การดําเนินการทางละเมิดของเจาหนาที่
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แกไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
นายพงศวศิษฏ บาลี
นิติกรชํานาญการ
ผูเรยบเรยง
ความเบืองต้น
ในกรณีทเี่ จาหนาที่ไดกระทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐมีขั้นตอนการดําเนินหาร
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวา
ดวยหลักเกณฑก ารปฏิบัติเกี่ย วกั บความรับผิ ดทางละเมิ ดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แกไขเพิมเติมถึ ง
(ฉบับที่ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่งมีขอบเขตเนื้อหาประเด็นการนําเสนอ คือ ความรับผิดของเจาหนาที่ ขั้นตอนการ
ดําเนินการเมื่อเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ขั้นตอนการดําเนินการเมื่อเจาหนาที่กระทําละเมิด
ตอ บุค คลภายนอก การเรยกให เจาหนาที่ช ดใช คาสิน ไหมทดแทน การฟ องคดีตอศาลปกครอง การนํ า
กฎหมายวธปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชในกระบวนการหาผูรับผิดทางละเมิด ประเด็นคําวนิจฉัยช้ขาดฯ
เกี่ยวกับการกระทําละเมิด
เจาหนาที่ตองรับผิดทางละเมิดเมื่อ
๑. เจาหนาทีก่ ระทําละเมิด
(๑) ทําโดยผิดกฎหมาย
(๒) เกิดความเสียหาย
(๓) ความเสียหายเปนผลจากการกระทํานั้น
๒. การพิจารณาการกระทํา
(๑) กระทําโดยจงใจ หรอ
(๒) ประมาทเลินเลออยางรายแรง
๓. การพิจารณาคามรับผิด
(๑) ระดับความรายแรงแหงการกระทํา
(๒) ความผิดหรอความบกพรองของ
- หนวยงานของรัฐ
- ระบบการดําเนินงานสวนรวม
(๓) ความเปนธรรมในแตละกรณี
(๔) รับผิดเฉพาะสวนของตน (ไมใชหลักลูกหนี้รวม)

-๒ปญหากรณีการกระทําละเมิดของเจาหนาที่
๑. คดีอยูในอํานาจศาลปกครอง หรอ ศาลยุติธรรม
- กรณีใดเปน”ละเมิดทางปกครอง” หรอ “ละเมิดทางแพง”
๒. ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดฯ
(๑) เปนการกระทําละเมิดหรอไม
(๒) ปฏิบัติหนาที่หรอไมใชการปฏิบัติหนาที่
(๓) การกระทําอยางไรเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางราย
หรอ ประมาทเลินเลอธรรมดา
(๔) การออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒ และมาตรการบังคับทางปกครอง
(๕) ระยะเวลาการฟองคดี (อายุความ)
๓. การแบงสวนความรับผิด
- การกําหนดความเสียหาย
๔. ประเด็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ
(๑) ขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบฯ
(๒) การออกคําสั่งตามขอ ๑๘
การดําเนินการกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิด
(๑) กระทําละเมิดตอหนวยงาน
(๒) กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก
ขั้นตอนการดําเนินการกรณีเจาหนาทีก่ ระทําละเมิดตอหนวยงาน
นํากฎหมายวธปฏิบัติราชการทางปกครองมาชบังคับ
๑. การพิจารณาทางปกครอง(การดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง)
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงความรับผิดทางละเมิด
๒. คําสั่งทางปกครอง(มาตรการบังคับทางปกครอง)
- ออกคําสั่งเรยกใหเจาหนาที่ชําระเงนตามมาตรา ๑๒
ขั้นตอนการดําเนินการหาผูรับผิดชอบทางละเมิด
๑. แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงความรับผิดทางละเมิด
๒. รวบรวมหลักฐานและใหผูเกี่ยวของช้แจง
๓. คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงความรับผิดทางละเมิดเสนอความเห็นไปยังผูแตงตั้ง
๔. วนิจฉัยวามีผูรับผิดหรอไม เทาใด แตยังไมแจงเจาหนาที่

-๓๕. สงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบและพิจารณา
๖. ออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชตามความเห็นกระทรวงการคลัง
๗. แจงคําสั่งใหเจาหนาที่ พรอมสิทธอุทธรณระยะเวลาอุทธรณ
๘. แจงผลการพิจารณาอุทธรณ พรอมสิทธฟองคดีและอายุความฟองคดี(กรณียกอุทธรณ)
ขนตอนการดําเนินการกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
๑. ผูดูแล/ใชทรัพยสิน รายงานความเสียหายถึงหัวหนาหนวยงาน
๒. แตงตั้ง “คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงความรับผิดทางละเมิด” กรณี “มีเหตุอันควรเช่อ
วาความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาที”่
(๑) กรณีความเสียหายไมไดเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่
(๒) จํานวนไมเกิน ๕ คน
(๓) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
๓. คุณสมบัติและขอหามของคณะกรรมการฯ “ตองไมเปนผูที่มีลักษณะที่ขัดตอหลักความ
เปนกลาง(ตามหมวด ๒ ภาค ๑ วปฏิบัติ)”
๔. การดําเนินการของคณะกรรมการฯ (ตามหมวด ๕ วปฏิบัติ)
(๑) องคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการฯ
(๒) ประธานไมอยู/ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหเลือกกรรมการที่มาประชุม เปนแทน
(๓) ระยะเวลาการพิจารณา ควรกําหนดในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ หากไมเสร็จ
ขอขยาย(ตามหมวด ๓ วปฏิบัติ)
(๔) ลงมติโดยถือเสียงขางมากเปนเกณฑ
(๕) กรรมการที่ไมเห็นดวย สามารถทําความเห็นแยงมติที่ประชุมได
(๖) ความเห็นของคณะกรรมการฯ ตองมี
ก)ขอเท็จจรง
ข) ขอกฎหมาย
ค) หลักฐานที่สนับสนุน
๕. คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ (สวนที่ ๓ วปฏิบัติ)
(๑) ตรวจสอบขอเท็จจรงทั้งหมดเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
(๒ รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวของ
(๓) รับฟงพยานบุคคล หรอพยานผูเช่ยวชาญ
(๔) ตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรอสถานที่

-๔(๕) เปดโอกาสใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรอผูเสียหายช้แจงขอเท็จจรงและโตแยงแสดง
พยานหลักฐานของตนอยางเต็มที่และเปนธรรมทุกฝาย
หมายเหตุ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธคูกรณี
เจาหนาที่ต องใหคู ก รณี มี โอกาสทจะได ทราบขอเท็ จจรงอยางเพี ย งพอและมี โอกาสไดโตแ ยงและแสดง
พยานหลักฐานของตน
เปรยบเทียบมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง กับ ขอ ๑๕
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ในกรณีทคี่ ําสั่งทางปกครอง
ขอ ๑๕ คณะกรรมการตองใหโอกาส
อาจกระทบถึงสิทธคูกรณีเจาหนาที่ตองใหคูกรณีมี
แกเจาหนาที่ที่เกี่ย วของหรอผูเสีย หาย
โอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจรงอยางเพียงพอและมี
ได ช้ แ จงข อ เท็ จ จรงและโต แ ย ง แสดง
โอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน
พยานหลั ก ฐานของตนอย า งเพี ย งพอ
และเปนธรรม
๖. การสอบสวนขอเท็จจรงความรับผิดทางละเมิด
(๑) เกิดจากเหตุใด
(๒) คาเสียหายจํานวนเทาใด กรณีมีคาเสื่อมราคาตองหักคาเสื่อมราคากอน
(๓) ความผิดหรอความบกพรองของหนวยงานฯ หรอระบบการดําเนินงานสวนรวมมี
หรอไม หากมีจะตองหักออกจากความเสียหายดวย
(๔) ผูใดตองรับผิ ด และชดใชเปนจํานวนเทาใด โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงการ
กระทําและความเปนธรรม
(๕) กรณี เห็ นวา เป น การกระทําโดยจงใจ หรอประมาทเลิน เลอ อยา งรา ยแรง ตอ ง
พิจารณาดวยวาจะใหรับผิดชดใชเทาใด
(๖) กรณีการกระทําละเมิดเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่หลายคน จะใหแตละคนรับ
ผิดจํานวนเทาใด นําหลักลูกหนี้รวมมาใชไมได
ขอสังเกตเกี่ยวกับการสอบสวน
๑) เปนการกระทําละเมิด
(๑) กระทําโดยผิดกฎหมาย/ระเบียบ/ละเลย/ลาชา เกิดความเสียหาย ความเสียหายเกิด
จากการกระทําไมชอบนั้น (เหตุ- ผล)
(๒) เพื่ออธบายวาเปนละเมิด

-๕๒) เปนการกระทําโดยจงใจหรอประมาทเลินเลออยางรายแรง
(๑) ตองอธบายลักษณะ วาเปนการกระทําจงใจหรอประมาทเลินเลอรายแรง
(๒) เปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่
(๓) เพื่ออธบายวาตองรับผิดหรอไมตองรับผิด และรับผิดจํานวนเทาใด
๓) การแบงสวนความรับผิด และเหตุลดหยอน
๗. คณะกรรมการเสนอความเห็นไปยังผูแตงตั้ง
๘. ผูสั่งแตงตั้งวนิจฉัยวา มีผูรับผิดหรอไม เทาใด แตยังไมแจงเจาหนาที่
๙. การสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบและพิจารณา
๑) ความเสียหายเกิดกับทรัพยสินจาสาเหตุทั่วไปไมใชทุจรตเงนขาดบัญช หรอการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. หรอขอบังคับตางๆไมตองสงเร่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้
ก) สวนราชการ คาเสียหายครั้งละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ข) ราชการส ว นท อ งถิ น/รั ฐ วสาหกิ จ /หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ค า เสี ย หายครั้ ง ละไม เ กิ น
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค) ความเสียหายเกิน ก) ข) และผูตองรับผิดชดฝใชตั้งแต ๗๕ % ของคาความเสียหาย
ทั้งหมด
๒) ความเสียหายมีสาเหตุมาจากการทุจรต เงนขาดบัญชหรอการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ มติ ครม. หรอขอบังคับตางๆ ไมตองสงเร่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้
ก) สาเหตุเกิดจากการทุจรต หนวยงานใหผูทุจรตรับผิดชดใชเต็มจํานวนและใหผูเกี่ยวของที่
ประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนโอกาสหรอชองทางใหเกิดการทุจรตชดใชคาเสียหายเต็มจํานวนแลว
ข) สาเหตุจากเงนขาดบัญชหรอการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. หรอ
ขอบังคับตางๆ และไมไดเกิดจากการทุจรต เมื่อหนวยงานฯใหผูจงใจหรอประมาทเลินเลออยางรายแรงชดใช
เต็มจํานวนแลว
๓) กรณีที่ไมตองสงใหกระทรวงการคลัง หนวยงานฯ ตองรายงานความเสียหายที่เกิดข้น
ตามแบบ ใหกระทรวงการคลังทราบทุก ๓ เดือน
๑๐. กระทรวงการคลังตองพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลา
* กรณีสวนราชการไมเกิน ๑ ป คร่ง (กอนขาดอายุความ ๖ เดือน)
* กรณีราชการสวนทองถิน/รัฐวสาหกิจ/หนวยงานอื่นของรัฐ ไมเกิน ๑ ป (กอนขาดอายุ
ความ ๑ ป)

-๖๑๑. หากกระทรวงการคลังพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
* หัวหนาหนวยงานฯ มีคําสั่งตามที่เห็นสมควร และแจงผูเกี่ยวของทราบ
* เตรยมการออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชําระคาสินไหมทดแทน เพื่อเตรยมพยานหลักฐาน
สําหรับฟองคดี อยาใหขาดอายุความ ๒ ป
ขอสังเกต กรณีกระทรวงการคลังขอหลักฐานเพิมเติม ก็จะตองจัดหาใหกระทรวงการคลัง
* ขอ ๑๘ เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแลวใหผูแตงตั้งมีคําสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังและแจงคําสั่งนั้นใหผูเกี่ยวของทราบ แตในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายเปนราชการสวน
ทองถิน รัฐวสาหกิจฯ หรอหนวยงานอื่นของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาหรอผูกํากับดูแลหรอควบคุมหนวยงานของรัฐ
แหงนั้นวนิจฉัยสั่งการใหหนวยงานของรัฐดังกลาวปฏิบัติตามที่เห็นวาถูกตอง
* ในกรณีที่หนวยงานที่เสียหายสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ใหผูแตงตั้ง
ดําเนินการเพื่อออกคําสั่งใหชําระคาสินไหมทดแทน หรอฟองคดีตอศาลอยาใหขาดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่
ผูตงตั้แจงคําสั่งใหผูรับผิดชดใชคคาสินไหมทดแทน ทราบ
๑๒. เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จและสงสํานวนคืน
* กรณีเปนสวนราชการ หัวหนาหนวยงานฯ ตองมีคําสางตามความเห็นนั้นใหผูเกี่ยวของ
ทราบ (โดยแจงเปน “คําสั่งทางปกครอง” จงตองแจงสิทธการอุทธรณคําสั่งฯ ตอผูออกคําสั่งภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันไดรับแจงตอผูออกคําสั่งฯ)
* กรณีเปนราชการสวนทองถินฯ หากไมเห็นดวยกับความเห็น กค. จะสั่งการเปนอยางอื่น
ตามที่เห็นวาถูกตอง โดยจะตองมีเหตุผลที่ดีกวาและหักลางเหตุผลของ กค.ได หากไมสามารถหาเหตุผลมา
หักลางได ผูสั่งการจะตองรับผิดหากเกิดความเสียหายข้น
* หากหนวยงานฯ เห็นวาไมตองมีผูใดรับผิด แต กค.เห็นวามีเจาหนาที่ตองรับผิด สิทธ
เรยกรองคาสินไหมฯ มีอายุความ ๑ ป นับแตวัน ที่หั วหนาหนวยงานฯมีคําสั่งตามความเห็น กค.(หัวหนา
หนวยงานฯ ตองออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒ ภายใน ๑ ป นับแตวันที่หนวยงานมีคําสั่งตามความเห็นของ กค.
ตามขอ ๑๘)
๑๓. หัวหนาหนวยงานฯ สั่งการตามความเห็นของ กค. (ขอ ๑๘)
๑๔. หัวหนาหนวยงานฯ ออกคําสั่งใหชําระคาสินไหมทดแทนภายใน ๒ ป นับแตวันที่รเู หตุฯ
และรูตัวฯ (คําสั่งตามมาตรา ๑๒)พรอมแจงสิทธอุทธรณคําสั่งฯ ตามมาตรา ๔๐ กฎหมายวธปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
๑๕. หากเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว จะตองอุทธรณคําสั่งตอผู
ออกคําสั่งภายใน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๔๔ กฎหมายวธปฏิบัติราชการทางปกครอง

-๗๑๖. หากวนิจฉัยอุทธรณแลวยังไมพอใจเจาหนาที่สามารถฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งฯ ตอศาล
ปกครองไดภายใน ๙๐ วัน
๑๗. หากเจาหนาที่ผู กระทําละเมิดไมชดใชคาสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่กําหนด
หนวยงานมีอํานาจออกคําสั่งยึด/อายัด ทรัพยสินของเจาหนาที่และนําออกขายทอดตลาดได(ตามมาตรา ๕๗
วปฏิบัติ)
ขอสังเกต : การออกคําสั่งทางปกครองตองฏิบัติตามวปฏิบัติ
๑๘. การตั้งกรรมการสอบสวนรวมกัน : กรณีความเสียหายเกิดจากเจาหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐอื่น หรอหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายมากกวา ๑ แหง และหรอความเสียหายเกิดจากการ
กระทําของเจาหนาที่หลายหนวยงาน
๑) หัวหน าหน วยงานฯ ที่ไดรั บความเสีย หาย และหัวหนาหนวยงานฯที่ เจาหนาที่สังกัด
รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการฯ
๒) ขั้นตอนการสอบสวน กระบวนการพิจารณาเสนอความเห็น การลงมติฯ เหมือนขั้นตอน
ปกติ
๓) ผูแตงตั้งมีอํานาจทําคําวนิจฉัยได แตคําวนิจฉัยจะตรงกันหรอไมก็ได แลวรายงาน กค.
เพื่อตรวจพิจารณาตอไป
เจาหนาที่กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ผูเสียหายดําเนินการได ๒ วธ
๑) ยื่นฟองตอศาล (ศาลปกครอง/ศาลยุติธรรม แลวแตกรณี)
๒) ยื่นคําขอตอหนวยงาน (มาตรา ๑๑)
ขั้นตอนการดําเนินการกรณีเจาหนาทีก่ ระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก
๑) กรณีผูเสียหายฟองเจาหนาที่หรอหนวยงานของรัฐ
๑.๑ ผูเสียหายฟองเจาหนาที่เรยกคาสินไหมทดแทน หรอฟองหนวยงานฯเปนคดี ให
เจาหนาที่แจงผูบังคับบัญชาทราบโดยไมชักชา
๑.๒ ใหผูบังคับบัญชารายงานตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาหนวยงาน
๑.๓ หัวหนาฯ แตงตั้ง “คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงความรับผิดทางละเมิด” สอบสวน
๑.๔ ขั้น ตอนการแตงตั้ งคณะกรรมการ การสอบสวนขอเท็จจรง การพิจารณาเสนอ
ความเห็น การวนิจฉัยสั่งการ ตลอดจนการรายงาน
ใหใชกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐมาใชโดยอนุโลม
๑.๕ หากจะหมดสิ ท ธยื่น คํ าให ก ารแก ฟ อ งภายในกํ า หนด ใหห น วยงานฯรวบรวม
ขอเท็จจรงและพยานหลักฐานเทาที่มีอยูเ พื่อปะสานงานพนักงานอัยการในการตอสูคดี

-๘ผูเสียหายฟองเรยกคาเสียหายตอศาล
ศาลปกครอง ละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหนาทีม่ ี ๔ กรณี
๑) การใชอํานาจตามกฎหมาย (เฉพาะกฎหมายปกครอง)
๒) กฎ คําสั่งทางปกครอง หรอคําสั่งอื่น
๓) ละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
๔) ปฏิบัติหนาที่ลา ชา
ศาลยุติธรรม ละเมิดที่ไมไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (เจาหนาที่ตองรับผิดสวนตัว)
ละเมิดที่เปนการปฏิบัติหนาที่ แตมิใชเกิดจาก
๑) การใชอํานาจตามกฎหมาย
๒) การออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรอคําสั่งอื่น
๓) การละเลยตอหนาที่ หรอ
๔) การปฏิบัติหนาที่ลาชา
๒. กรณีผูเสียหายรองขอใหหนวยงานฯ ชดใชคาสินไหมทดแทน
๒.๑ หนวยงานฯ รับคํารอง และออกหนังสือรับคํารอง
๒.๒ หัวหนาหนวยงานฯ แตงตั้ง “คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงความรับผิดทางละเมิด”
ทําคําวนิจฉัย รายงาน รัฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย ตรวจพิจารณา
๒.๓ หัวหนาหนวยงานฯ มีคําสั่งใหผูรองขอทราบวา หนวยงานฯ ชดใชหรอไมอยางไร
เปนจํานวนเทาใด
๒.๔ หากผูเสียหายไมพอใจ ก็สามารถฟองเรยกคาเสียหายได
* ฟองศาลปกครอง กรณีละเมิดจาก
(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายปกครอง
(๒) การละเลยตอหนาที่ หรอปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
* ฟองศาลยุติธรรม นอกเหนือจากกรณีขางตน
การเรยกคาสินไหมทดแทนจากจาหนาที่
๑) การออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒ เรยกใหเจาหนาที่ชดใชเงนภายในระยะเวลาที่กําหนด
(มาตรการบังคับทางปกครอง)
๒) การฟองคดีตอศาล เรยกเงนคาสินไหมทดแทน (กรณีฟองทายาทหรอกองมรดก หรอ
กรณีใชมาตรการบังคับทางปกครองไมได)

-๙๑. การออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒ เรยกใหเจาหนาที่ชดใชเงนภายในระยะเวลาที่กําหนด
(มาตรการบังคับทางปกครอง)
คําสั่งตามมาตรา ๑๒ เปน”คําสั่งทางปกครอง”ดังนั้น
* ความแตกตางของคําสั่งตามมาตรา ๑๒ และคําสั่งตามขอ ๑๘
* การออกคําสั่งตองปฏิบัติตามกฎหมายวธปฏิบัติราชการทางปกครอง
* หากผูรับคําสั่งไมพอใจ อุทธรณไดตามมาตรา ๔๔ วปฏิบัติ
* หากไมพอใจคําวนิจฉัยอุทธรณ เจาหนาที่ฟองศาลปกครองขอใหเพิกถอนคําสั่งได
* ออกคําสั่งได แมเจาหนาที่พนจากตําแหนงไปแลว(ลาออก/เกษียณ)
* หากเจาหนาที่ตาย ไมอาจออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒ ได จงตองฟองทายาทหรอกองมรดก
* หากเจาหนาที่ไมชดใชเงนตามคําสั่ง หนวยงานจงใชมาตรการบังคับทางปกครองยึดอายัด
ทรัพยสินของเจาหนาที่และขายทอดตลาดตามมาตรา ๕๗ วปฏิบัติ (หนวยงานฟองเรยกเงนจากเจาหนาที่
ไมได)
สรุปคําวนิจฉัยศาลปกครอง
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๗/๒๕๔๖)
* คําสั่งตามมาตรา ๑๒ เปน”คําสั่งทางปกครอง”
* เมื่อคําสั่งไม ไดออกโดยรัฐมนตร และไมมีก ฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ ไวเปนการ
เฉพาะ จงตองอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นตามมาตรา ๔๔ วปฏิบัติ กอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
สรุปคําวนิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา
(เร่องเสร็จที่ ๒๔๙/๒๕๔๕ และ ๖๙๓/๒๕๔๕)
* คําสั่งตามมาตรา ๑๒ เปน “คําสั่งทางปกครอง”
* กรณีไดมีการกําหนดขั้นตอนการอุทธรณหรอโตแยงไวแลวตามขอ ๑๗ และขอ ๑๘ ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรฯ ที่ใหมีการสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ และใหมีการออกคําสั่งตาม
ความเห็นกระทรวงการคลัง หรอตามที่เห็นวาถูกตอง จงไมอาจนําเร่องการอุทธรณ ตามวปฏิบัจติมาใชบังคับ
ได
๒. หนวยงานฟองคดีตอศาล เรยกเงนคาสินไหมทดแทน (กรณีฟองทายาทหรอกองมรดก
หรอกรณีใชมาตรการบังคับทางปกครองไมได)
๑. ผูมีสิทธฟองคดีตอศาลปกครอง
(๑) ไดรับความเดือดรอน หรออาจจะเดือดรอนฯ โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการ
กระทําหรอการงดเวนการกระทํา

- ๑๐ เหตุที่ฟอง : เพื่อ “การแกไขหรอบรรเทาความเดือดรอนหรอเสียหาย”
เง่อนไข : ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒
(๒) มีขอโตแยงเกี่ยวกัสัญญาทางปกครอง
เหตุที่ฟอง : เพื่อ “การยุติขอโตแยงนั้น”
เง่อนไข : ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒
(๓) กรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
เหตุที่ฟอง : เพื่อ “แกไขเยียวยาหรอยุติกรณีนั้นๆ”
เง่อนไข : ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒
๒. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนผูมีสิทธฟองคดีตามมาตรา ๔๓
๓. คณะกรรมการสิทธมนุษยชนแหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๓)
ระยะเวลาการฟองคดี มาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ความรับผิดทางละเมิด และความรับผิดอยางอื่น
ก) การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ใหยื่นฟองภายใน ๑ ป นับแตวันที่รูหรอควรรู
เหตุแหงการฟองคดี
ข) กรณีที่ไมรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตองยื่นฟองภายใน ๑๐ ป นับแตวันที่มีเหตุแหงการ
ฟองคดี
คาธรรมเนียมศาล
* การฟองคดีปกครองไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล
* เวนแตการฟองคดีขอใหสั่ง ใหใชเงน หรอสงมอบทรัพยสินตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
หรอ (๔) เสียคาธรรมเนียมศาลในอัตราตามที่ระบุไวในตาราง ๑ ทาย ประมวลกฎหมายวธพิจารณาความ
แพง (ป.วแพง) สําหรับคดีท่มี ีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงนได
ทุนทรัพย
คาธรรมเนยมศาล
ไมเกิน ๕๐ ลานบาท
รอยละ ๒ แตไมกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
สวนที่เกิน ๕๐ ลานบาท
รอยละ ๐.๑

************************************************
งานนิติการ
กันยายน ๒๕๖๔

