
การดาํเนินการทางละเมิดของเจ�าหน�าที ่

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 

ของเจ�าหน�าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แก�ไขเพมิเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นายพงศ�วศิษฏ�  บาลี 

นิติกรชํานาญการ 

ผู�เรยบเรยง 

ความเบืองตน้ 

ในกรณีทีเ่จ�าหน�าที่ได�กระทําให�เกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐมีขั้นตอนการดําเนินหาร

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว�า

ด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แก�ไขเพิมเติมถึง  

(ฉบับที่ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่งมีขอบเขตเนื้อหาประเด็นการนําเสนอ คือ ความรับผิดของเจ�าหน�าที่ ข้ันตอนการ

ดําเนินการเม่ือเจ�าหน�าที่กระทําละเมิดต�อหน�วยงานของรัฐ ขั้นตอนการดําเนินการเม่ือเจ�าหน�าที่กระทําละเมิด

ต�อบุคคลภายนอก การเรยกให�เจ�าหน�าที่ชดใช�ค�าสินไหมทดแทน การฟ�องคดีต�อศาลปกครอง การนํา

กฎหมายวธปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช�ในกระบวนการหาผู�รับผิดทางละเมิด ประเด็นคําวนิจฉัยช้ขาดฯ 

เกี่ยวกับการกระทําละเมิด 

เจ�าหน�าที่ต�องรับผิดทางละเมิดเม่ือ 

๑. เจ�าหน�าทีก่ระทําละเมิด 

    (๑) ทําโดยผิดกฎหมาย 

    (๒) เกิดความเสียหาย 

    (๓) ความเสียหายเป�นผลจากการกระทํานั้น 

๒. การพิจารณาการกระทํา 

    (๑) กระทําโดยจงใจ หรอ 

    (๒) ประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรง 

๓. การพิจารณาคามรับผิด 

    (๑) ระดับความร�ายแรงแห�งการกระทํา 

    (๒) ความผิดหรอความบกพร�องของ 

 - หน�วยงานของรัฐ 

 - ระบบการดําเนินงานส�วนรวม 

    (๓) ความเป�นธรรมในแต�ละกรณ ี

    (๔) รับผิดเฉพาะส�วนของตน (ไม�ใช�หลักลูกหนี้ร�วม) 
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ป�ญหากรณกีารกระทําละเมิดของเจ�าหน�าที ่

๑. คดีอยู�ในอํานาจศาลปกครอง หรอ ศาลยุติธรรม 

    - กรณีใดเป�น”ละเมิดทางปกครอง” หรอ “ละเมิดทางแพ�ง” 

๒. ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดฯ 

    (๑) เป�นการกระทําละเมิดหรอไม� 

    (๒) ปฏิบัติหน�าที่หรอไม�ใช�การปฏิบัติหน�าที ่

    (๓) การกระทําอย�างไรเป�นการกระทําโดยประมาทเลินเล�ออย�างร�าย 

         หรอ ประมาทเลินเล�อธรรมดา 

    (๔) การออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒ และมาตรการบังคับทางปกครอง 

    (๕) ระยะเวลาการฟ�องคดี (อายุความ) 

๓. การแบ�งส�วนความรับผิด 

   - การกําหนดความเสียหาย 

๔. ประเด็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ 

    (๑) ขั้นตอนการดาํเนินการตามระเบียบฯ 

    (๒) การออกคําสั่งตามข�อ ๑๘ 

การดําเนินการกรณีเจ�าหน�าที่กระทําละเมิด 

    (๑) กระทําละเมิดต�อหน�วยงาน 

    (๒) กระทําละเมิดต�อบุคคลภายนอก 

ขั้นตอนการดาํเนินการกรณเีจ�าหน�าทีก่ระทําละเมิดต�อหน�วยงาน 

นํากฎหมายวธปฏิบัติราชการทางปกครองมาช�บังคับ 

๑. การพิจารณาทางปกครอง(การดาํเนินการของเจ�าหน�าที่เพื่อจัดให�มีคําสั่งทางปกครอง) 

   - แต�งต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจรงความรับผิดทางละเมิด 

๒. คําสั่งทางปกครอง(มาตรการบังคับทางปกครอง) 

   - ออกคําสั่งเรยกให�เจ�าหน�าที่ชําระเงนตามมาตรา ๑๒ 

ขั้นตอนการดาํเนินการหาผู�รับผิดชอบทางละเมิด 

๑. แต�งต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจรงความรับผิดทางละเมิด 

๒. รวบรวมหลักฐานและให�ผู�เกี่ยวข�องช้แจง 

๓. คณะกรรมการสอบข�อเท็จจรงความรับผิดทางละเมิดเสนอความเห็นไปยังผู�แต�งต้ัง 

๔. วนิจฉัยว�ามีผู�รับผิดหรอไม� เท�าใด แต�ยังไม�แจ�งเจ�าหน�าที่ 
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๕. ส�งสํานวนให�กระทรวงการคลังตรวจสอบและพิจารณา 

๖. ออกคําสั่งให�เจ�าหน�าที่ชดใช�ตามความเห็นกระทรวงการคลัง 

๗. แจ�งคําสั่งให�เจ�าหน�าที่ พร�อมสิทธอุทธรณ�ระยะเวลาอุทธรณ� 

๘. แจ�งผลการพิจารณาอุทธรณ� พร�อมสิทธฟ�องคดีและอายุความฟ�องคด(ีกรณียกอุทธรณ�) 

ข�นตอนการดาํเนินการกรณีเจ�าหน�าที่กระทําละเมิดต�อหน�วยงานของรัฐ 

๑. ผู�ดูแล/ใช�ทรัพย�สิน รายงานความเสยีหายถึงหัวหน�าหน�วยงาน 

๒. แต�งต้ัง “คณะกรรมการสอบข�อเท็จจรงความรับผิดทางละเมิด” กรณี “มีเหตุอันควรเช่อ

ว�าความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจ�าหน�าที”่ 

    (๑) กรณีความเสียหายไม�ได�เกิดจากการกระทําของเจ�าหน�าที ่

    (๒) จํานวนไม�เกิน ๕ คน 

    (๓) กําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จ 

๓. คุณสมบัติและข�อห�ามของคณะกรรมการฯ “ต�องไม�เป�นผู�ที่มีลักษณะที่ขัดต�อหลักความ

เป�นกลาง(ตามหมวด ๒ ภาค ๑ วปฏิบัติ)” 

๔. การดําเนินการของคณะกรรมการฯ (ตามหมวด ๕ วปฏิบัติ) 

    (๑) องค�ประชุมไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการฯ 

    (๒) ประธานไม�อยู�/ไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ให�เลือกกรรมการที่มาประชุม เป�นแทน 

    (๓) ระยะเวลาการพิจารณา ควรกําหนดในคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการฯ หากไม�เสร็จ

ขอขยาย(ตามหมวด ๓ วปฏิบัติ) 

    (๔) ลงมติโดยถือเสียงข�างมากเป�นเกณฑ� 

    (๕) กรรมการที่ไม�เห็นด�วย สามารถทําความเห็นแย�งมติที่ประชุมได� 

    (๖) ความเห็นของคณะกรรมการฯ ต�องมี 

 ก)ข�อเท็จจรง 

 ข) ข�อกฎหมาย 

 ค) หลักฐานที่สนับสนุน 

๕. คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน�าที ่(ส�วนที่ ๓ วปฏิบัติ) 

    (๑) ตรวจสอบข�อเท็จจรงทั้งหมดเกี่ยวกับการกระทําละเมิด 

    (๒ รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข�อง 

    (๓) รับฟ�งพยานบุคคล หรอพยานผู�เช่ยวชาญ 

    (๔) ตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรอสถานที่ 
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    (๕) เป�ดโอกาสให�เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องหรอผู�เสียหายช้แจงข�อเท็จจรงและโต�แย�งแสดง

พยานหลักฐานของตนอย�างเต็มที่และเป�นธรรมทุกฝ�าย 

    หมายเหตุ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธคู�กรณี 

เจ�าหน�าที่ต�องให�คู�กรณีมีโอกาสท�จะได�ทราบข�อเท็จจรงอย�างเพียงพอและมีโอกาสได�โต�แย�งและแสดง

พยานหลักฐานของตน 

เปรยบเทียบมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง กับ ข�อ ๑๕ 

มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ในกรณีทีค่ําสั่งทางปกครอง  ข�อ ๑๕ คณะกรรมการต�องให�โอกาส 

อาจกระทบถึงสิทธคู�กรณเีจ�าหน�าที่ต�องให�คู�กรณีมี  แก�เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องหรอผู�เสียหาย

 โอกาสที่จะได�ทราบข�อเท็จจรงอย�างเพียงพอและมี  ได� ช้แจงข�อเท็จจรงและโต�แย�งแสดง

 โอกาสได�โต�แย�งและแสดงพยานหลักฐานของตน  พยานหลักฐานของตนอย�างเพียงพอ

        และเป�นธรรม 

 ๖. การสอบสวนข�อเท็จจรงความรับผิดทางละเมิด 

     (๑) เกิดจากเหตุใด 

     (๒) ค�าเสียหายจํานวนเท�าใด กรณีมีค�าเสื่อมราคาต�องหักค�าเสื่อมราคาก�อน 

     (๓) ความผิดหรอความบกพร�องของหน�วยงานฯ หรอระบบการดําเนินงานส�วนรวมมี

หรอไม� หากมีจะต�องหักออกจากความเสียหายด�วย 

     (๔) ผู�ใดต�องรับผิด และชดใช�เป�นจํานวนเท�าใด โดยคํานึงถึงความร�ายแรงแห�งการ

กระทําและความเป�นธรรม 

     (๕) กรณีเห็นว�าเป�นการกระทําโดยจงใจ หรอประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรง ต�อง

พิจารณาด�วยว�าจะให�รับผิดชดใช�เท�าใด 

     (๖) กรณีการกระทําละเมิดเกิดจากการกระทําของเจ�าหน�าที่หลายคน จะให�แต�ละคนรับ

ผิดจํานวนเท�าใด นําหลักลูกหนี้ร�วมมาใช�ไม�ได� 

 ข�อสังเกตเกี่ยวกับการสอบสวน 

๑) เป�นการกระทําละเมิด 

 (๑) กระทําโดยผิดกฎหมาย/ระเบียบ/ละเลย/ล�าช�า เกิดความเสียหาย ความเสียหายเกิด

จากการกระทําไม�ชอบนั้น (เหตุ- ผล) 

 (๒) เพื่ออธบายว�าเป�นละเมิด 
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๒) เป�นการกระทําโดยจงใจหรอประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรง 

 (๑) ต�องอธบายลักษณะ ว�าเป�นการกระทําจงใจหรอประมาทเลินเล�อร�ายแรง 

 (๒) เป�นการกระทําในการปฏิบัติหน�าที ่

 (๓) เพื่ออธบายว�าต�องรับผิดหรอไม�ต�องรับผิด และรับผิดจํานวนเท�าใด 

๓) การแบ�งส�วนความรับผิด และเหตุลดหย�อน 

๗. คณะกรรมการเสนอความเห็นไปยังผู�แต�งต้ัง 

 ๘. ผู�สั่งแต�งต้ังวนิจฉัยว�า มีผู�รับผิดหรอไม� เท�าใด แต�ยังไม�แจ�งเจ�าหน�าที ่

 ๙. การส�งสํานวนให�กระทรวงการคลังตรวจสอบและพิจารณา 

 ๑) ความเสียหายเกิดกับทรัพย�สินจาสาเหตุทั่วไปไม�ใช�ทุจรตเงนขาดบัญช หรอการไม�ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. หรอข�อบังคับต�างๆไม�ต�องส�งเร่องให�กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี ้

 ก) ส�วนราชการ ค�าเสียหายครั้งละไม�เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ข) ราชการส�วนท�องถิน/รัฐวสาหกิจ/หน�วยงานอื่นของรัฐ ค�าเสียหายครั้งละไม�เกิน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ค) ความเสียหายเกิน ก) ข) และผู�ต�องรับผิดชดฝใช�ต้ังแต� ๗๕ % ของค�าความเสียหาย

ทั้งหมด 

 ๒) ความเสียหายมีสาเหตุมาจากการทุจรต เงนขาดบัญชหรอการไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ มติ ครม. หรอข�อบังคับต�างๆ ไม�ต�องส�งเร่องให�กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดงัน้ี 

 ก) สาเหตุเกิดจากการทุจรต หน�วยงานให�ผู�ทุจรตรับผิดชดใช�เต็มจํานวนและให�ผู�เกี่ยวข�องที่

ประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงจนเป�นโอกาสหรอช�องทางให�เกิดการทุจรตชดใช�ค�าเสียหายเต็มจํานวนแล�ว  

ข) สาเหตุจากเงนขาดบัญชหรอการไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. หรอ

ข�อบังคับต�างๆ และไม�ได�เกิดจากการทุจรต เม่ือหน�วยงานฯให�ผู�จงใจหรอประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงชดใช�

เต็มจํานวนแล�ว 

๓) กรณีที่ไม�ต�องส�งให�กระทรวงการคลัง หน�วยงานฯ ต�องรายงานความเสียหายที่เกิดข้น

ตามแบบ ให�กระทรวงการคลังทราบทุก ๓ เดือน 

๑๐. กระทรวงการคลังต�องพิจารณาให�เสร็จภายในกําหนดเวลา 

    * กรณีส�วนราชการไม�เกิน ๑ ป� คร่ง (ก�อนขาดอายุความ ๖ เดือน) 

    * กรณีราชการส�วนท�องถนิ/รัฐวสาหกิจ/หน�วยงานอื่นของรัฐ ไม�เกิน ๑ ป� (ก�อนขาดอายุ

ความ ๑ ป�) 
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๑๑. หากกระทรวงการคลังพิจารณาไม�แล�วเสร็จภายในกําหนดเวลา 

    * หัวหน�าหน�วยงานฯ มีคําสั่งตามที่เห็นสมควร และแจ�งผู�เกี่ยวข�องทราบ 

    * เตรยมการออกคําสั่งให�เจ�าหน�าที่ชําระค�าสินไหมทดแทน เพื่อเตรยมพยานหลักฐาน

สําหรับฟ�องคดี อย�าให�ขาดอายุความ ๒ ป� 

ข�อสังเกต กรณีกระทรวงการคลังขอหลักฐานเพมิเติม ก็จะต�องจัดหาให�กระทรวงการคลัง 

 * ข�อ ๑๘ เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล�วให�ผู�แต�งตั้งมีคําสั่งตามความเห็นของ

กระทรวงการคลังและแจ�งคําสั่งน้ันให�ผู�เกี่ยวข�องทราบ แต�ในกรณีที่หน�วยงานของรัฐที่เสียหายเป�นราชการส�วน

ท�องถิน รัฐวสาหกิจฯ หรอหน�วยงานอื่นของรัฐ ให�ผู�บังคับบัญชาหรอผู�กํากับดูแลหรอควบคุมหน�วยงานของรัฐ

แห�งนั้นวนิจฉัยสั่งการให�หน�วยงานของรัฐดังกล�าวปฏิบัติตามที่เห็นว�าถูกต�อง 

 * ในกรณีที่หน�วยงานที่เสียหายสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ให�ผู�แต�งตั้ง

ดําเนินการเพื่อออกคําสั่งให�ชําระค�าสินไหมทดแทน หรอฟ�องคดตี�อศาลอย�าให�ขาดอายุความหนึ่งป�นับแต�วันที่

ผู�ต�งต้ัแจ�งคําสั่งให�ผู�รับผิดชดใช�คค�าสินไหมทดแทน ทราบ 

 ๑๒. เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จและส�งสํานวนคืน 

 * กรณีเป�นส�วนราชการ หัวหน�าหน�วยงานฯ ต�องมีคําส�างตามความเห็นนั้นให�ผูเกี่ยวข�อง

ทราบ (โดยแจ�งเป�น “คําสั่งทางปกครอง” จงต�องแจ�งสิทธการอทุธรณ�คําสั่งฯ ต�อผู�ออกคําสั่งภายใน ๑๕ วัน

นับแต�วันได�รับแจ�งต�อผู�ออกคําสั่งฯ) 

 * กรณีเป�นราชการส�วนท�องถินฯ หากไม�เห็นด�วยกับความเห็น กค. จะสั่งการเป�นอย�างอื่น

ตามที่เห็นว�าถูกต�อง โดยจะต�องมีเหตุผลที่ดีกว�าและหักล�างเหตุผลของ กค.ได� หากไม�สามารถหาเหตุผลมา

หักล�างได� ผู�สั่งการจะต�องรับผิดหากเกิดความเสียหายข้น 

 * หากหน�วยงานฯ เห็นว�าไม�ต�องมีผู�ใดรับผิด แต� กค.เห็นว�ามีเจ�าหน�าที่ต�องรับผิด สิทธ

เรยกร�องค�าสินไหมฯ มีอายุความ ๑ ป� นับแต�วันที่หัวหน�าหน�วยงานฯมีคําสั่งตามความเห็น กค.(หัวหน�า

หน�วยงานฯ ต�องออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒ ภายใน ๑ ป� นับแต�วันที่หน�วยงานมีคําสั่งตามความเห็นของ กค. 

ตามข�อ ๑๘) 

 ๑๓. หัวหน�าหน�วยงานฯ สั่งการตามความเห็นของ กค. (ข�อ ๑๘) 

 ๑๔. หัวหน�าหน�วยงานฯ ออกคําสั่งให�ชําระค�าสินไหมทดแทนภายใน ๒ ป� นับแต�วันที่รู�เหตุฯ 

และรู�ตัวฯ (คําสั่งตามมาตรา ๑๒)พร�อมแจ�งสิทธอุทธรณ�คําสั่งฯ ตามมาตรา ๔๐ กฎหมายวธปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง  

๑๕. หากเจ�าหน�าที่ผู�กระทําละเมิดไม�เห็นด�วยกับคําสั่งดังกล�าว จะต�องอุทธรณ�คําสั่งต�อผู�

ออกคําสั่งภายใน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๔๔ กฎหมายวธปฏิบัติราชการทางปกครอง 
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๑๖. หากวนิจฉัยอุทธรณ�แล�วยังไม�พอใจเจ�าหน�าที่สามารถฟ�องขอให�เพิกถอนคําสั่งฯ ต�อศาล

ปกครองได�ภายใน ๙๐ วัน 

๑๗. หากเจ�าหน�าที่ผู�กระทําละเมิดไม�ชดใช�ค�าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หน�วยงานมีอํานาจออกคําสั่งยึด/อายัด ทรัพย�สินของเจ�าหน�าที่และนําออกขายทอดตลาดได�(ตามมาตรา ๕๗ 

วปฏิบัติ) 

ข�อสังเกต : การออกคําสั่งทางปกครองต�องฏิบัติตามวปฏิบัติ 

๑๘. การต้ังกรรมการสอบสวนร�วมกัน : กรณีความเสียหายเกิดจากเจ�าหน�าที่ของหน�วยงาน

ของรัฐอื่น หรอหน�วยงานของรัฐที่ได�รับความเสียหายมากกว�า ๑ แห�ง และหรอความเสียหายเกิดจากการ

กระทําของเจ�าหน�าที่หลายหน�วยงาน 

๑) หัวหน�าหน�วยงานฯ ที่ได�รับความเสียหาย และหัวหน�าหน�วยงานฯที่ เจ�าหน�าที่สังกัด 

ร�วมกันแต�งต้ังคณะกรรมการฯ 

๒) ขั้นตอนการสอบสวน กระบวนการพิจารณาเสนอความเห็น การลงมติฯ เหมือนข้ันตอน

ปกติ 

๓) ผู�แต�งต้ังมีอํานาจทําคําวนิจฉัยได� แต�คําวนิจฉัยจะตรงกันหรอไม�ก็ได� แล�วรายงาน กค. 

เพื่อตรวจพิจารณาต�อไป  

 เจ�าหน�าที่กระทําละเมิดต�อบุคคลภายนอก ผู�เสียหายดําเนินการได� ๒ วธ 

๑) ยื่นฟ�องต�อศาล (ศาลปกครอง/ศาลยุติธรรม แล�วแต�กรณ)ี 

๒) ยื่นคําขอต�อหน�วยงาน (มาตรา ๑๑) 

ขั้นตอนการดาํเนินการกรณีเจ�าหน�าทีก่ระทําละเมิดต�อบุคคลภายนอก 

๑) กรณีผู�เสียหายฟ�องเจ�าหน�าที่หรอหน�วยงานของรัฐ 

    ๑.๑ ผู�เสียหายฟ�องเจ�าหน�าที่เรยกค�าสินไหมทดแทน หรอฟ�องหน�วยงานฯเป�นคดี ให�

เจ�าหน�าที่แจ�งผู�บังคับบัญชาทราบโดยไม�ชักช�า 

    ๑.๒ ให�ผู�บังคับบัญชารายงานตามลําดับชั้นจนถึงหัวหน�าหน�วยงาน 

    ๑.๓ หัวหน�าฯ แต�งต้ัง “คณะกรรมการสอบข�อเท็จจรงความรับผิดทางละเมิด” สอบสวน 

    ๑.๔ ขั้นตอนการแต�งต้ังคณะกรรมการ การสอบสวนข�อเท็จจรง การพิจารณาเสนอ

ความเห็น การวนิจฉัยสั่งการ ตลอดจนการรายงาน 

ให�ใช�กรณีเจ�าหน�าที่กระทําละเมิดต�อหน�วยงานของรัฐมาใช�โดยอนุโลม 

    ๑.๕ หากจะหมดสิทธยื่นคําให�การแก�ฟ�องภายในกําหนด ให�หน�วยงานฯรวบรวม

ข�อเท็จจรงและพยานหลักฐานเท�าที่มีอยู�เพื่อปะสานงานพนักงานอัยการในการต�อสู�คด ี
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ผู�เสียหายฟ�องเรยกค�าเสียหายต�อศาล 

ศาลปกครอง ละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน�าทีมี่ ๔ กรณ ี

    ๑) การใช�อํานาจตามกฎหมาย (เฉพาะกฎหมายปกครอง) 

    ๒) กฎ คําสั่งทางปกครอง หรอคําสั่งอื่น 

    ๓) ละเลยต�อหน�าที่ที่กฎหมายกําหนด 

    ๔) ปฏิบัติหน�าที่ล�าช�า 

ศาลยุติธรรม ละเมิดที่ไม�ได�เกิดจากการปฏิบัติหน�าที ่(เจ�าหน�าที่ต�องรับผิดส�วนตัว) 

ละเมิดที่เป�นการปฏิบัติหน�าที่ แต�มิใช�เกิดจาก 

    ๑) การใช�อํานาจตามกฎหมาย 

    ๒) การออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรอคําสั่งอื่น 

    ๓) การละเลยต�อหน�าที่ หรอ 

    ๔) การปฏิบัติหน�าที่ล�าช�า 

๒. กรณีผู�เสียหายร�องขอให�หน�วยงานฯ ชดใช�ค�าสินไหมทดแทน 

    ๒.๑ หน�วยงานฯ รับคําร�อง และออกหนังสือรับคําร�อง 

    ๒.๒ หัวหน�าหน�วยงานฯ แต�งต้ัง “คณะกรรมการสอบข�อเท็จจรงความรับผิดทางละเมิด”

ทําคําวนิจฉัย รายงาน รัฐมนตรว�าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจพิจารณา 

    ๒.๓ หัวหน�าหน�วยงานฯ มีคําสั่งให�ผู�ร�องขอทราบว�า หน�วยงานฯ ชดใช�หรอไม�อย�างไร 

เป�นจํานวนเท�าใด 

    ๒.๔ หากผู�เสียหายไม�พอใจ ก็สามารถฟ�องเรยกค�าเสียหายได� 

* ฟ�องศาลปกครอง กรณีละเมิดจาก 

   (๑) การใช�อํานาจตามกฎหมายปกครอง 

   (๒) การละเลยต�อหน�าที่ หรอปฏิบัติหน�าที่ล�าช�าเกินสมควร 

* ฟ�องศาลยุติธรรม นอกเหนือจากกรณีข�างต�น 

การเรยกค�าสินไหมทดแทนจากจ�าหน�าที ่

๑) การออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒ เรยกให�เจ�าหน�าที่ชดใช�เงนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(มาตรการบังคับทางปกครอง) 

๒) การฟ�องคดีต�อศาล เรยกเงนค�าสินไหมทดแทน (กรณีฟ�องทายาทหรอกองมรดก หรอ

กรณีใช�มาตรการบังคับทางปกครองไม�ได�) 
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๑. การออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒ เรยกให�เจ�าหน�าที่ชดใช�เงนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(มาตรการบังคับทางปกครอง) 

คําสั่งตามมาตรา ๑๒ เป�น”คําสั่งทางปกครอง”ดังน้ัน 

* ความแตกต�างของคําสั่งตามมาตรา ๑๒ และคําสั่งตามข�อ ๑๘ 

* การออกคําสั่งต�องปฏิบัติตามกฎหมายวธปฏิบัติราชการทางปกครอง 

* หากผู�รับคําสั่งไม�พอใจ อุทธรณ�ได�ตามมาตรา ๔๔ วปฏิบัติ 

* หากไม�พอใจคําวนิจฉัยอุทธรณ� เจ�าหน�าที่ฟ�องศาลปกครองขอให�เพิกถอนคําสั่งได� 

* ออกคําสั่งได� แม�เจ�าหน�าที่พ�นจากตําแหน�งไปแล�ว(ลาออก/เกษียณ) 

* หากเจ�าหน�าที่ตาย ไม�อาจออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒ ได� จงต�องฟ�องทายาทหรอกองมรดก 

* หากเจ�าหน�าที่ไม�ชดใช�เงนตามคําสั่ง หน�วยงานจงใช�มาตรการบังคับทางปกครองยึดอายัด

ทรัพย�สินของเจ�าหน�าที่และขายทอดตลาดตามมาตรา ๕๗ วปฏิบัติ (หน�วยงานฟ�องเรยกเงนจากเจ�าหน�าที่

ไม�ได�) 

สรุปคําวนิจฉัยศาลปกครอง  

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๗/๒๕๔๖) 

* คําสั่งตามมาตรา ๑๒ เป�น”คําสั่งทางปกครอง” 

* เม่ือคําสั่งไม�ได�ออกโดยรัฐมนตร และไม�มีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณ�ไว�เป�นการ

เฉพาะ จงต�องอทุธรณ�คําสั่งทางปกครองนั้นตามมาตรา ๔๔ วปฏิบัติ ก�อนนําคดีมาฟ�องต�อศาลปกครอง 

สรุปคําวนิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(เร่องเสร็จที่ ๒๔๙/๒๕๔๕ และ ๖๙๓/๒๕๔๕) 

* คําสั่งตามมาตรา ๑๒ เป�น “คําสั่งทางปกครอง” 

* กรณีได�มีการกําหนดข้ันตอนการอุทธรณ�หรอโต�แย�งไว�แล�วตามข�อ ๑๗ และข�อ ๑๘ ของ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรฯ ที่ให�มีการส�งสํานวนให�กระทรวงการคลังตรวจสอบ และให�มีการออกคําสั่งตาม

ความเห็นกระทรวงการคลัง หรอตามที่เห็นว�าถูกต�อง จงไม�อาจนําเร่องการอุทธรณ� ตามวปฏิบัจติมาใช�บังคับ

ได� 

๒. หน�วยงานฟ�องคดีต�อศาล เรยกเงนค�าสินไหมทดแทน (กรณีฟ�องทายาทหรอกองมรดก 

หรอกรณีใช�มาตรการบังคับทางปกครองไม�ได�) 

๑. ผู�มีสิทธฟ�องคดีต�อศาลปกครอง 

(๑) ได�รับความเดือดร�อน หรออาจจะเดือดร�อนฯ โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได�อันเนื่องจากการ

กระทําหรอการงดเว�นการกระทํา 
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เหตุที่ฟ�อง : เพื่อ “การแก�ไขหรอบรรเทาความเดือดร�อนหรอเสียหาย” 

เง่อนไข : ต�องมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ 

(๒) มีข�อโต�แย�งเกี่ยวกัสัญญาทางปกครอง 

เหตุที่ฟ�อง : เพื่อ “การยุติข�อโต�แย�งนั้น” 

เง่อนไข : ต�องมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ 

(๓) กรณีอื่นใดที่อยู�ในเขตอํานาจศาลปกครอง 

เหตุที่ฟ�อง : เพื่อ “แก�ไขเยียวยาหรอยุติกรณีนั้นๆ” 

เง่อนไข : ต�องมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ 

๒. ผู�ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา เป�นผู�มีสิทธฟ�องคดีตามมาตรา ๔๓ 

๓. คณะกรรมการสิทธมนุษยชนแห�งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) 

ระยะเวลาการฟ�องคดี มาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 

ความรับผิดทางละเมิด และความรับผิดอย�างอื่น 

ก) การฟ�องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให�ยื่นฟ�องภายใน ๑ ป� นับแต�วันที่รู�หรอควรรู�

เหตุแห�งการฟ�องคด ี

ข) กรณีที่ไม�รู�ถึงเหตุแห�งการฟ�องคดี ต�องยื่นฟ�องภายใน ๑๐ ป� นับแต�วันที่มีเหตุแห�งการ

ฟ�องคด ี

ค�าธรรมเนียมศาล 

  * การฟ�องคดีปกครองไม�ต�องเสียค�าธรรมเนียมศาล 

  * เว�นแต�การฟ�องคดีขอให�สั่ง ให�ใช�เงน หรอส�งมอบทรัพย�สินตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 

หรอ (๔) เสียค�าธรรมเนียมศาลในอัตราตามที่ระบุไว�ในตาราง ๑ ท�าย ประมวลกฎหมายวธพิจารณาความ

แพ�ง (ป.วแพ�ง) สําหรับคดทีี่มีคําขอให�ปลดเปลื้องทุกข�อันอาจคํานวณเป�นราคาเงนได� 

ทุนทรัพย� ค�าธรรมเนยมศาล 
ไม�เกิน ๕๐ ล�านบาท ร�อยละ ๒ แต�ไม�กิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ส�วนที่เกิน ๕๐ ล�านบาท ร�อยละ ๐.๑ 

 

   

************************************************ 

   

งานนิติการ 

กันยายน ๒๕๖๔ 

 


