แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่
ขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คํานํา
เมื่อเกิดความเสียหายต"อองคกรปกครองส"วนทองถิ่นหรือต"อบุคคลภายนอกจากการกระทํา ละเมิดของ
เจาหนาที่ คณะกรรมการสอบขอเท็ จจริงความรับผิดทางละเมิดตองปฏิ บัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ แต"เนื่องจากมีกรณีที่องคกรปกครองส"วนทองถิ่น
เจาหนาที่ หรือผูเสียหายไดยื่นฟ9องคดีต"อศาลเขามาเกี่ยวของ แนวทางปฏิบัติและหนังสือสั่งการต"างๆที่ใหยึดถือ
ปฏิ บัติ มีไม"ครบถวน ไม" เรี ยงลํา ดับ ถู กยกเลิ ก รวมถึ งไม"เ ป<น ป=จ จุบั น ผู รวบรวมจึ งไดจั ดทํ าแนวทางปฏิบั ติต าม
กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ขององคกรปกครองส"วนทองถิ่นขึ้น โดยไดรวบรวม เรียบเรียงเนื้อหา
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกล"าว วิเคราะหหนังสือสั่งการและคําพิพากษาศาลปกครอง เมื่อมีความเสียหาย
เกิดขึ้นกับองคกรปกครองส"วนทองถิ่นหรือบุคคลภายนอกจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ คณะกรรมการสอบ
ขอเท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด จะไดทราบขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ว" า กฎหมายกํ า หนดไวเช" น ไร ควรปฏิ บั ติ แ ละ
ดําเนินการอย"างไร รวมถึงใชเป<นเอกสารอางอิง โดยไดจัดทําเป<นลําดับขั้นตอนและเป<นป=จจุบัน ครอบคลุมในดาน
ต"างๆ ดวยการยกตัวอย"าง วิเคราะหป=ญหา แสดงความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร"ใหองคกรปกครอง
ส"วนทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูที่สนใจไดนําไปศึกษาและนําไปปฏิบัติไดอย"างถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป<นการป9องกัน
ความผิดพลาดและป=ญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในภายหลัง

นายกันทร กฤตรัชตนันต
นิติกร
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แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
ขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
องคการบริหารสวนตําบล เป&นหน"วยงานของรัฐ ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 โดยในสวนของเจาหนาที่ไมวาจะเป&นฝ6ายบริหารทองถิ่นซึ่งไดแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบล นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายก เลขานุการ ที่ปรึกษา ประธานสภา
สมาชิ กสภาทองถิ่ น รวมทั้งพนักงานขาราชการสวนทองถิ่น และลู กจางประจํา ถื อเป&น เจาหนาที่ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวเชนกัน ซึ่งมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
416/2546 ไดวินิจฉัยวา “การที่นายกองคการบริหารส"วนจังหวัด ไดอนุมัติงานจางการกอสรางทางหลวง
ชนบทดวยวิธีพิเศษซึ่งมีราคาคาจางสูงกวาราคาต่ําสุดที่มีผูเสนอราคาในการประกวดราคาซึ่งถูกนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดยกเลิก เป&นการกระทําละเมิดตอผูฟBองคดีซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหนาที่” จากคําพิพากษาดังกลาว
ยอมเห็น ไดวานายกองคการบริ หารสวนจังหวัด ซึ่งเป&นหั วหนาหนวยงาน เป& นเจาหนาที่ ตามความหมายของ
พระราชบัญญัติดังกลาว
การนํากฎหมายมาใชบังคับ
เมื่ อเจาหนาที่ ไดกระทํ า ละเมิ ดโดยทําใหเกิ ดความเสีย หายตอหนวยงานของรั ฐ หรื อทํ าใหเกิ ด ความ
เสียหายตอบุคคลภายนอก การพิจารณาความรับผิดของเจาหนาที่จึงอยูในบังคับของ
1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
4 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539
6 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
7 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.6/ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เรื่องหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
การรายงานความเสียหาย
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพยสินของหนวยงานของรัฐ หรือเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอก
และบุคคลภายนอกซึ่งเป&นผูเสียหายไดเรียกรองคาเสียหายใหหนวยงานของรัฐรับผิดชอบแลว สิ่งแรกที่ตอง
กระทําคือ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแลทรัพยสินดังกลาวตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
และใหผูบังคําบัญชานั้ นรายงานตอๆไปตามลําดับขั้น จนถึงหัวหนาหนวยงานซึ่งเป&น ผูบริหารทองถิ่นทราบ2
1

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 4 “ในพระราชบัญญัตินี้ เจาหนาที่ หมายความวา ขาราชการ พนักงาน
ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเป&นการแตงตั้งในฐานะเป&นกรรมการหรือฐานะอื่นใด”
2

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.6/ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เรื่องหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ขอ 1.1 “ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของแจงตอผูบังคับบัญชาโดยไมชักชาและใหมีการรายงานตามลําดับ

2

เชนนายกเทศมนตรี นายกองคการสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และผูรวบรวมมีความเห็นวา
ผูบริหารทองถิ่นควรมอบหมายใหนิติกรทําการตรวจสอบเบื้องตนกอนวา
1 มีบุคคลใดบางไดกระทําละเมิด หรืออาจมีสวนรวมในการรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
2 ผูกระทําละเมิดเป&นเจาหนาที่หรือเป&นผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือไม
3 เจาหนาที่ไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐหรือตอบุคคลภายนอก หากเป&นกรณีกระทําละเมิดตอ
บุคคลภายนอกแลว บุคคลภายนอกนั้นไดยื่นฟBองคดีตอศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมหรือไม
การตรวจสอบเบื้องตนมีความสําคัญซึ่งจะกลาวตอไป และเมื่อไดความแนชัดจากการตรวจสอบดังกลาว
แลวก็ตองดําเนินการตามขั้นตอนตอไปโดยแบงเป&นกรณีดังนี้
การดําเนินการกรณีเจาหนาที่ไดกระทําละเมิดต"อทรัพยสินขององคกรปกครองส"วนทองถิ่น
คณะกรรมการตองปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.6/ว2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2540 เรื่องหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นซึ่งกําหนดขั้นตอนไวใหผูบริหารทองถิ่นก็ตองดําเนินการแต"งตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดโดยเร็ว เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว"าเกิดจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ เพื่อหาตัวผูตองรับผิด
และคาสินไหมทดแทนที่ตองชดใช3 ซึ่งการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวใหมีจํานวนไมเกิน 5 คน โดยแตงตั้งจาก
เจาหนาที่ของหนวยงานแหงนั้นหรือหนวยงานอื่นไดตามที่เห็นสมควร และแมตามระเบียบกฎหมายไมไดกําหนด
ไวแตเพื่อความเหมาะสม เห็นควรแตงตั้งประธานกรรมการซึ่งมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาผูถูกสอบสวน โดยตอง
แตงตั้งใหเสร็จภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ไดรับรายงานความเสียหาย4
ในการพิจารณาบุคคลที่แตงตั้งใหเป&นคณะกรรมการดังกลาวตองพิจาณากอนวามีบุคคลใดบางไดกระทํา
ละเมิด หรื ออาจมี ส วนรวมในการรั บ ผิด ชดใชคาสิ น ไหมทดแทน เชน เป& น ผูบั งคับ บั ญ ชาในระดั บตน หรื อใน
ระดับสูงที่อาจตองรวมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากคณะกรรมการตองไมเป&นผูมีสวนไดเสียเกี่ยวของ
กับเรื่องละเมิดนั้นเพราะอาจสงผลใหกระบวนพิจารณาไมชอบ5
ขั้นถึงหัวหนาฝ6ายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นๆและรายงานใหจังหวัดทราบทันที” สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 7
3
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.6/ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เรื่องหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ขอ 1.2 “กรณีที่เกิดความเสียหายแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นและหัวหนาฝ6ายบริหาร
มีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ ใหหัวหนาฝ6ายบริหารแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดขึ้นคณะหนึ่งโดยไมชักชา เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผูตองรับผิด และจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูนั้นตองชดใช แลวรายงานใหจังหวัด
และกระทรวงมหาดไทยทราบทันที” สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 8
4

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.6 /ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เรื่องหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ของหนวยการบริหารสวนทองถิ่น ขอ 2 “คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ใหมีจํานวนไมเกิน 5 คน โดยแตงตั้งจาก
เจาหนาที่ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแหงนั้นหรือหนวยงานอื่นตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ตองดําเนินการแตงตั้งภายใน 15 วันนับถัดจาก
วันที่ไดรับทราบรายงานความเสียหาย”
5

พระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 “เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได
(1) เป&นคูกรณีเอง
(2) เป&นคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(3) เป&นญาติของคูกรณี คือ เป&นบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเป&นพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียง ภายในสามชั้น หรือเป&นญาติ
เกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น….”

3

การพิจารณาความเป.นเจาหนาที่ตามกฎหมาย
คณะกรรมการตองพิจารณาวาผูกระทําละเมิดเป.นเจาหนาที่หรือไม"เป.นอันดับแรก ซึ่งตามความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ 849/2542 ไดเคยวินิจฉัยไววา “ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 4 ไดบัญญัติไววา เจาหนาที่ หมายความวา ขาราชการ พนักงาน
ลูกจาง โดยเจาหนาที่ ตองมีลักษณะเป&นการปฏิบัติงานเป.นประจําและต"อเนื่อง มีอัตราค"าตอบแทนโดยมีการ
เลื่อนขั้น เงิ นเดื อน และมี การลงโทษทางวินั ย หากไมเขาตามลักษณะดังกลาวแลวยอมไมใชเจาหนาที่ ตาม
ความเห็นดังกลาว” ดังนั้น ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับแตงตั้งในหนวยงาน ลูกจางชั่วคราวหรือลูกจางโครงการ จึงไมอาจ
ถือไดวาเป&นเจาหนาที่ตามคําวินิจฉัยดังกลาว นอกจากนี้ลูกจางที่หนวยงานของรัฐไดวาจางใหปฏิบัติงานเป&น
ครั้งคราว เฉพาะงาน ไมวาจะมีสัญญาจางเป&นหนังสือหรือไมก็ตาม ความสัมพันธของบุคคลดังกลาวกับหนวยงาน
ของรัฐที่วาจางตองบังคับตามกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 896/2542
วินิจฉัยวา “การแตงตั้งใหบุคคลอื่นเป&นตัวแทนเก็บเงินคาไฟฟBาแทนการไฟฟBาสวนภูมิภาค บุคคลดังกลาวไมเป&น
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เนื่องจากเป&นสัญญาจางทําของตาม
มาตรา 428 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”
ดังนั้นหากบุคคลที่ไมใชเจาหนาที่นั้นไปทําละเมิด ก็ตองรับผิดตอหนวยงานตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 420 โดยมิใหนําพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาใช
บังคับ แตไมไดหมายความวาเมื่อพิจารณาเบื้องตนแลวพบวาผูกระทําละเมิดไมใชเจาหนาที่แลวจะไมตองมีการตั้ง
กรรมการหรือยุติการดําเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิดยังมีหนาที่พิจาณาวา
มีขอเท็จจริงอยางไร มีบุคคลใดบางตองรับผิดชอบ ตองรับผิดในฐานะเจาหนาที่หรือไมใชเจาหนาที่ จึงตองมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวามีเจาหนาที่เขาไปเกี่ยวของกับความรับผิดนั้นหรือไม เชน ในฐานะผูปฏิบัติ
หรือผูบังคับบัญชา เป&นตน
การปฏิบัติตามแนวทางการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
คณะกรรมการตองปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.7/ว 56 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550
เรื่องแนวทางการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสํานวนการสอบสวน ซึ่งแบงสํานวนการ
สอบสวนเป&น 5 ประเภท ตามแบบ ส.1 – ส.5 โดยคณะกรรมการตองใชแบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) และ
รายงานผลการสอบสวนตามแบบ (สล.2) และตองสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมายใหครบถวนตามแบบที่กําหนดไว
ในการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการมีหนาที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริงทั้งหมดที่
เกี่ยวของ รวบรวมพยานหลักฐาน รับฟTงพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบเอกสาร วัตถุ สถานที่ โดย
ตองปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการสอบขอเท็ จ จริ ง การทํ า บั น ทึ ก และการรายงานผลตามรู ป แบบการสอบสวนที่
กระทรวงการคลังกําหนด6 นอกจากนี้คณะกรรมการตองพิจารณาวาการทําละเมิดและความเสียหายมีสาเหตุเกิด
จากอะไร และตองใหโอกาสแกเจาหนาที่ไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอ
และเป&นธรรม7 ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง8
มิฉะนั้นอาจทําใหคําสั่งทางปกครองที่ใหเจาหนาที่รับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนเป&นคําสั่งที่ไมชอบได
6

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 14
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 15
8
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 “ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองให
คูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมี โอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน”
7

4

หากคณะกรรมการใหโอกาสแกเจาหนาที่ไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน
อยางเพียงพอและเป&นธรรมแลว แตเจาหนาที่ไมยอมใหปากคําหรือไมไปพบคณะกรรมการสอบสวน (ในกรณี
เจาหนาที่ไดเกษียณอายุ พนจากตําแหนงหรือลาออก) ในกรณีนี้ถือวาคณะกรรมการไดใหโอกาสแกเจาหนาที่แลว
ก็ใหดําเนินการสอบขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานอื่นๆที่มีอยูตอไป
หลักเกณฑและการพิจารณาเรียกค"าสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่
1 คณะกรรมการตองคํานึงถึงระดับความรายแรงแห"งการกระทําและความเป.นธรรมเป&นกรณีๆไป โดย
ไมจําเป&นตองใชสิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนความเสียหายก็ได9
คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 147/2550 การที่นักการภารโรงอยูเวรยามเฝBาอาคารโดยไมใชความ
ระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการดังเชนวิญUูชนพึงกระทํา จนเป&นเหตุใหคนรายลักเอา
เครื่องคอมพิวเตอรไปจํานวน 29 เครื่อง อันเป&นการปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เป&นเหตุให
ทางราชการเสียหาย แตโดยที่นักการภารโรงมิไดมีหนาที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัย และมหาวิทยาลัยก็
มิไดจัดใหมีเจาหนาที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัย แตไดใหเจาหนาที่ปฏิบัติราชการตามปกติมาอยูเวรโดยไมมี
ผูตรวจเวรและไมมี ระเบียบขอบั งคับหรื อขอปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการรั กษาเวรยาม ดั งนั้ นเมื่ อพิ จารณาถึ งระดั บความ
รายแรงแหงการกระทําและความเป&นธรรม รวมทั้งความบกพรองของหนวยงานของรัฐแลว การที่มหาวิทยาลัยให
นักการภารโรงรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ 20 ของความเสียหายหลังจากหักคาเสื่อมแลว จึง
เป&นการเหมาะสมและชอบดวยกฎหมายแลว
จากคําพิพากษาเห็นไดวาเป&นกรณีการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดที่หนวยงานมอบหมายใหนักการ
ภารโรงมารักษาเวรยาม หรือมอบเจาหนาที่ทั่วไปใหปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวดานการเงิน เจาหนาที่นั้นยอมมีความ
ระมั ด ระวั งแตกตางจากผู มี วิช าชี พดานนั้ น โดยเฉพาะซึ่ งจะมี ความระมั ดระวั งเป& น พิ เ ศษมากกวา ดั งนั้ น การ
พิจารณาความรับผิดทางละเมิดของบุคคลแตละบุคคลจึงแตกตางกัน
2 คณะกรรมการตองพิจารณาวาความรับผิดที่ตองชดใชมีจํานวนเทาไร หากหน"วยงานมีส"วนรับผิดหรือ
เกิดจากความบกพร"องของหน"วยงานก็ตองหักออกจากคาเสียหาย10 ตัวอยางเชนกรณีเจาหนาที่ขับรถชนและรถ
ของหนวยงานมีสภาพไมดีเพราะเครื่องยนตไมดี ระบบหามลอไมปกติ หลอดไฟขาด ในกรณีนี้คณะกรรมการตอง
พิจารณาถึงความรายแรงแหงละเมิดและตองหาเหตุลดหยอนคาสินไหมทดแทนใหกับเจาหนาที่ดวย
3 คณะกรรมการตองพิจารณาโดยการไม"นําหลักลูกหนี้ร"วมมาใชบังคับ เนื่องจากในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่หลายคนที่ไดกระทําละเมิดไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงานของรัฐมีสิทธิ
เรียกใหเจาหนาที่หลายคนที่ทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน แตหนวยงานของรัฐจะใหเจาหนาที่แตละคนรับผิด
ในฐานะลูกหนี้รวมไมไดตามมาตรา 8 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
253911 นอกจากนี้ยังตองพิจารณาดวยวาเจาหนาที่แตละระดับจะมีความรับผิดชอบในเรื่องเดียวกันแตกตางกัน
ไปตามประสบการณในการทํางาน การละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่หลายคน
9

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8 วรรคสอง “สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได
เพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเป&นธรรมในแตละกรณีเป&นเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได”
10
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8 วรรคสาม “ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงาน
ของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย”
11

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8 วรรคสี่ “ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน มิใหนําหลัก
เรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับ...”

5

จึงตองพิจารณาตามสวนของการกระทําวาผูใดมีสวนในการทําละเมิดมากกวาก็ยอมตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนมากกวา หากมีสวนในการทําละเมิดเทากันก็ยอมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามสวนเทากันและเป&น
การรับผิดเฉพาะส"วนที่ตนไดทําละเมิดเทานั้น
4 ในกรณีที่ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย หากหนวยงานของรัฐเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใช
คาเสียหายเป&นเงินแทนทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายนั้น คณะกรรมการจะตองคํานวณคาเสียหายโดยหักค"า
เสื่อมราคาของทรัพยสินตามหลักเกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคาดวย12
5 คณะกรรมการตองพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0406.2/ ว 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่องแนวทางการกําหนดสัดสวนความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่13 ยกตัวอยางเชน
การจัดซื้อจัดจางไมถูกตอง กรรมการพิจารณาผลตองรับผิด 60% ฝ6ายพัสดุรับผิด 20% ผูบังคับบัญชา
ชั้นตน/กลาง (ผานงาน) รับผิด 10% ผูบังคับบัญชาชั้นสูง (ผูอนุมัติ) รับผิด 10 %
การตรวจรับการจางไมถูกตอง การกอสรางไมเป&นไปตามรูปแบบรายการ กรรมการพิจารณาผลตองรับ
ผิด 30% ผูควบคุมงานรับผิด 50% ผูบังคับบัญชาชั้นตน/กลาง (ผานงาน) รับผิด 10% ผูบังคับบัญชาชั้นสูง
(ผูอนุมัติ) รับผิด 10%
การใชเงินผิดระเบียบ ไมนําเงินรายไดเขาบัญชี หรือนําไปใชโดยผิดระเบียบ ฝ6ายการเงินรับผิด 20%
ผูบังคับบัญชาชั้นตน/กลาง (ผานงาน) รับผิด 30% ผูบังคับบัญชาชั้นสูง (ผูอนุมัติ) รับผิด 50%
คําพิพากษาฎีกาที่ 4129/2530 “กรณีผูเสียหายขับรถดวยความรวดเร็วไมใชความระมัดระวัง ถือวามี
สวนประมาทดวย ศาลจึงใหจําเลยรับผิดเพียงสองในสามสวนของคาเสียหายทั้งหมด”
จากคํ า พิ พากษาเห็ น ไดวากรณี เ จาหนาที่ ขั บ รถไปเฉี่ ย วชนกั บ รถผู เสี ย หาย และเป& น เหตุ ใ หรถของ
ผูเสียหายและรถของหนวยงานไดรับความเสียหาย หากคณะกรรมการพิจารณาไดความวาผูเสียหายมีสวนในการ
กระทําละเมิด ก็ตองหักสวนความรับผิดของเจาหนาที่ออกตามความเหมาะสม เนื่องจากการละเมิดสวนหนึ่งเกิด
จากความประมาทเลินเลอของฝ6ายผูเสียหายดวย
ตัวอย"างความรับผิดชอบตามสัดส"วน
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.72/2550 กรมสรรพากรมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ใหสรรพากรอําเภอและหัวหนางานบัญชีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ 40 และรอยละ 60 ของ
คาเสียหายทั้งหมด มีผลเป&นการเรียกคาเสียหายจนเต็มจํานวนความเสียหาย โดยมิไดนําหลักเกณฑมาพิจารณา
อันเป&นการใชดุลพินิจในการออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงใหเพิกถอนคําสั่งเฉพาะในสวนที่ใหชําระเกิน
ประกอบกับขอเท็จจริงฟTงไดวาผูบังคับบัญชามิไดมีสวนรวมในการทุจริตแตตองรับผิดในฐานะที่มิไดควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและเปWดโอกาสใหกระทําการทุจริต เมื่อคํานึงถึงความรายแรงแหงการกระทํา
ความเป& น ธรรมและความบกพรองของหนวยงาน เห็ น ควรหั กสวนความรั บ ผิ ด ออกรอยละ 80 คงเหลื อให
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบเพียงคนละรอยละ 20 ของความเสียหายทั้งหมดเทานั้น
12

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0507.2 / ว 81 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2545 เรื่องหลักเกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินที่ตองเรียกชดใชตาม
ความรับผิดทางละเมิด
13

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0804.4/ว 3986 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2550 ไดมีหนังสือใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.2/ว66
ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่องแนวทางการกําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่โดยอนุโลม
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 549/2551 แมผูฟBองคดีมิไดใชหรืออนุญาตใหพนักงานขับรถยนต
นํารถยนตไปใชสวนตัว การเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายของรถยนตของราชการจึงเกิดจากพนักงานขับรถ
โดยตรงแตเมื่อผูฟBองคดีเป&นผูขออนุญาตใชรถยนตและขออนุญาตนํารถยนตของราชการมาเก็บรักษาไวที่บานพัก
ผูฟBองคดีก็จะตองรับผิดชอบควบคุมดูแลการเก็บรักษารถยนตใหเป&นไปตามระเบียบของทางราชการ เมื่อทราบวา
พนั กงานขั บ รถคนดั งกลาวไมนํ า รถยนตมาเก็ บ รั กษาไวที่ บ านพั กก็ ต องติ ด ตามแตกลั บ ละเลยจนเป& น เหตุ ใ ห
พนักงานขับรถนํารถยนตไปใชประโยชนสวนตัวจนประสบอุบัติเหตุในเวลาตอมา ถือวาความเสียหาย สวนหนึ่ง
เกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูฟBองคดีในการควบคุมดูแลรถยนตของทางราชการผูฟBองคดีจึง
ตองรวมรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการดวย คําสั่งใหผูฟBองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการใน
อัตรารอยละ 50 ของจํานวนคาเสียหายจึงชอบดวยกฎหมายแลว
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.37/2552 กรณีกระทําโดยจงใจและไมไดเกิดจากความบกพรองของ
หนวยงาน เจาหนาที่จึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนในมูลละเมิดดังกลาวเต็มจํานวน
การพิจารณาการปฏิบัติหนาที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล"ออย"างรายแรง
คณะกรรมการตองพิจารณาวาเจาหนาที่ตองรับผิดเฉพาะกรณีไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล"ออย"างรายแรง14 หากกระทําโดยไมไดจงใจหรือประมาทธรรมดาก็ไม"ตองรับผิดเลย อยางไร
ก็ตามหากไม" ไดกระทํ าในการปฏิ บัติ หนาที่ ก็ ตองรั บผิด เป& นสวนตัว ตามกฎหมายแพงและพาณิ ชย ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 615 กําหนดวาถาการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเป&นการเฉพาะตัว โดยตองชดใชเต็ม
จํานวนและตองรับผิดในฐานะลูกหนี้รวม และจะไมนําพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯนี้มา
ใชบังคับ เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมณใหความเป&นธรรมกับเจาหนาที่และรับประกันการทํางานเฉพาะในการ
ปฏิบัติหนาที่เทานั้น
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 155/2552 ผูบังคับบัญชาไดกลาวหมิ่นประมาทผูฟBองคดีซึ่งทําใหเสียชื่อเสียง
และถูกดูหมิ่นเกลียดชัง แตเรื่องดังกลาวเป&นเรื่องสวนตัว ไมใชการกระทําละเมิดทางปกครอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1931/2518 บุรุษไปรษณียในขณะปฏิบัติหนาที่ดูหมิ่นและขัดขวางการจับกุม
ของพนักงานตํารวจถือเป&นเรื่องสวนตัว ไมเกี่ยวของกับหนวยงานที่ตองรับผิดรวมดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2512/2529 ตํารวจไปรักษาความสงบในงานบวชนาคถือเป&นการปฏิบัติหนาที่
แตเมื่ อไดดื่ ม สุ ร าจนเมาและทะเลาะกั บ ชาวบานแลวชั ก ปX น ออกมาขมขู และปX น ลั่ น โดนชาวบาน ถื อวาเป& น
เรื่องสวนตัวไมเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไมตองรับผิดรวมกับตํารวจคน
ดังกลาว
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8 “ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย
เพื่อการละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐไดถาเจาหนาที่
ไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง” และ มาตรา 10 “ในกรณีที่เจาหนาที่เป&นผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
ไมวาจะเป&นหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเป&นการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”
15

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 6 “ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่
เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเป&นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟBองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะฟBองหนวยงานของรัฐไมได”

7

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2552 ตํารวจใชกําลังขมขูผูเสียหายซึ่งแมจะเป&นเจาหนาที่ของรัฐ แตเกิด
จากเหตุสวนตัว ไมใชการกระทําโดยใชอํานาจตามกฎหมาย ศาลปกครองจึงไมมีอํานาจพิจารณาคดีนี้ได
จากคําพิพากษาเห็นไดวาการกระทําละเมิดที่มิใชจากการปฏิบัติหนาที่ คือการกระทําละเมิดที่มีสาเหตุ
มาจากเรื่องส"วนตัว ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดแตอยางใดหรือกระทําการนั้น
ในระหวางปฏิบัติหนาที่ แตการกระทํานั้นไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
คําสั่งศาลปกครองที่ 292/2552 ตํารวจไปตรวจคน จับกุม และขังผูเสียหาย เป&นการดําเนินการตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่กําหนดอํานาจไวโดยเฉพาะ ถือเป&นการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งอยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ผูเสียหายตองฟBองหนวยงาน
จะฟBองเจาหนาที่โดยตรงไมได
คําสั่งศาลปกครองที่ 199/2552 ผูฟBองคดียื่นฟBองตอศาลปกครองใหเทศบาลยกเลิ กคําสั่งระงับการ
กอสรางและหามใชอาคาร ผู ฟB องคดี จ ะยื่ น ฟB องบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งซึ่ งเป& น ผู ออกคํ า สั่ งเป& น การสวนตั ว ไมได
ตองฟBองหนวยงาน
จากคําพิพากษาสรุปไดวาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมใชการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตองรับผิด
เป&นการเฉพาะตัว ผูเสียหายตองฟBองเจาหนาที่โดยตรง จะฟBองหนวยงานไมไดและตองฟ7องคดีต"อศาลยุติธรรม
เจาหนาที่ตองรับผิดเมื่อไดกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเล"ออย"างรายแรง
จงใจ หมายถึงการกระทําโดยรูสํานึกวาการกระทํานั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นซึ่งจะ
เกิดขึ้นจากการกระทําของตน ไมวาผลเสียหายที่จะมากหรือนอยก็ตาม แมไมมีเจตนาก็ถือวาจงใจแลว แต"ถา
กระทําโดยสุจริตแต"เขาใจขอเท็จจริงผิด แสดงวาเป&นการกระทําโดยไมรูถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น จึงไมถือวา
เป&นการกระทําใหเสียหายโดยจงใจ16
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.283/2551 กรณียึดรถของกลางมาเก็บไวในบานของคนอื่นเป&นการ
จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบเมื่อไมปฏิบัติตามจนรถไดรับความเสียหาย ยอมเป&นการจงใจกระทําละเมิด
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.37/2552 กรณีผูอํานวยการโรงเรียนรูอยูแลววามีบานวางแตยัง
อนุมัติใหครูเบิกคาเชาบาน ถือเป&นกรณีจงใจทําผิดตอระเบียบราชการ
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.70/2552 โครงการขุดลอกและสรางถนนเลียบลําหวยไดรุกล้ําเขาไป
ในที่ดินของชาวบานโดยไมมีอํานาจบุกรุกและครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย ถือเป&นการจงใจทําให
ชาวบานไดรับความเสียหาย เป&นการทําละเมิดซึ่งหนวยงานของรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรา
5 วรรค 1 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
ประมาทเลินเล"ออย"างรายแรง ตองพิจารณาวาความประมาทเลินเลอนั้ นเป&นการกระทํา ที่มิใชโดย
เจตนาประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล แตเป&นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะ
เชนนั้นจําตองมีตามวิสัยและพฤติการณ สวนความประมาทเลินเลออยางรายแรงจะมีลักษณะไปในทางที่บุคคล
นั้นไดกระทําไปโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานอยางมาก โดยหากคาดหมายไดวา
ความเสียหายอาจเกิดขึ้นไดหรือหากระมัดระวังสักเล็กนอยก็คงไดคาดเห็นการอาจเกิดความเสียหายเชนนั้น17
16

จิตติ ติงศภัทิย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 มาตรา 354 ถึงมาตรา 452 , พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
เรือนแกวการพิมพ, 2526), น.178.

17

หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร 0601/087 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2540เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ
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ตัวอย"างคําพิพากษาการกระทําโดยประมาทเลินเล"ออย"างรายแรง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1789–1790/2518 กรณีโรงงานของจําเลยเผาเศษปอ ทําใหมีควันดําปกคลุม
ถนนจนมองไมเห็นทางขางหนา เป&นเหตุใหมีรถขับมาชนทายรถโจทกซึ่งจอดอยูไดรับความเสียหายซึ่งเหตุการณ
เชนนี้ เคยเกิ ดมาแลว 2-3 ครั้ งแตก็ ป ลอยปละละเลยไมเปลี่ ย นวิ ธีการเผาเศษปอ เป& นกรณี ที่จํา เลยประมาท
เลินเลออยางรายแรง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.72/2550 สรรพากรอําเภอและหัวหนางานบัญชีไมตรวจสอบเงินสด
และลงทะเบียนคุมเช็คประจําวัน อันเป&นการเปWดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชากระทําการทุจริตโดยงายดวยการ
ยักยอกเอาเงินสดไป ถือไดวาไมใชความระวัดระวังตามวิสัยซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจะพึงมีอันถือไดวาเป&นการ
กระทําที่ประมาทเลินเลออยางรายแรง
ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.214/2549 กรณีผูฟBองคดีเป&นผูบังคับบัญชาไมควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยไมตรวจสอบใบเบิกเงินที่เสนอผานตนเป&นเหตุใหเจาหนาที่ทุจริตยักยอกเงิน ถือได
วาการกระทําของผูฟBองคดีมีลักษณะเป&นการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
ในกรณีนี้จะเห็นไดวาการที่ผูบังคับบัญชาทั้งในระดับสูงและในระดับตนที่ไมควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชา
ใหปฏิบั ติหนาที่ ใหเป&น ไปตามกฎหมายอันเป&นชองทางใหผูใตบังคับบัญ ชาอาศั ยโอกาสจากการปฏิบั ติหนาที่
กระทําการทุจริต กรณีนี้ถือเป&นการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง18
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 10/2552 การที่ผูถูกฟBองคดีจะออกคําสั่งใหผูฟBองคดีซึ่งเป&นลูกจาง
ประจํารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากเหตุละเมิดได ตองปรากฏวาผูฟBองคดีมีพฤติกรรมขับรถดวยความจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงจนกอใหเกิดความเสียหาย ซึ่งการกระทําที่ถือวาเป&นความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงนั้น หมายถึงการกระทําโดยมิไดเจตนาแตเป&นการกระทําซึ่งบุคคลพึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิด
ความเสียหายขึ้นและหากใชความระมัดระวังแมเพียงเล็กนอยก็อาจปBองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิได
ใชความระมัดระวังเชนวานั้นเลย เมื่อไมปรากฏวาผูฟBองคดีขับรถดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง การ
ออกคําสั่งใหผูฟBองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว จึงเป&นคําสั่งที่ไมถูกตองตามกฎหมายตามมาตรา 10 วรรค
หนึ่งประกอบมาตรา 8 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
สวนการอางวาเป&นกรณี เหตุสุดวิสัย ซึ่งไมตองรับผิดในการกระทําละเมิดนั้น มีคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.533/2551 วินิจฉัยวาเหตุสุดวิสัยจะตองเป&นเหตุที่ไมอาจปBองกันได แมบุคคลผูตองประสบเหตุนั้นจะ
ไดใชความระมัด ระวังตามสมควรอัน พึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาระเชนนั้ นแลวก็ตาม ซึ่งหาก
สามารถปBองกันหรือหลีกเลี่ยงได ยอมไมอาจอางไดวาเป&นเหตุสุดวิสัย
ระยะเวลาการสอบขอเท็จจริงและการประชุมคณะกรรมการ
สําหรับระยะเวลาในการสอบขอเท็จจริงกําหนดวาใหคณะกรรมการเสนอผลการพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน ถัดจากวันที่ทราบคําสั่ง และขอขยายไดอีก 30 วัน19

18

สํานักงานศาลปกครอง, หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่นาสนใจ,(กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2552, หนา 24.)
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.6 /ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เรื่องหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ของหนวยการบริหารสวนทองถิ่น ขอ 3 “คณะกรรมการฯตองเสนอผลการพิจารณาตอหัวหนาฝ6ายบริหารฯภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่
ประธานกรรมการฯทราบคําสั่งแตงตั้ง แตถายังพิจารณาไมแลวเสร็จใหขออนุญาตหัวหนาฝ6ายบริหารฯเพื่อขยายเวลาดําเนินการอีกไมเกิน 30 วัน

19
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เมื่อคณะกรรมการไดสอบขอเท็จจริงเสร็จแลวตองมีการประชุมเพื่อเสนอความเห็นโดยมีกรรมการมา
ประชุ ม ไมนอยกวากึ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ถื อ เอาเสี ย งขางมากเป& น เกณฑตั ด สิ น และความเห็ น ของคณะกรรมการตอง
ประกอบดวยขอเท็จจริง ขอกฎหมาย พยานหลักฐานสนับสนุน หากเจาหนาที่คนใดมีความเห็นแยงก็ใหบันทึกใน
ทายบันทึกการสอบสวนได เพื่อใหเป&นขอมูลหลากหลาย ถูกตองและเป&นธรรมประกอบการวินิจฉัยของหัวหนา
หนวยงานกอนมีคําสั่ง20
การวินิจฉัยสั่งการของผูบริหารทองถิ่น
เมื่ อผู บริ ห ารทองถิ่ น ไดรั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการสอบขอเท็ จ จริ งความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด แลว
ใหวินิจฉัยสั่งการภายใน 15 วัน โดยตองพิจารณาสํานวนการสอบสวนอยางละเอียด หากมีประเด็นใดที่ยังมี
ปTญหาหรือคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงสอบขอเท็จจริงไมครบถวน ก็สามารถขอใหคณะกรรมการทบทวนหรือ
สอบเพิ่มเติมได เมื่ อคณะกรรมการไดดํ าเนินการจนครบถวนแลว ผู บริหารทองถิ่นจะเป& นผูวินิจฉัย สั่งการวา
การละเมิดนั้นมีผูรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไมและเป&นจํานวนเทาใด โดยผูบริหารสามารถวินิจฉัยได
โดยไมผู กมั ดอยู กับความเห็ นของคณะกรรมการและเมื่อมี คําวิ นิจ ฉัยแลวยั งไมตองแจงใหผูที่ เกี่ย วของทราบ
แตตองสงสํานวนการสอบสวนไปใหกระทรวงการคลังพิจารณากอนภายใน 7 วันนับแตวันวินิจฉัยสั่งการและสง
สําเนาสรุปผลการสอบสวนและการวินิจฉัยสั่งการใหจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน 15 วัน21
กรณีที่หน"วยงานไม"ตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ
คณะกรรมการตองพิจารณาตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไม
ตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งมีสาระสําคัญพอสรุปไดวา
ความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพยสินของหนวยงานของรัฐจากสาเหตุทั่วไป เชน อุบัติเหตุ เพลิงไหม
ทรัพยสินเสียหายหรือสูญหายซึ่งมิไดมีสาเหตุจากการทุจริตเงินขาดบัญชี หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
สําหรับราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐคาเสียหายครั้งละไมเกิน 1,000,000 บาท
หนวยงานของรัฐไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ
อยางไรก็ ต ามในเรื่ อ งที่ เ ขาขอยกเวนดั ง กลาวก็ เ ป& น หนาที่ ข องหนวยงานที่ ต องรายงานให
กระทรวงการคลังทราบทุก 3 เดือนตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
แตหากเป&นเรื่องที่ตองสงใหกระทรวงการคลังตรวจสอบก็ตองจัดสงสํานวนการสอบขอเท็จจริง โดยให
Scan เอกสารประกอบการพิจารณาและทําการบันทึกเป&นไฟล PDF และบันทึกเอกสารที่จัดทําขึ้นใหมดวย
โปรแกรม Microsoft Word รวมทั้งบันทึกขอมูลดังกลาวลงแผน CD-ROM แลวจัดสงพรอมรายงานผลการ
สอบสวนที่สงใหกระทรวงการคลังตรวจสอบโดยไมตองสงสําเนาเอกสาร22
เมื่อกระทรวงการคลังแจงผลการสอบสวนและผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบก็ใหออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใช
คาเสียหาย หากผูบริหารทองถิ่นมีความเห็นแยงกับกระทรวงการคลังตองสงเรื่องใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

20 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 15
21

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0313.6 /ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เรื่องหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ของหนวยการบริหารสวนทองถิ่น ขอ 5

22

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว 56 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่องแนวทางการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภท
สํานวนการสอบสวน
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เพื่อวินิจฉัยภายใน 7 วันนับแตวันรับทราบผล และเมื่อกระทรวงมหาดไทยไดมีคําวินิจฉัยแลว ผูบริหารทองถิ่น
ตองปฏิบัติตามผลการวินิจฉัยของกระทรวงมหาดไทยและรายงานผลใหกระทรวงมหาดไทยทราบ23
ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นไดรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแลวและแจงใหผูกระทําความผิดชดใช
เงินคาสินไหมทดแทนทันที โดยไมสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบและไมเขาขอยกเวน
ดังกลาว ถือวาไมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว จึงเป.นคําสั่งที่ไม"ชอบดวยกฎหมาย
นอกจากนี้แลวในปTจจุบันไดมีหนังสือของกรมบัญชีกลางไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตาม
ขอสั่ งการของนายกรั ฐ มนตรี ในการบั น ทึ กขอมู ล ในระบบความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด และแพง โดยตองเตรี ย ม
รายละเอียดเบื้องตนและชี้แจงขอมูลโดยการกรอกแบบฟอรมออนไลนไดที่ http://goo.gl/By2mRh อีกดวย24
การแจงผลการวินิจฉัยและการแจงสิทธิอุทธรณ
หนวยงานตองแจงผลการวิ นิ จ ฉั ย ใหเจาหนาที่ ผู กระทํ า ละเมิ ด ทราบ และเนื่ อ งจากคํ า สั่ ง ใหชดใช
คาเสียหายเป&นคําสั่งทางปกครอง หนวยงานตองแจงสิทธิการอุทธรณโดยระบุในหนังสือคําสั่งวา “หากไม"พอใจ
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ใหอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ต" อ ผู ออกคํ า สั่ ง ภายใน 15 วั น นั บแต" ไ ดรั บ ทราบคํ า สั่ ง ” 25 มี คํ า พิ พ ากษาของ
ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ 22/2546 วิ นิ จ ฉั ย วาเมื่ อ คํ า สั่ ง ใหเจาหนาที่ ข องรั ฐ ชดใชเงิ น ตามมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เป&นคําสั่งทางปกครอง หากเจาหนาที่ของรัฐ
เห็นวาเป&นคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย จะตองอุทธรณตอผูทําคําสั่งนั้นภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว เพราะคําสั่งดังกลาวเป&นคําสั่งทางปกครองที่ไมไดออกโดยรัฐมนตรีและไมมีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝ6ายปกครองไวเป&นการเฉพาะตามนัยมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
หากหนวยงานไมแจงสิทธิวาคําสั่งดังกลาวเป&นคําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณได ระยะเวลาอุทธรณก็จะ
ขยายจาก 15 วันนับแตวันทราบคําสั่งเป&น 1 ปvนับแตวันทราบคําสั่งตามาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว26
ซึ่งมีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 503/2551 ไดวินิจฉัยไววาเมื่อผูฟBองคดีไดรับทราบคําสั่งใหชําระคาเสียหายก็ตอง
อุทธรณคําสั่งดังกลาวเสียกอน แตเนื่องจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ไมไดกําหนด
ขั้นตอนการอุทธรณคําสั่งทางปกครองไวเป&นการเฉพาะ ผูฟBองคดีจึงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 3 วรรคหนึ่ง เมื่อหนังสือมิไดมีการแจงสิทธิและระยะเวลาในการยื่น
อุทธรณโตแยงคําสั่งใหผูฟBองคดีทราบผูฟBองคดีจึงสามารถยื่นคําอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งดังกลาวไดภายในหนึ่งปA
23

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0313.6 /ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เรื่องหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ของหนวยการบริหารสวนทองถิ่น ขอ 6.2 “กรณีที่หัวหนาฝ6ายบริหารฯมีความเห็นแยงกับความเห็นกระทรวงการคลังใหสงผลการตรวจสอบ
ของกระทรวงการคลังใหกระทรวงมหาดไทยภายใน 7 วันและเมื่อไดรับผลการวินิจฉัยของกระทรวงมหาดไทยใหหัวหนาฝ6ายบริหารฯ ดําเนินการออก
คําสั่ง....”

24

หนังสือของกรมบัญชีกลาง ที่ ก.ค. 0410.6/ว239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 “ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี
และไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝ6ายปกครองเป&นการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทาง
ปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว....”
26
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40 “คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีที่อาจ
อุทธรณหรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวย
ในกรณีที่มีการฝ6าฝXนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรค
หนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งปv ใหขยายเป&นหนึ่งปvนับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง”
25
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สําหรับในการพิจารณาวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําสั่งนั้นเป&นผูใด ตองเป&นไปตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 44 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ขอ 2 เชน ในกรณีผูทํา
คําสั่งเป&นผูบริหารทองถิ่น ใหผูวาราชการจังหวัดเป&นผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งนั้น
อยางไรก็ตามผูรวบรวมเห็นวาการใหเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งตองอุทธรณคําสั่งปกครองดังกลาวกอนจึงจะ
มีสิทธินําคดีไปฟBองตอศาลปกครองได นาจะไมเป&นผลดีตอตัวเจาหนาที่แตกลับเป&นการเพิ่มภาระใหกับเจาหนาที่
ที่ตองอุทธรณตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งหากพนกําหนดเวลาอุทธรณก็จะเสียสิทธิ
ในการฟBองคดีตอศาลปกครองได และแมเจาหนาที่จะยื่นอุทธรณตามที่กฎหมายกําหนดแลวก็ตาม โอกาสที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกลาวนั้นมีนอยมากหรือเป&นไปไมไดในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เจาหนาที่
กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐและหัวหนาหนวยงานไดมีคําสั่งตามมาตรา 12 ดังกลาวโดยเป&นการสั่งตาม
ความเห็ นของกระทรวงการคลังและแมผู บริห ารทองถิ่ นมีความเห็น แยงกับ กระทรวงการคลั งตองสงเรื่องให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพื่อวินิจฉัยและสั่งการและเมื่อกระทรวงมหาดไทยไดมีคําวินิจฉัยแลว ผูบริหาร
ทองถิ่นตองปฏิบัติตามผลการวินิจฉัยของกระทรวงมหาดไทยดังกลาว ดังนั้นแมเจาหนาที่จะไดยื่นอุทธรณคําสั่ง
แตในการพิจารณาอุทธรณของผูมีอํานาจพิจารณา ก็ไมอาจจะพิจารณาหรือวินิจฉัยใหมีผลแตกตางจากความเห็น
ของกระทรวงการคลังหรือกระทรวงมหาดไทยแลวแตกรณีได
การดําเนินการกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดเป.นเหตุใหบุคคลภายนอกไดรับความเสียหายแบงเป&น 2 กรณีคือ
1 กรณีผูเสียหายใชสิทธิฟ7องคดีต"อศาล
1.1 ฟ7องคดีต"อศาลยุติธรรม
ในกรณีนี้เมื่อผูบริหารทองถิ่นทราบ ก็ใหมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิ ด เพื่ อสอบสวนหาผู รั บ ผิ ด ชดใชคาสิ น ไหมทดแทนและจํ า นวนที่ ต องชดใช โดยนํ า ขั้ น ตอนที่ ใชในกรณี
เจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐมาใชบังคับโดยอนุโลม27 และใหหนวยงานรีบรวบรวมขอเท็จจริง
พยานหลักฐานและประสานขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการใหการตอสูคดี28
เนื่องจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ไดกําหนดวากรณี
เจาหนาที่ไดปฏิบัติหนาที่และกอความเสียหายใหบุคคลภายนอก หนวยงานตองรับผิดตอบุคคลภายนอก โดยตอง
ฟBองหนวยงานใหรับผิดจะฟBองเจาหนาที่ไมได แตในทางกลับกัน มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดวา
หากความเสียหายไมไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ กรณีนี้ผูเสียหายตองฟBองเจาหนาที่ และจะฟBอง
หนวยงานไมได ดั งนั้น ถาหนวยงานไดตั้ งกรรมการสอบความรั บ ผิด ทางละเมิ ด แลวและมี ความเห็ น วาความ
เสี ย หายไมไดเกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห นาที่ ของเจาหนาที่ กรณี นี้ ต องแจงใหพนั ก งานอั ย การทราบเพื่ อ จะเรี ย ก
เจาหนาที่เขามาเป&นคูความในคดี29 แตในทางกลับกันหากความเสียหายเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
และเจาหนาที่ถูกฟBองคดีนี้ดวย หนวยงานตองรีบแจงตอพนักงานอัยการเพื่อแถลงตอศาลเพื่อใหเจาหนาที่พนจาก
การเป&นคูความในคดี และขอใหพนักงานอัยการชวยเหลือทางคดีแกเจาหนาที่ดวย30

27

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 31

28

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 35

29

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 36

30

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 37
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1.2 ฟ7องคดีต"อศาลปกครอง
ในกรณีเจาหนาที่ไดทําละเมิดตอผูเสียหายและผูเสียหายไดยื่นฟBองหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ตอ
ศาลปกครอง เนื่องจากเป&น ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีล ะเมิดตามพระราชบัญ ญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (3) ซึ่งกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ในเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ดังนั้นเมื่อผูบริหารทองถิ่น
เชื่อวาความเสียหายเป&นเหตุอันเกิดมาจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ จึงตองมีการตั้งกรรมการสอบสวนหา
ผู รั บ ผิ ด ตามระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว าดวยหลั ก เกณฑการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 35 ซึ่งกําหนดวาในกรณีที่ผูเสียหายฟBองคดีตอศาล ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
โดยไมชักชา และตามขอ 31 กําหนดใหนําขั้นตอนที่ใชในกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐมาใช
บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีผูเสียหายยื่นฟBองคดีตอศาลปกครอง การดําเนินคดีในศาลปกครองของหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งพิจารณาแลวเห็นวามีนิติกรที่มีความรูความสามารถ ก็ใหดําเนินคดีในศาลปกครองไดเองจนคดี
ถึงที่สุด31 โดยไมตองสงเรื่องใหอัยการดําเนินการดังเชนกรณีถูกผูเสียหายยื่นฟBองเป&นคดีแพงตอศาลยุติธรรม
ดังนั้นในคดีปกครองนิติกรสามารถแถลงตอศาลปกครองเพื่อเรียกเจาหนาที่ผูทําละเมิดเขามาเป&นคูความ
ในคดี หรื อขอใหพนจากการเป& นคู ความในคดี ตามระเบี ยบสํา นักนายกรัฐ มนตรี ว าดวยหลั กเกณฑการปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 36 หรือ 37 ดังกลาวได
นอกจากนี้ในการใชอํานาจตามกฎหมายของหนวยงาน อาจเป&นกรณีใชอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ตนเองหรื อมอบหมายใหบุค คลอื่น กระทํา แทน ไมวาจะอยู ในฐานะ ตั วการ – ตั วแทน ผูวาจาง – ผูรั บจาง
ลูกจาง – นายจาง เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นจากการที่ผูทําการแทนไดกระทําละเมิดตอผูเสียหาย หนวยงานก็ตอง
รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนกัน ยกตั วอยางกรณี กรุงเทพมหานครซึ่งมี หนาที่ตาม
กฎหมายที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เชน การทําการ
กอสรางสาธารณูปโภค ถนน สะพาน อาจดําเนินการนั้นดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นทําการแทนได
ในกรณีนี้มีคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 17/2545 วินิจฉัยวาเอกชนผูรับจางของกรุงเทพมหานคร
ไมใชความระมั ด ระวั ง ในการกอสรางสะพานลอยเป& น เหตุ ใ หอาคารของเอกชนไดรั บ ความเสี ย หาย
กรุงเทพมหานครตองรับผิดชอบในการละเมิดดังกลาว
จากกรณีดังกลาวเห็นไดวาเมื่อผูเสียหายยื่นฟBองคดีตอศาลปกครอง ก็ตองมีการตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็ จจริงทางละเมิ ด เพื่ อพิ จ าณาวามี เจาหนาที่ ของกรุงเทพมหานครไดกระทํา ละเมิ ดตอผู เสีย หายหรือไม
เพียงใด ซึ่งแมจะมีการจางเอกชนดําเนินการแตกรุงเทพมหานครก็ยังมีอํานาจในการควบคุมการทํางานของ
เอกชนและตองตรวจสอบวาการกอสรางของเอกชนทําใหผูเสีย หายนั้น ไดรับ ความเสี ยหายหรือไม ซึ่ งการที่
กรุ ง เทพมหานครปฏิ บั ติ ห รื อ ละเลยการปฏิ บั ติ ห นาที่ ต ามกฎหมายแลวทํ า ใหผู อื่ น เสี ย หาย จึ ง มี ห นาที่ ต อง
รับผิดชอบตอผูเสียหายดั งกลาว แตในสวนที่ผูเสียหายไดยื่น ฟBองศาลปกครอง แลวศาลปกครองจะมีอํานาจ
31

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท0804.4/ว 160 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่
นร 0505/ ว 184 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 เรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การดําเนินคดีอาญา คดีแพง และคดีปกครอง
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พิจารณาคดีในประเด็นใดหรือไมเพียงใด หรือเป&นอํานาจของศาลยุติธรรม ก็อยูในอํานาจของคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่จะตองมีคําวินิจฉัยตอไป
ในกรณีหนวยงานมีความประสงคจะประนีประนอมยอมความในชั้นศาลก็ตองปฏิบัติตามหนังสือของ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ มท 0804.4/ว637 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติ
กรณีเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ซึ่งตามหนังสือระบุวาในกรณี
เจาหนาที่ไดทําละเมิดตอบุคคลภายนอก หากหนวยงานประสงคจะประนีประนอมยอมความตอหนาศาลกับ
บุคคลภายนอกจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยกอน
นอกจากนี้ในกรณีศาลไดมีคําพิพากษาแลว หากหนวยงานแพคดีหรือไดรับคาเสียหายไมเต็มตามฟBอง
หนวยงานก็ตองอุทธรณหรือฎีกากอนทุกครั้งแลวรายงานจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป32
2 กรณีผูเสียหายรองขอใหหน"วยงานชดใชค"าสินไหมทดแทน (ไม"ไดฟ7องคดีต"อศาล)
เป& นการใชสิทธิของผูเสีย หายตามพระราชบัญ ญัติ ความรับ ผิด ทางละเมิด ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
มาตรา 1133 โดยผูเสียหายไดยื่นคํารองขอใหหนวยงานชดใชคาสินไหมทดแทนโดยตรงโดยไมไดฟBองคดีตอศาล
ซึ่งเมื่อหนวยงานไดรั บคํ ารองขอแลวตองใหผูเสีย หายกรอกขอความตามแบบคํา ขอ และออกใบรั บคํ าขอให
ผู เสี ย หายเก็ บ ไวแลวดํ า เนิ น การตามระเบี ย บขั้ น ตอนตอไป 34 โดยหนวยงานตองปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงการคลังที่ กค 0410.2/ว 12 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 เรื่องการกําหนดแบบคําขอและแนวทางการ
ดํา เนิ นการกรณี บุ คคลภายนอกยื่ น คํ าขอใหหนวยงานของรั ฐ ชดใชคาสิ นไหมทดแทนจากการทํ า ละเมิ ด ของ
เจาหนาที่
เมื่อหนวยงานไดรับคําขอแลว หากเห็นวาการละเมิดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ก็ตองมีการ
ตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 3135 โดยมีการตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงและนํา
ขั้นตอนการดําเนินการในกรณีเจาหนาที่ทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐมาใชโดยอนุโลม
ในกรณีนี้หนวยงานตองพิจารณาวาผูเสียหายไดยื่นคําขอใหชดใชภายใน 1 ปvนับแตวันที่รูถึงการละเมิด
และรู ตั ว ผู พึ ง จะตองใชคาสิ น ไหมทดแทนแตไมเกิ น 10 ปv นั บ แตวั น ทํ า ละเมิ ด (คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่
572/2549) หากยื่นคําขอเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว แมหนวยงานจะพิจารณาคําขอแตหากผูเสียหายไมพอใจ
ผลการพิจารณา ก็ลวงเลยเวลาที่จะฟBองตอศาลปกครองตามที่กฎหมายกําหนดแลว
32

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.6 /ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เรื่องหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ของหนวยการบริหารสวนทองถิ่น ขอ 7

33

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 11 “ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา 5
ผูเสียหายจะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนก็ได ในการนี้หนวยงานของรัฐตองออก
ใบรับคําขอใหไวเป&นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา เมื่อหนวยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของ
หนวยงานของรัฐก็ใหมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตน
ไดรับแจงผลการวินิจฉัย”
34

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 32 “ในกรณีที่ผูเสียหายยื่น
คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน ใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เจาหนาที่มิไดสังกัด
หนวยงานใด หรือหนวยงานของรัฐแหงใดแหงหนึ่ง ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจาหนาทีห่ ลายหนวยงาน รับคําขอนั้นและ
ดําเนินการตามระเบียบนี้โดยไมชักชา”
35

อางแลวเชิงอรรถที่ 27
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ตอจากนั้น คณะกรรมการตองพิจ ารณาการชดใชคาสิ นไหมทดแทนตามประกาศกระทรวงการคลั ง
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เรื่องหลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอ
บุคคลภายนอกซึ่งกําหนดหลักเกณฑพอสรุปไดวา ใหมีการชดใชคาสินไหมทดแทน โดยมีการหักคาเสื่อมในกรณี
ทรั พยสิ น เสี ย หาย หรื อกรณีเ ป& นคาสิน ไหมทดแทนเพื่ อความเสีย หายแกรางกายหรื อชี วิ ต ซึ่ งกํ า หนดวาเป& น
คาใชจายที่ผูเสียหายตองเสียไปเป&นคารักษาพยาบาลใหชดใชเทาที่จายจริงตามความจําเป&นแตไมเกิน 50,000
บาท คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางเจ็บป6วย คาชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพ
ในการทํางานของอวัยวะ คาปลงศพ คาขาดไรอุปการะ ซึ่งการชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวจะตองใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐเป&นผูพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหกระทําภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานผลการ
สอบสวน และใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนและแจงผลการวินิจฉัยแกผูเสียหาย
ทราบโดยเร็ว แตถาผูเสียหายไมพอใจในผลการวินิจฉัย ผูเสียหายมีสิทธิฟBองคดีตอศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
ที่มีอํานาจพิจารณาคดีภายใน 90 วันนับตั้งแตวันที่ผูเสียหายไดรับแจงผลการวินิจฉัย คาสินไหมทดแทนที่เกินกวา
ที่กําหนดหรือนอกเหนือจากประกาศนี้ ใหหนวยงานของรัฐทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูกํากับ
ดู แลองคกรปกครองสวนทองถิ่ น เป& น รายกรณี ไป โดยมี ห นั งสื อกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0804.4/ ว 144
ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง
ดังกลาวและเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาคําขอตามหลักเกณฑดังกลาวเสร็จแลว ตองสงสํานวน
การสอบสวนใหกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบดวย
ในกรณีที่หนวยงานตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูเสียหาย ก็ใหคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยใน
กรณี ผิ ด นั ด นั บ แตวั น ที่ ไ ดกระทํ า ละเมิ ด จนถึ ง วั น ชํ า ระคาเสี ย หายใหแกผู เสี ย หายดวยตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 34
วรรคสอง
การแจงสิทธิการฟ7องคดีต"อศาล
เมื่อหนวยงานไดสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสร็จแลว ตองแจงผลการวินิจฉัยใหผูเสียหาย
ทราบ หากเป&นกรณีการกระทําละเมิดซึ่งอยูในอํานาจการวินิจฉัยของศาลปกครอง หนวยงานตองแจงผลการ
วินิจฉัยและสิทธิการฟBองคดีใหผูเสียหายทราบโดยทําเป&นหนังสือระบุวา “ถาหากท"านประสงคจะฟ7องโตแยง
คําวินิจฉัยเรื่องดังกล"าวใหทําเป.นคําฟ7องเป.นหนังสือยื่นต"อศาลปกครองภายใน 90 วันนับแต"ไดรับหนังสือนี้”
ซึ่งเป&นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 4936 โดยหาก
ไมไดระบุวิธียื่นคําฟBองและระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟBองตอศาลใหผูเสียหายทราบ ผลตามกฎหมายจะทําให
ระยะเวลายื่นคําฟBองตอศาลซึ่งมีกําหนดนอยกวา 1 ปv ขยายเป&น 1 ปv ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯดังกลาว37 ซึ่งในกรณีนี้แตกตางจากกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดต"อหน"วยงานของรัฐ หนวยงาน
ตองมีคําสั่งใหเจาหนาที่อุทธรณคําสั่งใหชําระเงินกอนภายใน 15 วัน จึงจะมีสิทธิฟBองตอศาลปกครอง38
36

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 49 “การฟBองคดีปกครองจะตองยื่นฟBองภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟBองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟBองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือไดรับแตเป&น
คําชี้แจงที่ผูฟBองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเป&นอยางอื่น”
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 50 “คําสั่งใดที่อาจฟBองตอศาลปกครองได ใหผูออกคําสั่งระบุ
วิธีการยื่นคําฟBองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟBองไวในคําสั่งดังกลาวดวย
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การเรียกใหเจาหนาที่ชําระค"าสินไหมทดแทนใหกับหน"วยงานของรัฐ
วิธีการและขั้นตอนการเรียกใหเจาหนาที่ชดใชค"าสินไหมทดแทน
การที่เจาหนาที่ไดกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ต"อหน"วยงานของรัฐโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการสอบขอเท็จจริงจนแลวเสร็จและทราบตัวผูตองรับผิดและจํานวน
เงินที่ตองชดใชแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้
1 กรณีเจาหนาที่ไดกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ แบงเป&น
- เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามปกติ เชน การขับรถยนตเกิดอุบัติเหตุเป&นผลใหรถของหนวยงานไดรับความ
เสียหาย
- เจาหนาที่ใชอํานาจตามกฎหมาย เชนการตรวจรับงานจางไมถูกตองเป&นเหตุใหหนวยงานไดรับความ
เสียหาย
ใหหนวยงานออกคําสั่งใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชค"าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กําหนดโดยไมตอง
ฟBองคดีตอศาล39 ซึ่งการออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนจากการปฏิบัติหนาที่นี้ หากเจาหนาที่ไม
ปฏิบัติตามคําสั่งก็ตองออกหนังสือเตือนใหชําระภายในเวลาที่กําหนดไม"นอยกว"า 7 วัน ซึ่งหากไมปฏิบัติตาม
หนวยงานก็อาจใชมาตรการทางปกครองยึด อายัด ทรัพยสินของเจาหนาที่เพื่อนํามาขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้
ได สวนการใชมาตรการบังคับทางปกครองก็ใหใชกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม40 ซึ่ง
การออกหนังสือเตือนใหชําระภายในกําหนดไมนอยกวา 7 วันนี้ถือเป&นเงื่อนไขที่สําคัญ กอนจะดําเนินการใช
มาตรการบังคับทางปกครองตอไป
2 เจาหนาที่ไดกระทําละเมิดโดยไม"ไดเป.นการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้หนวยงานตองฟBองรองเป&นคดีตอ
ศาลยุติธรรมโดยไมมีอํานาจออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนดังเชนขอ 1 (แตในทางปฏิบัติผูรวบรวมมี
ความเห็นวาควรออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชกอนซึ่งหากเจาหนาที่ยินยอมชดใชก็เป&นการลดขั้นตอนการปฏิบัติ)
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 836/2547 เจาหนาที่ขับรถของหนวยงานไปเกิดอุบัติเหตุและรถไดรับความ
เสียหาย การขับรถชนกับผูเสียหายถือเป&นการปฏิบัติหนาที่ตามปกติของพนักงานขับรถ ไมใชเป&นการปฏิบัติ
หนาที่จากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย
หรือปฏิบัติลาชาเกินสมควร ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ในกรณีที่ปรากฏตอผูออกคําสั่งใดในภายหลังวา ตนมิไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่งใหผูนั้นดําเนินการแจงขอความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งใหผูรับคําสั่ง
ทราบโดยไมชักชาในกรณีนี้ใหระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟBองเริ่มนับใหมนับแตวันที่ผูรับคําสั่งไดรับแจงขอความดังกลาว
ถาไมมีการแจงใหมตามวรรคสองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟBองมีกําหนดนอยกวาหนึ่งปv ใหขยายเวลาสําหรับยื่นคําฟBองเป&นหนึ่งปvนับแตวันที่
ไดรับคําสั่ง"
38

อางแลวเชิงอรรถที่ 25
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 12 “ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐได
ใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด”
39

40

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 57 “คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระ
โดยถูกตองครบถวนใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน
เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผู นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน
วิธีการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือ
ขายทอดตลาดใหเป&นไปตามที่กําหนดในกฎ กระทรวง”
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มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 41 ศาลปกครองไม"มีอํานาจพิจารณา จึงตองฟBองคดีตอศาลยุติธรรม ซึ่งจากคําพิพากษา
ดังกลาวสรุปไดวาในกรณีนี้หนวยงานอาจออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 12 และใชมาตรการบังคับทางปกครองได หรือจะใชสิทธิฟBอง
เรียกคาเสียหายจากเจาหนาที่ตอศาลยุติธรรมก็ไดเชนกัน
การใชสิทธิไล"เบี้ยของหน"วยงานของรัฐ
กรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกจากการปฏิบัติหนาที่และหนวยงานของรัฐไดชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกไปแลว (จากการที่ผูเสียหายยื่นคําขอตอหนวยงานหรือยื่นฟBองตอศาล)
หนวยงานของรั ฐ มี สิ ทธิ ที่จ ะออกคํ า สั่ งเรี ย กใหเจาหนาที่ ผู ทํ า ละเมิ ด ชํ า ระเงิ น ไดภายในเวลาที่ กํา หนดไวใน
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 มาตรา 1242 โดยเรียกไดเฉพาะในกรณีเจาหนาที่
ไดกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเล"ออย"างรายแรงเทานั้น
ในกรณีนี้ ผูรวบรวมเห็ นวาแมจะเป& นการกระทํา ละเมิดที่ จงใจหรื อประมาทเลิ นเลออยางรายแรงแต
ผูเสียหายก็ไมมีสิทธิฟBองใหเจาหนาที่ของรัฐผูกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ใหรับผิดเป&นการสวนตัวได เพราะ
มีบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติหามมิใหฟBอง
เจาหนาที่ของรัฐเป&นการสวนตัวดังนั้นจึงเห็นไดวาการกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
เป&นเพียงเหตุใหหน"วยงานของรัฐใชสิทธิไล"เบี้ยไดเทานั้น
เมื่อพิจารณาตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ซึ่ง
บัญญัติวา “ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา 8
หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชําระเงิน
ดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด” จึงเห็นไดวาการออกคําสั่งใหเจาหนาที่ใชเงินตามมาตรา 12 สามารถดําเนินการ
ไดทั้งกรณีเจาหนาที่ทําละเมิดต"อหน"วยงานของรัฐและกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดต"อบุคคลภายนอก
การผ"อนชําระ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 13 กําหนดใหเจาหนาที่ซึ่ง
ตองรั บ ผิด ตามมาตรา 8 และมาตรา 10 สามารถผอนชํ าระคาสิน ไหมทดแทนได โดยคํ า นึงถึงรายได ฐานะ
ครอบครัว ความรั บผิ ด ชอบ และพฤติ การณอื่น ๆประกอบดวย นอกจากนี้ห นวยงานตองปฏิ บัติ ต ามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.6/ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เรื่องหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ขอ 9 ซึ่งมีเนื้อหาสําคัญคือ
หากเจาหนาที่ไมสามารถชําระเงินไดในคราวเดียวก็ใหผอนชําระไดเป&นรายเดือน ทุกเดือนในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 20 ของรายไดรายเดือน แตตองไมใชกรณีกระทําโดยทุจริต โดยตองทําเป&นสัญญารับสภาพหนี้และใหมี
ผูค้ําประกันหรือวางหลักประกัน และหนวยงานตองรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบทุก 3 เดือน
41

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9“ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่อง
ดังตอไปนี้… (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายหรือจากกฎ คําสั่งปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควร”
42
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การใชมาตรการบังคับทางปกครอง
หากหนวยงานของรัฐมีคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน แตเจาหนาที่ไมชดใช
ตามคําสั่งดังกลาว หนวยงานของรัฐอาจดําเนินการฟBองคดีตอศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแลวแตกรณีซึ่งจะ
กลาวตอไป โดยตองดําเนินการภายในอายุความที่กําหนดไวใน มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 นอกจากนี้หนวยงานยังมีอํานาจใชมาตรการบังคับทาง
ปกครอง โดยการยึดหรืออายัดทรัพยสินของเจาหนาที่และนําออกขายทอดตลาด เพื่อนําเงินที่ไดมาชดใชคา
สินไหมทดแทนไดเลยโดยไมตองฟBองตอศาลตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 5743
การใชมาตรการบังคับทางปกครอง หนวยงานตองปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.3/ว 916 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ซึ่งใหนําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึด อายัด
และขายทอดตลาดทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 ซึ่งเป&นแนวปฏิบัติการยึด อายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพยสินของผูคางชําระภาษี มาเทียบเคียงปฏิบัติโดยอนุโลม
นอกจากนี้มีหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท. 0804 /ว 125 ลงวันที่ 30 มกราคม
2547 ใหหนวยงานปฏิบัติตามบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ 494/2545 เรื่องสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง ซึ่งคณะกรรมการฯได
วินิจฉัยวาการใชมาตรการบังคับทางปกครองแมไมไดกําหนดอายุความไว แตก็ควรดําเนินการดวยความรวดเร็ว
เทาที่จําเป&น หากไมมีกําหนดเวลาเลย ก็อาจกอใหเกิดภาระตอประชาชนมากเกินไปและเมื่อพิจารณาจากมาตรา
57 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวที่ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาปฏิบัติโดยอนุโลม
ก็ควรจะดําเนินการใหเสร็จภายใน 10 ปAนับแตหนวยงานของรัฐไดออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชเงิน
อยางไรก็ตามผูรวบรวมเห็นวาอาจมีปTญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูปฏิบัติไมมีความชํานาญในการดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องการยึด อายัดทรัพยสินเพื่อนํามาขายทอดตลาด
แตกตางจากเจาพนักงานบังคับคดีซึ่งมีความชํานาญในการดําเนินการดังกลาวจึงอาจเกิดความผิดพลาดอันเป&น
เหตุใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มตามจํานวน หรือเจาหนาที่ตองกลายเป&น
ผูรั บผิ ดเองเนื่ องจากการปฏิ บัติ หนาที่ โดยไมถูกตองตามกฎหมายได สิ่ งที่ พอจะทํ าไดอาจเป& น เพี ยงสืบ หาวา
เจาหนาที่ผูทําละเมิดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงใดและก็ทําหนังสือขออายัดที่ดินแปลงดังกลาวตอสํานักงานที่ดิน
ทําใหที่ดินแปลงนั้นไมสามารถทําการโอนกรรมสิทธิ์กันตอไปไดจนกวาจะไดชดใชคาเสียหายใหกับหนวยงานกอน
ในกรณีที่เ จาหนาที่ ผูทํา ละเมิด เกษี ยณอายุร าชการ พนจากตํ าแหน"ง หรือลาออก หนวยงานก็ยั ง
สามารถออกคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนไดและหากเจาหนาที่ไมยอมชดใชคาเสียหาย หนวยงานก็มี
อํานาจใชมาตรการบังคับทางปกครองได แตหากเจาหนาที่ผูนั้นไดตายแลวยอมไมสามารถใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองได
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 154/2541 วินิจฉัยวาแมผูถูกฟBองคดีจะออกจากราชการไปแลว ก็ยัง
ไมพนความรับผิดในผลแหงละเมิดที่ตนไดกระทําไปในการปฏิบัติหนาที่ ผูฟBองคดีซึ่งเป&นหนวยงานของรัฐมีสิทธิ
เรียกรองใหผูถูกฟBองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนและมีอํานาจออกคําสั่งใหชําระเงินไดตามมาตรา 10 ประกอบ
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ได
43
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 157/2546 วินิจฉัยวาผูฟBองคดีมีอํานาจออกคําสั่งใหผูถูกฟBองคดีซึ่งเป&น
ผูจัดการสถานธนานุบาลชําระเงินได ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 ไดและมีอํานาจเรียกใหปลัดเทศบาล ซึ่งพนจากตําแหนงหนาที่เพราะเกษียณอายุราชการแลวชําระ
เงินไดเชนเดียวกัน
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 416/2546 ที่วินิจฉัยวาการที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอนุมัติจัดจาง
การกอสรางทางหลวงชนบทดวยวิธีพิเศษ ซึ่งมีราคาคาจางสูงกวาราคาต่ําสุดที่มีผูเสนอราคาในการประกวดราคา
ซึ่งถูกนายกฯ ผูนั้นยกเลิก เป&นการกระทําละเมิดตอผูฟBองคดีซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จึงเป&นกรณีที่อาจออกคําสั่ง
ตามมาตรา ๑๒ แหง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ใหเจาหนาที่ชําระเงิน
เพื่อชดใชคาสินไหมทดแทนได แตเมื่อปรากฏวาความเป&นเจาหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดสิ้นสุดลง
เพราะความตาย ทํ าใหหนวยงานของรั ฐไมสามารถออกคํ า สั่ งทางปกครองไดแลว ผู ฟB อ งคดี จึ ง ไมสามารถใช
มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แหง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2542 ได
เชนกัน กรณีจึงอยูในเงื่อนไขที่ผูฟBองคดีจะตองฟBองคดีนี้เพื่อบังคับตามสิทธิเรียกรองตอศาลปกครอง
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 362/2550 วินิจฉัยวาเมื่อเจาหนาที่ไดถึงแกกรรม หนวยงานยอมไมอาจใช
มาตรการบังคับทางปกครองตอเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด จึงตองใชสิทธิทางศาลเพื่อขอบังคับตามสิทธิเรียกรอง
อันมีตอเจาหนาที่เจามรดก โดยขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหทายาทโดยธรรม ใชเงินหรือสงมอบทรัพย
มรดกใหแกผูฟBองคดี อันเป&นคําบังคับตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 มาตรา 72(3)44 โดยการฟBองใหศาลปกครองพิพากษาหรือมีคําสั่งใหทายาทของเจาหนาที่ชําระคาสินไหม
ทดแทนภายในหนึ่งปvนับแตวันที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจาหนาที่ตามมาตรา
1754 วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กรณีผูบริหารทองถิ่นมีส"วนร"วมในการกระทําละเมิด
การแตงตั้ งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิ ดในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นซึ่งเป&นหัวหนา
หนวยงานมีสวนรวมในการกระทําละเมิด มีแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0804.4/ว 1775 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2550 ที่ใหปฏิบัติตามแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 326/2550
กรณีหัวหนาหนวยงานเป&นผูทําละเมิด ซึ่งสรุปไดวาเป&นกรณีการแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงไม"เหมาะสมที่
หัวหนาหนวยงาน เชน นายกเทศมนตรีจะมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการเอง เพราะนายกเทศมนตรีมีสวนไดเสียในการ
ละเมิดและมีสวนตองรวมรับผิดตามระเบียบสํานักนายกวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 1245 จึงใหผูวาราชการจังหวัดซึ่งเป&นผูกํากับดูแลเทศบาลเป&นผูออกคําสั่ง
แตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงทางละเมิด
44

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 72 “ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (3) สั่งใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการโดยจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ
ไวดวยก็ได ในกรณีที่มีการฟBองเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือการฟBองเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง”
45

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 12 “ถาผูมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการตามขอ 8 ขอ 10 ขอ 11 ไมดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแตงตั้งกรรมการโดยไมเหมาะสมใหปลัดกระทรวง
ปลัดทบวงหรือรัฐมนตรีซึ่งเป&นผูบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผูมีอาํ นาจแตงตั้งนั้นไดตามที่เห็นสมควร”
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ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นไดผูกระทําละเมิดโดยอาจเป&นกรณีไดกระทําละเมิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย กระทําโดยทุจริตหรือเป&นกรณีเจาหนาที่ใตบังคับบัญชาไดกระทําละเมิดโดยทุจริต ซึ่งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.6/ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เรื่องหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ขอ 3 กําหนดวา “ในกรณีทุจริตให
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพิจารณาวาผูบังคับบัญชาชั้นเหนือที่ควบคุมเจาหนาที่ที่
กระทําทุจริตนั้นทุกชั้น รวมทั้งหัวหนาฝKายบริหารฯ เป&นผูรวมรับผิดชอบในกรณีดังกลาวดวย” ดังนั้นจึงเห็นได
วาในกรณีเจาหนาซึ่งเป&นผูใตบังคับบัญชาไดกระทําละเมิดดวยการทุจริต ผูบริหารทองถิ่นก็ตองกันรับผิดรวมกับ
เจาหนาที่ในการละเมิดนั้นดวย
มีปTญหาในทางปฏิบัติวาใครจะเป&นผูมีอํานาจในการออกคําสั่งใหเจาหนาที่และผูบริหารทองถิ่นซึ่งได
กระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดที่ 22/2546 ไดวินิจฉัยวาคําสั่งเรียกให
เจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
2539 เป.นคําสั่งทางปกครอง ดังนั้นการมีคําสั่งตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ในเรื่องของความไมเป&นผูมีสวนไดเสียมาพิจารณาดวย ประกอบกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาคณะพิเศษที่ 471/2549 วินิจฉัยวา “หัวหนาหนวยงานเป&นผูตองรับผิดจากการกระทําละเมิดดวยจึงถือ
ไดวาเป&นกรณีที่เจาหนาที่ที่มีอํานาจทําคําสั่งทางปกครองเป&นคู"กรณีเสียเอง ยอมไมสามารถทําการพิจารณาคําสั่ง
ทางปกครองไดตามมาตรา 13 (1) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยเป&นผูมี
สวนไดเสีย และมีพฤติการณที่มีสภาพรายแรงอันตรายทําใหเกิดการพิจารณาทางปกครองไมเป&นกลางไดตาม
มาตรา 1646 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้นการออกคําสั่งใหตนเองและเจาหนาที่รับผิดชอบชดใชคาสินไหม
ทดแทนคําสั่งดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย หนวยงานตองเสนอใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปทราบและมี
คําสั่งตอไปโดยนํา กฎกระทรวงฉบับ ที่ 4 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยดําเนินการเพิกถอนและออกคําสั่งใหมพรอมแจงสิทธิอุทธรณให
คูกรณีทราบตามขั้นตอนทางกฎหมาย”
ในกรณีที่ผูบริหารสวนทองถิ่นเป&นผูกระทําความละเมิดตอองคกรปกครองทองถิ่นเสียเอง เมื่อไดมีคําสั่ง
ใหชดใชคาสินไหมทดแทนหากผูบริหารทองถิ่นประสงคจะอุทธรณโตแยงคําสั่งก็ตองยื่นอุทธรณตอเจาหนาที่ผูทํา
คําสั่งซึ่งกําหนดไวโดยเฉพาะ จากกรณีดังกลาวขางตนเป&นกรณีใหผูวาราชการจังหวัดเป&นผูออกคําสั่ง ผูบริหาร
ทองถิ่ น ก็ ต องยื่ น อุ ทธรณตอผู วาราชการจั งหวั ด และผู มี อํ า นาจในการพิ จ ารณาอุ ทธรณก็ คื อรั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ขอ 2 (11)47

46

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง “ในกรณีมีเหตุอื่นใด นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 13 เกี่ยวกับ
เจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเป&นกลาง
เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไมได”
47
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ขอ ขอ 2 “การพิจารณาอุทธรณ
คําสั่งทางปกครองในกรณีที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่งไมเห็นดวยกับคําอุทธรณใหเป&น อํานาจของเจาหนาที่ ดังตอไปนี้ … (11) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเป&นผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดหรือในฐานะราชการในสวนภูมิภาค”
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การฟ7องคดีต"อศาล
ตามที่ไดกลาวไวแลววาอาจมีกรณีที่หนวยงานของรัฐใชสิทธิฟBองเจาหนาที่ตอศาลหรือหนวยงานของรัฐ
ถูกผูเสียหายยื่นฟBองคดีตอศาล หรือเจาหนาที่ฟBองหนวยงานของรัฐตอศาล ไมวาจะเป&นศาลยุติธรรมหรือศาล
ปกครอง จึงตองมีการศึกษาเรื่องอํานาจการพิจารณาของศาลเพื่อประโยชนในการนําไปปฏิบัติตอไป
กรณี เจาหนาที่ กระทํา ละเมิ ด ตอบุ คคลภายนอกซึ่ งเป& นผู เสี ยหายแลวหนวยงานของรั ฐ ไมยอมชดใช
คาเสี ยหายหรือชดใชไมเต็มตามจํ านวนที่ผูเสียหายเรี ยกรอง ผู เสีย หายตองพิ จารณาอํา นาจศาลเพื่อยื่ นฟBอง
เจาหนาที่ตอศาลใหถูกตองตามกฎหมาย
ศาลปกครอง มี อํา นาจพิ จ ารณากรณี เ จาหนาที่ ของรั ฐ กระทํ า ละเมิ ด อั น เกิ ด จากการใชอํ า นาจตาม
กฎหมาย กฎ คําสั่งทางปกครอง หรือจากการละเลยตอหนาที่ที่ตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (3)48
ศาลยุติธรรม มีอํานาจพิจารณากรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดมิใชจากการปฏิบัติหนาที่ หรือเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ แตมิใชการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากการออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจาก
การละเลยที่กฎหมายใหปฏิบัติหรือการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
ตัวอย"างคําพิพากษาศาลปกครองและคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหว"างศาล
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 17/2545 ไดวินิจวาการที่จําเลยที่ 2 ซึ่งเป&นบริษัทเอกชน
โดยการวาจางของกรุงเทพมหานครซึ่งเป&นจําเลยที่ 1 ไดลงมือขุดเจาะเสาเข็มเพื่อทําการหลอเสาตอมอของ
สะพานลอยสําหรับคนเดินขาม ซึ่งจําเลยที่ 2 ไดกระทําโดยไมใชความระมัดระวังเยี่ยงวิญUูชนทั่วไปจะพึงใช
ความระมัดระวังเป&นเหตุใหอาคารรานคาของโจทกไดรับความเสียหาย ผนังตึกและฝBาเพดานแตกราวเป&นทางยาว
หากจะซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมตองใชเงินจํานวน 20,000 บาท เป&นการกลาวอางวาจําเลยที่ 2 กระทํา
การกอสรางโดยประมาทอันเป&นการกระทําทางกายภาพ ซึ่งลักษณะคดีไมอยูในอํานาจของศาลปกครองตาม
พระราชบั ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (3) แตอยู ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ฉะนั้นศาลแพงธนบุรีจึงมีอํานาจในการออกหมายเรียกกรุงเทพมหานคร
เขามาเป&นจําเลยรวม รับผิดตอโจทกเฉพาะกรณีที่เกิดจากการกระทําทางกายภาพเทานั้น สวนขอหาอื่นอันมี
ลักษณะเป&นคดีปกครองซึ่งไมอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม ศาลแพงธนบุรีจึงไมอาจเรียกกรุงเทพมหานครเขามา
เป&นจําเลยรวมได
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ที่ 1/2546 ไดวินิจวากรุงเทพมหานครซึ่งเป&นหนวยงานทาง
ปกครองไดใชอํานาจตามกฎหมายโดยปฏิบัติหนาที่กรณีมีหนาที่จัดใหมีถนน แลวกระทําละเมิดจากการสรางถนน
รุกล้ําเขาไปในที่ดินเอกชนนั้น ถือเป&นการใชอํานาจทางปกครองไมใชการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ จึงอยูในอํานาจ
พิจารณาของศาลปกครอง
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 836/2547 ซึ่งเป&นกรณีเจาหนาที่ขับรถของหนวยงานไปเกิดอุบัติเหตุและรถ
ไดรับความเสียหาย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยวาเจาหนาที่ขับรถยนตชนกับผูเสียหายถือเป&นการปฏิบัติ
หนาที่ตามปกติของพนักงานขับรถ มิไดเป&นการกระทําที่เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่ง
ทางปกครอง หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ซึ่งในกรณีนี้การขับรถยนต
48
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มิใชการกระทําละเมิดทางปกครองดังนั้นผูเสียหายตองฟBองคดีตอศาลยุติธรรมเนื่องจากศาลปกครองไมมีอํานาจที่
จะรับฟBองคดีไวพิจารณาตามมาตรา 106 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 254249
จากคํ า พิ พากษาศาลปกครองดั งกลาวเห็ น ไดวากรณี เ จาหนาที่ ขับรถชนซึ่ งถื อเป& นการปฏิ บั ติ ห นาที่
ตามปกติ ไมใชการทํ าละเมิดทางปกครองจนเป& นเหตุ ใหเกิ ดความเสี ยหาย กรณี นี้ผูเสียหายอาจยื่นคํา ขอตอ
หนวยงานใหชําระคาเสียหาย เมื่อหนวยงานพิจารณาตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 แลวแจงคาเสียหาย (มีบางกรณีหนวยงานอาจเห็นวาหนวยงานไมตองรับผิดเพราะไมใชเรื่องการ
ปฏิบัติหนาที่ แตเจาหนาที่ตองรับผิดเป&นสวนตัว) แตผูเสียหายไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงาน ในกรณีนี้
ผูเสียหายตองฟBองคดีตอศาลยุติธรรม
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 282-283/2551 เจาหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติกลาวหาวา
ผูฟBองคดีไดรถยนตมาโดยการกระทําผิด จึงยึดไวเป&นของกลางและครอบครองไว แตเมื่ออัยการมีคําสั่งเด็ดขาด
เห็นควรสั่งไมฟBองผูฟBองคดีจึงขอรับรถยนตคันดังกลาวคืน ปรากฏวารถยนตไดรับความเสียหายและอยูในสภาพที่
เสื่อมสภาพ หรือเสื่อมความนิยม ผูฟBองคดีจึงฟBองเรียกคาเสียหาย ศาลวินิจฉัยวาเจาหนาที่ตํารวจซึ่งมีอํานาจยึด
รถยนตของกลางไวจะตองใชความระมัดระวังตรวจตราของกลางใหอยูตามสภาพเดิมและตองทําบัญชีของกลาง
ไวเป&นหลักฐานตามระเบียบ การที่รถยนตของกลางไดรับความเสียหายในชวงเวลาที่อยูในความดูแลรักษาของ
เจาหนาที่ถือเป&นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ อันเป&นการละเมิดตอเจาของรถยนตที่ถูกยึด ตอง
รับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนเป&นคาใชจายในการเปลี่ยนเกียรและคลัตช รวมทั้งคาซอมแซมเครื่องยนตและ
คาเสียหายจากการที่ตัวถังรถมีรองรอยขูดขีดและการที่ปลอยปละละเลยไมดูแลรักษารถยนตตามระเบียบเป&น
เหตุใหอุปกรณในรถยนตไดรับความเสียหายและสูญหายดวยนั้น จึงตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายโดยชดใช
ราคาอุปกรณรถยนตที่เสียหายและสูญหาย
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 10/2546 กรุงเทพมหานครทําถนนแลวล้ําเขาไปในที่ดินของ
ผูอื่นกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของที่ดินเป&นการละเมิดจากการปฏิบัติหนาที่
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 830/2548 ไดวินิจฉัยวาคําสั่งของผูบริหารทองถิ่นที่สั่งใหรองผูบริหารทองถิ่น
พนจากตําแหนงดังกลาวเป&นคําสั่งทางปกครอง จึงอยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมาย หาใชการกระทําทาง
การเมืองแตอยางใดไม
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 416/2546 การที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอนุมัติใหมีการจัดจาง
กอสรางทางหลวงชนบทดวยวิธีพิเศษซึ่งมีราคาคาจางสูงกวาราคาต่ําสุดที่มีผูเสนอราคาเป&นการกระทําละเมิด
ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.47/2546 ในกรณีที่เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลประมาท
เลินเลอในการจัดทําเอกสารการสอบราคาและสัญญาจางกอสรางถนนทําใหองคการบริหารสวนตําบลตองจาย
คาจางสูงกวาความเป&นจริง โดยกําหนดคาปรับผูรับจางต่ํากวาขอกําหนดในประกาศสอบราคาตามโครงการ
กอสราง เป&นการกระทําละเมิดจากการปฏิบัติหนาที่
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 106 “สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา
11 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ในคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเป&น
สิทธิฟBองคดีตอศาลยุติธรรม”
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คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 208/2545 ในกรณีกรุงเทพมหานครซึ่งมีหนาที่ในการบํารุงรักษาบาทวิถี แต
กลับละเลย ปลอยใหเป&นรองหลุมลึก เป&นเหตุใหผูเสียหายขับรถจักรยานยนตตกหลุมไดรับอันตรายแกรางกาย
และทรัพยสิน อยูในอํานาจการพิจารณาของศาลปกครอง
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 1/2552 หนวยงานมีหนาที่บํารุงทางบก ทางน้ํา และจัดใหมี
แสงสวางบนทางดังกลาว แตกลับละเลยไมดูแลตรวจสอบความปลอดภัย ปลอยใหไฟฟBารั่วไหลลงบนลวดสลิงจน
เป&นเหตุใหมีผูเสียชีวิตจากการถูกไฟดูด ถือเป&นการละเมิดอันเกิดจากการละเลยการปฏิบัติหนาที่ที่ใหปฏิบัติ ตาม
มาตรา 9 วรรคแรก (3) ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ระยะเวลาในการฟ7องคดีปกครอง
กรณีผูเสียหายยื่นฟ7องหน"วยงานต"อศาลปกครอง ซึ่งเป&นการฟBองเรียกคาเสียหายหรือขอใหหนวยงาน
ชดใชคาสิ น ไหมทดแทนจากการกระทํ า ละเมิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิจ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 51 ซึ่งไดบัญญัติวาการฟBองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ใหผูเสียหายยื่นฟBอง
ภายในหนึ่งปA นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟBองคดี แตไมเกินสิบปAนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟBองคดี
ดังนั้นผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
อันเป&นขอพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่นหรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) จึงตองยื่นฟBองตอศาล
ปกครองเพื่อใหศาลมีคําพิพากษาใหหนวยงานทางปกครองชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิด ภายใน
หนึ่งปAนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟBองคดี
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 225/2552 วินิจฉัยวาการที่ผูฟBองคดีฟBองวาเจาหนาที่ของการทางพิเศษแหง
ประเทศไทยไมยอมรับหนังสืออุทธรณคําสั่งไมผานการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคาของผูฟBองคดีใน
วันที่ 26 ธันวาคม 2551 เป&นการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติทําใหผูฟBองคดีไดรับความ
เสียหาย ขาดโอกาสเขาเสนอราคา ขาดรายไดจากการทํางานจางและเสียคาใชจายในการซื้อแบบ คาธรรมเนียม
ค้ําประกันงานและคาใชจายในการติดตอ จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟBองคดีชดใชคาเสียหายจาก
การละเลยตอหนาที่ กรณีนี้เป&นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ถือ
วาผูฟBองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟBองคดีในวันที่ 26 ธันวาคม 2551 การที่ผูฟBองคดีนําคดีมาฟBองตอศาล
ปกครองชั้นตน ในวันที่ 5 มกราคม 2552 จึงเป&นการฟBองภายในกําหนดเวลาการฟBองคดีคือ 1 ปv ตามมาตรา 51
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 536/2551 ผูฟBองคดีไดยื่นฟBองกรุงเทพมหานครซึ่งมีคําสั่งใหผูฟBองคดีระงับ
การใชอาคารพิพาทโดยไมชอบดวยกฎหมายนั้น ทําใหผูฟBองคดีไดรับความเสียหาย จึงขอใหศาลพิพากษาให
ผูถูกฟBองคดีชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย กรณีจึงเป&นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แมผูฟBองคดีไดรูหรือควรรูวาผูถูกฟBองคดีที่ 2 มีคําสั่ง
ใหระงับการใชอาคารจนกวาจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 อันเป&นวันที่
ผูฟBองคดีอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ แตเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ไมไดวินิจฉัย
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อุทธรณและแจงคํ าวินิจฉัย อุทธรณใหผูฟBองคดีทราบภายในเจ็ ดสิบวันนั บแตวันที่ ผูฟBองคดี ไดยื่นอุทธรณตาม
มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 จึงตองถือวาเหตุ
แหงการฟBองคดีและผูฟBองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟBองคดีนี้คือ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2550 และผูฟBองคดี
ชอบที่จะยื่นฟBองคดีนี้ภายในหนึ่งปAนับแตวันดังกลาว คือภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2551 โดยมิตองรอคําวินิจฉัย
อุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ อีกตอไป แมวาตอมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ จะมีคํา
วินิจฉัยอุทธรณของผูฟBองคดี และไดมีหนังสือลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 แจงคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟBองคดี
ทราบก็ตาม ก็ไมเป&นเหตุใหวันเริ่มนับระยะเวลาการฟBองคดีตองเลื่อนไปเป&นวันที่ผูฟBองคดีไดรับหนังสือแจงคํา
วินิจฉัยอุทธรณแตอยางใด การที่ผูฟBองคดีนําคดีมายื่นฟBองตอศาลปกครอง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 จึงเป&น
การยื่นฟBองเมื่อพนระยะเวลาหนึ่งปvนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟBองคดีตามที่กฎหมายกําหนดแลว
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 229/2552 ผูถูกฟBองคดีเป&นผูกําหนดตําแหนงและชี้แนวเขตที่ดินที่จะทําการ
ขุดลอกคลองตามจุดที่กําหนดและการชี้แนวเขต ซึ่งแนวเขตที่ขุดลอกรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟBองคดี จึงเป&นการ
กลาวอางวาผูถูกฟBองคดีไดใชอํานาจตามกฎหมายของแตละหนวยงานโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเป&นการโตแยง
วาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงเขาหลักเกณฑเป&นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตเมื่อตามคําฟBองเป&นการฟBองวาขอใหคืนทรัพยสินหรือชดใชราคาทรัพยสิน
ที่เกิดจากการกระทําละเมิดอันเป&นคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดตามมาตรา 438 วรรคหนึ่ง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งการฟBองกรณีการกระทําละเมิดที่ผูฟBองคดีขอใหคืนทรัพยสินหรือใชราคาทรัพยสิน
ในคดีนี้นั้น ตราบเทาที่ที่ดินสวนที่ถูกรุกล้ําของผูฟBองคดียังคงมีสภาพเป&นคลองชลประทานและอยูในความ
ครอบครองดูแลของผูถูกฟBองคดี ดังนั้นผูฟBองคดีก็ยอมใชสิทธิในฐานะเจาของทรัพยติดตามเอาทรัพยสินของ
ตนคืนตามมาตรา 1336 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งกฎหมายไมไดกําหนดอายุความฟBองรองไว
กรณีมิใชการฟBองเรียกคาเสียหายที่เกิดจากการทําละเมิดตามมาตรา 448 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงไมอาจนํากําหนดระยะเวลาในการฟBองคดีตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาใชบังคับได
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 328/2551 กรมชลประทานไดกอสรางฝายน้ําลนจนเป&นเหตุใหผูฟBองคดี
ไมสามารถทํานาในที่ดินของตนไดตั้งแต พ.ศ. 2526 ตอเนื่องมาจนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 อันเป&นวันที่
ผูฟBองคดียื่นฟBองคดีนี้ กรณีจึงเห็นไดวาผูฟBองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟBองคดีเรียกรองใหผูถูกฟBองคดี
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2550 ตอเนื่องมาโดยตลอดการที่
ผูฟBองคดีฟBองเรียกรองใหผู ถูกฟBองคดีรับ ผิดชดใชคาสิ นไหมทดแทนสําหรับความเสียหายสวนที่เกิดขึ้นตั้งแต
พ.ศ. 2526 จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 จึงเป&นการยื่นฟBองเมื่อลวงพนกําหนดหนึ่งปvนับแตวันที่รูหรือควรรูถึง
เหตุแหงการฟBองคดีตามที่กฎหมายกําหนดแลว แตในสวนการเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายที่มีอยู"อย"างต"อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2550
อันเป&นวันที่ผูฟBองคดียื่นฟBองคดีนี้ ถือไดวาเป&นการยื่นฟBองภายในระยะเวลาหนึ่งปvนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหง
การฟBองคดีตามที่กฎหมายกําหนด
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 66/2552 ไดวินิจฉัยวาระยะเวลาการฟBองคดีปกครองเป&นปTญหาเกี่ยวดวย
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลปกครองมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยไดเอง
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กรณีเจาหนาที่ฟ7องเพิกถอนคําสั่งของหน"วยงานต"อศาลปกครองที่เรียกใหชดใชค"าสินไหมทดแทน
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 12 หรือการที่ผูเสียหายไดรองขอให
หนวยงานปฏิ บั ติ ห นาที่ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนดแลวไม" พ อใจคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของหนวยงาน ตอมาไดฟ7 อ งขอให
หน"วยงานเพิกถอนคําสั่งต"อศาลปกครอง ซึ่งเป&นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ผูฟBองคดีตองยื่นฟBองภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟBองคดีหรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟBองคดีไดมีหนังสือ
รองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมไดรับ
หนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับแตเป&นคําชี้แจงที่ผูฟBองคดีเห็นวาไมมี
เหตุผลแลวแตกรณีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 49
คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ 849/2549 ซึ่ งวิ นิ จ ฉั ย วา ผู ฟB องคดี เ ป& น นายแพทยยื่ น ฟB องผู อํ า นวยการ
โรงพยาบาลตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งที่ยกเลิกเงินคาตอบแทน รวมทั้งขอใหผูถูกฟBองคดีชดใชเงิน
คาตอบแทนพิเศษแกผูฟBองคดี ซึ่งในขอหาแรกการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ศาลไมรับฟBองไวพิจารณาเพราะ
พนระยะเวลาการฟBองคดีที่กําหนดไว 90 วันแลว แตศาลก็ยังสามารถรับคําฟBองขอหาที่สองคือการใหชดใชคา
สิ น ไหมทดแทนที่ ยื่ น ฟB อ งภายใน 1 ปv นั บ แตวั น ที่ รู หรื อ ควรรู เหตุ แ หงการฟB อ งคดี แ ละศาลยั ง มี อํ า นาจที่ จ ะ
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งดังกลาวได
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 192/2552 ซึ่งวินิจฉัยวา ผูฟBองคดีซึ่งเป&นเจาของรวมในที่ดินอางวาไมยินยอม
ใหดํ าเนิน การกอสรางอาคารในที่ ดิน ของตน และการออกใบอนุ ญาตกอสรางขององคการบริห ารสวนตํ าบล
เป&นคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งอนุญาตกอสรางและเรียกคาเสียหาย กรณีนี้ศาลเห็นวา
นําคดีมาฟBองเมื่อพน 90 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการฟBองคดีศาลไมรับขอหาเพิกถอนคําสั่งไวพิจารณา
สวนการฟ7องเรียกค"าเสียหายจากการออกใบอนุญาตดังกลาวซึ่งถือเป&นคดีละเมิดคําสั่งที่ตองฟBองภายใน 1 ปv
นับแตไดรูหรือควรรูเหตุแหงการฟBองคดีศาลรับไวพิจารณาได
จากคําพิพากษาศาลปกครองดังกลาวสรุปเป&นแนวทางไดวาการฟBองเรียกค"าเสียหายกรณีละเมิดอันเกิด
จากคําสั่งที่ไมชอบนั้น หากพนระยะเวลาการฟBองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองแลว ผูเสียหายยังสามารถนําคดีมา
ฟBองตอศาลปกครองเพื่อเรียกคาเสียหายในขอหาละเมิดได ภายใน 1 ปv นับแตไดรูหรือควรรูเหตุแหงการฟBองคดี
ซึ่งถือเอาวันเดียวกับวันที่รูถึงเหตุแหงการฟBองเพิกถอนคําสั่ง
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 349/2544 ในกรณีคําพิพากษาของศาลปกครองถึงที่สุดที่ให
ยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่สั่งใหเจาหนาที่ของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ
ดังกลาวทําละเมิดตอหนวยงาน จะมีผลทําใหเจาหนาที่หลุดพนจากความรับผิดทางแพงดวยหรือไมนั้น ขึ้นอยู
กับวาศาลปกครองใชเหตุผลใดในการยกเลิกเพิกถอนคําสั่งดังกลาว หากศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งดังกลาวโดย
พิจารณาเนื้อหาสาระของคําสั่งนั้นแลวเห็นวาเจาหนาที่ไมตองรับผิด ในกรณีเชนนี้ยอมถือวาศาลไดวินิจฉัยแลววา
หนวยงานไมมีสิทธิที่จะเรียกรองใหเจาหนาที่ชดใชคาทดแทน แตหากศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งดังกลาวเพราะ
เหตุอื่น เชน ผูออกคําสั่งไมมีอํานาจ หรือเป&นคําสั่งที่ไมไดกระทําตามรูปแบบหรือขั้นตอนอันเป&นสาระสําคัญที่
กฎหมายกําหนดไว ในกรณีเชนนี้เจาหนาที่ยอมยังไมหลุดพนจากความรับผิด
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กรณีหน"วยงานฟ7องเจาหนาที่ต"อศาล เนื่องจากเจาหนาที่ไดกระทําละเมิดตอหนวยงานซึ่งมีอายุความ
ตามกฎหมาย ดังตอไปนี้คือ
1 ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 10 วรรคสอง กรณี
หนวยงานของรัฐไดตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแลวและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทน ซึ่งมีอายุความ 2 ปv นับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูพึงชดใชคาสินไหม
ทดแทนหรือรูตัวผูกระทําความผิด ซึ่งการรูตัวผูกระทําความผิดนั้นใหถือเอาความรับรูของผูบริหารทองถิ่นเป&น
สําคัญ ถาไมทราบแนชัดวารูเมื่อใดใหถือวารูนับแตวันที่รับทราบรายงานการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
2 ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 10 วรรคสองตอนทาย
ซึ่งเป&นกรณีที่หนวยงานของรัฐไดสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแลวเห็นวา เจาหนาที่ไมตองรับผิดและได
สงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังพิจารณา หากตอมากระทรวงการคลังเห็นวาเจาหนาที่จะตองรับผิด
หนวยงานตองฟBองเจาหนาที่ภายในกําหนดอายุความ 1 ปvนับแตวันที่ผูมีอํานาจของหนวยงานมีคําสั่งตาม
ความเห็นของกระทรงการคลัง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 72/2550)
3 ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 มาตรา 9 ซึ่งเป&นกรณีหนวยงาน
ไดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายจากการที่เจาหนาที่ไดกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ แตเป&นกรณีจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรานแรง หนวยงานยอมมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาเสียหายภายในอายุความ 1 ปv
นับแตวันที่หนวยงานของรัฐไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย
4 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 448 วรรคแรกซึ่งมีอายุความ 1 ปvนับแตวันที่หนวยงาน
รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะตองใชคาสนไหมทดแทนหรือ 10 ปv นับแตวันทําละเมิด ซึ่งเป&นกรณีหนวยงานฟBอง
เจาหนาที่ตอศาลยุติธรรม เนื่องจากเจาหนาที่ไดกระทําละเมิดทําใหใหหนวยงานไดรับความเสียหายซึ่งไมไดเกิด
จากการปฏิบัติหนาที่
5 ตามมาตรา 1754 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งเป&นกรณีที่เจาหนาที่ไดเสียชีวิตกอนที่
หนวยงานจะมีคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน หนวยงานจะตองใชสิทธิเรียกรองฟBองทายาทตอศาล
ปกครองภายใน 1 ปvนับแตวันที่หนวยงานไดรูหรือควรรูวาเจาหนาที่ไดเสียชีวิต
ในกรณีเจาหนาที่ผูทําละเมิดถึงแก"ความตาย หนวยงานจะตองฟBองทายาทของเจาหนาที่ผูทําละเมิด
ภายในอายุความมรดก ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1754 วรรคสาม คือหนวยงานตองฟBองคดี
ภายในหนึ่งปvนับแตไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดกซึ่งเป&นเจาหนาที่ กรณีที่หนวยงานทราบแลววาตน
มีสิทธิเรียกรองตอเจาหนาที่ แมอายุความตามสิทธิเรียกรองนั้นจะยาวกวาหนึ่งปv หนวยงานก็จะตองฟBองรอง
ภายในหนึ่งปvนับแตวันที่ตนไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจาหนาที่ แตถาหนวยงานไมรูวาตนมีสิทธิเรียกรอง
ตอเจาหนาที่ในขณะที่หนวยงานไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจาหนาที่ อายุความหนึ่งปvก็ยังไมเริ่มนับ แตไม
วากรณีจะเป&นประการใดก็ตามก็ไมอาจใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทายาทของเจาหนาที่ผูทําละเมิด
เมื่อพนกําหนดสิบปA นับแตวันที่เจาหนาที่ผูนั้นทํา ละเมิดซึ่งเป&นอายุความที่ยาวที่ สุดที่กฎหมายกําหนดให
ผูเสียหายใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูทําละเมิดได
คําสั่งศาลปกครองสูงสุ ดที่ 491/2551 ประธานกรรมการบริห ารองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเป& น
เจาหนาที่ผูทําละเมิดไดทําสัญญาซื้อที่ดินเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2540 สูงกวาราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อ
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เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เป&นเหตุใหองคการบริหารสวนตําบลผูฟBองคดีไดรับ
ความเสียหาย ถือวาวันทําละเมิดคือวันที่ 10 กุมภาพันธ 2540 ตอมาเจาหนาที่ถึงแกความตายเมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ 2546 ผูฟBองคดีไดรูถึงการที่เจาหนาที่ทําละเมิดและจะตองชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2550 ดังนั้นการที่ผูฟBองคดียื่นฟBองทายาทตอศาลปกครอง ใหชดใชคาสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2551 แมจะเป&นการฟBองภายในหนึ่งปvนับแตผูฟBองคดีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจาหนาที่ และรู
วามีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนก็ตาม แตก็เป&นการยื่นฟBองเมื่อพนกําหนดสิบปvนับแตวันที่เจาหนาที่ไดทํา
ละเมิดแลว
ตามที่ ไ ดกลาวไวแลวหากหนวยงานประสงคจะใชสิ ท ธิ ฟB อ งคดี ต อศาลก็ ต องดํ า เนิ น การภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว หากไมใชสิทธิฟBองคดีตอศาลก็สามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 57 ได ซึ่งเดิมมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 113/254550
และ 157/254651 ไดวินิจฉัยไปในแนวทางเดียวกันวาในกรณีหนวยงานไดออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชําระเงินแลว
เจาหนาที่ เ พิกเฉย หนวยงานจึ งฟB องคดี ตอศาลแตศาลไม"รั บคํา ฟ7องไวพิ จารณาและมีคํา สั่งใหหนวยงานใช
มาตรการบังคับทางปกครอง โดยตองมีหนังสือเตือนใหชําระภายในกําหนดไมนอยกวา 7 วัน หากเจาหนาที่ไม
ปฏิบัติตามก็สามารถดําเนินการ โดยยึด อายัดทรัพยสินของเจาหนาที่แลวนําไปขายทอดตลาดได โดยในการออก
คําสั่งใหเจาหนาที่ชําระหนี้ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539 ตองดําเนินการ
ภายในกําหนดอายุความดังกลาวขางตนแลวแตกรณี จึงจะสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครอง ตามมาตรา
57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 127-128 /2554 กรณีที่เจาหนาที่ไมชําระเงินตามคําสั่ง หนวยงานของรัฐมี
อํานาจที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อใหเป&นไปตามคําสั่งใหใชเงินตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และโดยที่ มาตรการบั งคั บ ทางปกครองตามมาตรา 57 แหง
พระราชบัญญัติเดียวกัน เป&นมาตรการหนึ่งเพื่อใหไดชําระเงินโดยครบถวน หากผูฟBองคดียังมีขอขัดของในการ
บังคับใชกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง ก็ไมตัดสิทธิผูฟBองคดีที่จะใชสิทธิทางศาลเพื่อใหศาล
พิพากษาใหเจาหนาที่ผูนั้นชดใชเงินตามคําสั่งของผูฟBองคดีได ซึ่งเห็นไดวากรณีนี้เป&นกรณีที่ผูฟBองคดีชอบที่ฟBอง
คดีตอศาลปกครองไดเนื่องจากผูฟBองคดีออกคําสั่งใหผูทําละเมิดชําระเงินแกผูฟBองคดี แตผูทําละเมิดไมชําระและ
ไดถึงแก"ความตายในภายหลัง และผูฟBองคดีแจงใหผูถูกฟBองคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของผูทําละเมิดชําระ
แทนแลว แตผูถูกฟBองคดีไมชดใชเงินใหแกผูฟBองคดี จึงถือไดวายังมีขอขัดของในการบังคับใชกฎหมายในการ
บังคับทางปกครอง ดังนั้นผูฟBองคดีจึงมีสิทธิฟBองคดีตอศาลเพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟBองคดีซึ่งเป&น
ทายาทของเจาหนาที่ใชเงินหรือสงมอบทรัพยมรดกใหแกผูฟBองคดีได แตหากเป&นกรณีเจาหนาที่ผูทําละเมิดยังมี
ชีวิตอยู ยอมถือไมไดวามีขอขัดของดังกลาว หนวยงานของรัฐจึงไมใชผูมีสิทธิฟBองคดีตอศาลปกครอง
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 เมื่อเจาหนาที่ไมชําระเงินตามคําสั่ง หนวยงานของรัฐจึงอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวนไดเป&นกรณีเฉพาะ การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟBองคดี
ไมจําตองมีคําบังคับตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูฟBองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิฟBองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง
51

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 157/2546 เมื่อเจาหนาที่ไมชําระเงินตามคําสั่งดังกลาว หนวยงานของรัฐจึงมีอํานาจใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองไดตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงถือไดวาการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือ
เสียหายของผูฟBองคดี ไมจําตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ผูฟBองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟBองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติเดียวกัน
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สิทธิของหน"วยงานและเจาหนาที่
ตามหลั กกฎหมายมาตรา 5 แหงพระราชบั ญ ญั ติ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
กําหนดเงื่อนไขหามไมใหผูเสียหายฟBองเจาหนาที่ซึ่งกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ ใหตองรับ ผิดเป&นการ
สวนตัว โดยใหผูเสียหายฟBองคดีไดเฉพาะหนวยงานของรัฐเทานั้น อยางไรก็ตามแมผูเสียหายจะฟBองเจาหนาที่
ผูทําละเมิดไมได แตหนวยงานของรัฐที่ตองรวมรับผิดกับเจาหนาที่ อาจใชสิทธิขอใหศาลเรียกเจาหนาที่เขามา
เป&นคูความในคดีไดตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งได
กําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
1 กรณีหนวยงานตองรับผิดโดยลําพัง คือเจาหนาที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ แตไมไดกระทําโดย
จงใจหรื อ ประมาทเลิ น เลออยางรายแรง จึ งไมตองรั บ ผิ ด ตอหนวยงานและหนวยงานก็ ไ มมี สิ ทธิ ไ ลเบี้ ย จาก
เจาหนาที่ หากผูเสียหายฟBองเจาหนาที่แตไมไดฟBองหนวยงาน กรณีนี้เจาหนาที่มีสิทธิขอใหศาลเรียกหนวยงาน
เขามาเป&นจําเลยรวม เพื่อศาลจะไดพิพากษาในคราวเดียวกันวาใหหนวยงานรับผิดลําพังโดยไมรวมเจาหนาที่
2 กรณีหนวยงานตองรั บผิดรวมกับ เจาหนาที่ คือเจาหนาที่ไดกระทํา ละเมิ ดโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล"ออย"างรายแรง หากผูเสียหายฟBองหนวยงานใหรับผิดโดยลําพัง หนวยงานมีสิทธิขอใหศาลเรียกเจาหนาที่
เขามาเป&นคูความในคดีได
หากศาลยกฟB องเนื่ องจากเหตุ ห นวยงานหรื อเจาหนาที่ ไมใชผู ตองรั บ ผิ ด กรณี นี้ ใ หขยายอายุ ความ
ฟBองรองใหผูที่ตองรับผิดซึ่งไมไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปอีก 6 เดือน
ในกรณีที่หนวยงานไมตองรับผิดเลยเพราะความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ซึ่งไมไดเกิด
จากการปฏิ บั ติ ห นาที่ ในกรณี นี้ ผู ที่ ต องรั บ ผิ ด คื อ เจาหนาที่ ผู กระทํ า ละเมิ ด เทานั้ น ตามมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 253952 ในกรณีนี้ผูที่ตองรับผิดคือเจาหนาที่ผูทํา
ละเมิดเทานั้น หนวยงานจึงมีสิทธิขอใหศาลเรียกเจาหนาที่เขามาในคดีเพื่อใหรับผิดเป&นการเฉพาะตัวได
การกําหนดค"าสินไหมทดแทนและแนวทางการพิจารณาของศาลในการกําหนดค"าเสียหาย
คาสินไหมทดแทนคือการชดใชความเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิด เพื่อใหผูเสียหายไดกลับคืน
สูฐานะเดิมหรือใกลเคียงกับฐานะเดิมเทาที่จะสามารถทําได ซึ่งกระทําไดสองประการคือการคืนทรัพยสินหรือ
การใชราคาทรัพยสินนั้น รวมทั้งคาเสียหายใดๆ ซึ่งกฎหมายกําหนดใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและ
ความรายแรงแหงละเมิ ด สํา หรั บ คาเสี ย หายที่ มิใชตั วเงิน คื อคาเสี ยหายซึ่ งเกิด จากความเสีย หายอัน ไมอาจ
คํานวณเป&นเงินได และความเสียหายนั้นเป&นผลสืบเนื่องมาจากการกระทําละเมิดตอรางกาย อนามัย หรือ
เสรีภาพแลวกอใหเกิดความเสียหายที่มิใชตัวเงินขึ้น ซึ่งผูถูกกระทําละเมิดสามารถเรียกใหผูกระทําละเมิดชดใช
คาสินไหมทดแทนในสวนนี้ได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 372/2550)
การกําหนดความเสียหายจากการกระทําละเมิดในทางปกครองมิไดแตกตางจากหลักที่ศาลยุติธรรม
นํ า มาใช โดยตองเป& น ผลโดยตรงจากการทํ า ละเมิ ด ทางปกครอง โดยศาลจะกํ า หนดคาเสี ย หายตางๆ
คือ คาเสียหายที่เป&นตัวเงิน คาเสียหายที่ไมอาจคิดเป&นตัวเงินได การคืนทรัพยสิน การใชราคา คาปลงศพ
คารักษาพยาบาล คาขาดไรอุปการะทํามาหาไดเพราะไมอาจประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแตเพียงบางสวนทั้งใน
ปTจจุบันและในเวลาอนาคต กรณีมีความเสียหายเกี่ยวกับรางกาย อนามัยหรือเสรีภาพเกิดขึ้น ผูเสียหายอาจ
52
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เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได เชน คาทนทุกขทรมานจาก
บาดแผล คาที่ตองทุพพลภาพตลอดชีวิต ตองตัดขาพิการตลอดชีวิต คาที่ตองเสียโฉม มีรอยแผลเป&นบนใบหนา
คาเสียหายเพราะรางกายพิการทําใหสังคมรังเกียจ อับอายขายหนา ไมไดเลนกีฬา ไมไดสมรส นอกจากนี้ยังมี
คาเสียหายที่ศาลปกครองวินิจฉัยใหผูถูกกระทําละเมิดมีสิทธิไดรับ เชน สิทธิที่จะไดรับเงินเดือนเต็มจํานวนจาก
การออกคําสั่งไลออกจากราชการโดยไมชอบ คาเสียโอกาส คาพาหนะ คาใชจายในการดําเนินการตางๆ แตใน
สวนคาเสียหายจากความทุกขใจ ซึ่งเป&นความเสียหายที่ไมใชตัวเงิน ความทุกขใจเป&นเพียงอารมณที่เกิดขึ้น และ
คาเสียหายจากการเสื่อมเสียชื่อเสียงเป&นเพียงการคาดหมายและไมอาจพิสูจนคาเสียหายที่เกิดขึ้นไดแนนอนศาล
ปกครองจะไมกําหนดให53
บทสรุป
ตามที่ ไ ดกลาวไวในขางตนวาเมื่ อ มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น กั บ องคกรปกครองสวนทองถิ่ น หรื อ
บุคคลภายนอก จากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ ตองนําพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการมาใชบังคับ นอกจากนี้ยังอาจมีกรณีตอง
พิจารณาวาเจาหนาที่ผูทําละเมิดตองรับผิดทางอาญาและตองนํากระบวนการดําเนินการทางวินัยมาใชบังคับดวย
หรือไม คณะกรรมการความรับผิดทางละเมิดจึงควรศึกษารายละเอียดของกฎหมาย คําพิพากษาศาลปกครอง
ตางๆ อยางละเอียดและทําความเขาใจเป&นอยางดี เพื่อจะไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ตอไป และเนื่ อ งจากในปT จ จุ บั น ไดมี ห ลั ก เกณฑที่ ใ หองคกรปกครองสวนทองถิ่ น สามารถเบิ ก คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบขอเท็ จจริงความรั บผิด ทางละเมิ ดของเจาหนาที่ไดตามหลักเกณฑที่กํา หนดไวในหนั งสื อ
กระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 ผูรวบรวมจึงหวังเป&นอยางยิ่งวาคณะกรรมการ
สอบขอเท็ จ จริ งความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ควรจะปฏิ บั ติ ห นาที่ ใหถู กตองและเป& น อยางดี คุ มคากั บ สิ ทธิ ที่ไดรั บ
คาตอบแทนดังกลาวตอไป
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