทําของตามสัญญาจ้างปรับปรุงท่อลอดถนนทางหลวงระหว่างจําเลยที่ 1 กับ
จําเลยที่ 3 โดยอ้างว่าจําเลยที่ 3 เป็นผู้ผิดในการเลือกหาผู้รับจ้าง หรือหาผู้รับจ้างโดยไม่เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการในการจัดจ้างด้วย เหตุละเมิดตามคําฟ้องของโจทก์ก็มิได้เกิดจากการกระทํา
ของจําเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองโดยตรง จึงมิใช่คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่ง
ทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน และไม่ได้เกิดจากการละเลยหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คดีน้ี  
จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาชองศาลยุติธรรม144 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
ได้มีแนวคําวินิจฉัยคดีพิพาทท่ีใช้อํานาจตามกฎหมายโดยยกเว้นอํานาจศาลปกครองตามพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม โดย
วินิจฉัยว่าการที่โจทก์ทั้งห้าฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย 
ได้บัญญัติยกเว้นอํานาจศาลปกครองในการควบคุมตรวจสอบไว้ ข้อพิพาทในคดีน้ีจึงไม่อยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม145 

(2.3) กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดจากการกระทําในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายในกระบวนยุติธรรมทางอาญาตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงไม่ใช่การกระทําละเมิดโดยใช้อํานาจทางปกครอง
และไม่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง โดยมีตัวอย่างแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยว่าให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมดังน้ี 

การท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กําหนดให้อํานาจ
แก่พนักงานสอบสวนคดีอาญาเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจําเลยเอาไว้เป็นการ
เฉพาะ เมื่อจําเลยที่ 1 ร่วมกับจําเลยที่ 2 โดยคําสั่งของจําเลยที่ 3 นําทรัพย์สินของโจทก์ออกขาย 
ก่อนศาลในคดีอาญาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด จึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่
อันสืบเน่ืองจากการใช้อํานาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อยู่ในอํานาจควบคุมตรวจสอบของ
ศาลยุติธรรม146 

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีเป็น  
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายอาญาของศาลยุติธรรม และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 

                                           
144คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 22/2551, ที่ 30/2554, ที ่60/2555 และที ่

54/2557 วินิจฉัยในแนวเดียวกัน 
145คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 32/2558 
146คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 23/2547 และ ที่ 56/2547 วินิจฉัยในแนว

เดียวกัน 
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2479 ตลอดจนกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่บัญญัติถึงขั้นตอน
และวิธีการเก่ียวกับการควบคุมผู้ต้องขัง ย่อมเป็นกฎหมายและระเบียบที่เสริมให้ผู้ถูกฟ้องคดีและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีสามารถจัดการบังคับตามหมายจําคุกและหมายปล่อย รวมถึงคําสั่ง
ใด ๆ ของศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
อันอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งสิ้น คดีน้ีจึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการทํา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อํานาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลยุติธรรม147 

การควบคุมตัวผู้ตายเพ่ือเข้ารับการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสพหรือ ผู้ติด
ยาเสพติดอันเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 จึงเป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการของกระบวนการในการยุติธรรมเพื่อนําไปสู่กระบวนการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือนําไปสู่การดําเนินคดีเพ่ือลงโทษผู้กระทําผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี  
อันอยู่ในอํานาจการตรวจสอบของศาลยุติธรรม กรณีจึงเป็นการพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่อันสืบเน่ืองมาจากการใช้อํานาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การละเมิด  
อันเน่ืองมาจากการใช้อํานาจปกครองโดยตรง148 

(2.4) กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดจากการกระทําในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน
หรือหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัด แม้จะเป็นการกระทําทางปกครองโดยใช้อํานาจทาง
กฎหมายซึ่งเป็นข้อยกเว้นไม่อยู่ในอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยอยู่ในอํานาจศาลภาษีอากรและมี
ตัวอย่างแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยว่าคดีพิพาท
เก่ียวกับภาษีอากรให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมดังน้ี 

การอุทธรณ์คําวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายเก่ียวกับภาษี
อากรอันเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร และการที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ชดใช้เงิน 
ค่าภาษีคืนหรืองดเว้นภาษีส่วนที่ต้องเสียเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการออกประกาศดังกล่าวก็เป็นประเด็น  
ที่พิพาทเก่ียวกับการขอคืนภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาภาษี
อากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7 (1) และ (3) ทั้งประเด็นการขอให้ชดใช้ค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์
น้ันก็เป็นมูลความที่เก่ียวเนื่องกัน ย่อมอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
เช่นเดียวกัน อันอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม149 

                                           
147คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 87/2556 และ ที่ 10/2558 วินิจฉัยในแนว

เดียวกัน 
148คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 72/2558 
149คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 9/2548 
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การอุทธรณ์คําวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายเก่ียวกับภาษี
อากรเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร คดีน้ีจึงอยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม150 

(2.5) กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดจากการกระทําในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือ
หน่วยงานท่ีเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัด โดยมีการฟ้องคดี 2 คดี ในคดีแรกฟ้องศาลยุติธรรมในคดี
ละเมิดระหว่างเอกชนกับเอกชน และคดีที่ที่สองฟ้องศาลปกครองในคดีละเมิดระหว่างเอกชนกับ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ และมีตัวอย่างแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยว่า คดีพิพาทในคดีหลักอยู่ที่ศาลยุติธรรมและคดีรองอยู่ที่ศาลปกครอง กรณี
เป็นมูลความแห่งคดีเดียวกันจึงชอบที่จะได้พิจารณาที่ศาลเดียวกัน ให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมดังน้ี 

การท่ีมีคดีพิพาทสองคดี แม้คดีที่สองจะเป็นคดีปกครองแต่เมื่อเป็น
กรณีพิพาทท่ีมีมูลความแห่งคดีเดียวกันกับคดีซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมตาม
มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ
เพ่ือให้คดีทั้งสองได้ดําเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลเดียวเพ่ือให้คําพิพากษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
คดีน้ีจึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม151 

การที่จําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันปลอมหมายเลขเครื่องยนต์และ
หมายเลขตัวถังแล้วหลอกลวงขายรถยนต์คันที่ไม่มีใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ให้โจทก์ คดีระหว่าง
โจทก์กับจําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จึงเป็นกรณีพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกันซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลยุติธรรม ส่วนคดีระหว่างโจทก์กับจําเลยที่ 4 ถึงที่ 7 เป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ 
คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอ่ืน หรือการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งอยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง มูลความแห่งคดีระหว่างโจทก์กับจําเลยที่ 4 ถึงที่ 7 จึงเป็น
กรณีที่มีมูลความแห่งคดีเดียวกันกับคดีระหว่างโจทก์กับจําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 กรณีจึงชอบที่จะได้ดําเนิน
กระบวนพิจารณาที่ศาลเดียวกัน เพ่ือให้คําพิพากษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังน้ัน คดีระหว่าง
โจทก์กับจําเลยที่ 4 ถึงที่ 7 จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเช่นเดียวกัน152 

การที่จําเลยที่ 1 นํารถยนต์ที่มีการปลอมใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
ไปหลอกลวงขายให้โจทก์ ซึ่งคดีระหว่างโจทก์กับจําเลยที่ 1 เป็นกรณีพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน
และทั้งสองศาลเห็นพ้องกันว่า อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม  ส่วนคดีระหว่างโจทก์
กับจําเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอ่ืน 
หรือการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ

                                           
150คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 82/2556 
151คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 18/2548 
152คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 32/2550 
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ศาลปกครอง แต่เมื่อโจทก์อ้างว่า จําเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทําละเมิดขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย และเป็น
กรณีที่สืบเน่ืองจากการขายรถยนต์ของจําเลยที่ 1 ให้โจทก์ มูลความแห่งคดีระหว่างโจทก์กับจําเลย  
ที่ 2 ถึงที่ 4 จึงเป็นกรณีที่มีมูลความแห่งคดีเดียวกันกับคดีระหว่างโจทก์กับจําเลยที่ 1 กรณีจึงชอบ  
ที่จะได้ดําเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลเดียวกันเพ่ือให้คําพิพากษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังน้ัน  
คดีระหว่างโจทก์กับจําเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม153 

การที่ข้อพิพาทประเด็นหลักเป็นข้อพิพาทในทางแพ่งระหว่างเอกชน
กับเอกชนด้วยกันอันอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม ส่วนข้อพิพาทประเด็นรองน้ัน เป็นคําสั่งทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งศาลต้องพิจารณาให้ได้
ความจากประเด็นหลักเสียก่อน เมื่อประเด็นหลักอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรมแล้ว ประเด็นรองจึง
ควรอยู่ในอํานาจของศาลเดียวกัน154 

การที่เอกชนทํานิติกรรมกู้ยืมเงินโจทก์โดยใช้เอกสารปลอม นิติ
สัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับเอกชน จึงเป็นนิติกรรมทางแพ่งซึ่งอยู่ในบังคับของกฎหมายเอกชนอันอยู่ใน
อํานาจของศาลยุติธรรม เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจําเลยทั้งห้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับเอกชนทําละเมิด
ต่อโจทก์ ศาลจําต้องพิจารณาให้ได้ความด้วยว่า เอกชนร่วมกับจําเลยทั้งห้ากระทําละเมิดต่อโจทก์
หรือไม่ ซึ่งในเร่ืองน้ีโจทก์ยังได้ฟ้องเอกชนเป็นคดีล้มละลายและคดีอาญาต่อศาลยุติธรรมจนศาลมี          
คําพิพากษาไปแล้ว มูลความแห่งคดีน้ีจึงเก่ียวเน่ืองกับคดีเดิม กรณีจึงชอบที่จะได้ดําเนินกระบวน
พิจารณาในศาลระบบเดียวกันคือศาลยุติธรรม เพ่ือให้คําพิพากษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน155 

การที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจําเลยที่ 1และที่ 2 ซึ่งเป็นเอกชน กระทํา
ละเมิดทําให้กําแพงร้ัวบ้านโจทก์ได้รับความเสียหายและการที่โจทก์ฟ้องจําเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ในการบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา 
ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กรณีไม่ดําเนินการทําให้สภาพที่ดิน
ดังกล่าวอยู่ในสภาพเรียบร้อยและสะอาดตามที่โจทก์ร้องขอ เป็นกรณีที่โจทก์มุ่งประสงค์ให้จําเลย  
ทั้งสามร่วมกันรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากมูลละเมิดเดียวกัน กรณีที่มูลความแห่งคดีของจําเลย  
ที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นเอกชนเก่ียวพันกันกับจําเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง จึงอยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม156 

การที่คําฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ศาลแพ่ง
และศาลปกครองกลางมีความเห็นตรงกันว่า คําฟ้องในส่วนน้ีเป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงยุติไปตามมาตรา 10 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติ  
ว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคําฟ้องข้อหา
ที่สองว่าเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง แม้จําเลยที่ 2 ถึง
ที่ 4 จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคําฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และ

                                           
153คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 5/2551 
154คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 31/2554 
155คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 3/2556 
156คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 120/2557 
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โจทก์ฟ้องให้จําเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ร่วมรับผิดกับจําเลยที่ 1 อย่างลูกหน้ีร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและ
เก่ียวพันกับข้อหาแรก โดยมีคําขอให้จําเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือชดใช้ค่าเสียหาย
ในจํานวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คําฟ้องในข้อหาที่สองท่ีฟ้องว่าจําเลยทั้งสี่ร่วมกัน
กระทําละเมิดต่อโจทก์หรือไม่น้ัน ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาในข้อหาแรกด้วย คดีน้ีจึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม157 

(3) ผลของการกระทําที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดความรับผิดของหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ โดยพิจารณาจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นการกระทําที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด และกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด ดังน้ัน 
ผู้เสียหายซึ่งเป็นเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ จึงเกิดสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังน้ี 

(3.1) ผู้ที่ต้องรับผิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มี 2 กรณีคือ 
(3.1.1) หน่วยงานของรัฐรับผิดแทนเจ้าหน้าที่ โดยความ          

รับผิดของหน่วยงานของรัฐ บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตน
ได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้และมีตัวอย่างแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ ซึ่งหน่วยงานของ
รัฐต้องรับผิดแทนเจ้าหน้าที่ดังน้ี 

กรมตํารวจ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดในการกระทําละเมิด
ของเจ้าพนักงานตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีที่เจ้าพนักงาน
ตํารวจเร่ิมจับกุมโจทก์ ถือว่าเจ้าพนักงานตํารวจได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ครั้นเมื่อจับกุมโจทก์ได้ก็จะต้อง
ควบคุมโจทก์ไปส่งที่สถานีตํารวจ การควบคุมโจทก์ไปส่งที่สถานีตํารวจจึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานตํารวจ
ได้ปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน หากเจ้าพนักงานตํารวจได้ทําร้ายร่างกายโจทก์ขณะควบคุมโจทก์ไปส่งที่สถานี
ตํารวจต้องถือว่าเจ้าพนักงานตํารวจได้กระทําละเมิดต่อโจทก์ โดยได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ โจทก์
จึงมีอํานาจฟ้องกรมตํารวจเป็นจําเลยได้ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539158 

กรมสามัญศึกษาหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดในการกระทํา
ละเมิดของครูพลศึกษาเจ้าหน้าที่ ในการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อทําให้
นักเรียนถึงแก่ความตาย กรณีจําเลยที่ 1 เป็นอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาพลศึกษาเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะผู้แทนของกรมสามัญศึกษา จําเลยที่ 2 การที่จําเลยที่ 1 สั่งให้นักเรียน
อายุระหว่าง 11–12 ปีว่ิงรอบสนามซึ่งมีระยะทาง 200 เมตรโดยว่ิงรอบสนาม 3 รอบเวลาหลังเที่ยง  
ในวันที่มีอากาศร้อนและแสงแดด เพ่ืออบอุ่นร่างกายก็ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย และการที่

                                           
157คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 68/2558 และ ที่ 69/2558 วินิจฉัยในแนว

เดียวกัน 
158คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5824/2543 
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จําเลยที่ 1 สั่งให้นักเรียนว่ิงต่อไปอีก 3 รอบ เพราะนักเรียนว่ิงกันไม่เรียบร้อยและไม่เป็นระเบียบเป็น
วิธีการสอนและลงโทษนักเรียนตามสมควรแก่เหตุและเหมาะสม แต่การที่จําเลยที่ 1 สั่งให้ว่ิงอีก 3 
รอบสนาม ในครั้งที่ 3 และที่ 4 ทําให้เด็กชาย พ. ซึ่งเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วล้มลงในการว่ิงรอบที่ 11 
และถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาเพราะสาเหตุระบบหัวใจล้มเหลว แต่ไม่ปรากฏว่าจําเลยที่ 1 มุ่งหวัง
ให้นักเรียนได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต จําเลยที่ 1 ยังมีความหวังดีต่อนักเรียนต้องการอบรมสั่งสอน
นักเรียนให้มีความรู้เหมือนดังวิสัยของครูทั่วไป แม้เป็นเหตุให้เด็กชาย พ. ถึงแก่ความตายแต่จําเลย  
ที่ 1 มิได้จงใจหรือกระทําการประมาทอย่างร้ายแรง เพียงแต่กระทําโดยประมาทเลินเล่อขาดความ
รอบคอบและไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นผู้มีอาชีพครูสอนพลศึกษาจะพึงปฏิบัติและสาเหตุส่วนหน่ึง
มาจากสุขภาพของเด็กชาย พ. ไม่แข็งแรงมีโรคประจําตัวคือโรคหัวใจ  แม้จําเลยที่ 1 จะอ้างความไม่รู้
ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมายไม่ได้ แต่ศาลก็สามารถนํามาใช้ประกอบ
ดุลพินิจในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์ของการทําละเมิดได้ ฉะน้ันเมื่อ
การกระทําละเมิดของจําเลยที่ 1 ต่อโจทก์ซึ่งเป็นมารดาของเด็กชาย พ. เป็นการกระทําในการปฏิบัติ
หน้าที่ของจําเลยที่ 2 โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฟ้องจําเลยที่ 1 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความ 
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539159 

กรมท่ีดินหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากการกระทําละเมิดของเจ้าพนักงานที่ดินในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ กรณีจําเลยที่ 1 
เป็นเจ้าพนักงานที่ดิน มีหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ที่ดินของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
โดยวิสัยของจําเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินของกรมท่ีดินจําเลยที่ 2 ย่อมทราบและตระหนักดีว่า  
จะรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายฝากให้แก่โจทก์และ น. ไม่ได้ เพราะเป็นที่ดินที่ น. ผู้ขายฝาก
ได้มาโดยการเช่าซื้อจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมอันตกอยู่ในบังคับห้ามโอนตาม
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 จึงเป็นนิติกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 150 แต่จําเลยที่ 1 กลับดําเนินการรับจดทะเบียนการขายฝากให้ การกระทําของ
จําเลยที่ 1 จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมที่ดินจําเลยที่ 2 โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  
ทําให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทําละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 420 จึงพิพากษาให้จําเลยที่ 2 ในฐานะหน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้โจทก์ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539160 

กรมทางหลวงหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากการกระทําละเมิดของข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อ
ประสบอุบัติเหตุทําให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย กรณีจําเลยที่ 1 เป็นข้าราชการสังกัดกรมทางหลวงจําเลยที่ 
2 ขณะเกิดเหตุจําเลยที่ 1 ขับรถยนต์ของทางราชการกลับจากตรวจงานและได้เกิดเหตุชนกับรถยนต์  
ที่มี ม. เป็นผู้ขับขี่เป็นเหตุให้ ม.กับผู้โดยสารในรถ 2 คนถึงแก่ความตาย เมื่อคดีปรากฏว่าการกระทํา
ละเมิดของจําเลยที่ 1 ต่อโจทก์ซึ่งเป็นทายาทของ ม. ผู้ตายเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ของ

                                           
159คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5129/2546 
160คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4823/2548 
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จําเลยที่ 2 โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฟ้องจําเลยที่ 1 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539161 

จังหวัดยโสธรหน่วยงานของรัฐต้องรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากการกระทําละเมิดของนายอําเภอเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจากการ
จ่ายเงินตามสัญญาจ้าง  กรณีจังหวัดยโสธรทําสัญญาว่าจ้างกับจําเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภท  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด โดยมีจําเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการ มีจําเลยที่ 3 ซึ่งเป็นนายอําเภอลงนามในสัญญาจ้าง
แทนจังหวัดยโสธร ต่อมาโจทก์ซึ่งเป็นผู้ได้รับโอนสิทธิในการรับเงินค่าจ้างจากจําเลยที่ 1 แต่จําเลยที่ 3 
ไม่จ่ายเงินแก่โจทก์กลับไปจ่ายแก่จําเลยที่ 1 ถือว่าเป็นการกระทําละเมิดต่อโจทก์ และการจ่ายเงิน
ของจําเลยที่ 3 เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะนายอําเภอในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากจังหวัด
ยโสธร มิใช่ทําในฐานะส่วนตัว โจทก์จึงไม่มีอํานาจฟ้องจําเลยที่ 3 แต่ต้องฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐ 
ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงตามมาตรา 5 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539162 

การที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาท
เลินเล่อ ซึ่งผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทน แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐรวมทั้งทายาทของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ กรณีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงหน่วยงานของรัฐ
ขับรถยนต์ชนกับรถของโจทก์ซึ่งเป็นหน่วยทหารหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหน่ึง เป็นเหตุให้รถของโจทก์
เสียหายทั้งคัน คิดเป็นเงิน 299,600 บาท และคนขับรถทั้งสองฝ่ายถึงแก่ความตาย พนักงานสอบสวน
ลงความเห็นว่า อุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง จําเลยที่ 1 ในฐานะภริยา 
จําเลยที่ 2 ในฐานะบุตรซึ่งเป็นทายาทผู้รับมรดกของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงผู้ถึงแก่ความตายจะต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ และจากผลการการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่กรมทางหลวงแต่งต้ัง ได้สรุปสํานวนการสอบสวนว่า
เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุไปปฏิบัติราชการตรวจสะพานตามอํานาจหน้าที่ 
จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่กรมทางหลวง และรองอธิบดีกรมทางหลวงได้มีหนังสือรายงานต่อ
กระทรวงการคลัง ดังน้ัน กรมทางหลวงหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่
เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความ           
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เมื่อโจทก์ฟ้องเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ จึงฟ้อง
เรียกค่าเสียหายในผลแห่งละเมิดจากจําเลยทั้งสองซึ่งเป็นทายาทเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้163 

องค์การบริหารส่วนตําบลหน่วยงานของรัฐต้องรับชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา กรณีที่โจทก์ฟ้องว่าในการพิจารณาผลการประกวดราคา จําเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบเพราะร่วมกันกลั่นแกล้งโจทก์ยกเลิกผลการประกวดราคา เน่ืองจากเรียกเงินเป็น
ผลประโยชน์ตอบแทนจากโจทก์เพ่ือกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดในหน้าที่ แต่โจทก์

                                           
161คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8271-8272/2550 
162คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1976/2551 
163คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2934/2551 
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ไม่ยินยอมให้ อันเป็นการร่วมกันกระทําละเมิดต่อโจทก์ทําให้โจก์ได้รับความเสียหาย ดังน้ันโจทก์ต้อง
ฟ้ององค์การบริหารส่วนตําบลจําเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงแต่ผู้เดียวให้รับผิดชดใช้
ค่าเสียหายในการกระทําโดยละเมิดของจําเลยที่ 2 ถึงที่ 5 แต่ไม่มีอํานาจฟ้องจําเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ให้ 
รับผิดเป็นการเฉพาะตัวตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539164 

กรมการขนส่งทางบกหน่วยงานของรัฐต้องรับชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ขนส่งในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
จากการรับจดทะเบียนรถยนต์ กรณีจําเลยที่ 6 ถึงที่ 9 เป็นเจ้าหน้าที่ขนส่ง กระทําการโดยทุจริตโดย
ร่วมกับคนร้ายเพ่ือจะนํารถยนต์ไปขายให้แก่ผู้อ่ืนหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ตรวจสอบ
หลักฐานหลักฐานให้ละเอียดว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือเอกสารปลอมและรับจดทะเบียนรถยนต์ 
คันดังกล่าวทั้งสองคราว เห็นได้ว่าการกระทําของจําเลยที่ 6 ถึงที่ 9 เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทั้งสิ้นไม่ว่าจะกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หากเป็นการละเมิดต่อโจทก์ต้องด้วยมาตรา 5  
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โจทก์จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 
โจทก์จึงต้องฟ้องกรมการขนส่งทางบก จําเลยที่ 10 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐให้รับผิดต่อโจทก์ได้
เท่าน้ัน แต่ไม่มีอํานาจฟ้องจําเลยที่ 6 ถึงที่ 9 ให้ร่วมกันรับผิดในมูลละเมิดที่กระทําในการปฏิบัติหน้าที่
ได้165 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหน่วยงานของรัฐต้องรับชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีจําเลยไปให้ถ้อยคําต่อ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่ต้ังขึ้นตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเร่ืองที่โจทก์  
ถูกกล่าวหา จึงเป็นเรื่องที่จําเลยในฐานะข้าราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพยานผู้กล่าวหา ไม่ใช่การกระทําในฐานะส่วนตัว หากโจทก์
ได้รับความเสียหายจากการกระทําของจําเลยโจทก์ต้องฟ้องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จําเลย
เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด จะฟ้องจําเลยโดยตรงไม่ได้ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539166 

โรงเรียนหน่วยงานของรัฐต้องรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก
การกระทําละเมิดของผู้อํานวยการโรงเรียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ กรณี ส. นักการภารโรง  
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโรงเรียนจําเลยที่ 5 ที่ให้เก็บเคร่ืองตัดหญ้าคันเกิดเหตุไว้ในห้องสมุดทุกคร้ังที่ใช้งาน
เสร็จมาตลอด จําเลยที่ 4 เป็นผู้ อํานวยการโรงเรียนจําเลยที่ 5 ซึ่งเป็นสถานศึกษา จึงเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอํานาจบริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ แม้เครื่อง  
ตัดหญ้าคันเกิดเหตุจะมิใช่ทรัพย์สินของทางราชการ แต่ก็เป็นทรัพย์สินที่จําเลยที่ 4 ในฐานะ
ผู้อํานวยการโรงเรียนจําเลยที่ 5 ยืมมาใช้ในราชการ จําเลยที่ 4 และที่ 5 จึงจําต้องสงวนทรัพย์สินที่ยืม

                                           
164คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8128/2551 
165คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1928/2554 
166คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10648/2556 
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ไปเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเองตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 644 การท่ีจําเลยที่ 4 ปล่อยปละละเลยการบริหารกิจการของสถานศึกษาและไม่ควบคุม
บุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการหรือสถานศึกษา 
จึงเป็นความประมาทเลินเล่อของจําเลยที่ 4 เมื่อความประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่
โจทก์ จําเลยที่ 4 ย่อมเช่ือว่าได้เป็นผู้ทําละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 
จําเลยที่ 4 ยืมเคร่ืองตัดหญ้าคันเกิดเหตุมาใช้ในราชการ แต่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ 
จึงเป็นการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ จําเลยที่ 5 และที่ 6 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดที่จําเลย  
ที่ 4 อยู่ในสังกัดจึงต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ในผลแห่งละเมิดตามมาตรา 5 วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539167 

(3.1.2) เจ้าหน้าที่รับผิดด้วยตนเองตามลําพัง โดยเป็นความ  
รับผิดส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวหากกระทําละเมิดที่มิใช่การปฏิบัติ
หน้าที่ ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

(3.2) การใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และผู้เสียหายคือเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัด โดยหน่วยงานของรัฐมีสิทธิไล่เบ้ียให้เจ้าหน้าที่ชําระ  
ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่ผู้เสียหายในการกระทํา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ให้สิทธิหน่วยงานของรัฐไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ได้ หากการกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด 
ไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันชําระเงินได้
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และมีตัวอย่างแนวคําพิพากษาศาลฎีกาพิพากษาว่า
หน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่ได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และหน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิทางศาลฟ้อง
เจ้าหน้าที่ได้โดยไม่ต้องออกเป็นคําสั่งทางปกครองก่อนดังน้ี 

หน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ได้จากการกระทํา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่และเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด กรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่
หลายคน แม้คําพิพากษาจะกําหนดให้โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐกับจําเลยที่ 1 ผู้ทําละเมิดซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของโจทก์ร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหาย แต่ก็เป็นความผิดในฐานะนิติบุคคลเพื่อเยียวยาแก่
ผู้เสียหายไปก่อนแล้วจึงให้โจทก์ใช้สิทธิไล่เบ้ียแก่ผู้แทนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 76 เมื่อโจทก์เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีสิทธิไล่เบ้ียได้ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ที่มีผลใช้บังคับก่อนเกิดเหตุ คดีน้ี 
จึงต้องบังคับตามมาตรา 8 วรรคสี่ ที่มิให้นําหลักเรื่องลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับแก่จําเลยทั้งสามผู้ทํา

                                           
167คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 15171/2556 
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ละเมิดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโจทก์ จําเลยทั้งสามแต่ละคนจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์
เฉพาะส่วนของตนเท่าน้ัน168 

การท่ีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อโจทก์ในการปฏิบัติหน้าที่โดย
ประมาทเลินเล่อธรรมดา จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ในมูลละเมิด กรณีโจทก์บรรยายว่าโจทก์จ้างจําเลย 
ที่ 2 เป็นหัวหน้าสํานักงาน จําเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นพนักงานจัดการทรัพย์สิน จําเลยที่ 5 เป็นหัวหน้า
สํานักงานภายหลังจําเลยที่ 2 ให้ทํางานและมอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดเก็บเงินรวมถึง
ทรัพย์สินของโจทก์แต่กลับปล่อยปละละเลยเป็นเหตุให้จําเลยที่ 1 มีหน้าที่รับเงินออกใบเสร็จรับเงิน 
ลงรายการรับเงิน เลขที่ใบเสร็จและจํานวนเงินในสมุดควบคุมเงิน ต่อมาจําเลยที่ 1 ยักยอกเงินค่าเช่า
ซื้อของโจทก์ ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของจําเลยที่ 2 ถึงที่ 5 มีความบกพร่องและประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับของโจทก์อันเป็นสภาพการจ้างตามสัญญาจ้าง จําเลยที่ 2 ถึงที่ 5 จึงมี
หน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามสัญญาจ้างในฐานะผู้บังคับบัญชาของจําเลยที่ 1 จึงเป็นการ
ฟ้องขอให้จําเลยที่ 2 ถึงที่ 5 รับผิดทั้งมูลละเมิดและมูลสัญญาจ้างแรงงาน จําเลยที่ 2 ถึงที่ 5 มีหน้าที่
ดูแลงานด้านอ่ืนด้วย ไม่มีหน้าที่ควบคุมการรับเงินอย่างเดียวโดยตรง กองคลังของโจทก์หน่วยงานของ
รัฐซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบโดยตรงก็ยังตรวจสอบไม่พบถึงความผิดปกติน้ัน การที่จําเลยที่ 2 ถึงที่ 5  
ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างเคร่งครัดจึงเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ
ธรรมดา เมื่อโจทก์ฟ้องขอให้จําเลยที่ 2 ถึงที่ 5 รับผิดเฉพาะกรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่าน้ันมิได้ให้รับผิดกรณีประมาทเลินเล่อด้วย จําเลยที่ 2 ถึงที่ 5 จึงไม่
ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง และมาตรา 10 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539169 

การใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดย
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม โดยไม่
ต้องออกคําสั่งทางปกครองก่อน โดยวินิจฉัยข้อกฎหมายตามมาตรา 8 มาตรา 10 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่าจําเลยปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้วทั้งมาตรา 8 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นบทบัญญัติให้สิทธิหน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้
เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้  จึงมิใช่บทบังคับโจทก์ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐต้องออกคําสั่งทางปกครองให้จําเลยชําระค่าสินไหมทดแทนเสียก่อนจึงจะมีสิทธิฟ้อง 
โจทก์จึงมีอํานาจฟ้องให้จําเลยชําระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ได้170 

                                           
168คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5093/2556 
169คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10157/2558 
170คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2345/2548 และที่ 309/2558 วินิจฉัยในแนวเดียวกัน ซึ่งแตกต่าง

จากแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่มีแนวคําพิพากษาว่าศาลปกครองไม่รับคําฟ้องของ
หน่วยงานทางปกครองไว้พิจารณา เน่ืองจากสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองจากคําสั่งทาง
ปกครองได้ ต่อมาได้มีแนวคําพิพากษาว่าศาลปกครองสามารถรับคําฟ้องไว้พิจารณาได้ หากหน่วยงาน
ทางปกครองมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายจากคําสั่งทางปกครอง กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
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4.2.1.2 คดีเ ก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่อ ยู่ในเขตอํานาจ 
ศาลปกครอง 
1) อํานาจศาลปกครอง 
ในส่วนของคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่น้ัน ศาลปกครองมีอํานาจ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 223 บัญญัติว่า “ศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วยกัน อันเน่ืองมาจากการใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเน่ืองมาจากการดําเนิน
กิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาเร่ืองที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง...” ประกอบกับเขต
อํานาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 มาตรา 9 วรรคหน่ึง และอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

อน่ึง ในส่วนอํานาจหน้าที่ของศาลปกครองน้ัน ศาลปกครองมีอํานาจหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยคดีที่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพิพาทกันว่าการกระทําทาง
ปกครอง คําสั่งทางปกครอง หรือนิติกรรมทางปกครอง เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ดังน้ัน 
อํานาจหน้าที่ของศาลปกครองจึงแยกพิจารณาได้เป็น 3 ส่วนคือ171 

(1) องค์กรที่อยู่ภายใต้ควบคุมตรวจสอบของศาลปกครอง คือ องค์กร
ผู้ใช้อํานาจปกครอง ซึ่งได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการ
อิสระ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอ่ืน ๆ ที่ใช้อํานาจปกครอง เช่น คณะกรรมการและสภาวิชาชีพต่าง ๆ 

(2) การกระทําที่ถูกควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง คือ การกระทํา
ขององค์กรฝ่ายปกครองซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) การกระทําทางปกครองที่เป็นการ
ปฏิบัติการทางกายภาพ เช่น การร้ือถอนอาคาร การก่อสร้างถนน ฯลฯ ซึ่งการกระทําดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนได้ และ (2) คําสั่งหรือคําวินิจฉัยทางปกครองที่มีผลใช้บังคับเป็น
การเฉพาะราย เช่น คําสั่งอนุมัติ คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ฯลฯ หรือนิติกรรมทางปกครองที่มีผลใช้
บังคับเป็นการทั่วไป เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ 

(3) ลักษณะของการควบคุมตรวจสอบ ศาลปกครองมีอํานาจหน้าที่ใน
การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองและนิติกรรมทางปกครอง  
ทั้งในแง่ของรูปแบบ อํานาจ วัตถุประสงค์และวิธีการใช้อํานาจว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

                                                                                                                         
ละเมิดถึงแก่ความตาย และหน่วยงานทางปกครองจําเป็นต้องฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
ละเมิดให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

171สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ข้อควรรูเ้ก่ียวกับแนวทางการจัดต้ังศาลปกครองตาม
นโยบายของรัฐบาล (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานฯ, 2537), หน้า 5-7. 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลปกครองจึงได้กําหนดเกณฑ์พิจารณาลักษณะ
คดีที่อยู่ในอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 รวม 2 ประการคือ172 

(1) คู่กรณี 
“คู่กรณี” ประกอบด้วยหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าย

หน่ึง กับเอกชนหรือหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกฝ่ายหน่ึง ดังน้ัน ลักษณะคดี
ปกครองจะต้องมีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเสมอ 

(2) ลักษณะข้อพิพาททางปกครอง 
ลักษณะข้อพิพาททางปกครอง ได้แก่ ข้อพิพาทอันเน่ืองมาจากการใช้

อํานาจทางปกครอง หรือเน่ืองมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง ดังน้ี 

(2.1) ข้อพิพาทเก่ียวกับการกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใด ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) บัญญัติว่า “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังต่อไปน้ี (1) คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอ่ืน
ใด เน่ืองจากกระทําโดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่
ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทําน้ัน หรือโดย
ไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่
จําเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ” 

(2.2) ข้อพิพาทเ ก่ียวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหน่ึง (2) บัญญัติว่า “ศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเร่ืองดังต่อไปน้ี (2) คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร” 

(2.3) ข้อพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด หรือความรับผิดอย่างอ่ืน
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) บัญญัติว่า “ศาล
ปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังต่อไปน้ี (3) คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทํา
ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้
อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร” ซึ่งการกระทําละเมิด

                                           
172สํานักงานศาลปกครอง, เกณฑ์การพิจารณาคดีที่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง  

(กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับปัญหาอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล, 2552),  
หน้า 2-4. 
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เน่ืองมาจากกรณีดังต่อไปน้ี 1. การใช้อํานาจตามกฎหมาย 2. กฎ 3. คําสั่งทางปกครอง 4. คําสั่งอ่ืน 
และ 5. การละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

สําหรับความเป็นมาในการยกร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) น้ัน สํานักงานศาลปกครองได้สรุป
สาระสําคัญของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ... 
173ดังน้ี 

(1) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีม ติที่ประชุมรับหลักการร่าง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ... ทั้ง 4 ฉบับ (ฉบับที่หน่ึงผู้เสนอ
คือ คณะรัฐมนตรี ฉบับที่สอง ผู้เสนอ คือ ร้อยโท กุเทพ ใสกระจ่าง กับคณะ ฉบับที่สาม ผู้เสนอ คือ  
นายพินิจ จันทรสุรินทร์ กับคณะ และฉบับที่สี่ ผู้เสนอ คือ นายปรีชา สุวรรณทัต กับคณะ) และให้ใช้
ร่างของคณะรัฐมนตรีเสนอเป็นหลักดังน้ี “มาตรา 8 คดีปกครองที่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง ได้แก่ ... 
(3) คดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กําหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” (แหล่งที่มาบันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เล่ม 1 
หน้า 173) 

(2) ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ... ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีเสนอมีสาระสําคัญในประเด็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังน้ี 

(2.1) กรรมาธิการฯ บางท่านเห็นว่า มาตรา 8 วรรคหน่ึง (3) ไม่น่า
เป็นคดีปกครอง เพราะเป็นเรื่องความรับผิดทางแพ่งซึ่งศาลยุติธรรมมีความเช่ียวชาญอยู่แล้ว ประกอบ
กับการจัดต้ังศาลปกครองเพื่อพิจารณาคดีปกครองมิใช่หากเป็นเร่ืองเก่ียวกับหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องอยู่ในอํานาจศาลปกครองท้ังหมด ที่ประชุมจึงได้พิจารณากันอย่าง
กว้างขวางในประเด็นว่าความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐควรอยู่
ในอํานาจของศาลปกครองหรือไม่ ซึ่งมีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวดังน้ี 

เห็นว่ากรณีละเมิดที่เกิดจากการใช้อํานาจรัฐ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาว่าอะไรเป็นละเมิด และหน่วยงานทางปกครองจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมากน้อย
เท่าใด แตกต่างกับการพิจารณาในกรณีเอกชนกระทําละเมิด เพราะฉะนั้นเมื่อกฎเกณฑ์แตกต่างกัน 

                                           
173สุวรรณา โลหะประธาน, “ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ 

มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3),” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาตุลาการศาลปกครองชั้นต้นในภูมิภาค 
เรื่อง การดําเนินคดีเก่ียวกับละเมิดและความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ, วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา (กรุงเทพมหานคร: สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง, 2547), 
หน้า 1-13. 
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จึงควรให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาเพราะเป็นศาลที่มีความรู้เก่ียวกับหน่วยงานทางปกครอง 
ดังน้ัน จึงควรกําหนดว่าละเมิดประเภทใดอยู่ในเขตอํานาจศาลปกครองบ้าง 

เห็นว่า (3) ควรเพ่ิมความรับผิดอย่างอ่ืนด้วย เพราะนอกจากเรื่อง
ละเมิดแล้ว อาจจะมีกรณีความรับผิดอย่างอ่ืนทางด้านลาภมิควรได้จากการทํางานนอกสั่งเกิดขึ้นได้ 

ที่ประชุมมีมติว่าควรกําหนดเขตอํานาจศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่อง
ละเมิดและความรับผิดอย่างอ่ืนว่าจํากัดเฉพาะละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนอันเกิดจากการใช้
อํานาจทางกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ174 

(2.2) เน่ืองจากละเมิดหรือความรับผิดบางเรื่องจะไม่เก่ียวกับการใช้
อํานาจทางกฎหมายโดยตรง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาว่าควรต้องแยกให้ชัดเจนว่าละเมิดที่อยู่ในอํานาจ
ศาลยุติธรรมน้ันเกิดจากการกระทําทางกายภาพ ดังน้ัน ละเมิดที่อยู่ในอํานาจศาลปกครองต้องเกิด
จากนิติกรรม แต่หากใช้คําว่านิติกรรมอาจเกิดปัญหาการตีความคําว่านิติกรรมอีก ที่ประชุมจึงมีมติ
แก้ไขถ้อยคําในมาตรา 8 (3) เป็นว่า “คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืน
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คําสั่ง
ทางปกครอง คําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร”175 

อน่ึง ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร
เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ... ฉบับที่
คณะรัฐมนตรีเสนอน้ัน ได้มีการพิจารณาเก่ียวกับคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ควรอยู่ใน
อํานาจศาลปกครองหรือไม่ โดยมีข้อเท็จจริงว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ... ของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 
5 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2541 และคร้ังที่ 19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 น้ัน มีกรรมาธิการฯ 
บางท่านเห็นว่า มาตรา 8 วรรคหน่ึง (3) ไม่น่าเป็นคดีปกครอง เพราะเป็นเรื่องความรับผิดทางแพ่งซึ่ง
ศาลยุติธรรมมีความเช่ียวชาญอยู่แล้ว ดังน้ัน ที่ประชุมจึงได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางในประเด็นว่า
ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐควรอยู่ในอํานาจของศาล
ปกครองหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าควรกําหนดเขตอํานาจศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องละเมิดอันเกิด

                                           
174คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครองสภาผู้แทนราษฎร, บันทึกการประชุม ครั้งที่ 5, วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2541 อ้างถึง
ใน สํานักงานศาลปกครอง, รวมเหตุผลและความเป็นมาเป็นรายมาตราของร่างพระราชบัญญัติ
บัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ .  . . . ,  เล่ม 1, พิมพ์ครั้ งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง, 2548), หน้า 356-363. 

175คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองสภาผู้แทนราษฎร, บันทึกการประชุม ครั้งที่ 19, วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2541 อ้างถึง
ใน สํานักงานศาลปกครอง, รวมเหตุผลและความเป็นมาเป็นรายมาตราของร่างพระราชบัญญัติ
บัญญั ติ จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ . . . . ,  เล่ม 1, พิมพ์ครั้ งที่  2 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง, 2548), หน้า 553-563. 
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จากการใช้อํานาจทางกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และควรต้องแยกให้
ชัดเจนว่าละเมิดที่อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมน้ันเกิดจากการกระทําทางกายภาพ โดยละเมิดที่อยู่ใน
อํานาจศาลปกครองต้องเกิดจากนิติกรรม แต่หากใช้คําว่า นิติกรรมอาจเกิดปัญหาการตีความคําว่า 
นิติกรรมอีก ที่ประชุมจึงมีมติแก้ไขถ้อยคําในมาตรา 8 (3) เป็นว่า “คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทํา
ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายหรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง คําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร” ดังน้ัน  ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ข้อมูล
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ... ของสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว จึงแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ซึ่งรับผิดชอบการยกร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ... ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ที่เห็นว่า ในระบบกฎหมายไทย มีละเมิด
ทางแพ่งเท่าน้ัน ซึ่งอยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม และการที่ศาลปกครองพิจารณาคดีพิพาทเก่ียวกับการ
กระทําละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 น้ัน เป็นการฝากคดีละเมิดทางแพ่งให้ศาลปกครองพิจารณา เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน ทํานองเดียวกับการพิจารณาคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองคดีอาญา ที่ให้อํานาจศาล
อาญาพิจารณาคดีแพ่งได้ 

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แล้ว ศาลปกครองสูงสุดไว้วางหลักเรื่องอํานาจศาลปกครองไว้ว่า 
การที่จะพิจารณาว่าศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีประเภทใดได้หรือไม่
ต้องพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา 9 มาตรา 42 และมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เป็นหลัก สําหรับคดีที่ไม่อยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองน้ัน เป็นเรื่องที่ศาลไม่อาจตรวจสอบได้โดยสภาพ เช่น การกระทําในทาง 
นิติบัญญัติ การกระทําในทางตุลาการ และการกระทําของรัฐบาลที่เป็นงานด้านนโยบาย หรืองานทาง
การเมือง หรือนโยบายต่างประเทศ หรือในความสัมพันธ์กับฝ่ายนิติบัญญัติ และกรณีที่เข้าข้อยกเว้น
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 9 วรรคสอง (1) ถึง (3) กับการพิจารณาพิพากษาคดีประเภทอ่ืน เช่น คดี
แพ่งหรือคดีอาญาอันอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมตามมาตรา 271 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย176 

2) องค์ประกอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และบรรทัดฐานจาก
แนวคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสูงและแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยพิจารณาจากมูลละเมิดทาง
ปกครองที่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง  

(1) ผู้กระทําละเมิด คือ เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 4 บัญญัติว่า““เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ 

                                           
176คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 436/2545 (ที่ประชุมใหญ่) 
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พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะ
อ่ืนใด” ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าเป็นการกระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่ 

(2) ผลของการกระทําและความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล คือ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
ละเมิดสังกัดจากการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง 
(3)  แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ใน 4 กรณี คือ  
1. การใช้อํานาจตามกฎหมาย 2. การออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน 3. การละเลยต่อ
หน้าที่ และ 4. การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 5 บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิด
ที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
ได้โดยตรง  แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้  ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐ
แห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง” โดยมีบรรทัดฐาน
จากแนวคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุดและแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาล 

(2.1) แนวคําพิพากษาและคําสั่ งศาลปกครองสูงสุดเ ก่ียวกับ
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตาม
กฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 

(2.1.1) ตัวอย่างแนวคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่วินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายและหน่วยงานของ
รัฐต้องรับผิดมีดังน้ี 

การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต  
มีคําสั่งไม่ออกโฉนดที่ ดินเป็นการเฉพาะรายแก่ผู้ ฟ้องคดีที่ 2 และที่ 3 ตามข้อ 14 (3) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ มีปัญหาว่าเป็นข้อหาที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครองช้ันต้นหรือศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่เห็นว่า แม้คําขอน้ี       
จะเก่ียวพันกับคําขอในข้อหาความชอบด้วยกฎหมายของข้อ 14 (3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 
(พ.ศ. 2537)ฯ และการนํากฎกระทรวงฉบับน้ีไปใช้บังคับแก่กรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นการบังคับ
ย้อนหลังก็ตาม แต่โดยที่คําฟ้องในข้อหาดังกล่าวเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทํา
การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้
อํานาจตามกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) และศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับให้ได้ตาม
มาตรา 72 ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว177 

                                           
177คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ ฟ.15/2545 (ที่ประชุมใหญ่) 
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การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายดําเนินการ  
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบกโดยการขุดคูส่งนํ้าและถมถนนตามคําฟ้อง โดยมอบหมายให้
นายวิโรจน์ ผู้รับจ้างเป็นผู้ดําเนินการแทน จึงเป็นการใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย หากการขุดคู  
ส่งนํ้าและถมถนนดังกล่าวรุกล้ําเข้าไปในท่ีดินของผู้ฟ้องคดีตามคําฟ้องการกระทําดังกล่าวเป็นการ  
ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทํา
ละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง178 

การใช้อํานาจตามกฎหมายของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นส่วนหน่ึงของการใช้อํานาจบริหาร โดยมี
นายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ใช้อํานาจกํากับดูแล ดังน้ัน ศาลปกครองจึงมีอํานาจ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ ไม่ว่าในเรื่อง
ความชอบด้วยกฎหมายของข้อบัญญัติท้องถิ่น การใช้อํานาจหน้าที่หรือการกระทําในความสัมพันธ์
ระหว่างสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกับคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล179 

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้เงินคืนเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่ง ตาม
มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542180 

การท่ีอัยการจังหวัดชัยภูมิมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดี 
เพราะไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอและเครื่องเล่ือยโซ่ของกลางมิใช่ทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิด 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงมีหน้าที่ที่จะต้องคืนเครื่องเลื่อยโซ่น้ันแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่คืน
เครื่องเลื่อยโซ่ของกลางให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรตําบลบ้านค่าย เพ่ือคืนให้ผู้ฟ้องคดี
ตามมาตรา 85 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย181 

การขุดลอกลําห้วยเป็นการปรับปรุงแหล่งนํ้าธรรมชาติ ซึ่งเป็น
อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน ดังน้ัน การที่กรมชลประทานผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบหมายให้ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อิคลังโพนทอง ดําเนินการขุดลอกห้วยยางแทนผู้ถูกฟ้องคดีแล้วก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง  
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย182 

การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ถูกฟ้องคดีดําเนินการก่อสร้าง
ถนนบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีอํานาจ เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับ

                                           
178คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 271/2545 (ที่ประชุมใหญ่) 
179คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 161/2546 (ที่ประชุมใหญ่) 
180คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 565/2546 (ที่ประชุมใหญ่) 
181คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 19/2547 
182คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 504/2547 (ที่ประชุมใหญ่) 
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การที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทําละเมิดของหน่วยงาน
ทางปกครองอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย183 

กรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจไว้โดยเฉพาะและไม่ใช่
กรณีการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้าไปใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเอกชนเพ่ือดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตาม
ภารกิจของตนให้บรรลุผลได้ต่อเมื่อเป็นกรณีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินน้ัน โดยมี
หลักฐานแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้งแล้วเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันย่อมเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ที่เป็น
เจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว184 

การท่ีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าทดแทนที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่12652 จํานวน 3,050,000 บาท และเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง  
บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 12652 เลขที่ 10870 และเลขที่ 15077 จํานวน 3,722,679.86 บาท  
ซึ่งฝากไว้กับธนาคารออมสินให้แก่นายนิยมเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี  
ในฐานะผู้รับจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมารับชําระหน้ีหรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ันต่อ  
ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยท่ีการกระทําละเมิดน้ีเป็นการ
กระทําละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย จึงย่อมมี
ความหมายอยู่ในตัวว่าเป็นการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐต้นสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดน้ัน และผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ
น้ันโดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตามมาตรา 5 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539185 

การท่ีหน่วยงานทางปกครองผู้ถูกฟ้องคดีซื้อที่ดินซึ่งเป็นทาง
พิพาทโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่มีสิทธิในทางพิพาทที่ตกเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีล้อมรั้วลวดหนามปิดก้ันทางพิพาทและสร้างคันดินเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี
และราษฎรที่เคยใช้ทางพิพาทไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก จึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย186 

การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้อันจะมี
ผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่เก่ียวข้องน้ัน หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมี
หลักเกณฑ์ในการดําเนินการที่แน่นอนและต้องดําเนินการโดยคํานึงถึงสัดส่วนระหว่างประโยชน์
สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล รวมทั้งระหว่างความจําเป็นกับระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิทธิ
ของประชาชนเป็นสําคัญ หากการดําเนินการใดมีผลเป็นการจํากัดสิทธิของประชาชนเกินกว่าความ

                                           
183คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 902/2547 (ที่ประชุมใหญ่) 
184คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 38/2548 
185คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 101/2548 
186คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 54/2549 
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จําเป็นตามนัยมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แล้ว ย่อมเป็น
การกระทําละเมิดต่อประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทําดังกล่าว187 

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการอันเป็นสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลผลประโยชน์ของประชาชนที่มารับบริการด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ ไม่เช่นน้ันหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นอยู่กับผู้รับบริการอันเน่ืองมาจากการ  
ไม่ดําเนินการตามแนวทางดังที่กล่าวย่อมเป็นการกระทําละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542188 

การปรับปรุงทางสาธารณประโยชน์ที่รุกล้ําเข้าไปในแนวเขต
ที่ดินของเอกชนโดยเข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นส่วนของทางสาธารณประโยชน์ย่อมเป็นการกระทํา
ละเมิดต่อเจ้าของที่ดินตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542189 

การท่ีมีผู้ขอตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนเก่ียวกับที่ดินของ
ลูกหน้ีตามคําพิพากษาเพ่ือนําเจ้าพนักงานบังคับคดียึดขายทอดตลาดตามคําสั่งศาล เจ้าพนักงานที่ดิน
ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนจะต้องตรวจสอบด้วยความระมัดระวังเพ่ือให้ทราบแน่ชัด
ว่าที่ดินยังเป็นของลูกหน้ีตามคําพิพากษาและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวยังคงใช้เป็นหลักฐาน
สําหรับที่ดินแปลงนั้นอยู่หรือไม่ การที่มิได้ตรวจสอบให้รอบคอบจนปรากฏในภายหลังเมื่อมีการ 
ขายทอดตลาดไปแล้วว่าที่ดินที่ขายทอดตลาดไม่ใช่ที่ดินของลูกหน้ีตามคําพิพากษา ทําให้ผู้ซื้อที่ดิน
จากการขายทอดตลาดได้รับความเสียหาย ย่อมถือเป็นการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่อันเกิด
จากการใช้อํานาจตามกฎหมาย190 

การที่หน่วยงานของรัฐซึ่ งมี อํานาจหน้าที่จัดทําบริการ
สาธารณะจะเรียกเก็บเงินจากประชาชนที่มาขอรับบริการเป็นค่าตอบแทนบริการท่ีจัดทําให้แก่
ประชาชนได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายหรือตามกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
เท่าน้ัน มิฉะน้ัน การบริการที่จัดทําให้แก่ประชาชนต้องเป็นการบริการแบบให้เปล่า ดังน้ัน การที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 2 เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมาย คดีพิพาท
ตามคําฟ้องข้อหาที่สองจึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายและอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542191 

                                           
187คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 102/2549 
188คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 140/2549 
189คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 150/2549 
190คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 295/2549 
191คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 519/2549 
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การที่ เทศบาลผู้ถูกฟ้องคดีดําเนินการปรับปรุงถนนและ
ก่อสร้างท่อระบายนํ้าเป็นเหตุให้นํ้าท่วมขังหมู่บ้านที่พิพาทของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทําละเมิดอันเกิด
จากการใช้อํานาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี192 

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีขุดลอกขยายลําพะเนียงและทําถนนคันดิน
เลียบริมฝั่งลําพะเนียงรุกล้ําเข้าไปในท่ีดินของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดําเนินการเวนคืนที่ดิน
ของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือได้มีการตกลงซื้อขายที่ดินของผู้ฟ้อง
คดีดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะขุดลอกเอาที่ดินของผู้ฟ้อง
คดีโดยวิธีอ่ืน ๆ  จึงเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย193 

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อสร้างเข่ือนลําปลายมาศและอ่าง
เก็บนํ้าห้วยเตย แล้วไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับความเสียหายจากการท่ีนํ้าท่วมที่ดินทํากิน 
การกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเป็นการผิด
สัญญาที่ให้จัดทําบริการสาธารณะ และจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค และแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้ราษฎรส่วนใหญ่ได้รับความเสียหาย จากการกระทําละเมิดอันเกิดจากการ
ใช้อํานาจตามกฎหมาย194 

การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีดําเนินการก่อสร้างทางเท้าโดยมิได้เว้น
ช่องทางเข้า–ออกบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไว้ การกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทําการผิด
เง่ือนไขที่กําหนดตามหนังสืออนุญาตของแขวงการทางสงขลา การก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพิพาท 
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย195 

การที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในหลักเกณฑ์เป็นบุคคลผู้มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรที่ทํากินตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินแปลง
อพยพ หรือจํานวนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ โครงการเข่ือนแควน้อย  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี  
มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2550 (14) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 ให้ผู้ฟ้องคดี ไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทํากิน ตามข้อ 3 เน่ืองจากมีภูมิลําเนาอยู่นอกเขต
ตําบลพ้ืนที่นํ้าท่วม (ตําบลคันโช้ง ตําบลบ้านยาง และตําบลบ้านกลาง) จึงไม่ถูกต้อง196 

(2.1.2) ตัวอย่างแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัย
ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายแต่ไม่เป็นการกระทําละเมิด ดังน้ันหน่วยงานของ
รัฐจึงไม่ต้องรับผิด 

                                           
192คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 772/2555 
193คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 528/2556 และที่ อ. 843/2558 วินิจฉัยในแนว

เดียวกัน 
194คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 543/2556 
195คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 260/2556 
196คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 411/2558 
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โดยมีตัวอย่างในการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ทําหนังสือลงวันที่ 5 
สิงหาคม 2543 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2543 และ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2543 ตามลําดับ ยกกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ดินทั้ง 3 แปลง กว้าง 3 เมตร ตลอดแนวของที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1 เพ่ือสร้างถนนสาธารณประโยชน์ เมื่อข้อเท็จจริงการรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม 
ซึ่งผลการรังวัดตรงกับรายการรังวัดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2530 และการรังวัดแบ่งหักที่ดินของผู้ฟ้อง
คดีทั้งสามก็อยู่ในแนวเขตที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้อุทิศให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เพ่ือก่อสร้างถนน
สาธารณประโยชน์ การก่อสร้างถนนสาธารณประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงมิได้รุกล้ําที่ดินของ  
ผู้ฟ้องคดีทั้งสามแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงมิได้กระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตามมาตรา 
420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์197 

(2.2) แนวคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยออกกฎหรือ
คําสั่งตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 

(2.2.1) ตัวอย่างแนวคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุด
เก่ียวกับการออกกฎหรือคําสั่งว่าเป็นการกระทําละเมิดและหน่วยงานของรัฐต้องรับผิด 

การท่ีมีการออกระเบียบฉบับใหม่ใช้บังคับอันมีผลเป็นการ
ยกเลิกระเบียบฉบับเดิม หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องออกคําสั่งหรือดําเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในระเบียบฉบับใหม่ การที่ยังคงออกคําสั่งโดยยึดถือ
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบฉบับเดิมย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากเกิดความเสียหายจากการออก
คําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวย่อมเป็นการกระทําละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542198 

การที่ผู้ฟ้องคดีนําคดีมาฟ้องโดยอ้างว่าคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือโดยมีมติให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี 
เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายน้ัน กรณีจึงมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง อันเป็นคดีพิพาทท่ีอยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เมื่อคดีน้ีเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่อาจย่ืนฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่
ได้ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ศาลปกครอง
ช้ันต้นจึงมีอํานาจที่จะกําหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีให้ถูกต้องได้ตามข้อ 78 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ประกอบกับมาตรา 57 
วรรคหน่ึง (3) (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยเรียกให้กระทรวงการคลังซึ่งเป็น

                                           
197คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 793/2558 
198คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 68/2548 
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หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้
กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ให้เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดี199 

(2.2.2) ตัวอย่างแนวคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุด  
ที่วินิจฉัยว่าการออกกฎหรือคําสั่งไม่เป็นการกระทําละเมิดและหน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิด 

การกําหนดเขตผ่อนผันการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะบนถนนท่าเกวียนตลอดสายทั้งสองฝั่งถนน เป็นการกําหนดเขตที่มีลักษณะเป็นการทั่วไป 
มิได้กําหนดเขตผ่อนผันเฉพาะบริเวณหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังคงประกอบกิจการค้าขาย
ในอาคารของผู้ฟ้องคดีได้ตามปกติ จึงไม่ได้ทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ  
ไม่ได้รับความสะดวกเกินสมควรอันจะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ฟ้องคดี200 

การที่มิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดให้ทางราชการ 
ต้องรับข้าราชการท่ีลาออกจากราชการเพ่ือไปสมัครรับเลือกต้ังกลับเข้ารับราชการ ดังน้ัน การที่ 
ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมปฏิเสธการรับข้าราชการดังกล่าวกลับเข้ารับราชการเน่ืองจากตําแหน่งเดิม 
ถูกยุบเลิกจึงไม่เป็นการกระทําละเมิด201 

การท่ีเจ้าพนักงานท่ีดินมีคําสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและปฏิเสธคืนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนฯให้แก่ผู้ที่ขอจดทะเบียนฯ 
ย่อมไม่เป็นการกระทําละเมิดต่อบุคคลดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าเป็นกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯไว้
โดยชอบด้วยกฎหมาย และเหตุแห่งการที่ต้องเพิกถอนรายการจดทะเบียนฯ ไม่ได้เกิดจากความ
ผิดพลาดหรือการกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานที่ดิน202 

การที่เทศบาลก่อสร้างถนนดินลูกรังล้ําที่ดินของผู้ฟ้องคดี
บางส่วน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ดําเนินการคัดค้านจนกระทั่งก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า  
ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างถนนรุกล้ําเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทํา
ดังกล่าวข้างต้นของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทําละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์203 

การที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับปรุง
ถนนโดยใช้หลักความได้สัดส่วนของการกระทําทางปกครอง และพิจารณาถึงดุลยภาพระหว่าง
ประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชน จึงไม่เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี204 

การท่ีผู้ฟ้องคดีได้อ้างตนเป็นบุคคลอ่ืนเพ่ือย่ืนคําขอทําบัตร
ประจําตัวประชาชน และนายทะเบียนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ดําเนินการจําหน่ายช่ือและ
รายการบุคคลผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน จึงเป็นการกระทําตามอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 10 

                                           
199คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 608/2556 
200คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 10/2549 
201คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 347/2549 
202คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 388/2549 
203คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 34/2556 
204คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 239/2556 
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วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ประกอบ ข้อ 110 วรรคหนึ่ง ของ
ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
และมิได้เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี205 

การซื้อขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินมีเน้ือที่จํานวนหลายพันไร่และต้องใช้ทุนทรัพย์จํานวนมากในการชําระราคาท่ีดิน ผู้ฟ้องคดีย่อม
ต้องใช้ความระมัดระวังย่ิงกว่าการซื้อขายที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแล้ว โดยต้องติดต่อ            
ซื้อขายโดยตรงกับผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดิน ที่ผู้ฟ้องคดีไปทําความตกลงจะซื้อจะขาย
ที่ดินดังกล่าวกับนายวิจิตรและนางกุลนรี ทั้งที่รู้ว่าบุคคลทั้งสองมิได้เป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครอง
และทําประโยชน์ในที่ดิน พฤติการณ์ดังกล่าวถ้ามิใช่ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี         
ก็เป็นการต้ังใจเข้าเสี่ยงภัยอันถือได้ว่าเป็นการยอมรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตน ผู้ฟ้องคดีจึง
ไม่อาจอ้างหลักความสุจริตตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกรณีฟังไม่ได้ว่า
ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินพิพาททั้ง 55 แปลง โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีคําสั่งที่ 
1447/2545 และที่ 1448/2545 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 เพิกถอนหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ทั้ง 55 ฉบับดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทําละเมิดผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 
420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์206 

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปประจําสํานักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดระยอง เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพ่ือรอการโอนย้าย โดย  
ยังไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิมต้ังแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 ชอบด้วย
กฎหมาย เมื่อคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี207 

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เวลาในการพิจารณาคําขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีนานเกินสมควร แต่ก็มิได้เป็นเหตุที่ทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจาก
การไม่สามารถเลี้ยงไก่ในโรงเรือนหลังใหม่ เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีก็ยังมิได้ขออนุญาตประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในอาคารดังกล่าว ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจึงมิได้เกิดจากการ
กระทําละเมิดอันเกิดจากการออกคําสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีไม่จําต้อง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกอบกับมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์208 

(2.3) แนวคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยการละเลยต่อ
หน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

                                           
205คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 437/2556 
206คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 445/2556 
207คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 480/2556 
208คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 520/2556 
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(2.3.1) ตัวอย่างแนวคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุด
เก่ียวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดจึงเป็นการกระทําละเมิดและหน่วยงานของรัฐต้อง
รับผิด 

การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานสอบสวน รับเรื่องร้องทุกข์
ของผู้ฟ้องคดีไว้แล้วไม่ดําเนินการสอบปากคําพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในคดีซึ่งบุตรชายของผู้ฟ้องคดี 
ถูกยิงเสียชีวิต จนเวลาล่วงเลยไปถึง 7 ปีแล้ว กรณีจึงเป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร คดีน้ีจึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า
เกินสมควร และศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได้209 

การท่ีผู้ฟ้องคดีอ้างว่ายังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายจาก
การที่ผู้ฟ้องคดีละเลยให้มีการใช้อาคารเป็นมัสยิดโดยมิชอบ ทั้งที่ได้ตรวจสอบพบว่าการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารรายน้ีไม่ชอบด้วยกฎหมายต้ังแต่ในขณะที่ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารยังไม่หมดอายุ 
และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะสั่งระงับการก่อสร้างและส่ังระงับการใช้อาคาร แต่ก็ไม่ได้เพิกถอนใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือให้นําตัวผู้ที่ละเมิดคําสั่ง
ของผู้ถูกฟ้องคดีมาลงโทษ จึงเห็นได้ว่า สภาพแห่งคดีน้ีได้เปลี่ยนเป็นกรณีพิพาทเก่ียวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้
ในมาตรา 9 วรรคหน่ึง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542210 

การที่กรมทางหลวงมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. 2535 ที่จะต้องควบคุมดูแลการก่อสร้างในเขตทางหลวงเพ่ือใช้เป็นทางเข้าออกทางหลวง รวมทั้ง
มีหน้าที่ต้องรักษาสภาพแวดล้อมให้คงเดิม โดยมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ในการอนุญาต 
การก่อสร้างดังกล่าว และมีอํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การละเลย 
ไม่ดําเนินการดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดย่อมเป็นการกระทําละเมิดอันเกิดจาก
การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ211 

การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีไม่ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าทํางานส่วนที่เหลือ 
ให้แล้วเสร็จตามมติของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอ่ืนกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา (คณะกรรมการ กกอ.) เป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอันเกิด
จากการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542212 

                                           
209คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 337/2545 (ที่ประชุมใหญ่) 
210คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 492/2545 (ที่ประชุมใหญ่) 
211คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 42/2548 
212คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 58/2549 
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การท่ีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี
กําหนดไว้ในประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีฉบับที่ 165/2553 ทําให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขอเพ่ิมช่ือผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังและไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนนครชัย 1 จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 420 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา 5 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539213 

การที่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตวัฒนาได้เข้าไปตรวจสถานท่ี
ซานติก้าผับตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2541 วันที่ 27 เมษายน 
2551 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 แต่ผู้อํานวยการเขตวัฒนาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็น
ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หาได้มีการสั่งการให้เจ้าของหรือ ครอบครอง
อาคารซานติก้าผับ คือ บริษัท ไวท์ แอนด์ บราเธอร์ส (2003) จํากัด ดําเนินการแก้ไขอาคารดังกล่าว
ให้มีระบบความปลอดภัยเก่ียวกับเก่ียวกับอัคคีภัยแต่ประการใดไม่ ผู้อํานวยการเขต ในฐานะ        
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกระทําละเมิดโดยการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยปล่อยให้มีการดัดแปลงอาคารเปิดเป็นสถานบริการ
ซานติก้าผับ214 

การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีละเลยมิได้ดําเนินการปิดทางบริเวณท่อ
ระบายนํ้าที่ชํารุดมิให้มีการสัญจรผ่านเพ่ือป้องกันภยันตรายที่จะเกิด จึงถือว่าเป็นการละเลยต่อการ
ดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือดําเนินการไม่พอสมควรแก่การป้องกันเหตุ เป็นเหตุให้
รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี โดยการ
ละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ท่อระบายนํ้าและถนนสายดังกล่าว ซึ่งเป็นหน้าที่ตามมาตรา 67 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ที่กําหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติ215 

(2.3.2) ตัวอย่างแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัย
ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดจึงไม่เป็นการกระทําละเมิดและหน่วยงานของ
รัฐไม่ต้องรับผิด 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธไม่วินิจฉัยสั่งการข้อร้องเรียนของ
ราษฎร เน่ืองจากเป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกําหนดอํานาจหน้าที่ไว้ ย่อมไม่เป็นการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ216 

การเกิดอุบัติเหตุของผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผลโดยตรงจากการก่อสร้าง
สะพานของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่เป็นการละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่217 

                                           
213คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 56/2557 
214คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 105/2558 
215คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 622/2558 
216คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 144/2548 
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(2.4) แนวคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 

(2.4.1) ตัวอย่างแนวคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่วินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรจึงเป็นการกระทําละเมิดและหน่วยงานของรัฐต้อง
รับผิด 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และที่ 4 มิได้
ดําเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่รุนแรงขึ้นในระดับหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร 
จึงถือได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดล่าช้าเกินสมควร218 

การที่ไม่มีกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคําขอ
หรือการกระทําใด ๆ ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสําหรับเรื่องน้ัน ๆ ไว้เป็นการ
เฉพาะ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง โดยเทียบเคียงจากระยะเวลาข้ันสูงในการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไม่เช่นน้ันย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า
เกินสมควรและหากเกิดความเสียหายขึ้น ย่อมเป็นการกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้า219 

การที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้เป็นการเฉพาะ หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ไม่เช่นน้ันย่อม
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และหากเกิดความเสียหายขึ้นจากเหตุดังกล่าวย่อมเป็นการ
กระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร220 

การท่ีหน่วยงานทางปกครองย่อมผูกพันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งตนเองกําหนดขึ้น การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามกําหนดระยะเวลาที่ระเบียบดังกล่าวกําหนดไว้ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
ย่อมเป็นการกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ซึ่งหน่วยงานทางปกครอง
ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้น221 

(2.4.2) ตัวอย่างแนวคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่วินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรจึงไม่เป็นการกระทําละเมิดและหน่วยงานของ
รัฐไม่ต้องรับผิด 

                                                                                                                         
217คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 460/2556 
218คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 452/2545 (ที่ประชุมใหญ่) 
219คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 73/2547 
220คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 119/2548 
221คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 171/2549 
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การที่กระทรวงมหาดไทยวางหลักเกณฑ์เก่ียวกับการขอต่อ
ใบอนุญาตอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาการขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธสักราช 2490 (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2535 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมิได้ออกโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย ดังน้ัน จึงมีสถานะเป็น
ระเบียบภายในของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์หน่ึงที่ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติตาม แม้นายทะเบียน
ท้องที่กรุงเทพมหานครผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาการขอต่อใบอนุญาตให้ค้าวัตถุระเบิดของผู้ฟ้องคดีโดย
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหาย จึงไม่เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้อง
คดี222  

กรณีปัญหาในการดําเนินการแก้ไขหน้ีสินเกษตรกรที่เกิดขึ้น
เป็นปัญหาในเชิงระบบที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรในภาพรวมทั้งประเทศไม่เฉพาะกับผู้ฟ้องคดีที่ 3              
ผู้ฟ้องคดีที่ 4 และผู้ฟ้องคดีที่ 5 หาใช่เป็นปัญหาที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือความล่าช้าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และไม่อาจถือว่าเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ 3 ผู้ฟ้องคดีที่ 4 และ
ผู้ฟ้องคดีที่ 5 ซึ่งจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 3 ผู้ฟ้องคดีที่ 4 และผู้ฟ้องคดีที่ 5 แต่อย่าง
ใด223 

กรณีที่ไม่อาจถือได้ว่าความเสียหายจากเพลิงไหม้บ้านไม้ทรง
ไทยสามหลังของผู้ฟ้องคดีน้ัน เป็นผลโดยตรงมาจากการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงที่ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น
ของผู้ถูกฟ้องคดี ข้ออ้างในอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่าความเสียหายที่ได้รับเป็นผลมาจากความไม่พร้อม
และความล่าช้าในการปฏิบัติงานดับเพลิงของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่อาจรับฟังได้จึงไม่อาจถือได้ว่า
เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัดของเจ้าหน้าที่เหล่าน้ัน จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี224 

(2.5) แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาลที่วินิจฉัยว่าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตาม
กฎหมายหรือการออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือการ
ปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรอยู่ในอํานาจศาลปกครอง มีตัวอย่างดังน้ี 

การที่ ผู้ บั งคับบัญชาไม่ควบคุมผู้ ใ ต้ บังคับบัญชา  เ ป็นเหตุใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชายักยอกเงินของโจทก์ถือได้ว่าเป็นคดีละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย
หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ อันอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง225 

การที่จําเลยซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองมีหน้าที่ควบคุมการปล่อย
ทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

                                           
222คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 316/2556 
223คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 363/2558 
224คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 421/2558 
225คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 20/2545 
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ไม่ควบคุม จึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับกรณีที่หน่วยงานทางปกครองกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลย
ต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง226 

การท่ีจําเลยละเลยไม่ดูหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเสา
ไฟฟ้าของจําเลยให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและใช้งานได้ดี เป็นเหตุให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดและเกิดการ
ลัดวงจรหรือมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงไหลผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าของจําเลยเข้าไปในสายไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน
บ้านของโจทก์ทําให้เกิดไฟลุกไหม้ทรัพย์สินเสียหาย ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย คดีน้ีจึงเป็นคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติอยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง227 

การท่ีดาบตํารวจ ได้ให้สัญญาณนกหวีดและสัญญาณมืออันเป็น
สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตาม 
และมีผลให้ผู้ขับขี่ที่ได้รับสัญญาณในบริเวณดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามการให้สัญญาณ
จราจรดังกล่าว จึงเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ อันเป็นคําสั่งทางปกครอง เมื่อมูล
ละเมิดอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ีเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายในการออกคําสั่งทางปกครอง  
กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง228 

การที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อํานาจตาม
กฎหมายในการจัดทําบริการสาธารณะ เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนสิทธิของ
โจทก์ จึงเป็นการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้
อํานาจตามกฎหมายอันอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง229 

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยปละละเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตรา
ดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทําให้สายไฟฟ้ามีสภาพเก่าไม่มีฉนวนหุ้มขาดหล่นมา
ฟาดตัวผู้ฟ้องคดี จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพตลอดชีวิต ขอให้ชดใช้
ค่าเสียหาย คดีน้ีจึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง230 

(2.6) แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาลที่วินิจฉัยว่าการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัด โดยมีการฟ้องคดี 
2 คดี ในคดีแรกฟ้องศาลปกครองในคดีละเมิดระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ และ

                                           
226คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 15/2546, ที่ 16/2546, ที่ 17/2546 และที ่

24/2546 วินิจฉัยในแนวเดียวกัน 
227คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 51/2553 
228คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 56/2555 
229คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 72/2555 
230คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 58/2558 
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คดีที่ที่สองฟ้องศาลยุติธรรมในคดีละเมิดระหว่างเอกชนกับเอกชน เมื่อคดีพิพาทในคดีหลักอยู่ที่ศาล
ปกครองและคดีรองอยู่ที่ศาลยุติธรรม กรณีเป็นมูลความแห่งคดีเดียวกันจึงชอบที่จะได้พิจารณาที่ศาล
เดียวกันให้อยู่ในอํานาจศาลปกครอง 

โดยมีตัวอย่างที่วินิจฉัยเก่ียวกับเขตอํานาจศาลระหว่างศาลจังหวัด
นครปฐมกับศาลปกครองกลาง ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) ในคดีที่โจทก์เป็นเอกชน ย่ืนฟ้องจําเลยที่ 1 ซึ่งเป็น
เอกชนด้วยกัน และจําเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยศาล
จังหวัดนครปฐมพิจารณาเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) บัญญัติจํากัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีพิพาท
เก่ียวกับการกระทําละเมิดที่เกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
เท่าน้ัน ไม่รวมถึงการกระทําละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ธรรมดาทั่วไปของเจ้าหน้าที่ เมื่อคดีน้ี
โจทก์ฟ้องจําเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐให้ร่วมรับผิดในมูลเหตุละเมิดที่เกิดจากการกระทําละเมิด
ของจําเลยที่ 3 ถึงที่ 6 เจ้าหน้าที่ในสังกัดจําเลยที่ 2 ในการรับจดทะเบียนนิติกรรมซื้อขาย ลงลายมือ
ช่ือรับรองในเอกสารที่มีการขูดลบข้อความ และออกคําสั่งอายัดที่ดินซึ่งกระทําโดยไม่สุจริต ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง เพ่ือหลอกลวงโจทก์ให้จดทะเบียนซื้อขายที่ดินพิพาทอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ทั่วไป มิได้เกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ใน
บังคับตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
แต่อยู่ในอํานาจพิจารณาของศาลยุติธรรม 

ศาลปกครองกลางพิจารณาเห็นว่า กรณีตามฟ้องของโจทก์ เป็นกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งทางปกครองซึ่งกระทบสิทธิของโจทก์ ทําให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โดย
มีจําเลยที่ 2 เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลละเมิดที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของตนได้
กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 กรณีตามฟ้องของโจทก์เป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน  
อันเน่ืองมาจากการใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมายและเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายและจากคําสั่ง
ทางปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งศาลปกครองสามารถออกคําบังคับตามคําขอของโจทก์ได้ ตาม
มาตรา 72 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คดีน้ีจึงอยู่ในอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง 

คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้วินิจฉัยว่า  
คดีน้ีไม่มีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในที่ดินระหว่างคู่กรณี เป็นเพียงกรณีที่โจทก์ขอให้ศาล
วินิจฉัยความเสียหายจากการกระทําทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งโจทก์
อ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่จําเลยที่ 6 มีคําสั่งอายัดที่ดินแปลงดังกล่าว อันเป็นคําสั่งทาง
ปกครอง และจําเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน จึงเป็นคดี
พิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในการออกคําสั่งทางปกครอง และเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง
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หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย และจากคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 9 
วรรคหน่ึง (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
คดีน้ีจึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง231 

(3) ผลของการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อให้เกิดความรับผิดของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ โดยพิจารณาจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่
ใช้อํานาจตามกฎหมายเพ่ือกระทําการ แต่การกระทําน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกฎหมายบัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด ดังน้ัน ผู้เสียหายซึ่งเป็นเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน
จึงเกิดสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ดังน้ี 

(3.1) การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยใช้
อํานาจตามกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

(3.2) ผู้ที่ต้องรับผิดจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่มี 2 กรณีคือ 

(3.2.1) หน่วยงานของรัฐรับผิดแทนเจ้าหน้าที่ โดยความ         
รับผิดของหน่วยงานของรัฐ บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตน
ได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้และมีตัวอย่างแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
วินิจฉัยว่าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ            
ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดแทนเจ้าหน้าที่ดังน้ี 

การท่ีเจ้าหน้าที่มิได้กระทําด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น เจ้าหน้าที่ผู้น้ันไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิด232 

การท่ีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบย่อมไม่เป็น
การกระทําละเมิด ดังน้ัน หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิด233 

การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามสมควรแก่
วิสัยและพฤติการณ์แล้ว ย่อมไม่เป็นการกระทําละเมิด ดังน้ัน หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิด234 

(3.2.2) เจ้าหน้าที่รับผิดด้วยตนเองตามลําพัง โดยความรับผิด
ของเจ้าหน้าที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 8 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และมีตัวอย่างแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

                                           
231คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 53/2555 
232คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 29/2546 
233คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 62/2549 
234คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 79/2549 
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พิพากษาว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กระทําละเมิดอย่างร้ายแรงจึงไม่ต้องรับผิดในโครงการก่อสร้างถนน  
มีการรุกล้ําเข้าไปในที่ดินของเอกชน โดยขณะทําการสํารวจพ้ืนที่ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบกระทําโดยประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี เน่ืองจากผู้ฟ้องคดี ยังไม่ได้เดินทางมาดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาลตําบล
เมืองแกลง ความผิดพลาดประมาทเลินเล่อดังกล่าว จึงไม่ได้เกิดจากผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็น
ผู้บังคับบัญชาและมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการสํารวจข้อมูล  
แต่ผู้ ฟ้องคดีเพียงขาดความรอบคอบในการควบคุมดูแลให้ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบซึ่ ง เ ป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทําการสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่อีกครั้งก่อนดําเนินการก่อสร้างถนน โดยมิได้มี
พฤติการณ์และการกระทําที่เบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมากของวิญญูชนทั่วไป จึงยังไม่อาจถือได้
ว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดี
ดังกล่าวมิได้เกิดจากการท่ีผู้ฟ้องคดีได้กระทําไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว 
ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด235  

(3.3) การใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้อํานาจตามกฎหมายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และผู้เสียหายคือเอกชนหรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัดน้ัน หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ 
ไล่เบ้ียให้เจ้าหน้าที่ชําระค่าสินไหมทดแทนได้  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่
ผู้เสียหายในการการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยให้สิทธิหน่วยงานของรัฐไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ได้  
หากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และกรณีที่
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐมีอํานาจออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้น้ันชําระเงินได้ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และมีตัวอย่างแนวคําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด ดังน้ี 

(3.3.1) ตัวอย่างแนวคําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่
พิพากษาว่าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายโดยจงใจ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหน่วยงานของรัฐมีสิทธิไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่ได้ 

การที่ผู้ ฟ้องคดีอนุมั ติ ใ ห้ข้ าราชการครู เ บิกค่า เ ช่าบ้าน
ข้าราชการนับต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2539 ถึงเดือนกันยายน 2541 เป็นการอนุมัติที่ผิดระเบียบ 
พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการจงใจกระทําผิดต่อกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการทําให้ทาง
ราชการได้รับความเสียหายอันถือว่าเป็นการกระทําละเมิด236 

การท่ีหน่วยงานของรัฐผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดําเนินการเวนคืน
ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือได้มีการตกลงซื้อขายที่ดินของ
ผู้ฟ้องคดีดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะขุดลอกเอาท่ีดินของ  
ผู้ฟ้องคดีโดยวิธีอ่ืน ๆ ฉะน้ัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดําเนินการตามโครงการและเข้าใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดี

                                           
235คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 1/2556 
236คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 37/2552 
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เพ่ือดําเนินการขุดลอกขยายลํานํ้าพะเนียงและก่อสร้างถนนเลียบลํานํ้าพะเนียงรุกล้ําที่ดินของผู้ฟ้อง
คดีดังกล่าว จึงเป็นการจงใจทําต่อผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สิน237 

การท่ีผู้ฟ้องคดีใช้อํานาจหน้าที่ของตนในการปฏิบัติหน้าที่
ตําแหน่งเกษตรจังหวัด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของทางราชการไปดําเนินการด้านการทดลอง
การเกษตรโครงการปลูกส้มเขียวหวานปลอดโรค กิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตระบบการให้นํ้าเหนือ 
ผิวดินเป็นเงิน 1,700,000 บาท ในที่ดินของภรรยาของตน โดยเกษตรกรทั่วไปไม่อาจเข้าใช้ประโยชน์
ได้ พฤติการณ์จึงเป็นการกระทําโดยจงใจเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทําให้ทางราชการได้รับความเสียหาย อันเป็นการการกระทําละเมิดต่อ
หน่วยงานของรัฐตามนัยมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิย์ และกรณีเป็นการจงใจ
กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539238 

(3.3.2) ตัวอย่างแนวคําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่
พิพากษาว่าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหน่วยงานของ
รัฐมีสิทธิไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่ได้ 

การที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเลขานุการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าว การที่เลขานุการไม่ตรวจสอบใบเบิกเงินที่ผู้ช่วยเลขานุการเสนอผ่านตนจนเป็น
เหตุให้เกิดการทุจริตยักยอกเงินของทางราชการย่อมเป็นการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง239 

การท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอํานาจอนุมัติจ่ายเงินของหน่วยงาน
ของรัฐ อนุมัติให้จ่ายเงินของทางราชการ โดยไม่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติ
เบิกจ่าย ซึ่งปรากฏพิรุธโดยชัดแจ้ง ถือได้ว่าเป็นการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง240 

การที่เจ้าหน้าที่นํารถส่วนกลางไปเก็บรักษาท่ีบ้านพักของตน
เป็นประจําทุกวันเป็นเวลานาน ย่อมเป็นการฝ่าฝืนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 ที่อนุญาตให้นํารถส่วนกลางเก็บที่อ่ืนเป็นครั้งคราวได้ ประกอบกับสถานท่ีที่นํารถราชการ
ไปเก็บรักษาไว้มีสภาพที่ควรเห็นได้ว่าน่าจะไม่ปลอดภัยในการเก็บรักษาจนเป็นเหตุให้รถราชการ  
ถูกขโมยไป ย่อมถือเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง241 

                                           
237คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 697/2556 
238คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 795/2558 
239คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 214/2549 
240คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 338–อ. 339/2549 
241คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 362/2549 
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การที่ผู้ บังคับบัญชาไม่ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้อง เป็นกระทําประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง242 

การท่ีกฎหมายมาตรา 12 มาตรา 10 และมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีเจตนารมณ์ที่จะให้หน่วยงานของ
รัฐมีอํานาจออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ 
ได้กระทําละเมิดต่อหน่วยงาน โดยต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้กระทําไปด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่าน้ันซึ่งในการพิจารณาว่าการกระทําใดเป็นการกระทําโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่น้ันต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปโดยท่ีความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจะมีลักษณะเป็นการกระทําที่บุคคลน้ันได้กระทําไปโดยขาดความ
ระมัดระวังที่เบ่ียงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานของบุคคลทั่วไปอย่างมาก ซึ่งอาจเห็นได้ว่าความเสียหาย
อาจเกิดขึ้นหรือหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจคาดเห็นได้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น243 

การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
เจ้าหน้าที่ผู้ถึงแก่ความตายทายาทผู้ถูกฟ้องคดีไม่จําต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่
ตน244 

การท่ีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผลโดยตรง  
อันเกิดจากการรายงานผลการตรวจสอบบัตรภาษีของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ อันถือเป็นการกระทําโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้อง
คดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าไม่ได้เกิดจากการกระทําโดยประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง  แต่เป็นการรู้เท่าไม่ถึงการณ์เน่ืองจากเข้าใจว่าผู้รับรายงานต้องไปตรวจสอบ
รายงานคอมพิวเตอร์เอง โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้เฉลียวใจว่าข้อความในรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวจะนําไปสู่การยุติเรื่องทางแพ่งไม่อาจรับฟังได้245 

การท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางผู้ ฟ้องคดีไม่ ไ ด้
ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่คํานวณ ค่า Factor F ซ้ําซ้อน และการกําหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง 
ทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง246 

การที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการบํารุงรักษาป่าและรู้ข้อเท็จจริงว่า
มีการบุกรุกป่าแต่ไม่ดําเนินการกับผู้บุกรุก ทั้งไม่เคยขอความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจนเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทําละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง247 

                                           
242คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 362/2549 
243คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 16/2554 
244คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 192/2556 
245คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 220-223/2556 
246คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 266/2556 
247คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 434/2556 
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การที่ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่สั่งให้เจ้าหน้าที่นําเอกสารประกวด
ราคาไปเก็บรักษาที่ห้องทํางานของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ปรากฏว่าเก็บรักษาด้วยวิธีใด และใบเสนอราคา
และเอกสารประกอบของผู้เข้าเสนอราคามีการแก้ไขปลอมแปลงในระหว่างในระหว่างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบหรือในความครอบครองของผู้ฟ้องคดี จนทําให้ผู้เข้าเสนอราคาซึ่งใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบในงานบางรายการมีความบกพร่องแต่มิได้ผิดเง่ือนไขอันเป็นสาระสําคัญ ในการประกวด
ราคาต้องตกเป็นผู้เสนอราคาที่ผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญและไม่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตามเง่ือนไขที่
กําหนด ทําให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาแล้วจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในราคาที่สูงกว่าราคาตํ่าสุดที่มีการ
เสนอในการประกวดราคาที่ถูกยกเลิก แม้จะไม่ปรากฏพยานหลักฐานยืนยันชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็น
ผู้ทําการแก้ไขปลอมแปลงหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปลอมแปลงเอกสาร และไม่อาจฟังว่าเป็นการ
กระทําโดยจงใจ แต่พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
และเป็นผลโดยตรงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้รับความเสียหาย248 

การท่ีผู้ฟ้องคดีลงนามเสนออนุมัติให้มีการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุก 4 ล้อ 4 ประตู ขนาดไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซี.ซี. ในราคา 587,000 บาท ซึ่งเป็นราคาตาม
งบประมาณที่ต้ังไว้สูงกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ โดยไม่ได้ทําความตกลงกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทําให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้รับความเสียหาย            
จึงเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1249 

การที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะจ่าศาลแพ่งซึ่งจะต้องรับผิดจากการ
กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐและความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานส่วนรวม แต่เกิดจาก  
ผู้ฟ้องคดีเองที่ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวัง และไม่เอาใจใส่ในการศึกษากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และคําสั่งต่าง ๆ อันเก่ียวข้องกับงานในตําแหน่งที่จะต้องรับผิดชอบ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี  
จึงฟังไม่ขึ้น ดังน้ัน  เมื่อฟังว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะจ่าศาลแพ่งของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการ
กระทําไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตาม
มาตรา 10 วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539250 

(3.3.3) ตัวอย่างแนวคําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่
พิพากษาว่าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหน่วยงานของรัฐมีสิทธิไล่เบ้ียจาก
เจ้าหน้าที่ได้โดยจัดทําเป็นคําสั่งทางปกครอง 

                                           
248คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 573/2556 
249คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 482/2558 
250คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 836/2558 



113 

การท่ีเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดได้กระทําไปด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและทําให้หน่วยงานของรัฐเสียหาย  การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด หน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยจัดทําเป็นคําสั่งทางปกครอง 
และศาลปกครองมีอํานาจยกปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งคู่กรณีมิได้
ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในคดีขึ้นมาวินิจฉัยได้251 

การที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการก่อนที่จะทําคําสั่งเรียกให้
เจ้าหน้าที่ชําระค่าสินไหมทดแทนไว้โดยเฉพาะ252 

(3.3.4) แนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พิพากษา
เก่ียวกับการกําหนดค่าสินไหมทดแทน 

(3.3.4.1) ตัวอย่างคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
กําหนดค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

การกําหนดค่าเสียหายที่ศาลจะกําหนดให้ผู้ฟ้องคดีได้
จะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดอันเป็นเหตุแห่งการฟ้อง
คดี253 

การกําหนดค่าสินไหมทดแทนต้องคํานึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรม254 

การกําหนดค่าสินไหมทดแทนต้องพิจารณาถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรม รวมทั้งความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ255 

การท่ีผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการรักษาเงินและ
เป็นผู้ลงนามส่ังจ่ายเช็คดังกล่าว จึงต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี  
เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงและความเป็นธรรมแล้ว ผู้ฟ้องคดีควรรับผิดร้อยละ 40 เป็นเงิน
จํานวน 348,000 บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดก่ึงหน่ึงของจํานวนเงิน 800,000 บาท 
จึงไม่ถูกต้อง256 

                                           
251คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 288/2549 
252คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 366-367/2549 
253คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 63/2546 
254คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 462/2551, ที่ อ. 399/2553 และ ที่ อ. 622/2558 

วินิจฉัยในแนวเดียวกัน 
255คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 539/2554 
256คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 713/2555 
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การที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีควรรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่            
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ในอัตราร้อยละห้าสิบของความเสียหาย ที่ได้หักส่วนของความบกพร่องของหน่วยงาน
หรือระบบการดําเนินงานส่วนรวมแล้ว257 

การกําหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ 
ผู้ฟ้องคดี ศาลจะต้องพิจารณากําหนดให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
โดยพิจารณาตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา 438 วรรคหน่ึง แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์258 

การที่ศาลปกครองช้ันต้นนําราคาประเมินทุนทรัพย์
เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมากําหนดเป็นค่าสินไหมทดแทนเป็น
ราคาที่เหมาะสมแล้ว259 

การกําหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพ่ือการ
ละเมิดเก่ียวกับค่าปลงศพตามมาตรา 443 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามประเพณีและเหมาะสมแก่ฐานานุรูป และการกําหนดค่าขาดไร้อุปการะ  
จะพิจารณาที่อายุและอาชีพของผู้ฟ้องคดี ตลอดจนสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปใน
อนาคต260 

ความผิดจากการกระทําละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่
หลายคน โดยตําแหน่งนายตรวจศุลกากรมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมการบรรจุ
สินค้าเข้าคอนเทนเนอร์โดยตรง จึงควรรับผิดมากกว่าตําแหน่งศุลการักษ์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ศุลการักษ์เป็นผู้ช่วยของนายตรวจศุลกากร ดังน้ัน กรณี ศุลการักษ์จึงควรรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของจํานวนส่วนแห่งความรับผิดในร้อยละ 50 และนายตรวจ
ศุลการักษ์ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนร้อยละ 70 ของจํานวนส่วนแห่งความรับผิดใน
ร้อยละ 50 หลังจากหักส่วนแห่งความรับผิดของระบบการดําเนินงานส่วนรวมของผู้ถูกฟ้องคดี (กรม
ศุลกากร) ออกแล้วร้อยละ 50261 

(3.3.4.2) ปัญหาเกี่ยวกับอํานาจศาลในคดีความ          
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
กรณีศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดกําหนดค่าสินไหมทดแทนต่างกันในมูลละเมิดเดียวกัน และ
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยให้ปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด 

                                           
257คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 434/2556 
258คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 696/2556 
259คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 697/2556 
260คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 380/2558 
261คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 547/2558, ที่ อ. 550//2558, ที่ อ. 654/2558,  

ที่ อ. 660/2558, ที ่อ. 689/2558, ที่ อ. 787/2558 และที่ อ. 839/2558 วินิจฉัยในแนวเดียวกัน 
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ปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในคดีความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เกิดขึ้นใน
กรณีที่ศาลปกครองและศาลยุติธรรมพิจารณาคดีละเมิดทางปกครองในมูลละเมิดเดียวกัน โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาลปกครองพิจารณาเพิกถอน
คําสั่งทางปกครองที่ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินจากมูลละเมิด และหน่วยงานของรัฐฟ้องศาลยุติธรรมเรียก
ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด ปรากฏว่าคําพิพากษาของศาลปกครองและศาล
ยุติธรรมที่ถึงที่สุดขัดแย้งกันในคดีที่มีข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเดียวกัน โดยศาลปกครองสูงสุดและศาลฎีกา
วินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแตกต่างกัน 

ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวปรากฏว่า นายเอกวิทย์  
พูลสมบัติ ตําแหน่งช่างเขียนแบบ 3 เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับแต่งต้ังให้เป็น
กรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จํานวน 2 หลัง และ
อาคารเก็บเคร่ืองจักรกลจํานวน 1 หลัง ของศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมาตามสัญญา
เลขที่ 1/2540 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540 ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็มเค
แทรคเตอร์และก่อสร้าง ผู้รับจ้างจํานวนเงิน 1,954,000 บาท ในการทําสัญญาดังกล่าวมิได้รอผลการ
วิเคราะห์การรับนํ้าหนักดินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้แจ้งให้ศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 ก่อสร้างอาคารเก็บเคร่ืองจักรกลตามแบบเลขที่ 2008 (พิเศษ) 
แทนการก่อสร้างตามแบบเลขที่ 2008 (เดิม) ที่กําหนดไว้ในสัญญา ต่อมาห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็มเค 
แทรคเตอร์และก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 16 มีนาคม 2540 ถึงหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 
3 แจ้งราคาค่าก่อสร้างอาคารเก็บเคร่ืองจักรกลตามแบบ 2008 (พิเศษ) สูงกว่าราคาค่าก่อสร้างอาคาร
เก็บเครื่องจักรกลตามแบบเลขที่ 2008 (เดิม) เป็นเงิน 108,393 บาท พร้อมทั้งแจ้งว่ายินดีก่อสร้าง
ตามแบบใหม่ โดยจะไม่เพ่ิมราคาค่าก่อสร้างแต่จะไม่ตอกเสาเข็มสําหรับการก่อสร้างบ้านพัก
ข้าราชการระดับ 5-6 จํานวน 2 หลังตามสัญญา นายเอกวิทย์ฯ  จึงได้มีบันทึกลงวันที่ 17 มีนาคม 
2540 เสนอต่อหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 ให้เหตุผลสนับสนุนข้อเสนอของผู้รับจ้างว่าที่ดินในบริเวณ
ศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 ได้มีการทดสอบความแข็งแรงของดินที่จะรับนํ้าหนักโดยกองช่างของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์มาแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 สามารถรับนํ้าหนักไม่น้อยกว่า 10.058 ตัน
ต่อตารางเมตร จึงไม่จําเป็นต้องตอกเสาเข็มสําหรับการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ให้รับ
ข้อเสนอของผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารเก็บเคร่ืองจักรกลตามแบบเลขที่ 2008 (พิเศษ) และ
ยินยอมให้ผู้รับจ้างทําการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการโดยไม่ต้องตอกเสาเข็มตามสัญญาเลขที่ 1/2540 
และได้มีการตรวจรับมอบงานโดยในการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างทุกงวด นายเอกวิทย์ฯ ในฐานะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้มีบันทึกเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า 
ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา โดยในงานงวดที่ 1 นายเอกวิทย์ฯ ได้มีบันทึกข้อความศูนย์
ช่างสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ที่ กษ 1104 (ศ 3)/พิเศษ ลงวันที่ 8 เมษายน 2540 เสนอ
ประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้รับจ้างทําการตอกเสาเข็มบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ทั้ง 2 
หลังแล้ว ต่อมามีผู้ร้องเรียนถึงหัวหน้าส่วนราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เก่ียวกับการทุจริต
คอรัปช่ันของข้าราชการศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงมีคําสั่งที่ 
368/2541 ลงวันที่ 9 กันยายน 2541 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
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ของเจ้าหน้าที่ โดยผลการสอบสวนมีผู้รับผิดจํานวน 3 คน ในจํานวนน้ันมีนายเอกวิทย์ฯ ช่างเขียน
แบบ 3 ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง ความเสียหายที่เกิดขึ้นคํานวณจากราคาประมาณการ
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5–6 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2539 ราคาประมาณการตอกเสาเข็ม
หลังละ 654,000 บาท หักด้วยราคาประมาณการที่ไม่ต้องตอกเสาเข็มหลังละ 572,000 บาท คิดเป็น
ค่าเสาเข็มหลังละ 81,500 บาท จํานวน 2 หลัง รวมเป็นเงิน 163,000 บาท แต่เน่ืองจากสํานัก
งบประมาณอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหลังละ 473,000 บาท จึงคํานวณค่าเสียหายลดลงตาม
อัตราส่วน เหลือความเสียหายลดลงตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับเท่ากับ 117,888.83 บาท และ 
ได้แบ่งความรับผิดออกเป็น 5 ส่วนตามความรับผิดของแต่ละคน ในส่วนของนายเอกวิทย์ฯ รับผิด 2 
ใน 5 ส่วนของเงินค่าเสียหายเป็นเงิน 47,155.35 บาท ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งความเห็นของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไปให้กระทรวงการคลังพิจารณา 
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอํานาจได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จ่าย
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไปโดยไม่ได้ตอกเสาเข็ม เมื่อนําค่าเข็มและค่าตอกเสาเข็มตามสัญญาจ้างหักออก
จากค่าก่อสร้างอาคารเก็บเคร่ืองจักรกลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแล้ว ทําให้ทางราชการต้องจ่าย
ค่าจ้างตามสัญญาสูงกว่าความเป็นจริงคิดเป็นเงิน 39,440 บาท และเห็นควรให้รับผิดตามส่วนจํานวน 
5 ส่วน ในส่วนของนายเอกวิทย์ฯ รับผิดจํานวน 2 ใน 5 ส่วนเป็นเงิน 15,776 บาท กรมส่งเสริม
สหกรณ์จึงได้มีคําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ กษ 1102/14616 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2543 ให้  
นายเอกวิทย์ฯ ชดใช้ค่าเสียหาย แต่ในหนังสือฉบับดังกล่าวมิได้มีข้อความระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือ
โต้แย้ง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว ตามนัยมาตรา 40 วรรคหน่ึงแห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไว้ด้วย ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มี
หนังสือที่ กษ 1101/4029 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2544 ถึงนายเอกวิทย์ฯ ช้ีแจงว่า หนังสือที่นาย 
เอกวิทย์ฯ ขอความเป็นธรรมปฏิเสธว่ามิได้กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นการ
ใช้สิทธิโต้แย้งคําสั่งทางปกครองซึ่งนายเอกวิทย์ฯ สามารถร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ให้พิจารณาและฟ้องคดีต่อศาลได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่มีอํานาจพิจารณากรณีดังกล่าว เน่ืองจาก
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดว่า “คําสั่งทาง
ปกครองของคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายหรือไม่ ให้คู่กรณีสิทธิโต้แย้งต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งน้ัน...” และเมื่อได้มีการจัดต้ังศาลปกครอง
แล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
เน่ืองจากหนังสือของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1102/14616 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2543  ที่แจ้งให้
ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย มิได้แจ้งสิทธิร้องทุกข์และกําหนดอายุความร้องทุกข์ให้นายเอกวิทย์ฯ ทราบ 
ดังน้ัน ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะเริ่มนับใหม่นับต้ังแต่วันที่นายเอกวิทย์ฯ ได้รับแจ้ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าว 

แนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในกรณี นาย 
เอกวิทย์  พูลสมบัติ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ย่ืนฟ้องกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่  1 
กรมบัญชีกลางที่ 2 กระทรวงการคลังที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดําที่ 
1358/2544 ขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 15,776 
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บาท กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ควบคุมงาน และเป็นกรรมการตรวจรับการจ้างในการจ้างเหมา
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและอาคารเก็บเคร่ืองจักรกล โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีทํา
บันทึกควบคุมงานและรับมอบงานอันเป็นเท็จว่าผู้รับจ้างตอกเสาเข็มและทํางานแล้วเสร็จตามสัญญา 
เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างทั้งที่ผู้รับจ้างไม่ได้ตอกเสาเข็ม ทําให้
ราชการจ่ายค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย
เป็นเงิน 15,776 บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทําของผู้ฟ้องคดีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
เพราะทางราชการได้ค่างานเพ่ิมขึ้นกว่าที่กําหนดตามสัญญาไม่ถือว่าทางราชการได้รับความเสียหาย 
คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาเป็นคดีหมายเลข
แดงที่ 980/2545 โดยวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอความเห็นให้งดเว้นการตอกเสาเข็มโดย 
ไม่ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทํา
ละเมิด แต่การคํานวณค่าเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2  ไม่ถูกต้อง คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ให้  
ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 15,776 บาท  จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกคําสั่งใหม่ให้รับผิดตามส่วนแห่งความรับผิด โดยคํานวณจาก
ค่าเสียหายจํานวน 125,647 บาท ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วมีคําพิพากษาแก้  
คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกคําสั่งใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดตามส่วนแห่ง
ความรับผิดโดยคํานวณจากค่าเสียหายจํานวน 8,987.44 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม  
คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น262 

สําหรับแนวคําพิพากษาศาลฎีกาน้ันปรากฏว่า  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โจทก์ ย่ืนฟ้องนายเอกวิทย์ พูลสมบัติ จําเลย ต่อศาลแขวงดุสิตในมูลคดีเดียวกัน
กับที่นายเอกวิทย์ พูลสมบัติ ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดําที่ 4263/2544 ขอให้
บังคับจําเลยชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 16,113 บาท  พร้อมอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 
15,776 บาท นับแต่วันฟ้อง ศาลแขวงดุสิตพิพากษาให้จําเลยชดใช้เงินตามฟ้อง จําเลยอุทธรณ์  
ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา 

ศาล ฎีกา พิพากษากลั บ ใ ห้ บั งคั บค ดีตามตาม  
คําพิพากษาศาลช้ันต้น โดยวินิจฉัยว่า จําเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนด้วยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทําให้โจทก์เสียหายเป็นการกระทําละเมิดต่อโจทก์ ส่วนค่าเสียหายน้ัน
ได้ผ่านการกลั่นกรองทั้งจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกรมบัญชีกลางมาแล้วเช่ือว่าเป็น
จํานวนที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่จําเลยแล้ว จําเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามฟ้องแก่โจทก์263 

ดั ง น้ัน  คํ า พิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด  ที่  อ . 
13/2548 จึงขัดแย้งกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 504/2554 ในคดีที่มีข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเดียวกัน กรม
ส่งเสริมสหกรณ์จึงขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้วินิจฉัยว่าต้องปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาของศาลใด 

                                           
262คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 13/2548 
263คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 504/2554 
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คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาลได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวแล้วสรุปได้ว่า เรื่อง คําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้ง
กันตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542  
ซึ่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 มาตรา 14 
วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “ถ้ามีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกันในคดีที่มีข้อเท็จจริง
เป็นเรื่องเดียวกัน จนเป็นเหตุให้คู่ความไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความขัดแย้งในเรื่องฐานะหรือความสามารถของบุคคล คู่ความ หรือบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบ
โดยตรงตามคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล่าวอาจย่ืน คําร้องต่อคณะกรรมการเพ่ือขอให้วินิจฉัยเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลดังกล่าวได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คําพิพากษาหรือ
คําสั่งที่ออกภายหลังถึงที่สุด...” คําพิพากษาในคดีของทั้งสองศาลวินิจฉัยข้อเท็จจริงตรงกันว่า จําเลย
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยทําบันทึกควบคุมงานและรับมอบงานเท็จว่าผู้รับจ้างตอกเสาเข็มและ
ทํางานแล้วเสร็จตามสัญญา เป็นเหตุให้กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่ 
ผู้รับจ้างไม่ได้ตอกเสาเข็ม ทําให้ราชการจ่ายค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริง อันเป็นการกระทําละเมิดต่อ
หน่วยงานของรัฐ จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ คงวินิจฉัยแตกต่าง
กันในจํานวนค่าเสียหาย จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า โจทก์ควรบังคับค่าสินไหมทดแทนเอาแก่จําเลยใน
จํานวนความเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาหรือคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ
กรณีที่เป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้บังคับมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติเพ่ือใช้บังคับแก่การกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะโดยกําหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากหลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดทางละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับผิดที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิด
ในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกรณีกระทําโดยจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เท่าน้ัน หรือเรื่องการแบ่งแยกความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนโดยมิให้นําหลักลูกหน้ีร่วมมาใช้
บังคับ ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีการบังคับบัญชากํากับและมี
ความรับผิดทางวินัยอยู่อีกส่วนหน่ึงด้วย เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ ดังน้ัน  
เมื่อการกระทําละเมิดของจําเลยอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับน้ีโดยตรง ทั้งโจทก์ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการไปตามพระราชบัญญัติน้ีจนถึงขั้นออกคําสั่งทางปกครองให้จําเลยชําระ
เงินค่าเสียหาย และมีการตรวจสอบความชอบของการดําเนินการโดยศาลปกครองกลางซึ่งเป็นฝ่าย
ตุลาการแล้วด้วย  จึงควรดําเนินการไปจนจบขั้นตอน เพ่ือให้การเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติฉบับน้ี ฉะน้ัน กรณีจึงสมควรให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 บังคับค่าสินไหมทดแทนเอาแก่ผู้ฟ้อง
คดีตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด264 

                                           
264คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 2/2557 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ) 
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(3.3.5) แนวคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด  
ในการรับคําฟ้องคดีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดน้ัน ศาลปกครองมี  
แนวคําพิพากษาและคําสั่ง 2 แนวคือ 

(3.3.5.1) แนวเดิมตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  
113/2545  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  74/2546  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 157/2546 คําสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ 154/2547 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 242/2547  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ. 6/2547 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 618/2547  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 12/2548 คําสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ 191/2548 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 196/2548 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
470/2548  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 253/2550  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 383/2552 
และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 22/2553  น้ัน  วินิจฉัยว่า ศาลปกครองไม่รับคําฟ้องเพราะ 
ไม่จําเป็นต้องออกคําบังคับเน่ืองจากหน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ โดยศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวพิจารณาว่า เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดไม่ชําระ 
ค่าสินไหมทดแทนตามคําสั่งของหน่วยงานของรัฐเรียกให้ชดใช้เงิน ศาลปกครองไม่จําเป็นต้องออก  
คําบังคับเน่ืองจากหน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
กรณีถือว่ามีกฎหมายกําหนดขั้นตอนและวิธีการให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายไว้ โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลให้มีคําบังคับตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังน้ันหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน265 

(3.3.5.2) แนวใหม่ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
127/2554  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 128/2554   และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 420/2557  
(ที่ประชุมใหญ่) น้ัน วินิจฉัยว่า ศาลปกครองรับคําฟ้องในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อขัดข้องในการ
บังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เก่ียวกับการบังคับทางปกครองก็ไม่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะใช้สิทธิทางศาล
ปกครองได้  และศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวพิจารณาใหม่โดยคําสั่งศาลปกครองสูงสุด (มติที่ประชุม
ใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด) กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่
เก่ียวข้องยังมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองก็ไม่ตัดสิทธิ  
ผู้ฟ้องคดีที่จะใช้สิทธิทางศาล กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะเสนอข้อพิพาทให้ศาลซึ่งเป็นองค์กรตุลาการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธ์ิผลได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคู่กรณี 
ในอันที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิโดยศาล ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดไม่ชําระค่า
สินไหมทดแทนตามคําสั่งเรียกให้ชดใช้เงิน ต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้น้ันถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐได้
แจ้งให้ทายาทโดยธรรมของผู้ตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแทนผู้ตาย แต่ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้น้ันไม่

                                           
265คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545, ที่ 74/2546, ที ่157/2546, ที ่154/2547,  

ที่ 242/2547, คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 6/2547, คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 618/2547,  
ที่ 12/2548, ที่ 191/2548, ที่ 196/2548, ที่ 470/2548, ที่ 253/2550,  
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. 383/2552 และที่ อ. 22/2553 วินิจฉัยในแนวเดียวกัน 



120 

ชําระ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิทางศาลฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้ เพ่ือบังคับตามสิทธิ
เรียกร้องอันมีต่อผู้ตายเจ้ามรดก266 

อน่ึง ในคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 420/2557 (ที่
ประชุมใหญ่) วินิจฉัยว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เก่ียวกับการ
บังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี  ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้ีในมูล
ละเมิดจึงมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล เพ่ือขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้าหน้าที่ตาม
คําสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของเจ้าหน้าที่
ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ฟ้องคดี และศาลมีอํานาจออกคําบังคับได้ตามท่ีกําหนดในมาตรา 
72 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
ดังน้ัน ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวน้ัน 

ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเสียงข้างน้อยไม่เห็นพ้อง
ด้วยกับมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าศาลปกครอง
สูงสุดเคยวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานในคําสั่งคําร้องที่ 113/2545, 74/2546, 157/2546, 331/2546, 
154/2547, 242/2547, 337/2547, 618/2547, 838/2547, 913/2547, 12/2548, 191/2548, 
196/2548, 797/2548, 133/2551, 809/2551 และ 485/2552267 มีใจความสรุปได้ว่า มาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่
เสียหายจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
มีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันชําระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนภายในเวลาที่กําหนด และ
คําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองตามบทนิยาม “คําสั่งทางปกครอง” ในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งเป็นคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้บุคคล
ชําระเงินตามนัยมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกด้วย ดังน้ัน ถ้าถึงเวลาที่คําสั่งดังกล่าว
กําหนดให้เจ้าหน้าที่นําเงินค่าสินไหมทดแทนมาชําระแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ น้ันไม่ชําระเงินค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องครบถ้วน หน่วยงานของรัฐที่เสียหายก็ย่อมมีอํานาจที่จะใช้
มาตรการบังคับทางปกครองตามท่ีกําหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยมีหนังสือเตือนให้
เจ้าหน้าที่ผู้น้ันชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในคําสั่งภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน 
และถ้ายังไม่มีการปฏิบัติตามคําเตือน หน่วยงานของรัฐที่เสียหายก็มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ
ผู้น้ันขายทอดตลาด เพ่ือนําเงินที่ได้จากการน้ีมาชําระเงินค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนตามจํานวนที่
ระบุในคําสั่งได้ เมื่อหน่วยงานของรัฐที่เสียหายจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมีอํานาจตามกฎหมายที่จะดําเนินการเพ่ือให้ได้มา 

                                           
266คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 127/2554, ที่ 128/2554 และที่ 420/2557 (ที่ประชุมใหญ)่ 
267คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545, ที่ 74/2546, ที่ 157/2546, ที่ 331/2546,  

ที่ 154/2547, ที่ 242/2547, ที่ 337/2547, ที่ 618/2547, ที่ 838/2547, ที่ 913/2547,  
ที่ 12/2548, ที่ 191/2548, ที่ 196/2548, ที่ 797/2548, ที่ 133/2551, ที่ 809/2551 และ  
ที่ 485/2552 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
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ซึ่งค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดตนได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว กรณีจึงถือได้ว่าการแก้ไข
หรือบรรเทาความเสียหายที่หน่วยงานของรัฐได้รับจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงน้ัน ไม่จําต้องมีคําบังคับของศาลปกครอง
ตามที่กําหนดในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 และดังน้ัน หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดตนต่อศาล
ปกครองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ น้ันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตน  
คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเช่นว่าน้ีเป็นไปแนวทางเดียวกันกับคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
แห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศสหลายเรื่อง ดังเช่น C.E, Sect., 4 fevrier 1995 Marcolte, C.E. 18 mai; 
C.E. 18 mai 1998 Ville de Toulouse; etc. (Droit Du Contentieux Administrative) ซึ่งเป็น
คําวินิจฉัยที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของหลักกฎหมายมหาชนสมัยใหม่ที่สําคัญย่ิงหลักหน่ึงที่ว่า อํานาจที่
กฎหมายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้กระทําการต่าง ๆ มิใช่ทรัพย์สมบัติส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ที่จะสละเสียได้ตามความพอใจของตน เมื่อกฎหมายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใดมีอํานาจ
กระทําการใดก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐน้ันมีหน้าที่ที่จะต้องใช้อํานาจน้ัน268 
 

4.2.2 เขตอํานาจศาลในคดีเก่ียวกับความรบัผิดทางละเมิดพิจารณาตามร่าง
พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 
4.2.2.1 คดีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเขตอํานาจศาล

ยุติธรรม 
1) อํานาจศาลยุติธรรม 
ในส่วนของคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่น้ัน ศาลยุติธรรมมีอํานาจ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 218 บัญญัติว่า “ศาลยุติธรรมมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญน้ี หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาล
อ่ืน” และอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับร่างพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … 

2) องค์ประกอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในคดีความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยพิจารณาจากมูลละเมิดทางแพ่งที่อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม 

(1) ผู้กระทําละเมิด คือ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมี 2 ฐานะคือ 
(1.1) ในฐานะเอกชน กรณีกระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่ 
(1.2) ในฐานะเจ้าหน้าที่ ตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 4 บัญญัติว่า ““เจ้าหน้าที่” หมายความว่า “ข้าราชการ 
พนักงาน พนักงานราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการ
หรือฐานะอ่ืนใด บรรดาซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงลูกจ้าง  
ทุกประเภทท่ีหน่วยงานของรัฐจ้างให้ปฏิบัติงานด้วย เว้นแต่ลูกจ้างตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

                                           
268คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 420/2557 (ที่ประชุมใหญ่) (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ช) 
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(2) ผลของการกระทําและความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล คือ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
ละเมิดสังกัด โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การกระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่และการกระทํา
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 

(2.1) เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในฐานะเอกชนโดยกระทํานอกการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 7 บัญญัติว่า 
“ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อเอกชนผู้เสียหายหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ถ้ามิใช่
การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเพ่ือการน้ันโดยลําพังตนเองตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 

(2.2) เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในฐานะเจ้าหน้าที่ และเป็นการกระทํา
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 8 
บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อเอกชนผู้เสียหายหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงานของ
รัฐ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้น้ันให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติในหมวดน้ี” 

(3) ผลของการกระทําที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดความรับผิดของหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ โดยพิจารณาจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่น้ัน 
กฎหมายบัญญัติไว้ว่ามีความผิด และหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด ดังน้ัน ผู้เสียหาย  
ซึ่งเป็นเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนจึงเกิดสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่โดยมีข้อพิจารณาคือ 

(3.1) ความผิดจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่มี 2 กรณีคือ 

(3.1.1) ความผิดจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมาย 

(3.1.2) ความผิดจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย 

(3.2) ผู้ที่ต้องรับผิดจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่มี 2 กรณีคือ 

(3.2.1) หน่วยงานของรัฐรับผิดแทนเจ้าหน้าที่ในความผิดจาก
การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อทั้งกรณีที่ไม่ได้ใช้อํานาจตาม
กฎหมายและใช้อํานาจตามกฎหมาย โดยบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 6 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า“หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อเอกชนผู้เสียหาย
หรือผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่” 

(3.2.2) เจ้าหน้าที่รับผิดด้วยตนเองตามลําพังในความผิดจาก
การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
ทั้งกรณีที่ไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายและใช้อํานาจตามกฎหมาย โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 9 แห่งร่าง
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ซึ่งกฎหมายให้สิทธิหน่วยงานของรัฐใช้
สิทธิไล่เบ้ียต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดได้ 

(3.3) เอกชนผู้เสียหายอาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุ ติธรรมให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณีคือ 

(3.3.1) เอกชนผู้เสียหายอาจใช้สิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจากการไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายหรือจากการใช้อํานาจตาม
กฎหมาย โดยร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 22 บัญญัติว่า  
“ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐกระทําละเมิดต่อเอกชนในการปฏิบัติหน้าที่ เอกชน
ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐน้ันต่อศาลได้โดยตรง แต่จะฟ้องหรือขอให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่  
เข้ามาเป็นคู่ความในคดีไม่ได้” 

อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานของรัฐถูกฟ้องเป็นจําเลยต่อศาล
ยุติธรรม หน่วยงานของรัฐอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้ตามร่างพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...  มาตรา 24 บัญญัติว่า “ในคดีที่หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องเป็นจําเลย ถ้าจําเลยเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐต้องรับผิด 
จําเลยอาจขอให้ศาลที่พิจารณาคดีน้ันเรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้ามาเป็น
คู่ความในคดีได้ ถ้าศาลเห็นสมควรให้ศาลมีคําสั่งตามคําขอ” 

(3.3.2) เอกชนผู้ เสียหายอาจใช้สิท ธิ ฟ้องเ จ้าหน้าที่ ไ ด้  
ในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงจากการไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมาย โดยฟ้องขอให้ศาลยุติธรรมมีคําบังคับให้เจ้าหน้าที่
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(3.3.3) เอกชนผู้เสียหายอาจใช้สิทธิฟ้องเจ้าหน้าที่ได้ในคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย โดยฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ต่อศาลยุติธรรม
ตามมาตรา 25 วรรคสอง แต่ก่อนที่เอกชนผู้เสียหายจะฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมน้ัน เอกชนผู้เสียหาย
จะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองก่อนตามมาตรา 25 วรรคหน่ึง โดยร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...  มาตรา 25 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองในคดีพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
หากมูลคดีน้ันก่อให้เกิดความเสียหายทางละเมิดด้วย เอกชนผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากการกระทําละเมิดในคดีพิพาทน้ันด้วยก็ได้…ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายประสงค์จะฟ้อง
เรียกเฉพาะค่าสินไหมทดแทน ให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม...ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลตาม
วรรคสองให้ศาลถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษาของศาลปกครองในกรณีที่เอกชนผู้เสียหาย
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองที่เก่ียวเน่ืองกับคดีน้ันและศาลปกครองได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว” 

(3.4) การใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงน้ัน หน่วยงานของรัฐมีสิทธิไล่เบ้ียให้เจ้าหน้าที่ชําระค่า
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สินไหมทดแทนได้ตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 9 
บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดตามมาตรา 6 หรือเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี  
ให้หน่วยงานของรัฐน้ันมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน
ของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการน้ันไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” 

อน่ึง การที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ไม่ถือเป็นคําสั่ง
ทางปกครอง ตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 21 บัญญัติ
ว่า“ในกรณีที่มีการสอบสวนจนรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนและรู้จํานวนค่าสินไหม
ทดแทนที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีหนังสือภายในสามสิบวันแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้น้ันชําระค่าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กําหนด ... เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหนังสือตามวรรคหน่ึง 
อาจขอผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทนกับหน่วยงานของรัฐได้โดยทําหนังสือรับสภาพหน้ีหรือสัญญาผ่อน
ชําระหน้ี หรือสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประการอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังประกาศ
กําหนดตามมาตรา 19 (2) ... ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้ชําระค่าสินไหมทดแทนจนครบถ้วนให้หน่วยงาน
ของรัฐยุติเรื่องในหนังสือรับสภาพหน้ีหรือสัญญาผ่อนชําระหนี้ หรือสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ประการอ่ืน ให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีต่อศาลตามบทบัญญัติในหมวด 3 เว้นแต่ (1) เป็นเรื่องที่ได้รับ
ยกเว้น ไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด (2) ได้รับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลังให้ยุติเรื่อง หากเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับยกเว้นตาม (1) ... การแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ชําระค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งมิให้ถือว่าเป็นคําสั่งปกครอง” และกรณีเจ้าหน้าที่ไม่
ชําระค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐสามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ต่อศาลยุติธรรมได้ตามมาตรา 26 
บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ชําระค่าสินไหมทดแทน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในหนังสือ 
รับสภาพหน้ีหรือสัญญาผ่อนชําระหน้ี หรือสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประการอ่ืนตามมาตรา 21 
ให้หน่วยงานของรัฐฟ้องเจ้าหน้าที่ต่อศาลเพ่ือเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนน้ัน” 

4.2.2.2 คดีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเขตอํานาจศาล
ปกครอง 
1) อํานาจศาลปกครอง 
ในส่วนของคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่น้ัน ศาลปกครองมีอํานาจ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 223 ประกอบกับเขตอํานาจของศาล
ปกครองตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 
วรรคหน่ึง และอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับร่างพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 

2) องค์ประกอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในคดีความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยพิจารณาจากมูลละเมิดทางปกครองที่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง 

(1) ผู้กระทําละเมิด คือ เจ้าหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 4 บัญญัติว่า“ “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ 
พนักงาน พนักงานราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการ
หรือฐานะอ่ืนใด บรรดาซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงลูกจ้าง 
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ทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐจ้างให้ปฏิบัติงานด้วย เว้นแต่ลูกจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”ซึ่ง
มูลละเมิดทางปกครองเกิดจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย 

(2) ผลของการกระทําและความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล คือ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
ละเมิดสังกัดจากการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง 
(1) (2) และ (3)  แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ใน  
4 กรณี คือ 1. การใช้อํานาจตามกฎหมาย 2. การออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน 3. การ
ละเลยต่อหน้าที่ และ 4. การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อ
เอกชนผู้เสียหายหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้น้ันให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดน้ี” 

(3) ผลของการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อให้เกิดความรับผิดของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่  คือ การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ จะเกิดขึ้นในกรณีที่ใช้อํานาจ
ตามกฎหมายเพ่ือกระทําการ แต่การกระทําน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกฎหมายบัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด ดังน้ัน ผู้เสียหายจึงเกิดสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับการชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ดังน้ี  

(3.1) การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยใช้
อํานาจตามกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

(3.2) ผู้ที่ต้องรับผิดจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่มี 2 กรณีคือ 

(3.2.1) หน่วยงานของรัฐรับผิดแทนเจ้าหน้าที่ในความผิดจาก
การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจากการใช้อํานาจตาม
กฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 6 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า“หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อเอกชนผู้เสียหาย
หรือผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่” 

(3.2.2) เจ้าหน้าที่รับผิดด้วยตนเองตามลําพังในความผิดจาก
การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตาม
มาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 9 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ซึ่งกฎหมายให้สิทธิหน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดได้ 

(3.3) เอกชนผู้เสียหายอาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุ ติธรรมให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
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(3.3.1) เอกชนผู้เสียหายอาจใช้สิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจากการใช้อํานาจตามกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3)  แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยร่างพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 22 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐกระทําละเมิดต่อเอกชนในการปฏิบัติหน้าที่ เอกชนผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของ
รัฐน้ันต่อศาลได้โดยตรง แต่จะฟ้องหรือขอให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดีไม่ได้” และ
มาตรา 25 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีพิพาทตาม
กฎหมายว่าด้วยว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หากมูลคดีน้ันก่อให้เกิด
ความเสียหายทางละเมิดด้วย เอกชนผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทํา
ละเมิดในคดีพิพาทน้ันด้วยก็ได้” 

(3.3.2) เอกชนผู้เสียหายอาจใช้สิทธิฟ้องเจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้มาตรา 25 วรรคสอง แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... โดยดําเนินการฟ้องศาลปกครองตามมาตรา 25 วรรคหน่ึง แห่งร่างพระราชบัญญัติ
เดียวกันเพ่ือให้ศาลปกครองพิพากษาว่าคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จากการใช้อํานาจตามกฎหมายใน 4 กรณี คือ  
1. การใช้อํานาจตามกฎหมาย 2. การออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน 3. การละเลยต่อ
หน้าที่ และ 4. การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) และ (2)  แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

(3.4) การใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้อํานาจตามกฎหมายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ 
ไล่เบ้ียให้เจ้าหน้าที่ชําระค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา 9 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 

อน่ึง การที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่โดยไม่ถือว่าเป็น
คําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 21 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
... หากเจ้าหน้าที่ไม่ชําระค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐสามารถฟ้องศาลยุติธรรมได้ตามมาตรา 
26 แห่งร่างพระราชบัญญัติเดียวกัน 

สําหรับส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลในคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้กําหนดไว้ 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ปัญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาล
ในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 มี 2 ปัญหา คือ 1. ปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในคดีที่เกิดจากมูลละเมิด
เดียวกัน แต่ศาลปกครองและศาลยุติธรรมพิพากษาให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่างกัน และ 
2. ปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในการรับคําฟ้องคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดตามมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และส่วนที่สอง ปัญหาเก่ียวกับ
เขตอํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
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ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มี 2 ปัญหา คือ 1. ปัญหาเก่ียวกับการกําหนดอํานาจศาลในคดีที่มี
ผู้กระทําละเมิดเป็นเอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... และ 2. ปัญหาเก่ียวกับการกําหนดให้การฟ้องเพิกถอนคําสั่งไล่เบ้ีย
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดโดยไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม ตาม
มาตรา 21 และ 26 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มีความ
เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ น้ัน จะได้วิเคราะห์ปัญหาทั้ง 4 ประเด็นดังกล่าว ในบทที่ 5 
 



 

บทที่ 5 
 

บทวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 และตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … 

การศึกษาวิเคราะห์เขตอํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในบทน้ี จะเป็น
การศึกษาโดยวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลของศาลปกครองและศาลยุติธรรม ในคดีความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... โดย
กําหนดประเด็นปัญหาไว้ 4 ปัญหาดังน้ี 
 
5.1 ปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีตาม

พระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 ในคดีท่ี 
เกิดจากมูลละเมิดเดียวกัน แต่ศาลปกครองและศาลยุติธรรมพิพากษาให้ 
เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนต่างกัน 

 
จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล  

ที่ 2/2557 ซึ่งวินิจฉัยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถือตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่  
อ. 13/2548 ในกรณีที่คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ขัดแย้งกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
504/2554 ในการพิพากษาคดีที่เกิดจากมูลละเมิดเดียวกันจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ แต่ทั้ง 2 ศาล มีคําพิพากษาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งให้
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในจํานวนเงินที่ต่างกัน และผู้ศึกษาได้กําหนด
ประเด็นวิเคราะห์ไว้ 6 ประเด็นดังน้ี 

ประเด็นที่หน่ึง คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดให้
ได้รับความเสียหาย จะถือว่าเป็นละเมิดทางปกครองและเป็นคดีปกครอง มีองค์ประกอบของคดี
ปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 อย่างไรบ้าง 

องค์ประกอบของคดีปกครองดังกล่าวมี 5 ประการดังน้ี 
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1) ผู้กระทําละเมิด คือ เจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ซึ่งหมายถึงนายเอกวิทย์ พูลสมบัติ ตําแหน่งช่างเขียนแบบ 3 เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้ได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จํานวน 2 หลัง และอาคารเก็บเครื่องจักรกลจํานวน 1 หลัง ของศูนย์
ช่างสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมาตามสัญญาเลขที่ 1/2540 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540 ระหว่าง 
กรมส่งเสริมสหกรณ์กับห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็มเคแทรคเตอร์และก่อสร้าง ผู้รับจ้าง จํานวนเงิน 
1,954,000 บาท ดังน้ัน กล่าวได้ว่า นายเอกวิทย์ฯ ได้รับมอบหมายให้ควบคุมงานและเป็นกรรมการ
ตรวจการจ้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและอาคารเก็บเคร่ืองจักรกลซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จัดสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดทําบริการสาธารณะ 

2) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดจากการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ใน 4 กรณี คือ  
1. การใช้อํานาจตามกฎหมาย 2. การออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน 3. การละเลยต่อ
หน้าที่ และ 4. การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร โดยพิจารณาตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในกรณีของนายเอกวิทย์ฯ
คือการกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในฐานะผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
บ้านพักของศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเอกวิทย์ฯ ได้มีบันทึกลงวันที่ 17 
มีนาคม 2540 เสนอต่อหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 ให้เหตุผลสนับสนุนข้อเสนอของผู้รับจ้างว่าที่ดิน
ในบริเวณศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 ได้มีการทดสอบความแข็งแรงของดินที่จะรับนํ้าหนักโดยกองช่างของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์มาแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 สามารถรับนํ้าหนักไม่น้อยกว่า 10.058 ตัน
ต่อตารางเมตร จึงไม่จําเป็นต้องตอกเสาเข็มสําหรับการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ให้รับ
ข้อเสนอของผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลตามแบบเลขที่ 2008 (พิเศษ) และ
ยินยอมให้ผู้รับจ้างทําการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการโดยไม่ต้องตอกเสาเข็มตามสัญญาเลขท่ี 1/2540 
และได้มีการตรวจรับมอบงานโดยในการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างทุกงวด โดยนายเอกวิทย์ฯ ในฐานะ  
ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างได้มีบันทึกเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า  
ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา โดยในงานงวดที่ 1 นายเอกวิทย์ฯ ได้มีบันทึกข้อความศูนย์
ช่างสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ที่ กษ 1104 (ศ 3)/พิเศษ ลงวันที่ 8 เมษายน 2540 เสนอ
ประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้รับจ้างทําการตอกเสาเข็มบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ทั้ง 2 
หลังแล้ว ซึ่งบันทึกเก่ียวกับการตอกเสาเข็มดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงอันเป็นรายงานเท็จต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

3) การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดย
พิจารณาตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกอบ
กับมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีของนายเอกวิทย์ฯ คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามคําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 368/2541 
ได้สรุปว่า การกระทําละเมิดของนายเอกวิทย์ฯ เป็นกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง ในการรายงานตรวจรับงานงวดท่ี 1 อันเป็นเท็จว่าห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็มเคแทรคเตอร์และ
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างทําการตอกเสาเข็ม ทําให้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง 



130 

4) ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล คือ ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิด
ของเจ้าหน้าที่กระทบสิทธิของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัด ในกรณีของ  
นายเอกวิทย์ฯ กระทําละเมิดในฐานะผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างบ้านพัก
ข้าราชการระดับ 5-6 จํานวน 2 หลัง โดยรายงานเท็จเรื่องการตอกเสาเข็มซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง
และมีการเบิกจ่ายเงินโดยรวมค่าตอกเสาเข็มให้กับห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็มเคแทรคเตอร์และก่อสร้าง 
ผู้รับจ้าง และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามคําสั่ง  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 368/2541 เห็นว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย
จากการเบิกจ่ายค่าเสาเข็มให้ผู้รับจ้างหลังละ 81,500 บาท จํานวน 2 หลัง รวมเป็นเงิน 163,000  
บาท ต่อมากรมบัญชีกลางผู้ได้รับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่ากรมส่งเสริม
สหกรณ์ต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญาสูงกว่าความเป็นจริงคิดเป็นเงิน 39,440 บาท 

5) สิทธิของหน่วยงานของรัฐผู้ได้รับความเสียหาย สามารถใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ให้ชดใช้
ค่าเสียหาย โดยการออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในกรณีน้ีกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้มีคําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ กษ 
1102/14616 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2543 ให้นายเอกวิทย์ฯ ชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 2 ใน 5 ส่วน 
เป็นเงิน 15,776 บาท 

ประเด็นที่สอง คดีละเมิดทางปกครองกับคดีละเมิดทางแพ่งที่หน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิ
ไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีองค์ประกอบแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคดีละเมิดทางปกครองและคดีละเมิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ 
ที่หน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของความผิดดังน้ี  คดีละเมิดทางปกครอง มีองค์ประกอบของความผิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย 5 ประการ คือ 1. ผู้กระทําละเมิด คือ เจ้าหน้าที่ 2. การกระทํา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดจากการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ใน 4 กรณี คือ 1) การใช้อํานาจตาม
กฎหมาย 2) การออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน 3) การละเลยต่อหน้าที่ และ 4) การปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร โดยพิจารณาตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  3. การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดจากการ           
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  4. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล คือ ความ
เสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่กระทบสิทธิของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ผู้กระทําละเมิดสังกัด และ 5. สิทธิของหน่วยงานของรัฐผู้ได้รับความเสียหาย  สามารถใช้สิทธิไล่เบ้ีย
เจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ ในส่วนของคดีละเมิดทางแพ่ง มีองค์ประกอบของความผิดจากการ
ล่วงสิทธิผิดหน้าที่ 5 ประการ คือ 1. ผู้กระทําละเมิด คือ เจ้าหน้าที่ 2. การกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่เกิดจากการกระทํานอกการปฏิบัติหน้าที่หรือการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้
อํานาจตามกฎหมาย 3. การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง 4. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล คือ  ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิด
ของเจ้าหน้าที่กระทบสิทธิของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัด และ 5. สิทธิของ
หน่วยงานของรัฐผู้ได้รับความเสียหาย สามารถใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 
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เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของคดีละเมิดทางปกครองกับคดีละเมิดทางแพ่งแล้ว จะพบ  
ข้อแตกต่างกันในองค์ประกอบข้อที่ 2 คือ คดีละเมิดทางปกครองเกิดจากการกระทําละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายซึ่งอาศัยฐานอํานาจมหาชนท่ีแสดงออกทางกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติเป็นแหล่งที่มาของการกระทํา ส่วนคดีละเมิดทางแพ่งเกิดจากการกระทําละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายเป็นการ
กระทําทั่วไปทางกายภาพ โดยไม่ได้มีฐานมาจากกฎหมายให้อํานาจเจ้าหน้าที่ให้กระทําการเช่นน้ัน 

ในการพิจารณาประเด็นต่อไป กรณีของนายเอกวิทย์ฯ ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ควบคุมงาน
และกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จํานวน 2 หลัง และอาคารเก็บ
เครื่องจักรกลจํานวน 1 หลัง ของศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมาตามสัญญาเลขที่ 1/2540 
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540 ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็มเคแทรคเตอร์และ
ก่อสร้าง ผู้รับจ้าง นายเอกวิทย์ฯ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ตามความหมายในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ดังน้ัน นายเอกวิทย์ฯ จึงมีอํานาจตามกฎหมายใน
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างตามคําสั่งของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ แต่นายเอกวิทย์ฯ กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในฐานะผู้ควบคุมงานและกรรมการ
ตรวจการจ้างงานก่อสร้าง โดยรายงานอันเป็นเท็จว่ามีการตอกเสาเข็มบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 
จํานวน 2 หลัง ทําให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายจากการเบิกจ่าย  
ค่าเสาเข็มให้ผู้รับจ้างตามสัญญาสูงกว่าความเป็นจริงคิดเป็นเงิน 39,440 บาท ดังน้ัน คดีละเมิด
ระหว่าง นายเอกวิทย์ฯ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงเป็นคดีละเมิดทางปกครอง มิใช่คดีละเมิดทางแพ่ง 

ประเด็นที่สาม คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลวางแนววินิจฉัย  
เป็นบรรทัดฐานไว้ว่าคดีละเมิดทางปกครองซึ่งเป็นคดีปกครองควรอยู่ในอํานาจของศาลปกครอง 

จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล  
ที่ 64/2557 ซึ่งวางบรรทัดทัดฐานไว้ว่า คดีละเมิดทางปกครองควรอยู่ในอํานาจของศาลปกครองและ 
คดีละเมิดทางแพ่งควรอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม269 เน่ืองจากอํานาจของศาลปกครองนั้น 
กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบ
กับเขตอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

ในส่วนอํานาจของศาลยุติธรรมน้ัน กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ดังน้ัน ในกรณีที่นายเอกวิทย์ฯ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทําละเมิดต่อ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์หน่วยงานของรัฐต้นสังกัด จึงเป็นการกระทําละเมิดทางปกครอง จึงควรอยู่ใน
อํานาจของศาลปกครอง เน่ืองจากเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
มาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ด้วยเหตุผลดังกล่าว

                                           
269คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 64/2557 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
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คดีพิพาทระหว่างนายเอกวิทย์ฯ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทําละเมิดต่อกรมส่งเสริม
สหกรณ์ หน่วยงานของรัฐต้นสังกัด มิใช่การกระทําละเมิดทางแพ่ง จึงไม่ควรอยู่ในอํานาจของศาล
ยุติธรรมตามมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ประเด็นที่สี่ ในระบบกฎหมายไทยไม่มีการบัญญัติเรื่องละเมิดทางปกครองและละเมิดทาง
แพ่งไว้ ทําให้ทั้ง 2 ศาล คือ ศาลปกครองและศาลยุติธรรมรับคดีที่มีมูลละเมิดเดียวกันไว้พิจารณา 
และทั้ง 2 ศาลมีระบบการพิจารณาพิพากษาคดีที่ต่างกัน โดยศาลปกครองใช้ระบบไต่สวน และศาล
ยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหา จึงทําให้ศาลปกครองและศาลยุติธรรมพิจารณาคดีพิพาทในมูลละเมิด
ระหว่างนายเอกวิทย์ฯ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นมูลละเมิดทางปกครองโดยมีคําพิพากษาให้ใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนต่างกัน 

จากการศึกษาคําพิพากษาศาลปกครองช้ันต้น (ศาลปกครองกลาง) คดีหมายเลขดําที่ 
1358/2544 คดีหมายเลขแดงที่ 980/2545 ระหว่าง นายเอกวิทย์ พูลสมบัติ ผู้ฟ้องคดี กับ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 1 กรมบัญชีกลาง ที่ 2 และกระทรวงการคลัง ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี โดย  
นายเอกวิทย์ฯ มีคําขอให้ยกเลิกคําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตามหนังสือที่ กษ 
1102/14616 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2543 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินแก่ทางราชการจํานวน 15,776 บาท 
ศาลปกครองกลางกําหนดประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยไว้ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่หน่ึง ศาลมีอํานาจที่
รับคําฟ้องน้ีไว้พิจารณาหรือไม่ โดยให้เหตุผลในการรับคําฟ้องคดีน้ีไว้พิจารณาว่า ตามท่ีผู้ฟ้องคดีอ้าง
ว่าคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1  ซึ่งสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ขอให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว คดีน้ีจึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออก
คําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเน่ืองมาจากกรณีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของผู้ฟ้องคดี ตาม
มาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 ผู้ฟ้องคดีได้รับคําสั่งจากผู้ฟ้องคดีที่ 1 ให้ชดใช้เงินแก่ทางราชการจํานวน 15,776 บาท ผู้ฟ้อง
คดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเน่ืองมาจากคําสั่ง
ทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งการแก้ไขหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายน้ันต้องมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และกําหนดประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในประเด็นที่สองว่า คําสั่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 15,776 บาท เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ โดยเห็นว่าคําสั่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ดังกล่าวเป็นคําสั่งที่อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นคําสั่งเรียกให้ชําระเงิน
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ และการกระทําของผู้ฟ้องคดีในฐานะ  
ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างเสนอความเห็นต่อหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 ให้งดเว้นการ
ตอกเสาเข็มโดยไม่ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ 1 การท่ีกรมบัญชีกลางผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 คํานวณความเสียหาย
โดยคิดเงินค่าตอกเสาเข็มบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จํานวน 2 หลัง  เป็นเงินประมาณ 81,600 
บาท ซึ่งมิใช่ราคาค่าตอกและค่าเสาเข็มตามราคามาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาข้อ 6.4.3.3 จึงเป็นการไม่ถูกต้อง คําสั่งของกรมบัญชีกลางผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ผู้รับ
มอบอํานาจจากกระทรวงการคลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ซึ่งสั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1            
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แจ้งให้นายเอกวิทย์ฯ ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ราชการเป็นเงิน 15,776 บาท จึงเป็น
คําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคําสั่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งสั่งตามความเห็น
ของกรมบัญชีกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ให้นายเอกวิทย์ฯ ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 15,776 
บาท จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดําเนินการ
ออกคําสั่งใหม่ให้นายเอกวิทย์ฯ ผู้ฟ้องคดีรับผิดตามส่วนแห่งความรับผิดโดยคํานวณจากค่าเสียหาย
จํานวน 12,647 บาท 

ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และกระทรวงการคลัง ผู้ถุกฟ้องคดีที่ 3 ได้ย่ืน
อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น (ศาลปกครองกลาง) ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดี
หมายเลขดําที่ อ. 36/2545 คดีหมายเลขแดงท่ี อ. 13/2548 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดี  
ที่ 1 อุทธรณ์ว่า คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นที่ให้เพิกถอนคําสั่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 ที่สั่งให้นายเอกวิทย์ฯ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 15,776 บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 1 ออกคําสั่งใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดตามส่วนแห่งความรับผิดโดยคํานวณจากค่าเสียหายจํานวน 
12,647 บาทเป็นคําพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 อุทธรณ์
ว่าการที่ศาลปกครองช้ันต้นนําเงินค่าก่อสร้างแก้ไขเพ่ิมเติมอาคารเก็บเคร่ืองจักรกลจํานวน 108,393 
บาทมาหักเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานตอกเสาเข็มจํานวน 121,040 บาท จึงน่าจะไม่ถูกต้องและทําให้
ทางราชการต้องจ่ายค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริง โดยจ่ายเพ่ิมขึ้นเป็นเงิน 81,400 บาท จึงขอให้ศาล
ปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คําพิพากษาศาลปกครองช้ันต้นให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 
15,776 บาท ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นที่ให้เพิกถอนคําสั่ง
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 15,776 บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
ออกคําสั่งใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดตามส่วนแห่งความรับผิดจากค่าเสียหายจํานวน 12,647 บาท  
ชอบหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า แม้ว่านายเอกวิทย์ฯ ผู้ฟ้องคดีจะได้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า
ศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 ให้งดการตอกเสาเข็มในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จํานวน 2 
หลังโดยมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามท่ีกําหนดไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างเป็นการกระทําโดย
ประมาทเลินเล่อ  แต่เมื่อบริเวณจุดก่อสร้างบ้านพักข้าราชการดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่า
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีความเห็นว่าผลการทดสอบดินคร้ังหลังของ 
กองช่างตามหนังสือที่ กษ 1104/0780 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2540 น่าเช่ือถือซึ่งสรุปว่าดิน ณ จุด
ก่อสร้างมีค่าการรับนํ้าหนักโดยปลอดภัยได้เกินกว่า 8 ตันต่อตารางเมตรจึงไม่ต้องตอกเสาเข็ม การ
กระทําโดยประมาทเลินเล่อของนายเอกวิทย์จึงมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแต่อย่างใด 
และการที่นายเอกวิทย์ฯ มีบันทึกการควบคุมงานลงวันที่  17 มีนาคม 2540 เสนอความเห็นสนับสนุน
ข้อเสนอของผู้รับจ้างภายหลังจากที่ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 16 มีนาคม 2540 ย่ืนข้อเสนอเพียง
วันเดียวและผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 ก็ได้พิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของ  
ผู้รับจ้างในวันเดียวกันกับที่นายเอกวิทย์ฯ มีบันทึกเสนอความเห็นดังกล่าว จึงถือว่าทั้งนายเอกวิทย์ฯ 
ผู้ฟ้องคดีและผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 3 กระทําการดังกล่าวด้วยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงที่มิได้พิจารณาละเอียดรอบคอบเพียงพอเก่ียวกับเงินค่าตอกเสาเข็มและค่า
เสาเข็มทั้งหมดที่จะต้องหักจากผู้รับจ้างในงวดที่ 1 โดยเช่ือตามข้อเสนอของผู้รับจ้างที่ว่าเงินค่าตอก
เสาเข็มมีจํานวนเพียง 81,600 บาท จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายในที่สุด และ           
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เมื่อนํามาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเก็บเคร่ืองจักรกลตามแบบและรายการท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมที่รับฟังเป็นยุติทั้งจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีว่า ผู้รับจ้างจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นเท่ากับ 108,393 บาทแล้ว จึงเห็นได้ว่า ทางราชการจะได้รับความเสียหายทั้งสิ้น
เพียง (117,380.44 ลบด้วย 108,393)  8,987.44 บาท จึงพิพากษาให้แก้คําพิพากษาของศาล
ปกครองช้ันต้น เป็นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดําเนินการออกคําสั่งใหม่ให้นายเอกวิทย์ฯ 
ผู้ฟ้องคดีรับผิดตามส่วนแห่งความรับผิด โดยคํานวณจากค่าเสียหายจํานวน 8,987.44 บาทต่อไป 
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น และคําพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดถึงที่สุด 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่าศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคู่กรณี  
ทั้งสองฝ่ายเพ่ือใช้ในการพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองที่  
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีคําสั่งให้นายเอกวิทย์ฯ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และศาลปกครองสูงสุดพิพากษา
ว่าคําสั่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนดค่าสินไหมทดแทนไม่ถูกต้อง จึงให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ออก
คําสั่งใหม่ตามส่วนที่นายเอกวิทย์ฯ ต้องรับผิดจํานวน 8,987.44 บาท 

จากการศึกษาคําพิพากษาของศาลยุติธรรมในคดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง  
นายเอกวิทย์  พูลสมบัติ เป็นจําเลยในคดีแพ่ง ในมูลละเมิดเดียวกันต่อศาลแขวงดุสิตในคดีหมายเลข
ดําที่ 4263/2544 ขอให้บังคับจําเลยชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 16,113 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 15,776 บาท นับแต่วันฟ้อง ซึ่งจํานวนเงิน 15,776 มาจากคําสั่ง  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือที่ กษ 1102/14616 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2543 ที่ให้นายเอกวิทย์
ชดใช้เงินแก่ทางราชการจํานวน 15,776 บาท ตามคําสั่งของกรมบัญชีกลางผู้ได้รับมอบอํานาจจาก
กระทรวงการคลังโดยมีที่มาจากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งต้ัง และเป็นการย่ืนฟ้องคดีในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่
นายเอกวิทย์ฯ ย่ืนฟ้องคดีต่อศาลปกครองช้ันต้น (ศาลปกครองกลาง) ต่อมาศาลแขวงดุสิตได้พิพากษา
ให้นายเอกวิทย์ จําเลยชดใช้เงินตามฟ้อง จําเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ 
โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษากลับเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 504/2554 ให้บังคับคดีตามคําพิพากษาศาล
ช้ันต้น (ศาลแขวงดุสิต) โดยวินิจฉัยว่า จําเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนด้วยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  ทําให้โจทก์เสียหายเป็นการกระทําละเมิดต่อโจทก์ ส่วนค่าเสียหายน้ัน
ได้ผ่านการกลั่นกรองทั้งจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกรมบัญชีกลางมาแล้วเช่ือว่าเป็น
จํานวนที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่จําเลยแล้ว จําเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามฟ้องแก่โจทก์  

ผู้ศึกษามีความเห็นว่าศาลยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหาในการพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว  โดย
การนําสืบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะโจทก์ผู้ฟ้องคดี และศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดีตาม
มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และตามมาตรา 10 วรรคหน่ึง และมาตรา 8 
วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต่อมาศาลฎีกา
พิพากษาว่าการกระทําละเมิดของนายเอกวิทย์ฯ เป็นการกระทําด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง พร้อมทั้งพิพากษาให้นายเอกวิทย์ฯ ชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 15,776 บาท ตาม  
คําพิพากษาศาลช้ันต้น (ศาลแขวงดุสิต) ซึ่งเป็นจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในคําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตามหนังสือที่ กษ 1102/14616 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2543 และคําพิพากษาของศาลฎีกาถึงที่สุด 
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ประเด็นที่ห้า คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลใช้หลักเกณฑ์อะไรในการ
วินิจฉัยเขตอํานาจศาลในคดีที่เกิดจากมูลละเมิดเดียวกัน แต่ศาลปกครองและศาลยุติธรรมพิพากษาให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในจํานวนที่ต่างกัน 

จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล  
ที่ 2/2557  ซึ่งวินิจฉัยว่าคําพิพากษาในคดีของทั้งสองศาลวินิจฉัยข้อเท็จจริงตรงกันว่า จําเลยเป็น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยทําบันทึกควบคุมงานและรับมอบงานเท็จว่าผู้รับจ้างตอกเสาเข็มและทํางาน
แล้วเสร็จตามสัญญา เป็นเหตุให้กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่ผู้รับจ้าง
ไม่ได้ตอกเสาเข็ม ทําให้ราชการจ่ายค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริง อันเป็นการกระทําละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐ จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ คงวินิจฉัยแตกต่างกันใน
จํานวนค่าเสียหาย จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า โจทก์ควรบังคับค่าสินไหมทดแทนเอาแก่จําเลยในจํานวน
ความเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาหรือคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  และการกระทําละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐกรณีที่เป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้บังคับมาตรา 10 
วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ซึ่งบัญญัติเพ่ือใช้
บังคับแก่การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะโดยกําหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากหลักเกณฑ์
เรื่องความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับผิดที่
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกรณีกระทําโดยจงใจให้เกิดความเสียหาย 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่าน้ัน หรือเรื่องการแบ่งแยกความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
โดยมิให้นําหลักลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับ ด้วยความมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งมี
การบังคับบัญชากํากับและมีความรับผิดทางวินัยอยู่อีกส่วนหน่ึงด้วย เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของรัฐ ดังน้ัน เมื่อการกระทําละเมิดของจําเลยอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับน้ี
โดยตรง ทั้งโจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการไปตามพระราชบัญญัติน้ีจนถึงขั้นออกคําสั่งทาง
ปกครองให้จําเลยชําระเงินค่าเสียหาย และมีการตรวจสอบความชอบของการดําเนินการโดยศาล
ปกครองกลางซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการแล้วด้วย จึงควรดําเนินการไปจนจบข้ันตอน เพ่ือให้การเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับน้ี ฉะน้ัน กรณีจึงสมควรให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 บังคับค่าสินไหม
ทดแทนเอาแก่ผู้ฟ้องคดีตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (คําวินิจฉัยที่ 2/2557) 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักกฎหมาย เรื่อง “เขตอํานาจศาลเหนือคดี” และหลัก
กฎหมายของฝรั่งเศส เรื่อง “หลักความสอดคล้องกันของเขตอํานาจศาลกับหลักกฎหมายที่นํามาปรับ
แก่คดี (Principe De La Liaision De La Competence Et Du Fond)” ในกรณีมีปัญหาเรื่องเขต
อํานาจศาล น้ัน ประเทศไทยมีคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลทําหน้าที่วินิจฉัย
ว่า คดีละเมิดใดอยู่ในอํานาจศาลของศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 64/2557 ได้ข้อสรุปว่า คณะกรรมการวินิจฉัย
ช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้วางแนววินิจฉัยไว้ 2 แนว คือ แนวที่หน่ึง คดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่
อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง คือ กรณีมูลละเมิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยใช้อํานาจ
ตามกฎหมาย หรือการออกกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอ่ืน  หรือการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ล้วนเป็นการใช้อํานาจตามหลัก
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กฎหมายมหาชน  และแนวที่สอง คดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม คือ กรณีมูล
ละเมิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือไม่ได้เกิดจากการออกกฎ คําสั่ง
ทางปกครองหรือคําสั่งอ่ืน  หรือไม่ได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 
หรือไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร เน่ืองจากไม่ได้เป็นการใช้อํานาจตามหลัก
กฎหมายมหาชน ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้ใช้หลัก
กฎหมาย เรื่อง“เขตอํานาจศาลเหนือคดี”และหลักกฎหมายของฝรั่งเศสเร่ือง “หลักความสอดคล้อง
กันของเขตอํานาจศาลกับหลักกฎหมายที่นํามาปรับแก่คดี (Principe De La Liaision De La 
Competence Et Du Fond)  จึงวินิจฉัยให้ศาลปกครองมีอํานาจในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
ในมูลละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาลที่ 2/2557 ดังกล่าวข้างต้น 

ประเด็นที่หก ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 ในคดีที่เกิดจากมูลละเมิดเดียวกัน แต่ศาลปกครองและศาลยุติธรรมพิพากษาให้เจ้าหน้าที่ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนต่างกัน 

จากการศึกษาระบบกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของรัฐในต่างประเทศ คือ ประเทศเยอรมัน
และประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเปรียบเทียบว่ามีปัญหาเหมือนประเทศไทยหรือไม่ หากมีปัญหาทั้งสอง
ประเทศดังกล่าวมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร พบว่า ประเทศเยอรมันได้วางระบบกฎหมาย  
สารบัญญัติความรับผิดทางละเมิดไว้ 2 ระบบ และให้อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรมเพียงศาลเดียว 
โดยกฎหมายสารบัญญัติเก่ียวกับความรับผิดของรัฐซึ่งเป็นหลักกฎหมายมหาชน ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 
34 ของรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมัน และมาตรา 839 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน และ
กําหนดให้อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม และความรับผิดทางแพ่ง ซึ่งเป็นหลักกฎหมายเอกชน  
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 823 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน และกําหนดให้อยู่ในอํานาจของ
ศาลยุติธรรมเช่นเดียวกัน ดังน้ัน ประเทศเยอรมันจึงไม่มีปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลระหว่างศาล
ปกครองกับศาลยุติธรรมในคดีเก่ียวกับความรับผิดของรัฐในประเภทความผิดทางละเมิด และในกรณี
คดีอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดปัญหาเขตอํานาจศาลระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม น้ัน ประเทศเยอรมัน
จะใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญแห่งศาล หรือ Gerichtsverfassungsgesetz  (GVG) ในการชี้ขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาล 

ในส่วนของประเทศฝรั่งเศส ต่างกับประเทศเยอรมัน โดยประเทศฝรั่งเศสวางหลักกฎหมาย  
สารบัญญัติความรับผิดทางละเมิดไว้ 2 ระบบ โดยให้อํานาจศาลยุติธรรมและศาลปกครองแยกจากกัน 
ในส่วนของกฎหมายสารบัญญัติว่าด้วยความรับผิดของรัฐซึ่งเป็นหลักกฎหมายมหาชน ได้แยกออกเป็น
ความรับผิดโดยมีความผิดและความรับผิดโดยปราศจากความผิด อยู่ในอํานาจของศาลปกครองซึ่งเป็น
ศาลท่ีมีอํานาจเต็ม และกฎหมายสารบัญญัติความผิดละเมิดทางแพ่งซึ่งเป็นหลักกฎหมายเอกชนตาม
มาตรา 1382 และมาตรา 1383 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝร่ังเศส อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม  
ดังน้ัน ประเทศฝร่ังเศส  จึงไม่มีปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรม 
อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครองแล้ว  ประเทศ
ฝรั่งเศสมีกฎหมายท่ีใช้บังคับในการแก้ไขปัญหาเขตอํานาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครอง 
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คือ พระราชบัญญัติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1872 (La Loi Du 24 Mai 1872) โดยให้ช่ือว่า  
“Le Tribunal Des Conflits” ซึ่งเรียกว่า “ศาลช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล” หรือ “ศาลคดี
ขัดกัน”  โดยมีหน้าที่แก้ไขปัญหาระหว่างศาลต่างระบบ และความขัดกันของคําพิพากษาในระบบศาล
เดียวกัน 

สําหรับประเทศไทย ต่างกับประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส โดยประเทศไทยมีหลัก
กฎหมายสารบัญญัติความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพียงหลักกฎหมาย
เดียว แต่นําไปใช้ในระบบกฎหมาย 2 ระบบ คือ ระบบกฎหมายเอกชนในคดีละเมิดทางแพ่ง และ
ระบบกฎหมายมหาชนในคดีละเมิดทางปกครอง 

ดังน้ัน ผู้ศ ึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีหลักกฎหมายสารบัญญัติความผิดฐาน
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพียงหลักกฎหมายเดียวก็ตาม แต่ในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับอํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณีคดีที่เกิดจากมูลละเมิดเดียวกัน แต่ศาลปกครองและศาล
ยุติธรรมพิพากษาให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่างกัน น้ัน  ควรแก้ไขพระราชบัญญัติความ  
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  โดยนําบรรทัดฐานจากแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 64/2557 ไปกําหนดเขตอํานาจศาลในความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ดังน้ี 

1) ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในคดีละเมิดทางแพ่งและอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม คือ 
ความรับผิดที่เกิดจากการกระทําละเมิดนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ เป็นนิติเหตุส่วนตัวของเจ้าหน้าที่
จากการล่วงสิทธิผิดหน้าที่ในฐานะเป็นเอกชน และความรับผิดที่เกิดจากการทําละเมิดในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ใช้อํานาจเหนือหรืออํานาจมหาชนของ
เจ้าหน้าที่กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย 

2) ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในคดีละเมิดทางปกครองและอยู่ในอํานาจของศาลปกครอง คือ 
ความรับผิดที่เกิดจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ 
หรือใช้อํานาจเหนือหรืออํานาจมหาชนของเจ้าหน้าที่กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย 
 
5.2 ปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในการรับคําฟ้องคําสั่งไล่เบี้ยเจ้าหน้าท่ีผู้กระทําละเมิด

ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. 2539 

 
ประเด็นปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในการรับคําฟ้องคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดใน 

มูลละเมิดทางปกครอง น้ัน เกิดขึ้นในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยนําคดีมา
ฟ้องต่อศาลยุติธรรมและศาลปกครอง แต่ทั้งสองศาลมีหลักเกณฑ์ในการรับคําฟ้องและอํานาจศาล  
ในการพิจารณาคดีที่แตกต่างกัน โดยผู้ศึกษาได้กําหนดประเด็นวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวไว้ 4 ประเด็น
ดังน้ี 
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ประเด็นที่หน่ึง หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่จากการกระทําละเมิด
ทางปกครองมีอะไรบ้าง 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พบว่า  
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่จากการกระทําละเมิดทางปกครองมีดังน้ี 

1) เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย 
2) ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายในความผิดฐานละเมิดของเจ้าหน้าที่มี 2 ประเภท คือ 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนผู้เสียหาย  ซึ่งการกระทําละเมิดที่ทําให้เกิดความ
เสียหายมาจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรืออํานาจเหนือของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดย
ประมาทเลินเล่อกับเอกชนเป็นละเมิดทางปกครอง ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดแทนเจ้าหน้าที่  
ในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เอกชน โดยเบิกจ่ายจากเงินของรัฐตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ดังน้ัน หน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้สิทธิไล่เบ้ีย
เจ้าหน้าที่ 

(2) ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด ซึ่งการกระทําละเมิดที่ 
ทําให้เสียหายมาจากการกระทําละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนซึ่งเป็นผู้เสียหายไปก่อน หรือรัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรง แล้วรัฐ  
ใช้สิทธิไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นมูลละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ก่อให้เกิดมูลหน้ีทางแพ่ง โดยกฎหมายกําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่งโดยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นเงิน ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่ได้ 2 กรณี ดังน้ี 

(2.1) กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่โดย 
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นเอกชน และหน่วยงานของรัฐชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่เอกชนไปก่อน ในกรณีน้ีหน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ได้ตามมาตรา 8 
วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

(2.2) กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่โดย 
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้น้ันสังกัด
หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน กรณีน้ีหน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ได้ตามมาตรา 10 วรรค
หน่ึง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

3) กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่น้ัน หน่วยงานของรัฐมีอํานาจออกคําสั่ง
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 12 บัญญัติว่า “ในกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา 8 หรือใน
กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้กระทําละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้
เจ้าหน้าที่ผู้น้ันชําระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด” 

ประเด็นที่สอง การท่ีหน่วยงานของรัฐออกคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดตามมาตรา 
12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 น้ัน คําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่ง
ทางปกครองหรือไม่ 



139 

จากการศึกษาแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2345/2548 และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
309/2558 และแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.13/2548 และแนวคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 2/2557 ล้วนเห็นพ้องกันว่า คําสั่งไล่เบ้ีย
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 เป็นคําสั่งทางปกครอง 

ประเด็นที่สาม กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดฝ่าฝืนคําสั่งทางปกครอง
ไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยศาลยุติธรรมและศาลปกครองใช้อํานาจศาลใน
การรับคําฟ้องคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีข้อแตกต่างกันเก่ียวกับอํานาจศาลของศาลยุติธรรมและศาล
ปกครองอย่างไร 

จากการศึกษาคําพิพากษาฎีกาที่ 2345/2548 และคําพิพากษาฎีกาที่ 309/2558 ได้มีแนว 
คําพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม โดยไม่ต้องออกคําสั่งทางปกครองก่อน 
โดยวินิจฉัยข้อกฎหมายตามมาตรา 8 มาตรา 10 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่าจําเลยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้วทั้งมาตรา 8 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นบทบัญญัติให้สิทธิหน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้  จึงมิใช่บทบังคับโจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องออกคําสั่ง
ทางปกครองให้จําเลยชําระค่าสินไหมทดแทนเสียก่อนจึงจะมีสิทธิฟ้อง โจทก์จึงมีอํานาจฟ้องให้จําเลย
ชําระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ได้ 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่าแนวคําพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวน้ัน ได้พิจารณาอํานาจศาลตามหลัก
กฎหมายมาตรา 8 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
และพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดโดยประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งหน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดที่ศาลฎีกาพิจารณาคือ การ
พิจารณาที่ผลของของการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ีในมูลหน้ีทางแพ่งซึ่งอยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม 
และผู้ศึกษาเห็นว่า ศาลฎีกาไม่ได้พิจารณาที่เหตุของการกระทําว่าเกิดจากละเมิดทางปกครองและ
นําไปสู่การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลหน้ีทางแพ่ง  ดังน้ัน โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงมีอํานาจ
ฟ้องจําเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ให้ชําระค่าสินไหมทดแทนต่อศาลยุติธรรมได้ โดยไม่จําเป็นต้องออกคําสั่ง
ทางปกครองก่อน 

ในส่วนของคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุดในการรับคําฟ้องหน่วยงานของรัฐที่ใข้
สิทธิทางศาลฟ้องไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด น้ัน ศาลปกครองมี 2 แนวคําวินิจฉัย คือ แนวเดิม 
ศาลปกครองไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองได้ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 74/2546  คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 157/2546 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 154/2547 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด  
ที่ 242/2547 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 6/2547 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 618/2547  
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คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 12/2548 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 191/2548  คําสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ 196/2548 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 470/2548  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 253/2550  
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 383/2552 และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 22/2553 
วินิจฉัยในแนวเดียวกัน และแนวใหม่ ศาลปกครองวินิจฉัยว่า หากหน่วยงานของรัฐมีข้อขัดข้องในการ
บังคับใช้กฎหมายก็ไม่ตัดสิทธิให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด  
ไม่ชําระค่าสินไหมทดแทนตามคําสั่งเรียกให้ชดใช้เงิน ต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้น้ันถึงแก่ความตาย หน่วยงาน
ของรัฐได้แจ้งให้ทายาทโดยธรรมของผู้ตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแทนผู้ตาย แต่ทายาทของเจ้าหน้าที่
ผู้น้ันไม่ชําระ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิทางศาลฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้ เพ่ือบังคับ
ตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อผู้ตายเจ้ามรดก ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 127/2554  คําสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ 128/2554 และ คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 420/2557 (ที่ประชุมใหญ่)  และผู้ศึกษา
มีความเห็นว่าแนวคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุดทั้ง 2 แนวดังกล่าวน้ัน ได้กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการรับคําฟ้องหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิทางศาลฟ้องไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด  
โดยพิจารณาที่อํานาจศาลปกครองในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทาง
ปกครองตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
และอํานาจของหน่วยงานของรัฐที่กฎหมายให้อํานาจไว้ในการใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด
โดยออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 หากเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดเพิกเฉยไม่ยอมชําระเงิน หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ 
มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 ต่อไป  โดยศาลปกครองพิจารณาที่ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล คือ การกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่มีเหตุเกิดจากมูลละเมิดทางปกครอง และนําไปสู่ผลคือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
หน่วยงานของรัฐในมูลหน้ีทางแพ่ง  ดังน้ัน แนวเดิมศาลปกครองจึงไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา และ  
แนวใหม่ ศาลปกครองรับคําฟ้องไว้พิจารณาในกรณีที่มีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่
เก่ียวกับมาตรการบังคับทางปกครอง ด้วยเหตุผลเรื่องอํานาจศาลดังกล่าวทําให้ศาลยุติธรรมและศาล
ปกครองมีแนวทางปฏิบัติในการรับคําฟ้องคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แตกต่างกัน และเป็นสาเหตุที่ทําให้
เกิดปัญหาปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในคดีที่เกิดจากมูลละเมิดเดียวกัน แต่ศาลปกครอง
และศาลยุติธรรมพิพากษาให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่างกัน โดยหน่วยงานของรัฐนําคดีไป
ฟ้องศาลยุติธรรมให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในคําสั่งทางปกครอง
ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 504/2554 และเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดนําคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง 
เพ่ือขอให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครองของหน่วยงานของรัฐที่ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 13/2548  และทั้ง 2 ศาลกําหนดให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในจํานวนที่ต่างกัน ดังที่ได้วิเคราะห์รายละเอียดไว้แล้วในหัวข้อ 5.1 

ประเด็นที่สี่ ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาเก่ียวกับแนวทางแก้ไขปัญหาเร่ืองอํานาจศาลในการ  
รับคําฟ้องคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 



141 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า อํานาจศาลในการรับคําฟ้องคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 น้ัน ศาลฎีกาและ
ศาลปกครองสูงสุด มีทั้งส่วนที่เห็นพ้องกัน และส่วนที่เห็นต่างกัน ในส่วนที่เห็นพ้องกัน คือ คําสั่งของ
หน่วยงานของรัฐที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ “คําสั่งทางปกครอง” และในส่วนที่
เห็นต่างกัน คือ ศาลยุติธรรมเห็นว่าการไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นสิทธิของ
หน่วยงานของรัฐที่จะเลือกใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมก่อนออกคําสั่งทางปกครองในภายหลัง  
สําหรับศาลปกครอง  มี 2 แนวคําวินิจฉัย โดยแนวเดิม ศาลปกครองไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาเน่ืองจาก
หน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการออกคําสั่งทางปกครองกับเจ้าหน้าที่
ผู้ทําละเมิด และแนวใหม่ ศาลปกครองรับคําฟ้องไว้พิจารณากรณีหน่วยงานของรัฐมีข้อขัดข้องในการ
บังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เก่ียวกับมาตรการบังคับทางปกครอง  และผู้ศึกษาเห็นว่าในส่วนของอํานาจ
ศาลในการรับคําฟ้องที่แตกต่างกันของศาลยุติธรรมและศาลปกครองน้ัน ย่อมเป็นอํานาจขององค์กร
ศาลที่สามารถกระทําได้เน่ืองจากกฎหมายให้อํานาจไว้ 

อย่างไรก็ตาม จากแนวคําพิพากษาฎีกาที่ 2345/2548 และคําพิพากษาฎีกาที่ 309/2558 
อาจทําให้หน่วยงานของรัฐเลือกแนวทางนําคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม เพ่ือใช้สิทธิไล่เบ้ียให้เจ้าหน้าที่
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ต้องดําเนินการออกคําสั่งทางปกครองก่อนตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพราะหากออกเป็นคําสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วเจ้าหน้าที่ผู้น้ันเพิกเฉยไม่ชําระ หน่วยงาน
ของรัฐต้องดําเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นขั้นตอนการดําเนินการภายในของหน่วยงานของรัฐในฐานะ
ฝ่ายปกครอง และมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอน  กรณีที่จะนําคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองได้
น้ัน จะต้องเป็นไปตามแนวคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด ที่กําหนดไว้ว่าศาลปกครอง
จะรับฟ้องคดีดังกล่าวไว้พิจารณาในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายใน
ส่วนที่เก่ียวกับมาตรการบังคับทางปกครอง ซึ่งประเด็นที่กล่าวข้างต้นพิจารณาในกรอบของฝ่ายผู้ฟ้อง
คดี คือ หน่วยงานของรัฐว่าต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง หากจะนําคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมหรือศาล
ปกครอง และจากแนวคําพิพากษาฎีกาที่ 2345/2548 และคําพิพากษาฎีกาที่ 309/2558 เป็นกรณี
การรับคําฟ้องของศาลยุติธรรมในคดีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน โดยไม่ต้องออกคําสั่งทางปกครองก่อน ดังน้ัน หน่วยงานของรัฐก็ต้องดําเนินการออกคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
ในภายหลัง ในอีกด้านหน่ึง เมื่อพิจารณาในกรอบของเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดที่ได้รับคําสั่งทาง
ปกครองให้ชดใช้เงินแก่หน่วยงานของรัฐแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้น้ันอาจยอมรับหรือไม่ยอมรับคําสั่งทาง
ปกครองดังกล่าว หากไม่ยอมรับเน่ืองจากเห็นว่าคําสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เจ้าหน้าที่ย่อมต้องการต่อสู้เพ่ือปกป้องสิทธิของตนเอง โดยใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้
ศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกล่าว 

ดังน้ัน แนวทางในการแก้ปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลของศาลยุติธรรมกับศาลปกครองในการ
รับคําฟ้องคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิแก่หน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ให้สมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
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น้ัน  จะต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุ คือ หน่วยงานของรัฐผู้ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
จะต้องเข้าใจแนวทางปฏิบัติก่อนฟ้องคดี โดยนําบรรทัดฐานจากคําพิพากษาของศาลยุติธรรมและศาล
ปกครองไปกําหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ .ศ . 2539 ซึ่งมีสาระสําคัญว่าการออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องที่กฎหมายให้อํานาจหน่วยงานของรัฐกระทําการได้ ซึ่งเป็นการ
คุ้มครองสิทธิทั้ง  2  ฝ่าย คือ ฝ่ายหน่วยงานของรัฐผู้เสียหาย กับฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ชดใช้ค่าเสียหาย และ
การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแล้วแต่กรณีเป็นคนละส่วนกัน ซึ่งหน่วยงานของ
รัฐจะต้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่ศาลยุติธรรมและศาลปกครองกําหนด เพ่ือเข้าสู่กระบวนพิจารณา
คดีในระบบกล่าวหาของศาลยุติธรรมและระบบไต่สวนของศาลปกครองต่อไป 
 
5.3 ปัญหาเก่ียวกับการกําหนดเขตอํานาจศาลในคดท่ีีมีผู้กระทําละเมิดเป็นเอกชน 

ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบญัญตัิความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ... 

 
ประเด็นปัญหาเก่ียวกับการกําหนดอํานาจศาลในคดีที่มีผู้กระทําละเมิดเป็นเอกชนร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นมูลละเมิดทางปกครองตามมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตาม
กฎหมายในการออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือละเลยต่อหน้าที่ หรือ ปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควรด้วยความประมาทเลินเล่อหรือจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างแรง น้ัน เอกชน
ผู้เสียหายไม่สามารถใช้สิทธิฟ้องเอกชนผู้ร่วมทําละเมิดกับเจ้าหน้าที่ต่อศาลปกครองตามมาตรา 25 
วรรคหน่ึง แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพราะขัดกับแนวคิดในการร่างกฎหมายฉบับน้ี ซึ่ง
คณะกรรมการกฤษฎา (คณะพิเศษ) มีความเห็นในการยกร่างมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวว่า หน้ีที่เกิดโดยผลของการกระทําละเมิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่ร่วมกับเอกชนกระทําละเมิดน้ัน
ไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ร่วมกับเอกชนเป็นคดีเดียวกันได้ เพราะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
กับเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เป็นระบบเดียวกัน ดังน้ัน ผู้ศึกษาได้กําหนด
ประเด็นวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวไว้ 6 ประเด็นดังน้ี 

ประเด็นที่หน่ึง แนวคิดของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในการร่างพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ที่ว่าในระบบกฎหมายไทยไม่มีการกําหนดเรื่องละเมิด
ทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีละเมิดทางแพ่งเท่าน้ัน และฝากคดีละเมิดทางแพ่งให้ศาล
ปกครองพิจารณาพิพากษาไปพร้อมกับการพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครอง เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน แตกต่างหรือสอดคล้องกับแนวคิดของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร ในการร่างมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

จากการศึกษาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0913/55 เรื่องร่าง  
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มีถึง  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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(คณะพิเศษ) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... วันพุธที่ 25 
พฤษภาคม 2554 มีใจความสําคัญตอนหน่ึงว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ศึกษา
แนวความคิดเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดในระบบกฎหมายไทย พบว่า ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทยเป็นการละเมิดตามกฎหมายเอกชนหรือตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  ซึ่งเป็นมูลหน้ีทางแพ่ง เน่ืองจากระบบกฎหมายไทยไม่มีการกําหนดเร่ืองละเมิดทาง
ปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ดังน้ัน กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยเกิดจากการใช้
อํานาจทางปกครองออกกฎหรือคําสั่ง หรือละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า จึงเป็นมูลหน้ีทาง
แพ่งเช่นกัน กรณีที่มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 กําหนดให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาคดีเก่ียวกับการกระทําละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือจากการออก
กฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น บทบัญบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการอํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนโดยฝากคดีแพ่งที่เอกชนฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเน่ืองมาจากการกระทําละเมิดของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ให้ศาลปกครองพิจารณาในคราวเดียวกับการพิจารณาคดีตามมาตรา 9 
วรรคหน่ึง (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 เช่นเดียวกับกรณีการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเน่ืองคดีอาญา ที่ให้ศาลอาญาเป็นผู้พิจารณาคดีแพ่งไปใน
คราวเดียวกับคดีอาญาได้ การปรับปรุงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 โดยกําหนดให้การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําละเมิด
ของเจ้าหน้าที่จะต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ไม่สามารถฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
เพียงอย่างเดียวต่อศาลปกครองได้ หากจะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องฟ้องคดีพิพาทตามมาตรา 9 
วรรคหน่ึง (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 ไปพร้อมกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน จึงไม่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 แต่อย่างใด 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ... 
ครั้งที่ 5 วันที่ 20 สิงหาคม 2541 เล่ม 2/1 หน้า 115- 123 พบว่า ได้มีการบันทึกไว้ว่า กรรมาธิการฯ 
บางท่าน เห็นว่า มาตรา 8 วรรคหน่ึง (3) ไม่น่าเป็นคดีปกครอง เพราะเป็นเรื่องความรับผิดทางแพ่งซึ่ง
ศาลยุติธรรมมีความเช่ียวชาญอยู่แล้ว ประกอบกับการจัดต้ังศาลปกครองเพ่ือพิจารณาคดีปกครองมิใช่ 
หากเป็นเรื่องเก่ียวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องอยู่ในอํานาจศาลปกครอง
ทั้งหมด  ที่ประชุมจึงได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางในประเด็นว่าความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐควรอยู่ในอํานาจของศาลปกครองหรือไม่และที่ประชุมมีความเห็น
ว่า กรณีละเมิดที่เกิดจากการใช้อํานาจรัฐ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าอะไรเป็นละเมิด และ
หน่วยงานทางปกครองจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมากน้อยเท่าใด แตกต่างกับการพิจารณา
ในกรณีเอกชนกระทําละเมิด เพราะฉะน้ันเมื่อกฎเกณฑ์แตกต่างกัน จึงควรให้ศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาเพราะเป็นศาลที่มีความรู้เก่ียวกับหน่วยงานทางปกครอง ดังน้ัน จึงควรกําหนดว่าละเมิด
ประเภทใด อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครองบ้าง โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า เนื่องจากละเมิดหรือความ
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รับผิดบางเร่ืองจะไม่เก่ียวกับการใช้อํานาจทางกฎหมายโดยตรง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาว่าควรต้อง
แยกให้ชัดเจนว่าละเมิดที่อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมน้ันเกิดจากการกระทําทางกายภาพ ดังน้ัน ละเมิด
ที่อยู่ในอํานาจศาลปกครองต้องเกิดจากนิติกรรม แต่หากใช้คําว่านิติกรรมอาจเกิดปัญหาการตีความ
คําว่านิติกรรมอีก ที่ประชุมจึงมีมติแก้ไขถ้อยคําในมาตรา 8 (3) เป็นว่า “คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทํา
ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายหรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง คําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร” (ต่อมามาตรา 8 วรรคหน่ึง (3) ได้
เปลี่ยนเป็นมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3)) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎา (คณะพิเศษ) ที่เห็นว่าความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทยเป็นการละเมิดตามกฎหมายเอกชนหรือตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นมูลหน้ีทางแพ่ง เน่ืองจากระบบกฎหมายไทยไม่มีการกําหนดเร่ือง
ละเมิดทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญของ  
สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ... โดยความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นว่าการกระทําละเมิดของเอกชนที่อยู่ใน
อํานาจศาลยุติธรรมเกิดจากการกระทําทางกายภาพ แตกต่างจากการกระทําละเมิดที่อยู่ในอํานาจ
ศาลปกครอง ซึ่งเกิดจากการใช้อํานาจรัฐโดยใช้อํานาจตามกฎหมาย ด้วยเหตุผลของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการแยกคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในอํานาจศาล
ยุติธรรมและศาลปกครองให้ชัดเจน 

ประเด็นที่สอง แนวคิดของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในการร่างพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ที่มีความเห็นว่าความรับผิดทางละเมิดเป็นมูลหน้ีทาง
แพ่งตามกฎหมายเอกชน  ในระบบกฎหมายไทยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นละเมิดทางแพ่งและละเมิด
ทางปกครองนั้น มีแนวคิดมาจากหลักกฎหมายใด 

จากการศึกษาเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่อง  
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554  
น้ัน ผู้ศึกษามีความเห็นว่าเป็นการใช้แนวคิดตามระบบกฎหมายเยอรมันที่กําหนดให้กฎหมาย  
สารบัญญัติละเมิดทางปกครอง ซึ่งเป็นหลักกฎหมายมหาชนตามมาตรา 839 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งเยอรมัน และกฎหมายสารบัญญัติละเมิดทางแพ่งซึ่งเป็นหลักกฎหมายเอกชนตามมาตรา 823 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน โดยอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรมตามมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญ
สหพันธรัฐเยอรมัน ในกรณีของประเทศไทย ก่อนที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จะประกาศใช้ และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยเป็นไป
ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 5 ละเมิด มาตรา 420–452 
เช่นเดียวกับความรับผิดของเอกชนทั่วไป และนับต้ังแต่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้ประกาศใช้เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันในระบบกฎหมายไทยก็ไม่มีหลักกฎหมาย
สารบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นละเมิดทางปกครองตามหลักกฎหมายมหาชน
เหมือนกับมาตรา 839 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน โดยให้นํากฎหมายสารบัญญัติละเมิด 
ทางแพ่งตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นหลักกฎหมายเอกชนมาใช้กับ
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ละเมิดทางปกครองซึ่งเป็นหลักกฎหมายมหาชนโดยอนุโลม ตามแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ. 101/2548 ซึ่งวินิจฉัยไว้ว่า “โดยท่ีมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ  ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัติน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน ย่อมมี
ความหมายในการกลับกันได้ว่า ในกรณีที่พระราชบัญญัติน้ีมิได้บัญญัติเรื่องใดเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดไว้เป็นการพิเศษก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เมื่อกฎหมายที่บัญญัติ
ถึงความรับผิดทางละเมิดคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นกฎหมายทั่วไปท่ีใช้กําหนด
ความสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างเอกชน จึงต้องนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง และมิได้มีการบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติดังกล่าว มาใช้บังคับเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ให้รับผิดในผลแห่งละเมิดที่
เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ การจะพิจารณาว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ จึงต้องนํามาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้บังคับ” 

ประเด็นที่สาม ในปัจจุบันคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้กําหนด
หลักเกณฑ์ว่า กรณีมูลความแห่งคดีเดียวกัน จึงชอบที่จะได้พิจารณาที่ศาลเดียวกัน โดยคดีที่มีผู้กระทํา
ละเมิดเป็นเอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หากมูลคดีหลักเป็นคดีระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในอํานาจศาลปกครอง และ มูลคดีรองเป็นคดีระหว่างเอกชน
ด้วยกันซึ่งอยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม จึงให้คดีรองอยู่ในอํานาจศาลปกครองด้วยตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวมีสาระสําคัญอย่างไรบ้าง 

จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
เก่ียวกับการกําหนดคดีหลักและคดีรอง เพ่ือกําหนดเขตอํานาจศาลในคดีที่มีผู้กระทําละเมิดเป็น
เอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 น้ัน  
จะใข้หลักเกณฑ์ว่า กรณีมูลความแห่งคดีเดียวกัน จึงชอบที่จะได้พิจารณาที่ศาลเดียวกัน ดังน้ัน มูลคดี
หลักอยู่ในอํานาจของศาลใดให้ศาลน้ันมีอํานาจพิจารณาคดี 

โดยมีกรณีที่มูลคดีหลักอยู่ในอํานาจศาลปกครอง มูลคดีรองอยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม ก็ให้
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาคดี โดยมีตัวอย่างแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 53/2555  ในคดีที่เอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทําละเมิด โดยมูลละเมิด
หลักเป็นคดีละเมิดทางปกครองในกรณีที่จําเลยที่ 6 เป็นเจ้าหน้าที่กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในการออกคําสั่งทางปกครองอายัดที่ดินแปลงที่พิพาท และจําเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน ทําให้โจทก์ซึ่งเป็นเอกชนได้รับความเสียหายใน
การซื้อที่ดินแปลงที่พิพาทจากจําเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน คดีระหว่างโจทก์กับจําเลยที่ 2 ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของจําเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ จึงเป็นคดีละเมิดทางปกครอง และ
เป็นคดีหลักอยู่ในอํานาจของศาลปกครอง ส่วนคดีระหว่างโจทก์กับจําเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเอกชน เป็นคดี
ละเมิดทางแพ่ง และเป็นคดีรอง อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม ดังน้ัน คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาล จึงวินิจฉัยให้คดีน้ีอยู่ในอํานาจศาลปกครอง  ซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาคดีหลัก 
และแนวคําวินิจฉัยที่ 53/2555 ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจศาลของ
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ศาลปกครองในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองตามหลักนิติรัฐ และ
สอดคล้องกับหลักกฎหมายของฝรั่งเศสเรื่องเขตอํานาจศาลเหนือคดี 

ในกรณีที่มูลคดีหลักอยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม  มูลคดีรองอยู่ในอํานาจศาลปกครอง ก็ให้ศาล
ยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดี โดยมีตัวอย่างแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลที่ 5/2551  ในคดีที่โจทก์เป็นเอกชนย่ืนฟ้องจําเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเอกชนในคดีละเมิดที่
โจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่จําเลยที่ 1 นํารถยนต์ที่มีการปลอมใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไป
หลอกลวงขายให้โจทก์ ซึ่งเป็นคดีหลักอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม ส่วนคดีระหว่างโจทก์กับจําเลยที่ 
2 ถึงที่ 4 เป็นคดีพิพาทเก่ียวกับละเมิดทางปกครอง ซึ่งเป็นคดีรองอยู่ในอํานาจของศาลปกครอง 
ดังน้ัน คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล จึงวินิจฉัยให้คดีน้ีอยู่ในอํานาจศาล
ยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาคดีหลัก โดยแนวคําวินิจฉัยที่ 5/2551 ดังกล่าวสอดคล้องกับหลัก
กฎหมายของฝร่ังเศสเรื่องเขตอํานาจศาลเหนือคดี 

ประเด็นที่สี่ บทบัญญัติในมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ที่ให้ฟ้องเอกชนต่อศาลยุติธรรมในคดีที่มีผู้กระทําละเมิดเป็นเอกชนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ มีผลต่อการกําหนดเขตอํานาจศาล ซึ่งแตกต่างจากแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ีวางบรรทัดฐานไว้อย่างไร 

จากการศึกษาเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่อง  
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554  
มีสาระสําคัญว่า การปรับปรุงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีความ
มุ่งประสงค์ที่จะแก้ไขอุปสรรคอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในหลายประเด็นด้วยกัน 
แต่ประเด็นสําคัญคือปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง 
เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหน่วยงานของรัฐจํานวนมากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เช่ียวชาญในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง แต่เมื่อแก้ไขให้ใช้วิธีการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนการบังคับทาง
ปกครองแล้ว ย่อมกระทบต่อมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กรณีจึงมีความจําเป็นต้องยกร่างมาตรา 25 เพ่ือกําหนดเขตอํานาจ
ของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) ข้างต้น ให้มีความชัดเจนมิให้เกิดความสับสนในการ
บังคับใช้กฎหมายต่อไป 

โดยร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...  มาตรา 25  บัญญัติว่า 
“ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยการจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หากมูลคดีน้ันก่อให้เกิดความเสียหายทางละเมิดด้วย เอกชน
ผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดในคดีพิพาทน้ันด้วยก็ได้...  
ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายประสงค์จะฟ้องเรียกเฉพาะค่าสินไหมทดแทน ให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม... 
ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลตามวรรคสอง ให้ศาลถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษา
ของศาลปกครองในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีพิพาทตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่เก่ียวเน่ืองกับคดีน้ันและศาลปกครองได้มี  
คําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว” 
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ดังน้ัน ตามมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เอกชนผู้เสียหายจึงไม่สามารถใช้สิทธิ
ฟ้องเอกชนผู้ร่วมทําละเมิดกับเจ้าหน้าที่ ต่อศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรา 25 
วรรคหน่ึง แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... เน่ืองจากขัดกับ
แนวคิดในการร่างกฎหมายฉบับน้ี เน่ืองจากมาตรา 25 วรรคหนึ่ง จํากัดเฉพาะการฟ้องเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา9 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 เท่านั้น โดยเอกชนผู้เสียหายอาจฟ้องเอกชนผู้ร่วมกระทําละเมิดต่อศาล
ยุติธรรมตามมาตรา 25 วรรคสอง ภายหลังจากที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดตามมาตรา 25 วรรค
หน่ึง แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... และศาลปกครองได้มี  
คําพิพากษาถึงที่สุดตามมาตรา 25 วรรคสาม แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยคําพิพากษาศาล
ปกครองที่ถึงที่สุดน้ันได้พิพากษาว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ได้กระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังน้ัน  มาตรา 25 วรรคหน่ึง แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...จึงแตกต่างกับแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาล ที่กําหนดหลักเกณฑ์ให้ฟ้องเอกชนผู้ร่วมทําละเมิดกับเจ้าหน้าที่ต่อศาลปกครองได้ 
หากมูลคดีหลักระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง ก็ให้อํานาจศาล
ปกครองพิจารณามูลคดีรองระหว่างเอกชนกับเอกชนไปพร้อมกันได้ ตามแนวคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 53/2555 

ประเด็นที่ห้า ความเห็นของผู้ศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่ให้มี
อํานาจพิจารณาคดีที่มีผู้กระทําละเมิดเป็นเอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ โดยให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม 
ตามมาตรา 25 วรรคหน่ึง แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...  
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า การกําหนดเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่ให้มีอํานาจพิจารณาคดี
ที่มีผู้กระทําละเมิดเป็นเอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ โดยให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมตามมาตรา 25 วรรค
หน่ึง แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ไม่มีความเหมาะสม  
อันเน่ืองมาจากแนวคิดที่ว่าระบบกฎหมายไทย ไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นละเมิดทางแพ่งตามหลัก
กฎหมายเอกชนหรือละเมิดทางปกครองตามหลักกฎหมายมหาชน และมูลหน้ีทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่เป็นมูลหน้ีทางแพ่ง ซึ่งขัดกับแนวทางปฏิบัติตามระบบศาลคู่ คือ ศาลยุติธรรม มีอํานาจ
พิจารณาคดีละเมิดทางแพ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมท้ังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้
ใช้อํานาจตามกฎหมาย ซึ่งเป็นความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ และ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา
คดีละเมิดทางปกครองโดยตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 รวมท้ังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
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2539  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย ซึ่งเป็นความ
รับผิดของหน่วยงานของรัฐแทนเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ และ
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดด้วยตนเองตามลําพังในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง  ดังน้ัน ถึงแม้ว่าในระบบกฎหมายไทย ไม่มีการบัญญัติเรื่องละเมิดทางแพ่งและ
ละเมิดทางปกครองไว้ตามท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ผู้ทําหน้าที่ร่างพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ให้เหตุผลไว้ก็ตาม  แต่ในข้อเท็จจริง พบว่า คณะกรรมการ
วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล ได้มีคําวินิจฉัยที่ 64/2557 โดยกําหนดเขตอํานาจศาล  
ในคดีละเมิดทางแพ่งให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมและคดีละเมิดทางปกครองให้อยู่ในอํานาจศาล
ปกครอง จึงเห็นได้ว่าแนวคิดของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในประเด็นความรับผิดทาง
ละเมิดเป็นมูลหน้ีทางแพ่งตามกฎหมายเอกชน  และในระบบกฎหมายไทยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็น
ละเมิดทางแพ่งหรือละเมิดทางปกครองน้ัน แตกต่างจากแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย  
ช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล เน่ืองจากผู้ที่เป็นกรรมการของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลมาจากองค์กรศาลและมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล  
ได้วางแนวคําวินิจฉัยที่ 53/2555  โดยกําหนดหลักเกณฑ์ให้ฟ้องเอกชนผู้ร่วมทําละเมิดกับเจ้าหน้าที่
ต่อศาลปกครองได้ หากมูลคดีหลักระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง  
ก็ให้อํานาจศาลปกครองพิจารณามูลคดีรองระหว่างเอกชนกับเอกชนไปพร้อมกันได้ 

ประเด็นที่หก  ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาเก่ียวกับแนวทางแก้ไขปัญหาการกําหนดเขตอํานาจ
ศาลในคดีที่มีผู้กระทําละเมิดเป็นเอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของเอกชนผู้เสียหาย ควร
ดําเนินการอย่างไร 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ควรทบทวนมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...  ในการกําหนดเขตอํานาจศาลเก่ียวกับคดีที่เอกชนร่วมกระทําละเมิดกับ
เจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล  
ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์ว่า กรณีมูลความแห่งคดีเดียวกัน จึงชอบที่จะได้พิจารณาที่ศาลเดียวกัน  
โดยกําหนดเขตอํานาจศาลตามมูลคดีหลักและมูลคดีรอง หากมูลคดีหลักอยู่ในอํานาจของศาลใดก็ให้
ศาลน้ันมีอํานาจพิจารณามูลคดีรองด้วย 
 
5.4 ปัญหาเก่ียวกับการกําหนดให้การฟอ้งเพิกถอนคําสั่งไล่เบี้ยเจ้าหน้าท่ีผู้กระทํา

ละเมิดโดยไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมตาม
มาตรา 21 และ 26 แห่งร่างพระราชบญัญตัิความรับผิดทางละเมิดของ  
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ... มีความเหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ 

 
ประเด็นปัญหาเก่ียวกับการกําหนดให้การฟ้องเพิกถอนคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด 

โดยไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมตามมาตรา 21 และมาตรา 26 แห่ง
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... น้ัน มีความเหมาะสมและถูกต้อง
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หรือไม่ เพราะมีความเห็นที่แตกต่างกันของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) กับศาลปกครอง 
โดยผู้ศึกษาได้กําหนดประเด็นวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวไว้ 4 ประเด็นดังน้ี 

ประเด็นที่หน่ึง ความเห็นที่แตกต่างกันของของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) และ
ศาลปกครองเก่ียวกับคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด โดยไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และ  
ให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมตามมาตรา 21 และ 26 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มีสาระสําคัญอย่างไร 

จากการศึกษาเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ 16           
วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  ครั้งที่ 17 
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเห็นว่าคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดไม่ถือเป็นคําสั่งทาง
ปกครองและมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ที่
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชําระเงินน้ัน เป็นเพียงหนังสือเตือนให้
ชําระหน้ี และคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชําระเงินตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ.2539 น้ัน นิยามของ “คําสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ร่างขึ้นมาโดยนํารัฐบัญญัติกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีปกครองของเยอรมันเป็นต้นแบบ ซึ่งองค์ประกอบของคําสั่งทางปกครองจะต้องเป็นการ
ใช้อํานาจบนพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนและควรกําหนดไว้ในนิยามคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 
ดังกล่าวด้วย แต่กรรมการร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ... เห็นว่า หลักการ
น้ีเป็นที่รู้กันได้อยู่แล้ว จึงตัดถ้อยคําน้ีออก ดังน้ัน คําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 จึงไม่ใช่คําสั่งทางปกครองเพราะ
อยู่บนพ้ืนฐานของมูลหน้ีทางแพ่ง และในมาตรา 12 เองแท้จริงแล้วก็ไม่ได้กําหนดให้คําสั่งน้ีเป็นคําสั่ง
ทางปกครอง แต่เหตุที่ใช้คําว่า “คําสั่ง” ก็เน่ืองจากระบบราชการของประเทศไทยเคยชินกับถ้อยคําว่า 
“คําสั่ง” อย่างไรก็ดี การออกคําสั่งบางกรณีก็ไม่ใช่คําสั่ง เช่นคําสั่งเลื่อนตําแหน่ง มีลักษณะเป็น 
Promotion แต่ไม่ใช่ Order นอกจากน้ีในส่วนของการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ต้นแบบมาจากกฎหมายของเยอรมันปี 
ค.ศ. 1953 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ฝ่ายปกครองสามารถทําการบังคับทางปกครองได้เลยทันทีไม่ต้อง
นําคดีมาฟ้องต่อศาล แต่จะนํามาใช้กับเรื่องทางมหาชนที่รัฐ มีสถานะเหนือกว่าเท่าน้ัน เช่นเรื่องภาษี
อากร หรือมูลหน้ีเก่ียวกับกฎหมายมหาชน เป็นต้น แต่สําหรับหน้ีที่เกิดจากมูลละเมิดไม่ใช่กรณีที่รัฐมี
อํานาจเหนือกว่า แต่เป็นกรณีที่บุคคลหน่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกบุคคลหน่ึง จึงต้องทําการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหลักการน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของความเท่ากันเป็นไปตามมาตรา 420 ถึงมาตรา 
448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และองค์กรที่มีอํานาจในการวินิจฉัยความรับผิด คือ 
องค์กรศาล ไม่ใช่ฝ่ายปกครองสามารถทําการบังคับทางปกครองได้เอง 

นอกจากน้ีได้ศึกษาหนังสือสํานักงานศาลปกครอง ด่วนที่สุด ที่ ศป 0026/1076 เรื่อง ขอส่ง
ความเห็นของศาลปกครอง เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...
และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ . . . ) พ .ศ . . . . ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 ซึ่งศาลปกครองมีความเห็นว่า  
การกําหนดให้คําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและคําวินิจฉัยของหน่วยงานเก่ียวกับการ
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จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เอกชนไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง ขัดต่อนิยาม “คําสั่งทางปกครอง” ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพราะโดยสภาพของคําสั่งดังกล่าวเป็น
คําสั่งทางปกครอง ส่วนกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองแต่ศาลปกครองไม่รับคดี
ไว้พิจารณา เน่ืองจากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้โดย  
ไม่จําเป็นต้องมีคําบังคับจากศาล แต่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ัน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจําต้องแก้ไข  
ทางบริหาร การปรับปรุงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยการร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... และกําหนดให้การฟ้องคดีเรียก  
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในการบริหารงานที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด อีกทั้งการกําหนดให้
ไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง ทําให้กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานเก่ียวกับการสวบสวนหาผู้รับผิด 
ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เจ้าหน้าที่และเอกชน  
จึงไม่มีหลักประกันในการได้รับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนพิจารณา 

ประเด็นที่สอง ข้อพิจารณาเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางกฎหมายในความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ระหว่างรัฐกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนผู้เสียหาย และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดจะเป็นการแยกคดีละเมิดทางปกครองและคดีละเมิดทางแพ่ง 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... พบว่า ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทางกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสาเหตุการกระทําละเมิดที่ทําให้
เสียหายเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรืออํานาจเหนือของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่การ
กระทําดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้กระทําละเมิดโดยประมาทเลินเล่อหรือจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงกับเอกชนผู้เสียหาย จึงเป็นคดีละเมิดทางปกครองซึ่งเป็นคดีปกครอง และมีผล
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ดังน้ี 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนผู้เสียหายกับหน่วยงานของรัฐผู้ที่ต้องรับผิด 
กรณีที่สาเหตุการกระทําละเมิดทางปกครองที่ทําให้เสียหายเกิดจากการใช้อํานาจตาม

กฎหมายหรืออํานาจเหนือของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่การกระทําดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมายและได้กระทําละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ มีผลทําให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่เอกชนในมูลหน้ีทางแพ่ง โดยการชําระหน้ีของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวน้ันเบิกจ่าย
จากเงินของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 5 บัญญัติ
ว่า “หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่
ไม่ได้...” และตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 6 วรรค
หน่ึงบัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อเอกชนผู้เสียหายหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
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แห่งอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้
กระทําในการปฏิบัติหน้าที่” 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างรัฐผู้เสียหายกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด 
กรณีที่สาเหตุการกระทําละเมิดทางปกครองที่ทําให้เสียหายเกิดจากการใช้อํานาจตาม

กฎหมายหรืออํานาจเหนือของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่การกระทําดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมายและกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มีผลทําให้รัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนซึ่งเป็นผู้เสียหายไปก่อน หรือรัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรง กรณี
ดังกล่าวเกิดมูลหน้ีทางแพ่ง โดยกฎหมายกําหนดให้เจ้าหน้าที่รับผิดทางแพ่งโดยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นเงิน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างรัฐผู้เสียหายกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด มีผลทําให้
หน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่ได้ 2 กรณี ดังน้ี 

(1) กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยใช้อํานาจเหนือในการปฏิบัติหน้าที่แต่การกระทํา
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อผู้เสียหาย 
ซึ่งเป็นเอกชนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8 วรรค
หน่ึง บัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพ่ือการ
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการน้ันไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง” และตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาตรา 9 
บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดตามมาตรา 6 หรือเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี  
ให้หน่วยงานของรัฐน้ันมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน
ของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการน้ันไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” 

(2) กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้น้ันสังกัดหรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 
10 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ผู้ น้ันอยู่ในสังกัดหรือไม่  ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้อง  
ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นําบทบัญญัติมาตรา 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าไม่ใช่การ
ปฏิบัติหน้าที่บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” และตามร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... บัญญัติไว้ในมาตรา 9 ดังกล่าวข้างต้น 

ประเด็นที่สาม คําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด ในระบบกฎหมายไทยเมื่อบังคับใช้
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ถือว่าเป็นคําสั่งทาง
ปกครอง โดยใช้แนวคิดเหมือนกับระบบกฎหมายฝรั่งเศส แต่ตามมาตรา 21 และมาตรา 26 แห่งร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ไม่ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง โดยใช้
แนวคิดเหมือนกับระบบกฎหมายเยอรมัน 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า คําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด ในระบบกฎหมายไทยเม่ือบังคับ
ใช้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ถือว่าเป็นคําสั่ง
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ทางปกครองโดยใช้แนวคิดเหมือนกับระบบกฎหมายฝร่ังเศส  โดย “คําสั่งทางปกครอง” หมายถึง การ
กระทําขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่กระทําลงในแดนของกฎหมายมหาชน ซึ่งมีลักษณะเป็น
การใช้อํานาจเหนือกว่าหรืออํานาจมหาชนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการกําหนดสิทธิหรือหน้าที่
ให้กับบุคคลเป็นการเฉพาะรายอย่างเจาะจง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 มาตรา 5 ได้ให้นิยาม “คําสั่งทางปกครอง” ไว้ว่า เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ  
มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือช่ัวคราว เช่น  
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน  
แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ  นอกจากน้ีคําสั่ งทางปกครอง ในระบบกฎหมายไทย  
มีความหมายตรงกับ “นิติกรรมทางปกครอง” หรือ “นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวที่มีผลเฉพาะ
ราย” ในความหมายของกฎหมายฝร่ังเศส  ดังน้ัน  การเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 น้ัน สอดคล้องกับ
แนวทางของกฎหมายฝร่ังเศส กล่าวคือ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะทําการไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่  
ก็สามารถออกคําสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ 

ในทางตรงกันข้าม คําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด ในระบบกฎหมายไทยตามมาตรา 
21 และมาตรา 26  แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ไม่ถือว่าเป็น
คําสั่งทางปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับระบบกฎหมายเยอรมัน ด้วยข้อจํากัดของการใช้การบังคับทาง
ปกครองที่ยกเว้นการบังคับทางปกครองในกรณีของข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาทางปกครองกับกรณี
สิทธิเรียกร้องที่เป็นตัวเงินในทางกฎหมายมหาชนซึ่งก่อต้ังขึ้นจากความสัมพันธ์ในทางกฎหมายอ่ืน
นอกจากกฎหมายปกครอง ซึ่งขอบเขตดังกล่าวรวมถึงความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่ง
รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมันด้วย ดังน้ัน หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจทําการบังคับทางปกครองเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมใทดแทนได้ 

ประเด็นที่สี่ ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาซึ่งมีความเห็นว่าการกําหนดให้การฟ้องเพิกถอนคําสั่ง 
ไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําะเมิดโดยไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม ตาม
มาตรา 21 และมาตรา 26 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ไม่มี
ความเหมาะสมและไม่ถูกต้อง 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดซึ่งจะนําไปสู่
การไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ ผู้ศึกษามีความเห็นว่า คําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่เป็นคําสั่งทางปกครองซึ่งมี 2 
ลักษณะคือ 

1) คําสั่งทางปกครองที่มีสาเหตุจากมูลละเมิดทางปกครอง และนําไปสู่การไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่
ในมูลหน้ีทางแพ่ง ในกรณีการกระทําละเมิดที่ทําให้เสียหายมาจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือ
อํานาจเหนือของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกับเอกชน
ผู้เสียหายและหน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เอกชนซึ่งเป็นผู้เสียหายไปก่อน โดยเบิกจ่าย
จากเงินของรัฐ แล้วจึงใช้สิทธิไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่ 

2) คําสั่งทางปกครองที่มีสาเหตุจากมูลละเมิดทางปกครอง และนําไปสู่การไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่
ในมูลหน้ีทางแพ่ง ในกรณีการกระทําละเมิดที่ทําให้เสียหายมาจากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกับหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของ
เจ้าหน้าที่ 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า  ควรทบทวนมาตรา 21 และมาตรา 26  แห่งร่างพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... เน่ืองจากการกําหนดให้การฟ้องเพิกถอนคําสั่งไล่เบ้ีย 
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดโดยไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม  
ยังไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง เน่ืองจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ใช้คําว่า “โดยมิให้ถือว่า
เป็นคําสั่งทางปกครอง”  เป็นการใช้ถ้อยคําในลักษณะข้อยกเว้นว่าไม่ให้ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง  
ทั้งที่โดยสภาพแล้วคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดเป็นคําสั่งทางปกครอง และการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายว่าไม่ให้ถือว่าคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําะเมิดเป็นคําสั่งทางปกครอง ทําให้เจ้าหน้าที่  
ไม่สามารถนําคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง เพ่ือขอให้ศาลปกครองมีคําบังคับเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
ได้ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหน้าที่ควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิของหน่วยงานของรัฐ 
 



 

บทที่ 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 
 

จากการศึกษาเร่ืองหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และปัญหา
เก่ียวกับเขตอํานาจศาล: ศึกษาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และ
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... พบว่า 

ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2539  ระบบกฎหมายไทยมีหลักกฎหมายเก่ียวกับความผิดฐานละเมิด
เพียงหลักกฎหมายเดียว คือ ละเมิดทางแพ่งในระบบกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ โดยเกิดมูลหน้ีทางแพ่งที่ผู้กระทําละเมิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย และ
ความผิดละเมิดที่เจ้าหน้าที่กระทําขึ้นก็ให้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยอยู่ใน
อํานาจของศาลยุติธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพ่ือกําหนดความรับผิดของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่จากการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีประเด็นสําคัญที่
จะต้องพิจารณา 3 ส่วน คือ 

1) ในระบบกฎหมายเอกชน การพิจารณาว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทําละเมิด
หรือไม่ ให้ใช้หลักกฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลมประกอบกับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  โดยศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณา
คดีละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมาย 
ซึ่งการกระทําละเมิดจะพิจารณาจากการกระทําผิดกฎหมาย เน่ืองจากล่วงสิทธิผิดหน้าที่ และในระบบ
กฎหมายมหาชนน้ัน ศาลปกครองได้มีแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 101/2548 ให้นําหลัก
กฎหมายละเมิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้โดยอนุโลมในฐานะบทกฎหมาย
ที่ใกล้เคียงอย่างย่ิง  โดยศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาคดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย แต่การกระทําดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเกิดการกระทบสิทธิของ
ผู้เสียหายตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
และในกรณีเกิดปัญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ระหว่างศาล
ยุติธรรมและศาลปกครองนั้น มีคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลซึ่งอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 ทําหน้าที่วินิจฉัย  
ช้ีขาดว่าคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรมหรือศาล
ปกครอง 
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2) การพิจารณาว่าผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดในการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่น้ัน  กฎหมายกําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดในการกระทําละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายหรือใช้อํานาจตามกฎหมายซึ่งเกิดจากการประมาท
เลินเล่อตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด
ในการกระทําละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และรับผิดในการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

3) การที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้
ใช้อํานาจตามกฎหมายหรือใช้อํานาจตามกฎหมายซึ่งเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงนั้น ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงิน หากเจ้าหน้าที่ไม่ชดใช้เงินดังกล่าว 
หน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2345/2548 และคําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 309/2558 แนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.13/2548 และแนวคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 2/2557  ล้วนเห็นพ้องกันว่า คําสั่งไล่เบ้ีย
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 เป็นคําสั่งทางปกครอง และในปัจจุบันได้มีการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของหน่วยงานของรัฐที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและปัญหาอ่ืน ๆ ซึ่งมีข้อแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... รวม 4  
ประการคือ 1. แนวคิดเรื่องละเมิดทางแพ่งและละเมิดทางปกครอง   2. แนวคิดเรื่องอํานาจศาลในคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 3. แนวคิดเรื่องที่เอกชนผู้เสียหายใช้สิทธิฟ้องคดีเพ่ือเรียก  
ค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ และ 4. แนวคิดเร่ืองการกําหนดหลักเกณฑ์
กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดโดยไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง 

โดยมีสาระสําคัญคือ  ในระบบกฎหมายไทย ก่อนที่จะบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 น้ัน ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นละเมิดทางแพ่งอยู่
ในอํานาจศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในมูลละเมิด
ทางแพ่งอย่างลูกหน้ีร่วม ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ดังน้ัน พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงมีเจตนารมณ์ที่จะแยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ออกจาก
ละเมิดของเอกชนซี่งเป็นละเมิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยวางหลักกฎหมาย
เรื่องละเมิดทางแพ่งและละเมิดทางปกครองให้สอดรับกับระบบกฎหมายเอกชนและระบบกฎหมาย
มหาชนตามระบบศาลคู่ โดยให้ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดีละเมิดทางแพ่งซึ่งเป็นหลักกฎหมาย
เอกชน ในการให้ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในฐานะเอกชนที่มีความ  
เท่าเทียมกัน และศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาคดีละเมิดทางปกครองซึ่งเป็นหลักกฎหมายมหาชน 
เน่ืองจากคดีละเมิดทางปกครองเป็นคดีปกครองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อํานาจตามกฎหมายแล้วกระทบ
สิทธิของเอกชนให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
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การกระทําทางปกครองของเจ้าหน้าที่ตามหลักนิติรัฐว่าการกระทําดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
แต่ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .. มีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาการ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองของหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน จึงมุ่งเน้นที่การได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกําหนดให้การกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่เป็นละเมิดทางแพ่ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ชําระหนี้ในมูลหน้ีทางแพ่ง และให้ถือว่าการพิจารณา
คดีละเมิดของศาลปกครองเป็นการฝากให้พิจารณาคดีไปพร้อมกับการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทําทางปกครอง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จึงมี
ผลกระทบต่อพัฒนาการของหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบ
กฎหมายมหาชนจากแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาและคําพิพากษาและคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด 
รวมทั้งแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ีได้วางบรรทัดฐานไว้
และอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องเขตอํานาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครองในการพิจารณาคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้วย 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าจากการศึกษาเร่ืองหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่และปัญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาล: ศึกษาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... พบปัญหา
และอุปสรรคหลายประการ คือ 

ประการแรก ปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539  ในคดีที่เกิดจากมูลละเมิด
เดียวกัน แต่ศาลปกครองและศาลยุติธรรมพิพากษาให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่างกัน 

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐออกคําสั่งทางปกครองให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมายในการกระทําทางปกครองอันเกิดจากการ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้  
เพิกถอนคําสั่งทางปกครองของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐได้ฟ้อง
คดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อขอให้พิพากษาให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยนําสืบเก่ียวกับ
พยานหลักฐานจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด ต่อมาศาล
ปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสูงสุดที่ อ. 13/2548 และศาลฎีกามีคําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 504/2554 ซึ่งคําพิพากษาทั้ง 2 ศาลถึงที่สุดโดยให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
แต่จํานวนค่าสินไหมทดแทนต่างกัน  และสาเหตุอาจเน่ืองมาจากทั้ง 2 ศาลมีระบบการพิจารณา
พิพากษาคดีที่ต่างกัน โดยศาลปกครองใช้ระบบไต่สวน และศาลยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหา ต่อมา
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้มีแนวคําวินิจฉัยของ ที่ 2/2557 ให้หน่วยงาน
ของรัฐถือตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด โดยให้เหตุผลในการวินิจฉัยว่าโจทก์ควรบังคับ  
ค่าสินไหมทดแทนเอาแก่จําเลยในจํานวนความเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาหรือคําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด  และการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐกรณีที่เป็นการกระทําในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้บังคับมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติเพ่ือใช้บังคับแก่การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะ  
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โดยกําหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากหลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับผิดที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ
กรณีกระทําโดยจงใจให้เกิดความเสียหาย หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่าน้ัน หรือเรื่องการ
แบ่งแยกความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนโดยมิให้นําหลักลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับ ด้วยความมุ่งหมาย
ที่จะให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีการบังคับบัญชากํากับและมีความรับผิดทางวินัยอยู่อีก
ส่วนหน่ึงด้วย เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ ดังน้ัน เมื่อการกระทําละเมิดของ
จําเลยอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับน้ีโดยตรง ทั้งโจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้
ดําเนินการไปตามพระราชบัญญัติน้ีจนถึงขั้นออกคําสั่งทางปกครองให้จําเลยชําระเงินค่าเสียหาย และ
มีการตรวจสอบความชอบของการดําเนินการโดยศาลปกครองกลางซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการแล้วด้วย  
จึงควรดําเนินการไปจนจบขั้นตอน เพ่ือให้การเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับน้ี 
ฉะน้ัน กรณีจึงสมควรให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 บังคับค่าสินไหมทดแทนเอาแก่ผู้ฟ้องคดีตามคําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด 

ประการที่สอง ปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในการรับคําฟ้องคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
ละเมิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง เห็นพ้องกันว่าคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 น้ัน คือ “คําสั่งทาง
ปกครอง” แต่เกิดปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในการรับคําฟ้องคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยศาลฎีกามีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2345/2548 และ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 309/2558 ในการพิจารณาอํานาจศาลยุติธรรมตามหลักกฎหมายมาตรา 8 
วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดที่ศาลฎีกาพิจารณาคือ การพิจารณาที่ผลของของการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ีในมูลหน้ีทางแพ่งซึ่งอยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม โดยศาลฎีกาไม่ได้พิจารณาที่
เหตุของการกระทําว่าเกิดจากละเมิดทางปกครองและนําไปสู่การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลหน้ีทาง
แพ่ง  ดังน้ัน โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงมีอํานาจฟ้องจําเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ให้ชําระค่าสินไหม
ทดแทนต่อศาลยุติธรรมได้ โดยไม่จําเป็นต้องออกคําสั่งทางปกครองก่อน 

ในส่วนของศาลปกครอง  มี 2 แนวคําวินิจฉัย โดยแนวเดิมตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
113/2545 วินิจฉัยว่า ศาลปกครองไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาเน่ืองจากหน่วยงานของรัฐสามารถใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยการออกคําสั่งทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิด และแนวใหม่ตาม
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 420/2557 (ที่ประชุมใหญ่) วินิจฉัยว่า ศาลปกครองรับคําฟ้องไว้พิจารณา
กรณีหน่วยงานของรัฐมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เก่ียวกับมาตรการบังคับทาง
ปกครอง ซึ่งแนวคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุดทั้ง 2 แนวดังกล่าวน้ัน ได้กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการรับคําฟ้องหน่วยงานของรัฐที่ใข้สิทธิทางศาลฟ้องไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด โดย
พิจารณาที่อํานาจศาลปกครองในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
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ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ
อํานาจของหน่วยงานของรัฐที่กฎหมายให้อํานาจไว้ในการใช้สิทธิไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดโดย
ออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 หากเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดเพิกเฉยไม่ยอมชําระเงิน หน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ต่อไป  โดยศาลปกครองพิจารณาที่ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล คือ การกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่มีเหตุเกิดจากมูลละเมิดทางปกครอง และนําไปสู่ผลคือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
หน่วยงานของรัฐในมูลหน้ีทางแพ่ง 

เน่ืองจากศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีแนวทางปฏิบัติในการรับคําฟ้องคําสั่งไล่เบ้ีย
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 แตกต่างกัน จึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาปัญหาเก่ียวกับอํานาจศาลในคดีความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในคดีที่เกิด
จากมูลละเมิดเดียวกัน แต่ศาลปกครองและศาลยุติธรรมพิพากษาให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ต่างกัน โดยหน่วยงานของรัฐนําคดีไปฟ้องศาลยุติธรรมให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคําสั่ง
ทางปกครองตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 504/2554 และเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดนําคดีไปฟ้องต่อ
ศาลปกครอง เพ่ือขอให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครองของหน่วยงานของรัฐที่ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.13/2548 และทั้ง 2 ศาลกําหนดให้เจ้าหน้าที่ชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนในจํานวนที่ต่างกัน 

ประการที่สาม ปัญหาเก่ียวกับการกําหนดอํานาจศาลในคดีที่มีผู้กระทําละเมิดเป็นเอกชน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 

ปัญหาเก่ียวกับการกําหนดอํานาจศาลในคดีที่มีผู้กระทําละเมิดเป็นเอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งเป็นมูลละเมิดทางปกครองตามมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย 
ในการออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือละเลยต่อหน้าที่ หรือ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 
เกินสมควรด้วยความประมาทเลินเล่อหรือจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างแรง น้ัน เอกชนผู้เสียหาย 
ไม่สามารถใช้สิทธิฟ้องเอกชนผู้ร่วมทําละเมิดกับเจ้าหน้าที่ต่อศาลปกครองตามมาตรา 25 วรรคหน่ึง 
เพราะขัดกับแนวคิดในการร่างกฎหมายฉบับน้ี ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎา (คณะพิเศษ)  มีความเห็น  
ในการยกร่างมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า หน้ีที่เกิดโดยผลของการกระทําละเมิด  
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ร่วมกับเอกชนกระทําละเมิดน้ันไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ร่วมกับเอกชนเป็นคดี
เดียวกันได้ เพราะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายโดยไม่เป็นระบบเดียวกัน   และการปรับปรุงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีความมุ่งประสงค์ที่จะแก้ไขอุปสรรคอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
ในหลายประเด็นด้วยกัน  แต่ประเด็นสําคัญคือปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่
ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหน่วยงานของรัฐจํานวนมากไม่มีเจ้าหน้าที่  
ที่เช่ียวชาญในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง แต่เมื่อแก้ไขให้ใช้วิธีการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
แทนการบังคับทางปกครองแล้ว ย่อมกระทบต่อมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ัง
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ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กรณีจึงมีความจําเป็นต้องยกร่างมาตรา 25  
เพ่ือกําหนดเขตอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) ข้างต้น ให้มีความชัดเจนมิให้เกิด
ความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป แต่ในทางปฏิบัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีบรรทัดฐานจากแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 64/2557 ว่าในระบบกฎหมายไทยน้ันมีละเมิดทางแพ่งและละเมิดทาง
ปกครอง และแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 53/2555  
ได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่า กรณีมูลความแห่งคดีเดียวกัน จึงชอบที่จะได้พิจารณาที่ศาลเดียวกัน 
หากมูลคดีหลักระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง ก็ให้อํานาจศาล
ปกครองพิจารณามูลคดีรองระหว่างเอกชนกับเอกชนไปพร้อมกันได้ ดังน้ัน เอกชนผู้เสียหายสามารถ
ฟ้องเอกชนผู้ร่วมทําละเมิดกับเจ้าหน้าที่ต่อศาลปกครองได้ จึงเห็นได้ว่าแนวคิดของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) แตกต่างจากแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาล 

ประการที่สี่ ปัญหาเก่ียวกับการกําหนดให้การฟ้องเพิกถอนคําสั่ งไล่ เ บ้ียเจ้าหน้าที่  
ผู้กระทําละเมิดโดยไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม ตามมาตรา 21 และ 
26 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มีความเหมาะสมและถูกต้อง
หรือไม่ 

ปัญหาเก่ียวกับการกําหนดให้การฟ้องเพิกถอนคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ ผู้กระทําละเมิดโดยไม่
ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม ตามมาตรา 21 และ 26 แห่งร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... มาจากแนวคิดของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ซึ่งเห็นว่าคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครองและ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ที่กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชําระเงินน้ัน เป็นเพียงหนังสือเตือนให้ชําระหน้ี
ทั้งน้ี ต้ังแต่บังคับใช้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันน้ัน คําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง โดยใช้
แนวคิดเหมือนกับระบบกฎหมายฝร่ังเศส  กล่าวคือ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะทําการไล่เบ้ียจาก
เจ้าหน้าที่ก็สามารถออกคําสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้  แต่ตามมาตรา 
21 และมาตรา 26 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... น้ัน คําสั่ง  
ไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด ไม่ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง โดยใช้แนวคิดเหมือนกับระบบ
กฎหมายเยอรมัน เน่ืองจากระบบกฎหมายเยอรมันมีข้อจํากัดของการใช้การบังคับทางปกครองที่
ยกเว้นการบังคับทางปกครองในกรณีของข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาทางปกครองกับกรณีสิทธิเรียกร้อง
ที่เป็นตัวเงินในทางกฎหมายมหาชนซึ่งก่อต้ังขึ้นจากความสัมพันธ์ในทางกฎหมายอ่ืนนอกจาก
กฎหมายปกครอง ซึ่งขอบเขตดังกล่าวรวมถึงความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่ง
รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมันด้วย ดังน้ัน หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจทําการบังคับทางปกครองเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมใทดแทนได้ ดังน้ัน การกําหนดให้การฟ้องเพิกถอนคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ 
ผู้กระทําละเมิดโดยไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม ตามมาตรา 21 และ 
26 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... จึงไม่มีความเหมาะสมและ 
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ไม่ถูกต้อง เน่ืองจากคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่เป็นคําสั่งทางปกครองซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด โดยมี 2 ลักษณะคือ 

1) คําสั่งทางปกครองที่มีสาเหตุจากมูลละเมิดทางปกครอง และนําไปสู่การไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่
ในมูลหน้ีทางแพ่ง ในกรณีการกระทําละเมิดที่ทําให้เสียหายมาจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือ
อํานาจเหนือของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกับเอกชน
ผู้เสียหายและหน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เอกชนซึ่งเป็นผู้เสียหายไปก่อน โดยเบิกจ่าย
จากเงินของรัฐ แล้วจึงใช้สิทธิไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าที่ 

2) คําสั่งทางปกครองที่มีสาเหตุจากมูลละเมิดทางปกครอง และนําไปสู่การไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่
ในมูลหน้ีทางแพ่ง ในกรณีการกระทําละเมิดที่ทําให้เสียหายมาจากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกับหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของ
เจ้าหน้าที่ 
 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
 

6.2.1 แนวทางแก้ปญัหาเก่ียวกับอํานาจศาลในคดีความรบัผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ. 2539 ในคดีทีเ่กิด
จากมูลละเมิดเดียวกัน แต่ศาลปกครองและศาลยุติธรรมพิพากษาใหเ้จ้าหนา้ที่ 
ชดใช้คา่สินไหมทดแทนต่างกัน 

ควรแก้ไขพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  โดยนําบรรทัด
ฐานจากแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 64/2557 ไป
กําหนดเขตอํานาจศาลในความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ดังน้ี 

1) ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในคดีละเมิดทางแพ่งและอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม 
คือ ความรับผิดที่เกิดจากการกระทําละเมิดนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ เป็นนิติเหตุส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่จากการล่วงสิทธิผิดหน้าที่ในฐานะเป็นเอกชน และความรับผิดที่เกิดจากการทําละเมิดใน
การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ใช้อํานาจเหนือหรืออํานาจ
มหาชนของเจ้าหน้าที่กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย 

2) ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในคดีละเมิดทางปกครองและอยู่ในอํานาจของศาล
ปกครอง คือ ความรับผิดที่เกิดจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ หรือใช้อํานาจเหนือหรืออํานาจมหาชนของเจ้าหน้าที่กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย 
 

6.2.2 แนวทางแก้ปญัหาเก่ียวกับอํานาจศาลในการรับคําฟ้องคําสั่งไลเ่บี้ยเจ้าหนา้ที่
ผู้กระทําละเมิดตามมาตรา 12 แหง่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหนา้ที ่พ.ศ. 2539 

ควรนําบรรทัดฐานจากคําพิพากษาของศาลยุติธรรมและศาลปกครองไปกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ซึ่งมี
สาระสําคัญว่าการออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องที่
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กฎหมายให้อํานาจหน่วยงานของรัฐกระทําการได้ ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิทั้ง  2  ฝ่าย คือ ฝ่าย
หน่วยงานของรัฐผู้เสียหาย กับฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ชดใช้ค่าเสียหาย และการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ยุติธรรมหรือศาลปกครองแล้วแต่กรณีเป็นคนละส่วนกัน ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องถือปฏิบัติตาม
แนวทางที่ศาลยุติธรรมและศาลปกครองกําหนด เพ่ือเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดีในระบบกล่าวหาของ
ศาลยุติธรรมและระบบไต่สวนของศาลปกครองต่อไป 
 

6.2.3 แนวทางแก้ปญัหาเก่ียวกับการกําหนดอํานาจศาลในคดีที่มีผู้กระทําละเมิดเป็น
เอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 

ควรทบทวนมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...  
ในการกําหนดเขตอํานาจศาลเก่ียวกับคดีที่เอกชนร่วมกระทําละเมิดกับเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแนว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลโดยกําหนดเขตอํานาจศาลตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ว่า กรณีมูลความแห่งคดีเดียวกัน จึงชอบที่จะได้พิจารณาที่ศาลเดียวกัน หาก
มูลคดีหลักอยู่ในอํานาจของศาลใดก็ให้ศาลน้ันมีอํานาจพิจารณามูลคดีรองด้วย 
 

6.2.4 แนวทางแก้ปญัหาเก่ียวกับการกําหนดให้การฟ้องเพิกถอนคําสั่งไล่เบีย้เจ้าหน้าที่
ผู้กระทําละเมิดโดยไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และใหอ้ยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม 
ตามมาตรา 21 และ 26 แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 

ควรทบทวนมาตรา 21 และมาตรา 26  แห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... เน่ืองจากการกําหนดให้การฟ้องเพิกถอนคําสั่งไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ ผู้กระทําละเมิดโดย
ไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และให้อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมยังไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง เน่ืองจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ใช้คําว่า “โดยมิให้ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง”  เป็นการใช้
ถ้อยคําในลักษณะข้อยกเว้นว่าไม่ให้ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง ทั้งที่โดยสภาพแล้วคําสั่งไล่เบ้ีย
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดเป็นคําสั่งทางปกครอง และการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าไม่ให้ถือว่าคําสั่ง  
ไล่เบ้ียเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดเป็นคําสั่งทางปกครอง ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนําคดีไปฟ้องต่อศาล
ปกครอง เพ่ือขอให้ศาลปกครองมีคําบังคับเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได้ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
สิทธิของเจ้าหน้าที่ควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิของหน่วยงานของรัฐ 
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ประการที่หนึ่ง  การท่ีเจ้าหน้าที่ ดําเนินกิจการ 
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐน้ัน หาได้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่
ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่
เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่
เหมาะสม ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่
จะต้องรับผิดในการกระทํา ต่าง  ๆ  เ ป็นการ
เฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทําให้หน่วยงาน
ของรัฐต้อง รับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมี
การฟ้องไล่เบ้ียเอาจากเจ้าหน้าที่เต็มจํานวนน้ัน ทั้ง
ที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ต้ังใจหรือความ
ผิดพลาดเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่ 

ประการที่หนึ่ ง   ในปัจจุ บันการบังคับใ ห้
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชําระเงินต้องใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง ไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะ
กระทําละเมิดหรือไม่ก็ตามโดยถือว่าคําสั่งของ 
หน่วยงานของรัฐที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชําระเงิน
เ ป็นคํ าสั่ งทางปกครอง  ซึ่ งสร้ างภาระแก่
หน่วยงานของรัฐและไม่เหมาะสม เน่ืองจาก  
มูลหน้ีในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นมูลหน้ี
ในทางแพ่ง สมควรบังคับให้เจ้าหน้าที่ชําระหน้ี
โดย วิ ธี ก าร ฟ้องค ดี ต่อศาล ยุ ติ ธ รรมหาก
เจ้าหน้าที่ไม่ชําระ 
ประการที่สอง  หน้ีที่เกิดโดยผลของการกระทํา
ละเมิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่ร่วมกับเอกชนกระทํา
ละเมิดน้ันไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ร่วมกับ
เอกชนเ ป็นคดี เ ดียว กันไ ด้  เพราะ ต้องใ ช้
มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ 
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ปัญหากา ร บั งคั บ ใ ช้ กฎหมาย 
โดยไม่เป็นระบบเดียวกัน 
ประการที่สาม  พระราชบัญญัติความรับผิด
ท า งละ เ มิ ด ขอ ง เ จ้ าห น้ าที่  พ .ศ .  2 5 3 9 
มีบทบัญญั ติที่ ไม่ ชัดเจนอีกหลายประการ 
กรณีองค์กรตามรัฐธรรมนูญกระทําละเมิดใน
การปฏิ บั ติห น้ าที่ ยั ง ไม่ มี ความ ชัด เจน ว่ า
หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้รับผิด หรือความ
ไม่ชัดเจนเก่ียวกับอายุความทั่วไปในการใช้สิทธิ 
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ประการที่สี่  การกําหนดบทบัญญัติว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดแยกออกจากบทบัญญัติ
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในขั้นตอนของฝ่ายบริหารหรือ
ในขั้นการฟ้องคดีให้มีความชัดเจน 

ประการที่สอง การนําหลักเรื่องลูกหน้ีร่วมใน
ระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับให้เจ้าหน้าที่ต้อง
ร่วมรับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าที่ผู้ อ่ืนด้วย  
ซึ่ ง ร ะ บ บ น้ั น มุ่ ง ห ม า ย แ ต่ จ ะ ไ ด้ เ งิ น ค ร บ 
โดยไม่คํานึงถึงความเป็นธรรมท่ีจะมีต่อแต่ละคน 
กรณีเป็นการก่อให้เ กิดความไม่ เ ป็นธรรมแก่
เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบ่ันทอนกําลังขวัญ 
ในการทํางานของเจ้าหน้าที่ ด้วย จนบางครั้ ง
กลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าที่ไม่
กล้าตัดสินใจดําเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรง
ความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน 
ประการที่สาม การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือ
ควบคุมการทํางานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการ
บริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัย
กํากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นหลักประกันมิให้
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เจ้าหน้าที่กระทําการใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว 
ดังน้ัน จึงสมควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด
ทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อ 
เป็นการจงใจกระทําเพ่ือการเฉพาะตัวหรือจงใจให้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเท่าน้ัน และให้
แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นําหลักเร่ือง
ลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของรัฐ 
มาตรา 4 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน  
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือ
ฐานะอ่ืนใด 

มาตรา 4 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า 
ข้าราชการ พนักงาน พนักงานราชการ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ัง
ในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด บรรดา
ซึ่ ง ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ 
และให้หมายความรวมถึงลูกจ้างทุกประเภทท่ี
ห น่ วยงานของ รั ฐจ้ า ง ใ ห้ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ วย 
เว้นแต่ลูกจ้างตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 4 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
กระทรวง ทบวง   กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาและให้
หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติน้ีด้วย  

มาตรา 4 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่ วนราชการ 
ที่ เ รี ยก ช่ืออ ย่ า ง อ่ืนและมี ฐ านะ เ ป็นกรม 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
มหาชน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการและอยู่ในกํากับ
ของรัฐ  รัฐ วิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่ ต้ั งขึ้ น โดยพระราชบัญญั ติหรือพระราช
กฤษฎีกา และองค์กรควบคุมการประกอบ
วิชาชีพและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ใช้อํานาจรัฐทํานองเดียวกัน 

ไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา 4 “ศาล” หมายความว่า ศาลยุติธรรม
ที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง  
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 หมวด 3 ความรับผิดทางละเมิด (มาตรา 6-
13) 

มาตรา 5 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย
ในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําใน
การปฏิบัติหน้าที่ ในกรณี น้ีผู้ เสียหายอาจฟ้อง
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้อง  
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ไม่ ไ ด้สั ง กัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือ ว่า
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิด
ตามวรรคหน่ึง 

มาตรา 6 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อเอกชน
ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ใน
สั ง กั ด ไ ด้ ก ร ะ ทํ า ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ 
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งให้
หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
งานธุรการให้แก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือ
คณะกรรมการซึ่ ง เ ป็นองค์ ก ร อิสระด้ วย 
ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่
ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ อี ก แ ห่ ง ห น่ึ ง 
ให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้น้ันไปปฏิบัติ 
หน้าที่ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตาม
วรรคหน่ึง 

 

มาตรา 6 ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่
การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ต้อง 
รับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณี น้ี
ผู้ เ สี ย ห า ย อ า จ ฟ้ อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ด้ โ ด ย ต ร ง 
แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

มาตรา 7 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อ
เอกชนผู้เสียหายหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ถ้ามิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเพ่ือการน้ันโดยลําพังตนเอง
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็น
ผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานของ รัฐที่ ผู้ น้ั นอ ยู่ ในสั ง กัดห รือไม่ 
ถ้ า เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ทํ า ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที ่
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
แต่ถ้าไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
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ไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา 8 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อ
เอกชนผู้เสียหายหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้ น้ันให้
เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดน้ี 

มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย 
เพ่ือการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐ 
มีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
ทด แทน ดั ง ก ล่ า ว แ ก่ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ไ ด้ 
ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการน้ันไปด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 10 มาตรา 11 
มาตรา 12 และมาตรา 13 ในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา 6 หรือเจ้าหน้าที่
กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด 
แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐน้ันมีสิทธิ 
เ รี ยก ใ ห้ เ จ้ าห น้ าที่ ผู้ ก ระทํ าละ เมิ ดชดใ ช้ 
ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐไ ด้ 
ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการน้ันไปด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

มาตรา 8 วรรคสาม ถ้าการละเมิดเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
หรือระบบการดําเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่ง
ความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 

มาตรา 10 ในกรณีที่การละเมิดของเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 9 เกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการ
ดําเนินงานส่วนรวม หรือเกิดจากการละเลยของ
หน่วยงานของรัฐในการเตือนถึงความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นได้จากอันตรายร้ายแรงผิดปกติ 
โดยเจ้าหน้าที่ ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ ไ ด้ หรือ 
เกิดจากการละเลยในการบําบัดปกป้องหรือ
บรรเทาความเสียหายน้ัน ให้หักส่วนแห่งความ
รับผิดของหน่วยงานของรัฐออกจากค่าสินไหม
ทดแทนที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ด้วย 

มาตรา 8 วรรคสอง สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมีได้เพียงใดให้คํานึงถึง
ระดับความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็น
ธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็ม
จํานวนของความเสียหายก็ได้ 

มาตรา  11  สิท ธิ เรี ยกใ ห้ เจ้ าหน้าที่ ชดใ ช้ 
ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 9 ที่ได้หักส่วน
แห่งความรับผิดของหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา 10 ออกแล้ว ถ้าหากมี จะมีได้เพียงใด
ให้คํานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทํา
และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดย
มิต้องให้ใช้เต็มจํานวนค่าสินไหมทดแทนน้ันก็ได้  
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มาตรา 8 วรรคสี่ ในกรณีที่การละเมิดเกิดจาก
เจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นําหลักเร่ืองลูกหน้ีร่วม 
มาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิด 
ใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่าน้ัน 

มาตรา 12 ในกรณีที่การละเมิดของเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 9 เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน 
มิให้นําหลักเรื่องลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับ และ
เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่าน้ัน 

ไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา 13 ในกรณีที่การละเมิดในการปฏิบัติ
หน้าที่เกิดจากความจงใจหรือการทุจริต มิให้นํา
บทบัญญัติมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 
12 และบทบัญญัติเก่ียวกับการผ่อนชําระเงิน
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 18 รวมทั้ง
บรรดาการ ใ ช้สิ ท ธิประ โยช น์ ใด  ๆ  ตาม
พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติ น้ีมาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้กระทําละเมิดเช่นว่าน้ัน 
ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ผู้ ใดมีส่วนร่วมรับผิดกับ
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ น้ัน
ไม่ ไ ด้จงใจหรือร่วมกระทําการทุจริตด้วย 
มิ ให้ นําความในวรรคหน่ึงมาใ ช้ บังคับแก่
เจ้าหน้าที่ผู้น้ัน 

 หมวด 2 วิธีปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิด 

 ส่วนที่ 1 วิธีปฏิบัติของเอกชนผู้เสียหาย 
มาตรา 11 ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงาน
ของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา 5 ผู้เสียหายจะย่ืน  
คําขอต่อหน่วยงานของรัฐใ ห้พิจารณาชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
แก่ตนก็ได้ ในการน้ีหน่วยงานของรัฐต้องออก 
ใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอ 
น้ัน โดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคําสั่ง 
เช่นใดแล้วหากผู้ เสียหายยังไม่พอใจในผลการ
วินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวัน 
นั บ แ ต่ วั น ที่ ต น ไ ด้ รั บ แ จ้ ง ผ ล ก า ร วิ นิ จ ฉั ย 

มาตรา 14 ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 6 ต้องรับผิด 
เอกชนผู้เสียหายจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของ
รัฐ น้ันให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
สําหรับความเสียหายที่เกิดแก่เอกชนผู้เสียหาย
ก็ ไ ด้ ในการนี้ ห น่ วย ง านของ รั ฐ ต้ อ งออก 
ใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณา  
คําขอน้ันให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับคําขอ หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณา
ได้ในกําหนดน้ัน ให้หน่วยงานของรัฐขยายระยะ 
อีกได้ไม่เกินหกสิบวันก่อนครบกําหนดเวลา  
ดังกล่าว 
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ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ได้รับตาม
วรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดน้ัน
จะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตร ี
เจ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของ
รัฐแห่งน้ันทราบ และขออนุมัติขยายระยะเวลา
ออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติ
ให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบ
วัน 

คํานิจฉัยของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึง 
มิ ใ ห้ ถื อ ว่ า เ ป็ น คํ า สั่ ง ท า ง ป ก ค ร อ ง 
การย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่งย่อมทําให้อายุความ
สะดุดหยุดลงตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 14 เมื่อได้มีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นแล้ว 
สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ตามมาตรา 11 ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง 

 

ไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา 17 ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายฟ้องคดี
ต่อศาลแ ล้ว   ผู้ น้ั น ไม่ มี สิ ท ธิ ย่ื นคํ าขอ ต่อ
หน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามมาตรา 14 
 

 ส่วนที่ 2 วิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา 18 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อ

หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ผู้น้ันอยู่ในสังกัดหรือไม่ก็ตาม หรือ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อเอกชน
ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ได้กระทํา
ในการปฏิบัติหน้าที่ การพิจารณาหาตัวผู้รับผิด 
ทางละเมิดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้อง 
กําหนดในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(1)  หลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
และการดําเนินงานของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเ ก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 
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(2) หลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทางแพ่งเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นต่อกระทรวงการคลังโดยจะให้มี
คณะกรรมการคณะเดียวหรือหลายคณะก็ได้ 
ทั้งน้ี จะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนหน่วยงาน
ของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทางแพ่งก็ได้ 
3) หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการรายงานของ
หน่วยงานของรัฐต่อกระทรวงการคลัง รวมถึง
การตรวจสอบความถูกต้องในการแต่งต้ังและ
การ ดํ า เ นินงานของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเ ก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 
(4) หลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐในการ  
ปฏิบัติตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  
(5) หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายย่ืนคําขอหรือ
ฟ้องคดีต่อศาล กฎกระทรวงน้ันจะกําหนด
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ร า ย ง า น ต่ อ
กระทรวงการคลังหรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามความเห็นของกระทรวงการคลังของ
หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคให้แตกต่างจากราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคก็ได้ 

มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา 8 และมาตรา 
10 สามารถผ่อนชําระเงินที่ต้องรับผิดน้ันได้โดย
คํ า นึ ง ถึ ง ร า ย ไ ด้  ฐ า น ะ ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ 
ความรับผิ ดชอบ  และพฤติการณ์แห่ งกรณี
ประกอบด้วย 

มาตรา 19 ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจออก
ประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
 (1) การยกเว้นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้อง
รายงานต่อกระทรวงการคลังหรือปฏิบัติตาม
ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง 
( 2 )  ก า ร ผ่ อ น ชํ า ร ะ ค่ า สิ น ไ ห มท ด แทน 
การคํ้าประกัน  การวางหลักประกัน  และ 
การรับสภาพหนี้ รวมท้ังการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนประการอ่ืน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้อง 
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐในผลแห่งละเมิดที่ ไ ด้กระทําในการ 
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ปฏิบัติหน้าที่ 
(3) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงาน
ของรัฐให้แก่เอกชนผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่
เ จ้ าห น้าที่ ไ ด้ กระทํ า ในการปฏิ บั ติห น้ าที ่
หลักเกณฑ์ตามวรรคหน่ึง ถ้าเก่ียวกับหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่ใช่ราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาค จะกําหนดให้แตกต่างจากราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคก็ได้ 

ไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา 20 ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เ ก่ี ย ว กั บ ค ว า ม รั บ ผิ ด ท า ง ล ะ เ มิ ด แ ล ะ
คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 18 มีอํานาจเรียก
ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือ ส่งวัตถุ
เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการ
พิจารณาได้  เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
คําสั่งของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ความรับผิดทางละเมิดหรือคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุ อันสมควร
ใ ห้ ถื อ ว่ า ผู้ น้ั น ก ร ะ ทํ า ผิ ด วิ นั ย  แ ล ะ ใ ห้
คณะกร รมกา รสอบข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง เ ก่ี ย ว กั บ
ความรับผิดทางละเมิดหรือคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทางแพ่งส่งเ ร่ืองให้ผู้มี
อํานาจดําเนินการทางวินัยของผู้น้ันดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ และแจ้งผลให้คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
หรือคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง
แล้วแต่กรณ ีทราบต่อไป 



187 

พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

ร่างพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหนา้ที ่ พ.ศ. … 

มาตรา 12 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนท่ีหน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหาย
ตามมาตรา 8 หรือในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ ต้องใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน  เ น่ืองจากเจ้าหน้าที่ผู้ น้ัน 
ได้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 
10 ประกอบกับมาตรา 8 ให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ัน
ชําระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด 

มาตรา 21 ในกรณีที่มีการสอบสวนจนรู้ตัว
เจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนและ 
รู้จํานวนค่าสินไหมทดแทนที่ เจ้าหน้าที่ ต้อง 
รับผิดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่ เสียหายมี
หนังสือภายในสามสิบวันแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ัน
ชําระค่าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กําหนด 
เ จ้ าห น้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บห นั งสื อตามวรรคห น่ึ ง 
อาจขอ ผ่อน ชํ าระค่ าสิ น ไหมทดแทนกับ
หน่วยงานของรัฐได้โดยทําหนังสือรับสภาพหน้ี
หรือสัญญาผ่อนชําระหน้ี หรือสัญญาชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนประการอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังประกาศกําหนดตามมาตรา  
19 (2)  
ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ น้ันได้ชําระค่าสินไหมทดแทน 
จนครบถ้ วนใ ห้หน่วยงานของรั ฐ ยุ ติ เรื่ อ ง 
แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้น้ันไม่ชําระค่าสินไหมทดแทน
ภายในเวลาที่กําหนดในหนังสือรับสภาพหน้ี
หรือสัญญาผ่อนชําระหน้ี หรือสัญญาชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนประการอ่ืน ให้หน่วยงานของ
รัฐฟ้องคดีต่อศาลตามบทบัญญัติในหมวด 3 
เว้นแต่ (1) เป็นเรื่องที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องฟ้อง
คดีต่อศาลตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด  (2) ได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังให้ยุติเรื่อง หากเป็นเรื่องที่  
ไม่ได้รับยกเว้นตาม (1)  
การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชําระค่าสินไหมทดแทน
ตามวรรคหน่ึงมิให้ถือว่าเป็นคําสั่งปกครอง 
 

 

 

 หมวด 3 การฟ้องคดี (มาตรา 22-28) 
ไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา 22 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ของรัฐกระทําละเมิดต่อเอกชนในการปฏิบัติ
หน้าที่ เอกชนผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของ 
รัฐน้ันต่อศาลได้โดยตรง แต่จะฟ้องหรือขอให้
ศาลเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดีไม่ได้ 
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ไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา 23 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐกระทําละเมิดต่อเอกชนโดยมิใช่เป็นการ
กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ เอกชนผู้เสียหาย
อาจฟ้องเจ้าหน้าที่ต่อศาลได้ แต่จะฟ้องขอให้
ศาลเรียกหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความใน
คดีไม่ได้ 

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง  ในคดีที่ผู้ เสียหายฟ้อง
หน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็น
เรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหาย
ฟ้องเจ้าหน้าที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ เห็นว่าเป็นเรื่องที่
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด 
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีสิทธิขอให้
ศาลท่ีพิจารณาคดีน้ันเรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ของรัฐแล้วแต่กรณีเข้ามาเป็นคู่ความในคดี 

มาตรา 24 ในคดีที่หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องเป็นจําเลย ถ้าจําเลยเห็นว่า
เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐต้อง
รับผิด จําเลยอาจขอให้ศาลท่ีพิจารณาคดีน้ัน
เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่
กรณี  เข้ ามาเ ป็นคู่ ความในคดีไ ด้  ถ้าศาล
เห็นสมควรให้ศาลมีคําสั่งตามคําขอ 

ไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา 25 ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองในคดีพิพาทตามกฎหมาย 
ว่าด้วยว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง หากมูลคดีน้ันก่อให้เกิด
ความเสียหายทางละเมิดด้วย เอกชนผู้เสียหาย
อาจฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก
การกระทําละเมิดในคดีพิพาทน้ันด้วยก็ได้ 
ในกรณีที่เอกชนผู้เสียหายประสงค์จะฟ้องเรียก
เฉพาะค่าสินไหมทดแทน ให้ฟ้องคดีต่อศาล 
ยุติธรรม 
ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลตาม 
วรรคสอง ให้ศาลถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏ 
ในคําพิพากษาของศาลปกครองในกรณีที่
เอกชนผู้ เสียหายฟ้องคดี ต่อศาลปกครอง 
ในคดีพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาล
ปกครองและ วิ ธี พิ จ า รณาค ดีปกครองที่
เ ก่ียวเ น่ืองกับคดีน้ันและศาลปกครองได้มี 
คําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
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ไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา  26  ในกรณีที่ เ จ้ าห น้าที่ ไ ม่ ชํ า ระ 
ค่าสินไหมทดแทน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ในหนังสือรับสภาพหน้ีหรือสัญญาผ่อนชําระหน้ี 
หรือสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประการอ่ืน
ตามมาตรา  21 ใ ห้หน่วยงานของรัฐ ฟ้อง
เจ้าหน้าที่ ต่อศาลเพ่ือเรียกให้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนนั้น 

ไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา 27 การฟ้องคดีของหน่วยงานของรัฐ 
ลูกจ้าง หรือพนักงาน แล้วแต่กรณี ในคดีอันเกิด
แต่มูลละเมิดระหว่างหน่วยงานของรัฐในฐานะที่
เ ป็นนายจ้างและลูกจ้างหรือพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการน้ัน 

ไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา 28 ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้
แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐทราบ 
และอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนตามมาตรา 29 ใกล้จะครบกําหนด 
หรือเจ้าหน้าผู้รับผิดทางละเมิดถึงแก่ความตาย 
ให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีต่อศาลภายใน
กําหนดอายุความตามมาตรา 29 หรืออายุความ
มรดกแล้วแต่กรณีและอายุความในการใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 29 
ใกล้จะครบกําหนด หรือเจ้าหน้าผู้รับผิดทาง
ละเมิดถึงแก่ความตาย ให้หน่วยงานของรัฐฟ้อง
คดีต่อศาลภายในกําหนดอายุความตามมาตรา 
29 หรืออายุความมรดกแล้วแต่กรณี 
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 หมวด 4 อายุความ (มาตรา 29 – 31) 
มาตรา 10 วรรคสอง สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรค
หน่ึง ให้มี กําหนดอายุความสองปี นับแต่วันที่
หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่
ผู้ จะพึงต้องใ ช้ค่ าสินไหมทดแทนและกรณีที่
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้น้ันไม่ต้องรับผิด 
แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว เ ห็น ว่า 
ต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนน้ัน 
มีกําหนดอายุความหน่ึงปีนับแต่วันที่หน่วยงานของ
รัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

มาตรา 29 สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก
เ จ้ า ห น้ า ที่ อั น เ กิ ด แ ต่ มู ล ล ะ เ มิ ด ต า ม
พระราชบัญญัติน้ี ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้เสียหาย ให้มีกําหนดอายุความสองปีนับ
แต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและ
รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ทําละเมิด 
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลอันเป็น
ความผิดที่มีโทษทางอาญา และมีกําหนดอายุ
ความทางอาญายาวกว่ากําหนดอายุความตาม
วรรคหนึ่ง ให้นําอายุความที่ยาวกว่าน้ันมาใช้ 
บังคับให้นําอายุความมาตราน้ีมาใช้บังคับแก่
บุคคลอ่ืน ซึ่งมีส่วนรับผิดกับเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทํา
ละเมิดด้วย 

ไม่ได้บัญญัติไว้ มาตรา 30 ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่ 
ผู้ ต้ องรับผิด  ใ ห้ขยายอา ยุความฟ้องร้ อง
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิด
ออก ไปหนึ่ ง ร้ อ ย แปดสิ บ วั น นับแ ต่ วั นที่ 
คําพิพากษาน้ันถึงที่สุด 

มาตรา 9 ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้
อีกฝ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกําหนด
อายุความหน่ึงปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนน้ันแก่ผู้เสียหาย 

มาตรา 31 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนแก่เอกชนผู้เสียหาย สิทธิที่จะ
เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้มี
กําหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงาน
ของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนน้ันแก่เอกชน 
ผู้เสียหายครบถ้วนแล้ว 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 64/2557 วันที่ 6 สิงหาคม 
2557 เรื่อง เขตอํานาจศาลเก่ียวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) 
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ภาคผนวก ง 
 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. ... วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 
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1. การปรับปรุงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีความ
ประสงค์ที่จะแก้ไขอุปสรรคอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในหลายประเด็นด้วยกัน 
แต่ประเด็นสําคัญคือ ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง  
เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหน่วยงานของรัฐจํานวนมากโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบล 
และเทศบาลตําบลซ่ึงมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 7,000 แห่ง และหน่วยงานขนาดเล็กอีกหลายหน่วยงานไม่มี
เจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง แต่เมื่อแก้ไขให้ใช้วิธีการให้ฟ้องคดี
ต่อศาลยุติธรรมแทนการบังคับทางปกครองแล้ว ย่อมกระทบต่อมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กรณีจึงมีความจําเป็นต้อง
ยกร่างมาตรา 25เพ่ือกําหนดเขตอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) ข้างต้น ให้มี
ความชัดเจนมิให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 

2. ความรับผิดทางละเมิดเป็นมูลหน้ีทางแพ่งตามกฎหมายเอกชนในระบบกฎหมายไทยไม่มี
การแบ่งแยกว่าเป็นละเมิดทางแพ่งหรือละเมิดทางปกครอง ดังน้ัน กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดใน
การปฏิบัติหน้าที่โดยเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครองออกกฎหรือคําสั่งหรือละเลยต่อหน้าที่ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า จึงเป็นมูลหน้ีทางแพ่งเช่นกัน การแก้ไขกฎหมายให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 
จึงถูกต้องตามหลักกฎหมาย มิใช่กรณีขัดรัฐธรรมนูญ 

3. มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาคดีเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทาง
ปกครองน้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่ามีเจตนารมณ์ในการอํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนโดยฝากคดีแพ่งที่เอกชนฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเน่ืองจากการกระทําละเมิด
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ศาลปกครองพิจารณาไปในคราวเดียวกันกับการพิจารณา
คดีตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 เช่นเดียวกับกรณีการฟ้องคดีแพ่งเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา ให้ศาลอาญาเป็น 
ผู้พิจารณาได้ 

4. “คําสั่งทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนด้วย เช่น การเรียกเก็บภาษี หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
เพราะรัฐอาศัยฐานอํานาจตามกฎหมายเหนือกว่าเอกชนในการเรียกเก็บ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ
กฎหมายเยอรมันที่เป็นแบบในการยกร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ของไทย แต่คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ได้ตัดความว่า “ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน” ออก เพราะเห็นว่าเป็นที่เข้าใจได้ว่าการออก
คําสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนอยู่แล้ว อันเป็นเหตุให้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อมาว่าคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นคําสั่งทางปกครอง นอกจากน้ี 
การท่ีร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... กําหนดให้การเรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและคําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐกรณีผู้เสียหายย่ืนคําขอให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง ไม่ได้หมายความว่าการพิจารณาออกคําสั่งของหน่วยงาน
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ของรัฐจะไม่มีหลักประกันสิทธิใด ๆ แก่เจ้าหน้าที่และเอกชน เพราะกระบวนการออกคําสั่งดังกล่าว 
หน่วยงานของรัฐยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดในกฎกระทรวงที่จะออกตามร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... ต่อไป 

5. การกําหนดให้การฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดอยู่ในเขต
อํานาจของศาลยุติธรรม ไม่ได้ก้าวล่วงเขตอํานาจของศาลปกครองแต่อย่างใด เน่ืองจากเห็นว่าการ
ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการให้เจ้าหน้าที่รับผิดในมูลหน้ีทางแพ่ง ประกอบกับในระบบการพิจารณาคดีของ
ศาลไม่มีกฎหมายกําหนดให้การพิจารณาคดีที่มีความเก่ียวข้องกับคดีประเภทอ่ืน เช่นคดีปกครอง  
ต้องรอผลการพิจารณาคดีของศาลอ่ืนก่อน  เพราะหากศาลต้องรอผลการพิจารณาของศาลอ่ืน จะทํา
ให้การเยียวยาความเสียหายแก่คู่ความมีความล่าช้าออกไป และเป็นเรื่องปกติของการพิจารณาคดีของ
ศาลท่ีไม่อาจแบ่งเขตอํานาจได้อย่างเด็ดขาด เพราะทําให้ขาดความยุติธรรมอันเป็นหลักการสําคัญได้ 
ดังจะเห็นได้จากศาลภาษีอากรที่มีอํานาจพิจารณาคดีภาษีอากรซึ่งมีลักษณะเป็นคดีปกครองโดยตรง 
หรือในคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอาจเกี่ยวข้องกับคดีปกครอง หากคดีน้ัน
ใช้อํานาจทางปกครองในการออกกฎหรือคําสั่งฯ 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 2/2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2557 เรื่อง คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน 

ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาด 
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 
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ภาคผนวก ฉ 
 

สรุปแนวคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานในคําสั่งที่ 
113/2545, 74/2546, 157/2546, 331/2546, 154/2547, 242/2547, 
337/2547, 618/2547, 838/2547, 913/2547, 12/2548, 191/2548, 

196/2548, 797/2548, 133/2551, 809/2551 และ 485/2552 
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

1. คํ า ร้ อ ง ที่ 
298/2544  
คํ า สั่ ง ที่ 
113/2545 

กรมสรรพากร  ผู้ฟ้องคดี 
นางสมหมายหรือพุทธิมน 
พัชรพงษ์ศักด์ิ 
หรือองคศิลป์  ที่ 1 
นายดนัย ศรีพรหมา ที ่2 
นายประสิทธ์ิ  จันทรากุลศิร ิ
ที่3 ผู้ถูกฟ้องคดี 
 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
อันเกิดจาก
การใช้
อํานาจตาม
กฎหมาย
และจากการ
ละเลยต่อ
หน้าที่ตามท่ี
กฎหมาย
กําหนดให้
ต้องปฏิบัติ 
(คําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 
ไม่รับคําฟ้อง
ไว้พิจารณา) 

การท่ีผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้อง
คดีไม่อาจใช้มาตรการบังคับทาง
ป ก ค ร อ ง โ ด ย ยึ ด ห รื อ อ า ยั ด
ทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม
และขายทอดตลาดเพื่อชําระเงิน
ให้ครบถ้วนตามนัยมาตรา 57 
แห่งพระราชบัญญั ติ วิ ธีปฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ไ ด้  เ น่ืองจากมาตรา  55 แห่ง
พระราชบัญญั ติฉ บับเ ดียว กัน 
กําหนดว่า การบังคับทางปกครอง
ไ ม่ ใ ช้ กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ด้ ว ย กั น 
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็น
อ ย่ า ง อ่ื น  น้ั น  เ มื่ อ พิ จ า รณ า
บทบัญญัติตามความในมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ . 
2539 ประกอบกับบทบัญญัติตาม
ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  5 5  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ .ศ . 2539 และ
บทบัญญัติตามความในมาตรา 57 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ  
เดียวกัน ซึ่งบทบัญญัติตามความ
ใ น ก ฎ ห ม า ย ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
บทบัญญัติซึ่งวางหลักในกรณีที่
เ จ้ า ห น้ าที่ ก ร ะทํ า ล ะ เ มิ ด ต่ อ
หน่วยงานของรัฐ โดยมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ . 
2539 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
มี อํ า น า จ อ อ ก คํ า สั่ ง เ รี ย ก ใ ห้
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชําระเงิน
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

ภายในเวลาที่ กํ าหนดได้  ซึ่ งมี
ลักษณะเป็นกฎหมายกําหนด
เฉพาะตามข้อยกเว้นของมาตรา 
55 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ดังน้ัน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ชําระ
เงินตามคําสั่งหน่วยงานของรัฐ 
จึงอาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกค รอ ง ต าม ส่ ว นที่  8  แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539ได้เป็น 
กรณีเฉพาะการที่ผู้ ถูกฟ้องคดี
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยเบียด
บังเงินค่าภาษีอากรของผู้ฟ้องคดี 
ซึ่งมีผู้นํามาชําระไปเป็นประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อ่ืน และการที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 2 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ได้ประมาท
เลินเล่อต่อหน้าที่ ไม่ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
1 เป็นช่องทางให้ผู้ถูกฟ้องคดี 1 
กับพวกร่วมกันทุจริตต่อหน้าที่น้ัน 
เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ 
ทางราชการภายในกําหนด แต่  
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ชําระและ  
ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเตือนให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีทั้งสามชําระเงินภายใน 7 
วันแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม 
ไม่ปฏิบั ติตามคําเ ตือน  กรณี น้ี 
ผู้ฟ้องคดีย่อมมีอํานาจบังคับชําระ
ห น้ี เ งิ น ด้ ว ย ต น เ อ ง  โ ด ย ใ ช้
มาตรการบั งคับทางปกครอง 
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

ตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนที่ 8 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยยึด
หรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้อง
คดีทั้งสามและขายทอดตลาดเพื่อ
ชําระเงินให้ครบถ้วนตามมาตรา 
57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ได้ กรณีจึงถือได้ว่าการแก้ไขหรือ
บรร เทาความ เ ดือดร้ อนห รือ  
เสียหายของผู้ฟ้องคดีไม่จําต้องมี
คํ า บั งคับ  ตามที่ กํ าหนดไ ว้ ใน
มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของ
ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 

2. คําร้องที่
696/2545
คําสั่งที่
74/2546 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ 
ผู้ฟ้องคดี 
นายเชิญ  หรือพชรช่วยแก้ว 
ที่ 1 
นางสุมณฑา  เสือคํา ที่ 2 
นางสาวพวงมาศ วรรณ
โสภณ ที่ 3  
นางสายสมร  ชนะคช ที่ 4  
ผู้ถูกฟ้องคดี 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 
(คําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 
ไม่รับคําฟ้อง
ไว้พิจารณา) 

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้ 
ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

ปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของ
ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 

3. คําร้องที่ 
795/2545
คําสั่งที่
157/2546 

เทศบาลเมืองหนองคาย 
ผู้ฟ้องคดี 
นายวีระศักด์ิ  พันธ์ุนาเหนือ 
ที่ 1  
นายทวีบุญ  อินทราวุธ ที่ 2 
นางสาวสุกัญญา  สนิทภักดี 
ที่ 3  
ผู้ถูกฟ้องคดี 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ  
อันเกิดจาก
การละเลย
ต่อหน้าที่
ตามท่ี
กฎหมาย
กําหนดให้
ต้องปฏิบัติ 
(คําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง  
ไม่รับคําฟ้อง
ไว้พิจารณา) 

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้ 
ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของ 
ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 

4. คําร้องที่ 
698/2545
คําสั่งที่
331/2546 

เทศบาลเมืองชลบุรี 
ผู้ฟ้องคดี 
นายชูชาติ  เกศยานนท์  ที ่
1 
นายวิสุทธ์ิ  อธิปัญญา ที่ 2 
นายสว่าง  บุญธกานนท์ ที่ 
3 
นายอดิเรก  ชวนะเวช  ที่ 4   
นายวิชัย  สวนปาน ที่ 5  
ผู้ถูกฟ้องคดี  

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
อันเกิดจาก
การใช้
อํานาจตาม
กฎหมาย 
(คําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง  

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้ 
ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
จึ ง มี คํ า สั่ ง ยื น ต า มคํ า สั่ ง ข อ ง  
ศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคําฟ้อง
ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

ไม่รับคําฟ้อง
ไว้พิจารณา) 

5. คําร้องที่
799/2545
คําสั่งที่
154/2547 

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
ผู้ฟ้องคดี 
นายรัชะกริน หรือ วีระยุทธ 
บุตรอุดม ที่ 1 
นายสมศักด์ิ  หลวงนรินทร์   
ที่ 2  
ผู้ถูกฟ้องคดี 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ  
อันเกิดจาก
การใช้
อํานาจตาม
กฎหมาย  
(คําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 
ไม่รับคําฟ้อง
ไว้พิจารณา) 

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้ 
ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของ
ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 

6. คําร้องที่
521/2546
คําสั่งที่
242/2547 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ผู้ฟ้องคดี 
นายวินัย  ผลรตันไพบูลย์  
ที่ 1  
นายไพศาล  ย่ิงยง ที่ 2  
ผู้ถูกฟ้องคดี 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
อันเกิดจาก
การใช้
อํานาจตาม
กฎหมาย 
(คําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่งไม่รับ 
คําฟ้องไว้
พิจารณา) 

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้  
ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา 42  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของ
ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

7. คําร้องที่
827/2545
คําสั่งที่
337/2547 

เทศบาลตําบลยางเน้ิง  
ผู้ฟ้องคดี  
นายคะนอง  ตนเล็ก 
ผู้ถูกฟ้องคดี 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ  
อันเกิดจาก
การใช้
อํานาจตาม
กฎหมาย 
(คําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่งไม่รับ 
คําฟ้องไว้
พิจารณา) 

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้ 
ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของ
ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําร้องที่
869/2546
คําสั่งที่
618/2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  ผูฟ้้องคดี  
นายวิวัฒน์  เชวงชัยยง ที่ 1  
นายยงยุทธ  กัญจน์นพ ที ่2 
นายชาญชัย  วรรณฤทธ์ิ  
ที่ 3 
นายวรพจน์  
พิทักษ์ดํารงวงศ์ ที่ 4  
นางกิมทอง  แก้ววิจิตร ที่ 5 
ผู้ถูกฟ้องคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ  
อันเกิดจาก
การใช้
อํานาจตาม
กฎหมาย 
(คําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่งไม่รับ 
คําฟ้องไว้
พิจารณา) 
 
 
 

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้ 
ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของ 
ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

9. คําร้องที่
521/2547 
คําสั่งที่
838/2547 

เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี  
ผู้ฟ้องคดี 
นายยงยุทธ  วงศ์เจริญ ที ่1 
นายมาโนช  เผือกสุวรรณ 
ที่ 2  
นายโกศล  โอทอง ที่ 3  
นายณรงค์  ฉวมพรมอินทร์  
ที่ 4  
นายวิโรจน์  แสงสมอ ที ่5 
นายป่ิน  เอ้ือตระการวิวัฒน์ 
ที่ 6  
นายปรีชา  ทวีทอง   ที ่7  
นางย่ีสุ่น  อินทร์จันทร ์ที่ 8
นายดํารง  เกิดพิทักษ์ ที่ 9  
นายทวิช  ศรีธรรมยศ ที่ 10
นายนริศ  นิลวิเชียรที่ 11  
นายนิรินทร์  โพธ์ิงาม ที่ 12 
นายพิสิทธ์ิ  วงศ์วิวัฒน์  
ที่ 13  ผู้ถูกฟ้องคดี 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ  
อันเกิดจาก
การใช้
อํานาจตาม
กฎหมาย 
(คําร้อง
อุทธรณ์ 
คําสั่งไม่รับ  
คําฟ้องไว้ 
พิจารณา)k 
 
 
 

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้ 
ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของ 
ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา  
 

10. คําร้องที่
507/2547
คําสั่งที่

913/2547 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
ผู้ฟ้องคดี  
นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
ที่ 1 
นางกุลประไพ  อินทกาศ 
ที่ 2  
นายทํานุ  ธํารงทรัพย์ ที่ 3  
ผู้ถูกฟ้องคดี 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
อันเกิดจาก
การละเลย
ต่อหน้าที่
ตามท่ี
กฎหมาย
กําหนดให้
ต้องปฏิบัติ  
(คําร้อง  

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้ 
ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของ
ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา  
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

อุทธรณ์
คําสั่ง 
ไม่รับคําฟ้อง
ไว้พิจารณา) 

11. คําร้องที่
541/2547
คําสั่งที่
12/2548 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ผู้ฟ้องคดี  
ดาบตํารวจ สมปอง  
แก้วโกด ที่ 1  
พลตํารวจตรี ทวีพร 
นามเสถียร ที ่2  
พันตํารวจเอก สมศักด์ิ  
แสนช่ืน ที ่3  
พันตํารวจเอก อํารุง 
จิตรภักดี ที่ 4  
พันตํารวจโท มารุต 
จันทร์นวล ที ่5  
นางสาววรรณวดี 
รื่นสําราญ ที่ 6  
พันตํารวจโท สงคราม 
เสง่ียมพักตร์ ที่ 7 
พันตํารวจโท ธวัช 
ป่ินประยงค์ ที่ 8  
พันตํารวจตรี ชูเวช 
หล่อจิตต์ ที่ 9 
ร้อยตํารวจเอก นัทธี  นาร ี 
ที่ 10 
ร้อยตํารวจเอก สุธี หรือ 
พีรวัส  อุดมทรัพย์ ที่ 11
ร้อยตํารวจโท นเรศ  
สนอ่วม ที่ 12 
ผู้ถูกฟ้องคดี 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
อันเกิดจาก
การใช้
อํานาจตาม
กฎหมาย 
หรือจากการ
ละเลยต่อ
หน้าที่ตามท่ี
กฎหมาย
กําหนดให้
ต้องปฏิบัติ  
(คําร้อง  
อุทธรณ์
คําสั่ง  
ไม่รับคําฟ้อง
ไว้พิจารณา) 

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้ 
ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของ
ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 

12. คําร้องที่
61/2548

เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 
ผู้ฟ้องคดี  

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

คําสั่งที่
191/2548 

นายกเทศมนตรีตําบลโพธ์ิ
พระยา 
ผู้ถูกฟ้องคดี 

กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
อันเกิดจาก
การใช้
อํานาจตาม
กฎหมาย 
(คําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่งไม่รับ 
คําฟ้องไว้
พิจารณา) 

ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้ 
ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของ
ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 

13. คําร้องที่
7/2548
คําสั่งที่
196/2548 

กรมสรรพากร ผู้ฟ้องคดี 
นายสมชาย  จติต์อารี ที่ 1
นางสาวนวลน้อย 
ศรีรุ่งโรจน์ที่ 2 
ผู้ถูกฟ้องคดี 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
อันเกิดจาก
การละเลย
ต่อหน้าที่
ตามท่ี
กฎหมาย
กําหนดให้
ต้องปฏิบัติ 
(คําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่งไม่รับ 
คําฟ้องไว้
พิจารณา) 
 
 

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้ 
ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ต้ั ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของ
ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

14. คําร้องที่
303/2548
คําสั่งที่
797/2548 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผูฟ้้องคดี 
นายวรยุทธ์ เจียรสถาวงศ์ 
ที่ 1 
นางวารีรัตน์  เลิศนที หรือ
นางสาววารีรัตน์ ศิริรูป ที่ 2
ผู้ถูกฟ้องคดี 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
อันเกิดจาก
การใช้
อํานาจตาม
กฎหมาย 
(คําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่งไม่รับ 
คําฟ้องไว้
พิจารณา) 

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้ตามมาตรา 
12 แห่งพระราชบัญญั ติความ 
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 และมาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 อันเป็น
บทบัญญัติกําหนดวิธีการเพ่ือให้
หน่วยงานทางปกครองได้รับการ
ชําระเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
ละ เ มิด  หาใ ช่บท บัญญั ติที่ ใ ห้
ท า ง เ ลื อ ก แ ก่ ห น่ ว ย ง านท า ง
ปกครองที่จะใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองหรือย่ืนฟ้องต่อศาล
ทางใดทางหน่ึงดังความเข้าใจของ
ผู้ฟ้องคดีไม่ ดังน้ัน ข้อพิพาทในคดี
น้ีจึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือเสียหายได้เอง
โดยไม่จําต้องให้ศาลปกครองมี  
คําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา 
72 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและ วิ ธี พิ จ า รณาค ดี
ปกครอง พ.ศ . 2542 ผู้ฟ้องคดี 
จึงมิ ใ ช่ผู้ มี สิท ธิ ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองตามนัยมาตรา 42 วรรค
หน่ึง แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542  จึงมีคําสั่ง
ยืนตามคําสั่ งของศาลปกครอง
ช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดี
ไว้พิจารณา 
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

15. คําร้องที่
669/2549
คําสั่งที่
133/2551 

กองทัพอากาศ ผู้ฟ้องคดี
นาวาอากาศตรีหญิง 
ศรีพนา  ศรีเช้ือ 
ผู้ถูกฟ้องคดี 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
อันเกิดจาก
การละเลย
ต่อหน้าที่
ตามท่ี
กฎหมาย
กําหนดให้
ต้องปฏิบัติ
(คําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่งไม่รับ 
คําฟ้องไว้
พิจารณา) 

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดี
และขายทอดตลาดเพื่อชําระเงิน
ให้ครบถ้วนได้ ตามมาตรา 57 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539  การแก้ไขหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหาย
ขอ ง ผู้ ฟ้ อ ง ค ดี จึ ง ไ ม่ จํ า ต้ อ ง มี 
คําบังคับของศาลตามมาตรา 72 
แห่งพระราชบัญญัติจัด ต้ังศาล
ปกครองและ วิ ธี พิ จ า รณาค ดี
ปกครอง พ.ศ. 2542  ผู้ฟ้องคดี  
จึงมิ ใ ช่ผู้ มี สิท ธิ ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองตามนัยมาตรา 42 วรรค
หน่ึง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาล
ปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของ
ผู้ฟ้องคดี 

    

16. คําร้องที่
499/2551
คําสั่งที่
809/2551 

กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม 
(กองบัญชาการทหารสูงสุด 
เดิม) ผู้ฟ้องคดี 
พันเอก กฤษณะ ผลาชีวะ 
ผู้ถูกฟ้องคดี 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
อันเกิดจาก
การใช้
อํานาจตาม
กฎหมาย 
(คําร้อง

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้ การแก้ไข
หรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือ
ค ว าม เ สี ย ห ายขอ ง ผู้ ฟ้ อ ง ค ดี 
จึงไม่จําต้องมีคําบังคับของศาล
ต า ม ม า ต ร า  7 2  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542   ผู้ ฟ้ อ งค ดีจึ ง ไม่ มี สิ ท ธิ 
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

อุทธรณ์
คําสั่งไม่รับ 
คําฟ้องไว้
พิจารณา) 

ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามนัย
ม าต ร า  4 2  ว ร ร คห น่ึ ง  แห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีคําสั่ง
ยืนตามคําสั่ งของศาลปกครอง
ช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดี 

17. คําร้องที่
345/2552
คําสั่งที่
485/2552 

กรมสรรพากร ผู้ฟ้องคดี 
นางเข็มทราย  จันทะร ี
ในฐานะทายาทโดยธรรม
ของนายพูนวิทย์  จันทะร ี
ที่ 1 
นายธนสิทธ์ิ  จนัทะรี 
ในฐานะทายาทโดยธรรม
ของนายพูนวิทย์  จันทะร ี
ที่ 2 
นางวันทนา  จันทะรี 
ในฐานะทายาทโดยธรรม
ของนายพูนวิทย์  จันทะร ี
ที่ 3 

คดีพิพาท
เก่ียวกับการ
กระทํา
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ  
อันเกิดจาก
การใช้
อํานาจตาม
กฎหมาย 
(คําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่งไม่รับ 
คาํฟ้องไว้
พิจารณา)  

วินิจฉัยในแนวเดียวกันกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
ว่า  ผู้ ฟ้องคดีไ ด้ออกคําสั่ งทาง
ปกครองให้นายพูนวิทย์ จันทะรี
เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่า 
สินไหมทดแทน คําสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวย่อมมีผลทางกฎหมาย
ก่อให้เกิดหน้าที่แก่นายพูนวิทย์ใน
อันที่จะต้องนําเ งินไปชําระแก่ 
ผู้ ฟ้ อ งค ดี ใ ห้ ถู ก ต้ อ งครบ ถ้วน
ภายในเวลาที่ ระ บุ ไ ว้ ในคํ าสั่ ง 
หน้าที่ของนายพูนวิทย์ที่จะต้องนํา
เงินไปชําระแก่ผู้ฟ้องคดีมิใช่หน้าที่
ซึ่งตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพ
แ ล้ ว เ ป็ น ก า ร เ ฉ พ า ะ ตั ว ข อ ง 
นายพูนวิทย์โดยแท้ ดังน้ัน เมื่อ
นายพูนวิทย์ถึงแก่ความตายหน้าที่
ดังกล่าวของนายพูนวิทย์ รวมท้ัง
บรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดอ่ืน ๆ ซึ่งตามกฎหมาย
หรือว่าโดยสภาพแล้ว ไม่เป็นการ
เฉพาะตัวของ นายพูนวิทย์โดยแท้ 
จึงเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท 
ขอ งนาย พูน วิท ย์ทั นที ที่ น า ย  
พูนวิทย์ ถึงแก่ความตาย ทั้ ง น้ี 
ตามมาตรา 1599 วรรคหน่ึง และ
มาตรา  1600  แ ห่ งประมวล
ก ฎ ห ม า ย แ พ่ ง แ ล ะ พ า ณิ ช ย์ 
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

ทายาทของนายพูนวิทย์จึงมีหน้าที่
จ ะ ต้ อ งป ฏิ บั ติ ต าม คํ าสั่ ง ท า ง
ปกครองของผู้ฟ้องคดีที่สั่งให้นาย
พูน วิท ย์  ชํ า ระ เ งิ นค่ าสิน ไหม
ทดแทนภายในเวลาที่ กํ าหนด 
แทนนายพูนวิทย์ และหากทายาท
ของนายพูน วิท ย์ ไม่ ชํ า ระ เ งิน 
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี
โดยถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่
กําหนดในคําสั่ง ผู้ฟ้องคดีย่อมมี
อํ านาจตามมาตร า  5 7  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ยึดหรือ
อ า ยั ด ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ท า ย า ท 
ขายทอดตลาด เ พ่ือ ชํ าระ เ งิน 
ค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนตาม
จํานวนที่ ระบุในคําสั่ ง ต่อไปได้ 
แต่ โดยที่ มาตรา  1601  แห่ง
ป ร ะ ม ว ล กฎหม า ย แพ่ ง แ ล ะ
พ า ณิ ช ย์  บั ญญั ติ ว่ า  ท า ย าท 
ไม่จําต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์
มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน ดังน้ัน 
ผู้ ฟ้องคดีจึ งอา ศัย อํานาจตาม
มาตรา 57  แห่งพระราชบัญญัติ
วิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ . ศ .  2 5 3 9  ยึ ด ห รื อ อ า ยั ด
ทรัพย์สินของทายาทนายพูนวิทย์
มาชําระเงินค่าสินไหมทดแทนตาม
จํานวนที่ระบุในคําสั่งเพียงไม่เกิน
มูลค่าหรือราคาทรัพย์มรดกของ
นายพูนวิทย์ที่ตกทอดแก่ทายาท  
เท่ า น้ันจึ ง เ ป็นการที่ ผู้ ฟ้ องค ดี
สามารถใช้มาตรการบังคับทาง
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ที่ คดีคําร้อง
อุทธรณ์
คําสั่ง 

คู่กรณ ี ประเภทคดี คําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสงูสุด 

ปกครองได้ ดังน้ัน การแก้ไขหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนหรือความ
เสียหายของ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จําต้อง
มีคําบังคับของศาลตามมาตรา 72 
วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราช 
บัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิ จ า รณ า ค ดี ป ก ค ร อ ง  พ .ศ .  
2542 ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้อง
คดีต่อศาลปกครอง จึงมีคําสั่งยืน
ตามคําสั่งของศาลปกครองช้ันต้น 
ที่ไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดี 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีคําร้องที่ 137/2552 คําสั่งที่ 420/2557
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