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เจตนารมณของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ เพื่อ
สรางหลักความรับผิดของเจาหนาที่ใหเปนไปอยางเปนเหตุเปนผล (rational)กลาวคือ ภาระหนาที่ เงนเดือน
และความรับผิดของเจาหนาที่นั้น รัฐตองกําหนดใหไดสัดสวนกันอันจะสรางความเปนธรรมใหแกเจาหนาที่และ
เพิมพูนประสิทธภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ
พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายที่กําหนดหลักการใหมเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
แตกตางไปจากที่บัญญัติอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากการละเมิดนั้นเจาหนาที่ไดกระทําข้นใน
การปฏิบัติหนาที่
การละเมิดตามหลักเกณฑใหมนี้เมื่อเกิดความเสียหายข้น หนวยงานของรัฐจะรับภาระชดใช
คาสินไหมทดแทนแกผูไดรับความเสียหายไปกอน แตหนวยงานของรัฐจะมีสิทธไลเบี้ยเอากับเจาหนาที่หรอไม
และเพียงใด จําตองพิจารณาวาละเมิดนั้นไดเกิดข้นจากการกระทําโดยจงใจหรอประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของเจาหนาที่ผูนั้นหรอไม และแมวาจะมีสิทธไลเบี้ยเอากับเจาหนาที่ก็อาจจะไลเบี้ยไดไมเต็มจํานวน และใน
กรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคนก็จะใชหลักกฎหมายเร่องลูกหนี้รวมตามกฎหมายแพงมาใชบังคับ
ไมได
สําหรับในกรณีที่การละเมิดมิไดเกิดข้นในการปฏิบัติหนาที่ ความรับผิดอันเนื่องมาจากการ
ละเมิดยังเปนไปตามที่บัญญัติอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย
๑. ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤศจกายน ๒๕๓๙ เปนตนไป
๒. ใชกับการละเมิดอันเนื่องมาจากการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐ
ละเมิดจากการปฏิบัติหนาที่
การพิ จารณาวาการกระทําใดจะเปน การกระทําละเมิดในการปฏิบัติ หนาที่ข องเจาหนาที่
สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ คือ มีการกระทําละเมิดเกิดข้น และการละเมิดนั้นกระทําโดยเจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติหนาที่

-๒การกระทําละเมิด
การกระทําละเมิดในพระราชบัญ ญัติค วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
เปนไปตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซ่งบัญญัติวา"ผูใดจงใจหรอประมาทเลินเลอ

ทําตอบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชวตก็ดแี กรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรภาพก็ดี ทรัพยสิน
หรอสิ ท ธอย างหนึ่ งอย างใดก็ ดี ทา นวาผูนั้ นทํ าละเมิด จําต อ งใช ค าสิ นไหมทดแทนเพื่ อ การนั้น " ซ่ งแยก

องคประกอบไดดงั นี้
(๑) มีการกระทํา หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายโดยรูสํานึกในการเคลื่อนไหวนั้น และอยู
ในบังคับของจตใจผูกระทํา และรวมถึงการงดเวนการกระทําที่ตนมีหนาที่ตามกฎหมายที่ตองกระทํา และการ
งดเวนนั้นเปนเหตุใหเกิดความเสียหายข้น
(๒) โดยจงใจหรอประมาทเลินเลอ
โดยจงใจ หมายถึง รูสํานึกถึงผลหรอความเสียหายจากการกระทําของตน
โดยประมาทเลินเลอ หมายถึง เปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซ่งบุคคล
ในภาวะเชนนั้นจําตองมี โดยตองเปรยบเทียบกับบุคคลทีต่ องมีความระมัดระวังตามพฤติการณ และตามฐานะ
ในสังคมเชนเดียวกับผูกระทําความเสียหาย
(๓) โดยผิดกฎหมาย เปนการกระทําโดยไมมี อํานาจหรอไมมี สิทธหรอโดยมิชอบดวย
กฎหมาย (unlawful) และรวมความถึงการใชอํานาจที่มีอยูเกินสวนหรอใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อกลั่น
แกลงผูอื่น
(๔) เกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
- ความเสียหายนั้นจะเปนความเสียหายที่เกิดแกชวต รางกาย อนามัยเสรภาพ ทรัพยสิน
หรอสิทธอยางหนึ่งอยางใดก็ได แตตองเปนความเสียหายที่แนนอนไมวาจะเกิดข้นแลวในปจจุบันหรอจะเกิดข้น
ในอนาคตก็จะตองเปนความเสียหายที่จะเกิดข้นอยางแนนอน
- ความเสียหายจะตองเกิดจากผลโดยตรงของผูกระทําดวย
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
การก ระทํ า ละเมิ ด ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ ความรั บ ผิ ดท างละเมิ ดของเจ า หน า ที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ตองเปนการกระทําของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ ซ่งการพิจารณาวาเปนการกระทําในการ
ปฏิบัติหนาที่หรอไม มีองคประกอบ ๒ ประการดังนี้

-๓(๑) กระทําการในฐานะเจาหนาที่ มาตรา ๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิ ดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นิย าม "เจาหน าที่" หมายความวาขาราชการ พนัก งาน ลูก จาง หรอ
ผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรอ ฐานะอื่นใด ซ่งมีความหมายโดย
สรุปวา บุคคลทุกประเภทที่ทํางานใหกับหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
หรอบุคคลที่กฎหมายกําหนดใหเปนเจาหนาที่ เชน บุคคลที่ตองชวยเหลือเจาหนาที่ตามกฎหมายตาง ๆ เปน
ตนเปนเจาหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ และเจาหนาที่นี้ไดกระทําการตามที่กฎหมายใหอํานาจไว
นอกจากจะมี อํานาจหนาที่ตามกฎหมายแลว การกระทําในทางธุรการทั่วไปอาจจะไมมี
กฎหมายกําหนดใหอํานาจไวเปนการชัดเจน แตหนาที่ดังกลาวก็อาจเกิดจากระเบียบหรอขอบังคับหรอคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมายก็ได
การกระทําหรอละเวนการกระทําในหนาที่ดังกลาวมาขางตนหากเกิดความเสียหายก็เปนการ
กระทําละเมิดในการปฏิบัติห น าที่ เชน พนักงานขับรถดับเพลิงขับรถราชการเพื่อไปปฏิบัติห นาที่ดับเพลิง
ระหวางทางเกิดอุบัติเหตุทําใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย หรอเปนเจาหนาที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบทรัพยสิน
ของทางราชการปลอยปละละเลยไมดูแลรักษาใหดี เปนเหตุใหทรัพยสินดังกลาวสูญหายหรอเสียหาย หรอ
ผูบังคับบัญชามีหนาที่ดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ไมดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบเปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชาทุจรตยักยอกเงนของ
หนวยงาน พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่
(๒) เจาหนาที่นั้นเปนเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ นอกจากผูกระทําละเมิดจะตองอยูใน
ฐานะเจาหนาที่แลวผูนั้นจําตองเปนเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐตามที่มาตรา ๔ วรรคสาม ใหความหมายไว
วา "หนวยงานของรัฐ" หมายความวา กระทรวง ทบวงกรม หรอสวนราชการที่เรยกช่ออยางอื่นและมีฐานะเปน

กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิน และรัฐวสาหกิจ ที่ตั้งข้นโดยพระราชบัญ ญัติหรอพระราช
กฤษฎีกา และใหหมายรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย"
สิทธของผูเสียหายและความรับผิดเพื่อการละเมิดของเจาหนาที่
เมื่อเกิดความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่หนวยงานของ
รัฐมีหนาที่เยียวยาความเสียหายจากการกระทําละเมิดนั้นตอบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑที่พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไวซ่งตามหลักเกณฑนี้ผูเสียหายมีสิทธที่จะเรยกให
หนวยงานของรัฐดังกลาวชดใชได ๒ วธ คือ

-๔๑. โดยฟองคดีตอศาล
มาตรา ๕ บัญญัติวา"หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่

ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะ
ฟองเจาหนาที่ไมได
ถ า การละเมิ ด เกิ ด จากเจ า หน า ที่ ซ่ ง ไม ไ ด สั ง กั ด หน ว ยงานของรั ฐ แห ง ใดให ถื อ ว า
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง"

ถาผูเสีย หายเห็นวาการกระทําละเมิ ดของเจาหนาที่เกิดข้น ในการปฏิ บัติห นาที่ ผูเสียหาย
สามารถฟองตอศาลใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่นั้นสังกัดเปนผูรับผิดในผลแหงละเมิดที่เกิดข้นได ในกรณีนี้
จะฟองใหเจาหนาที่ใหรับผิดเปนสวนตัวไมได เชน เจาหนาที่ของกรมชลประทานมิไดแจงใหราษฎรซ่งอยูใต
เข่อนทราบลวงหนาวาจะทํ าการระบายนํ้าอยางมากออกจากเข่อนและไดระบายนํ้าออกมากอใหเกิดความ
เสียหาย หรอเจาพนักงานทองถินเขาร้อถอนอาคารของเอกชนโดยความ สําคัญผิดตามตัวอยางนี้ผูเสียหาย
จะตองฟองใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ดังกลาวใหชดใชคาสินไหมทดแทน
แต ถ าการละเมิ ด ของเจาหน าที่ มิใ ชก ารกระทํา ในการปฏิ บั ติ ห นา ที่ ผู เสี ย หายต อ งฟ อ ง
เจาหนาที่ที่กระทําละเมิดโดยตรง จะฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิดไมได (มาตรา ๖) เชน เจาพนักงานตํารวจ
กอเหตุววาทกับผูเสีย หายและทํารายผูเสีย หายจนไดรับบาดเจ็บโดยมีขอเท็จจรงฟงไดวา แมการกระทํา
ดังกลาวจะอยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่แตมูลเหตุในการกระทําละเมิดเปนเร่องสวนตัว เจาพนักงานตํารวจผู
นั้นตองรับผิดในผลแหงละเมิดเปนการสวนตัว
เมื่อผูเสียหายจากการกระทําละเมิดไดนําคดีฟองรองตอศาล ไมวาจะฟองใหหนวยงานของ
รัฐรับผิดในการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ หรอฟองเจาหนาที่โดยตรงเนื่องจากเห็นวาเปน
การกระทําละเมิดที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่แตในระหวางการพิจารณาหนวยงานของรัฐที่ถูกฟอง
หรอเจาหนาที่ที่ถูกฟองเห็นวา การกระทําละเมิดดังกลาวเจาหนาที่หรอหนวยงานของรัฐอาจจะตองรับผิดหรอ
ตองรวมรับผิดดวย บุคคลดังกลาวอาจรองขอตอศาลใหเรยกเจาหนาที่หรอหนวยงานของรัฐ แลวแตกรณี เขา
เปนคูความในการดําเนินคดีนี้
ในกรณีที่มิไดมีการเรยกผูที่ตองรับผิดเขามาในคดี และศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่ผู
ถูกฟองมิใชผูตองรับผิดในกรณีเชนนี้ มาตรา ๗ ใหขยายอายุความฟองคดีใหมออกไปไดถึงหกเดือนนับแต
วันที่คําพิพากษาคดีเดิมนั้นถึงที่สุด

-๕๒. โดยขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน
มาตรา ๑๑ มีห ลักการสรุปไดวา กรณีที่ผูเสี ยหายถูกกระทําละเมิดจากเจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติหนาที่ นอกจากสิทธที่ผูเสียหายจะนําคดีฟองรองตอศาลแลว ผูเสียหายอาจใชสิทธรองขอใหหนวยงาน
ของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนไดโดยตรง เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับเร่องแลวจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนและ
วธการดังนี้
(๑) ออกใบรับคําขอใหแกผูยื่นคําขอ เพื่อเปนหลักฐานวาผูเสียหายไดยื่นคําขอวันและปใด
(๒) หนวยงานของรัฐจะตองรบดําเนินการพิจารณาคําขอของผูเสียหายโดยเร็ว ซ่งขั้นตอน
และวธการพิจารณาคําขอของผูเสียหายนั้น เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยหนวยงานของรัฐตองพิจารณาทุกขั้นตอน
ใหแลวเสร็จอยางชาภายใน ๑๘๐ วันนับแตรับคําขอจากผูเสียหาย แตถาไมอาจพิจารณาใหเสร็จตามเวลา
ดังกลาวหนวยงานของรัฐอาจขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีกไดแตรัฐมนตรจะขยายใหไดไมเกิน ๑๘๐วัน
(๓) ออกคําสั่งแจงผลการพิจารณา เมื่อหนวยงานของรัฐที่ไดรับคําขอไดดําเนินการพิจารณา
คําขอตามหลักเกณฑของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรฯแลวตองจัดทําคําสั่งแจงใหผูเสียหายที่มีคําขอทราบ ซ่ง
คําสั่งแจงผลการพิจารณาดังกลาวตองปฏิบัติตามแบบการจัดทําคําสั่งในทางปกครอง
(๔) กรณีที่ผูเสียหายไมพอใจในผลการพิจารณา ผูเสียหายสามารถนําคดีข้นฟองรองตอ
ศาล ซ่งจะเปนศาลปกครองหรอศาลยุติธรรมยอมเปน ไปตามมาตรา ๑๐๖แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวธพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
กรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ จะเปนหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้น
สังกัดอยูหรอหนวยงานของรัฐแหงอื่น หรอไปกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกและหนวยงานของรัฐไดชดใชคา
สิน ไหมทดแทนไปแลว เจาหนาที่ ผู ก ระทํา ละเมิ ด จะต องรั บผิ ด ในมู ลละเมิด หรอไมเพี ย งใด เปน ไปตาม
หลักเกณฑดังนี้
ก. กระทําละเมิดนอกเหนือการปฏิบัติหนาที่
กรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐซ่งไมใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เชน
เจตนาทุจรตยักยอกทรัพยของทางราชการ หรอเอารถของทางราชการไปใชประโยชนสวนตัวระหวางนั้นเกิด
อุบัติเหตุเปนเหตุใหรถยนตเสียหาย หรอกระทําการใดๆใหทรัพยสินของหนวยงานของรัฐเสียหายอันไมไดเกิด
จากการปฏิ บัติ ห นา ที่ ความรับ ผิ ด ของเจ า หน า ที่ จ ะต อ งเป น ไปตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย
เชนเดียวกับเอกชนกระทําละเมิด

-๖ข. กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่
กรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลภายนอก และหนวยงานของรัฐได
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกบุคคลภายนอกไปแลว หนวยงานของรัฐจะมีสิทธไลเบี้ยหรอเรยกใหเจาหนาที่ชดใช
คาสินไหมทดแทนไดเฉพาะกรณี ที่ก ารกระทําละเมิดนั้น "การกระทําโดยจงใจหรอประมาทเลิน เลออยาง
รายแรง" (มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง)
กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ซ่งกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ สิทธ
ไลเบี้ย ของหน วยงานของรัฐเอากั บเจาหนาที่ของตนก็เปนเชน เดีย วกัน กับกรณี เจาหนาที่ก ระทํ าละเมิ ดตอ
บุคคลภายนอกตามที่กลาวมาขางตน (มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง)
ค. จํานวนคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐมีสิทธเรยกจากเจาหนาที่
เมื่อหนวยงานของรัฐมีสิทธไลเบี้ย (มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง) หรอมีสิทธเรยกคาสินไหมทดแทน
(ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง) แลว ก็มิไดหมายความวาหนวยงานของรัฐจะมีสิทธไดรับเงนคืนเต็มจํานวนความ
เสียหาย เพราะการกําหนดจํานวนเงนหรอความรับผิดนั้นมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสามบัญญัติไววา สิทธ
เรยกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํา
และความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ โดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได ถาการละเมิด
เกิดจากความผิดหรอความบกพรองของหนวยงานของรัฐ หรอระบบการดําเนินงานสวนรวม หรอหากเห็นวา
ความเสีย หายดังกลาวหน วยงานของรัฐมีส วนบกพรองอยูดวย ใหหัก สวนแห งความรับ ผิดดังกลาวออก
ดวย เชน รถที่เจาหนาที่นําไปใชในการปฏิบัติหนาที่อยูในสภาพที่ไมเหมาะสมและมีการแจงซอมหลายครั้ง
แลวแตห นวยงานของรัฐไมมีงบประมาณจัดซอม ตอมาเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการกระทําโดยประมาท
เลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่ ซ่งถาหากรถยนตดังกลาวอยูในสภาพที่สมบูรณความเสียหายที่เกิดข้นคง
ไมเสียหายรายแรงดังที่เกิดข้นความเสียหายที่เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดจะตองรับผิดนั้น หนวยงานของรัฐที่
เสียหายจะตองกําหนดโดยนําความบกพรองของตนมาหักออกจากความรับผิดของเจาหนาที่ดว ย
ง. มูลละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน
มาตรา ๘ วรรคสี่ บัญญัติวา "ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคนมิใหนําหลัก

เร่ อ งลู ก หนี้ ร วมมาใช บั งคั บ และเจ า หน า ที่ แ ต ล ะคนต อ งรั บ ผิ ด ใช ค า สิ น ไหมทดแทนเฉพาะส ว นของตน
เทานั้น" บทบัญญัตินี้เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงหลักความรับผิดอยางลูกหนี้รวมตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย ซ่งเปนหลักการที่ไมสมเหตุสมผล(rational) เพราะอาจเกิดกรณีที่เจาหนาที่บางคนจะตองรับ
ผิ ด ชดใชคาสิน ไหมทดแทนสูงเกิน กวาส วนของการกระทํ าของตนได เชน ในกรณี ที่ไมส ามารถเรยกให
เจาหนาที่ค นหนึ่งคนใดรับผิดได ภาระการชดใชคาสิน ไหมทดแทนก็จะตกอยูแกเจาหนาที่ที่เหลือ ดังนั้น
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จงไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับ

-๗ความเสียหายพิจารณากําหนดแบงความรับผิดของเจาหนาที่แตละคน วาแตละคนควรจะตองรับผิดชดใชเปน
เงนเทาใด เมื่อเจาหนาที่คนใดไดชดใชสวนของตนไปแลวก็พนความรับผิดสําหรับหลักเกณฑการพิจารณาวา
เจาหนาที่ที่กระทําละเมิดนั้น กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่หรอไม พฤติกรรมเปนการจงใจหรอประมาท
เลินเลออยางรายแรงหรอไม และหากตองรับผิดจะรับผิดเปนจํานวนเงนเทาใด หรอหากตองรับผิดในมูลละเมิด
หลายคนนั้น เจาหนาที่แตละคนนั้ นมี สวนในความรับผิดเทาใด หลัก เกณฑ ตาง ๆ เหลานี้ไดกํ าหนดไวใน
ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตร วาดวยหลัก เกณฑการปฏิบัติเกี่ย วกับความรับผิด ทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไขเพิมเติม
๖. อายุความ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติอายุความ ในการ
ไลเบี้ยและใชสิทธฟองรองตอศาลไวในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ เปนการเฉพาะแตกตางจาก อายุความทั่วไป
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้
ก.อายุความไลเบี้ย
มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ บัญญัติ
อายุความในการใชสิทธไลเบี้ยไววา "ถาหนวยงานของรัฐหรอเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย

สิทธที่จะเรยกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตน ใหมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงาน
ของรัฐหรอเจาหน าที่ไดใชคาสิน ไหมทดแทนนั้นแก ผูเสีย หาย" ซ่งอาจแยกผูใชสิท ธในการไลเบี้ย ได ๒
ประการ ดังนี้

(๑) เจาหนาที่ใชสิทธไลเบี้ย
เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ โดยการกระทําละเมิดไมไดเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรอประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง แตเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดไดชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายไป เจาหนาที่ดังกลาวก็ชอบที่จะ
ไดรับชดใชเงนจํานวนดังกลาวคืนจากหนวยงานของรัฐและหากเจาหนาที่จะใชสิทธเรยกเงนจํานวนดังกลาวคืน
จากหนวยงานของรัฐก็ตองดําเนินการภายในหนึ่งปนับแตวันที่เจาหนาที่ไดชดใชใหแกผูเสียหาย (มาตรา ๙)
(๒) หนวยงานของรัฐใชสิทธไลเบี้ย
เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ใน
การปฏิบัติหนาที่แกผูเสียหายไปแลว และปรากฏวาเจาหนาที่ดังกลาวกระทําละเมิด โดยจงใจหรอประมาท
เลินเลออยางรายแรง และไดกําหนดจํานวนเงนที่เจาหนาที่จะตองรับผิดตามมาตรา ๘ แลว หนวยงานของรัฐมี
สิทธเรยกใหเจาหนาที่ชดใชเงนคืนไดโดยมีอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐไดชดใชใหแกผูเสียหาย

-๘ข. อายุความเรยกรองของหนวยงานของรัฐตอเจาหนาที่
มาตรา ๑๐ บัญญัติอายุความในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะใชสิทธฟองคดีตอศาล เรยกให
เจาหนาที่ที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนไมวาการกระทําละเมิดดังกลาว
เจาหนาที่กระทําในการปฏิบัติหนาที่หรอนอกการปฏิบัติหนาที่ก็ตาม โดยมีหลักเกณฑดังนี้
(๑) อายุความ ๒ ป
กรณีเกิดความเสียหายข้นและหนวยงานของรัฐไดตั้งกรรมการสอบขอเท็จจรงและหัวหนา
หนวยงานของรัฐไดพิจารณารายงานของคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงแลวไดวนิจฉัย วา ความเสีย หายที่
เกิดข้นมีเจาหนาที่รายหนึ่งหรอหลายรายจะตองรับผิด กรณีนี้ก็ถือวาในวันดังกลาว เปนวันที่หนวยงานของรัฐรู
ถึงการกระทําละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน ซ่งสิทธของหนวยงานของรัฐจะ
เรยกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ที่กระทําละเมิดที่มีกําหนดสองปจะเรมเดินสาเหตุที่ก ฎหมายได
กําหนดอายุ ความไวยาวกวาอายุค วามละเมิ ด ทั่วไปก็ เนื่องจากหลังจากหนวยงานของรัฐมีคําวนิจฉัย แลว
หนวยงานของรัฐ จะตองรายงานกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาและมี ความเห็น กอนหนวยงานของรัฐจะ
ดําเนินการเรยกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชทันทีไมไดดวยเหตุผลดังกลาวจงตองกําหนดอายุความให
ยาวกวาอายุความละเมิดทั่วไป
(๒) อายุความ ๑ ป
ถากรณีที่หัวหนาหนวยงานของรัฐไดวนิจฉัยวาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่วา เจาหนาที่ไม
ตองรับผิดเนื่องจากไมเปนการกระทําโดยจงใจหรอประมาทเลินเลออยางรายแรง แตตอมาไดรายงานไปยัง
กระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังกลับเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นจะตองรับผิดชดใช คาสินไหมทดแทนใน
ความเสียหายที่เกิดข้น อายุความที่หนวยงานของรัฐจะใชสิทธฟองตอศาลเรยกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหม
ทดแทนจะมีเพียงหนึ่งป
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