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เจตนารมณ�ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ เพื่อ

สร�างหลักความรับผิดของเจ�าหน�าที่ให�เป�นไปอย�างเป�นเหตุเป�นผล (rational)กล�าวคือ ภาระหน�าที่ เงนเดือน 

และความรับผิดของเจ�าหน�าที่นั้น รัฐต�องกําหนดให�ได�สัดส�วนกันอันจะสร�างความเป�นธรรมให�แก�เจ�าหน�าที่และ

เพมิพูนประสิทธภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้เป�นกฎหมายที่กําหนดหลักการใหม�เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

แตกต�างไปจากที่บัญญัติอยู�ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� หากการละเมิดนั้นเจ�าหน�าที่ได�กระทําข้นใน

การปฏิบัติหน�าที ่

การละเมิดตามหลักเกณฑ�ใหม�นี้เม่ือเกิดความเสียหายข้น หน�วยงานของรัฐจะรับภาระชดใช�

ค�าสินไหมทดแทนแก�ผู�ได�รับความเสียหายไปก�อน แต�หน�วยงานของรัฐจะมีสิทธไล�เบี้ยเอากับเจ�าหน�าที่หรอไม� 

และเพียงใด จําต�องพิจารณาว�าละเมิดนั้นได�เกิดข้นจากการกระทําโดยจงใจหรอประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรง

ของเจ�าหน�าที่ผู�นั้นหรอไม� และแม�ว�าจะมีสิทธไล�เบ้ียเอากับเจ�าหน�าที่ก็อาจจะไล�เบี้ยได�ไม�เต็มจํานวน และใน

กรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ�าหน�าที่หลายคนก็จะใช�หลักกฎหมายเร่องลูกหนี้ร�วมตามกฎหมายแพ�งมาใช�บังคับ

ไม�ได� 

สําหรับในกรณีที่การละเมิดมิได�เกิดข้นในการปฏิบัติหน�าที่ ความรับผิดอันเนื่องมาจากการ

ละเมิดยังเป�นไปตามที่บัญญัติอยู�ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� 

ขอบเขตการบังคับใช�กฎหมาย 

๑. ใช�บังคับตั้งแต�วันที่ ๑๕ พฤศจกายน ๒๕๓๙ เป�นต�นไป 

๒. ใช�กับการละเมิดอันเนื่องมาจากการกระทําในการปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของหน�วยงาน

ของรัฐ 

ละเมิดจากการปฏิบัติหน�าที ่

การพิจารณาว�าการกระทําใดจะเป�นการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ 

สามารถแยกพิจารณาได�ดังนี้ คือ มีการกระทําละเมิดเกิดข้น และการละเมิดนั้นกระทําโดยเจ�าหน�าที่ในการ

ปฏิบัติหน�าที ่
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การกระทําละเมิด 

การกระทําละเมิดในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป�นไปตามมาตรา ๔๒๐ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�ซ่งบัญญัติว�า"ผู�ใดจงใจหรอประมาทเลินเล�อ

ทําต�อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให�เขาเสียหายถึงแก�ชวตก็ดแีก�ร�างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรภาพก็ดี ทรัพย�สิน

หรอสิทธอย�างหนึ่งอย�างใดก็ดี ท�านว�าผู�นั้นทําละเมิดจําต�องใช�ค�าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น" ซ่งแยก

องค�ประกอบได�ดงัน้ี 

(๑) มีการกระทํา หมายถึง การเคลื่อนไหวร�างกายโดยรู�สํานึกในการเคลื่อนไหวนั้น และอยู�

ในบังคับของจตใจผู�กระทํา  และรวมถึงการงดเว�นการกระทําที่ตนมีหน�าที่ตามกฎหมายที่ต�องกระทํา และการ

งดเว�นนั้นเป�นเหตุให�เกิดความเสียหายข้น 

         (๒) โดยจงใจหรอประมาทเลินเล�อ 

             โดยจงใจ หมายถึง รู�สํานึกถึงผลหรอความเสียหายจากการกระทําของตน 

             โดยประมาทเลินเล�อ หมายถึง เป�นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซ่งบุคคล

ในภาวะเช�นนั้นจําต�องมี โดยต�องเปรยบเทียบกับบุคคลทีต่�องมีความระมัดระวังตามพฤติการณ� และตามฐานะ

ในสังคมเช�นเดียวกับผู�กระทําความเสียหาย 

         (๓) โดยผิดกฎหมาย เป�นการกระทําโดยไม�มีอํานาจหรอไม�มีสิทธหรอโดยมิชอบด�วย

กฎหมาย (unlawful) และรวมความถึงการใช�อํานาจที่มีอยู�เกินส�วนหรอใช�อํานาจตามกฎหมายเพื่อกลั่น

แกล�งผู�อื่น 

         (๔) เกิดความเสียหายแก�บุคคลอื่น 

         - ความเสียหายนั้นจะเป�นความเสียหายที่เกิดแก�ชวต ร�างกาย อนามัยเสรภาพ ทรัพย�สิน 

หรอสิทธอย�างหนึ่งอย�างใดก็ได� แต�ต�องเป�นความเสียหายที่แน�นอนไม�ว�าจะเกิดข้นแล�วในป�จจุบันหรอจะเกิดข้น

ในอนาคตก็จะต�องเป�นความเสียหายที่จะเกิดข้นอย�างแน�นอน 

- ความเสียหายจะต�องเกิดจากผลโดยตรงของผู�กระทําด�วย 

เกิดจากการปฏิบัติหน�าที ่

       การก ระทํ าล ะ เมิ ดต ามพ ระราช บัญ ญั ติ ค วาม รับผิ ดท างล ะ เมิ ด ของเจ� าหน� าที่               

พ.ศ. ๒๕๓๙  ต�องเป�นการกระทําของเจ�าหน�าที่ในการปฏิบัติหน�าที่ ซ่งการพิจารณาว�าเป�นการกระทําในการ

ปฏิบัติหน�าที่หรอไม� มีองค�ประกอบ ๒ ประการดังนี ้
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       (๑) กระทําการในฐานะเจ�าหน�าที่ มาตรา ๔ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ�าหน�าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นิยาม "เจ�าหน�าที่" หมายความว�าข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง หรอ

ผู�ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม�ว�าจะเป�นการแต�งต้ังในฐานะเป�นกรรมการหรอ ฐานะอื่นใด ซ่งมีความหมายโดย

สรุปว�า บุคคลทุกประเภทที่ทํางานให�กับหน�วยงานของรัฐไม�ว�าจะเป�นลูกจ�างประจํา ลูกจ�างช่ัวคราว กรรมการ 

หรอบุคคลที่กฎหมายกําหนดให�เป�นเจ�าหน�าที่ เช�น บุคคลที่ต�องช�วยเหลือเจ�าหน�าที่ตามกฎหมายต�าง ๆ เป�น

ต�นเป�นเจ�าหน�าที่ตามบทบัญญัตินี้ และเจ�าหน�าที่นี้ได�กระทําการตามที่กฎหมายให�อํานาจไว� 

  นอกจากจะมีอํานาจหน�าที่ตามกฎหมายแล�ว การกระทําในทางธุรการทั่วไปอาจจะไม�มี

กฎหมายกําหนดให�อํานาจไว�เป�นการชัดเจน แต�หน�าที่ดังกล�าวก็อาจเกิดจากระเบียบหรอข�อบังคับหรอคําสั่ง

ของผู�บังคับบัญชาที่ชอบด�วยกฎหมายก็ได� 

  การกระทําหรอละเว�นการกระทําในหน�าที่ดังกล�าวมาข�างต�นหากเกิดความเสียหายก็เป�นการ

กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน�าที่ เช�น พนักงานขับรถดับเพลิงขับรถราชการเพื่อไปปฏิบัติหน�าที่ดับเพลิง

ระหว�างทางเกิดอุบัติเหตุทําให�บุคคลอื่นได�รับความเสียหาย หรอเป�นเจ�าหน�าที่มีหน�าที่ดูแลรับผิดชอบทรัพย�สิน

ของทางราชการปล�อยปละละเลยไม�ดูแลรักษาให�ดี เป�นเหตุให�ทรัพย�สินดังกล�าวสูญหายหรอเสียหาย หรอ

ผู�บังคับบัญชามีหน�าที่ดูแลให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ละเว�นการปฏิบัติ

หน�าที่ไม�ดูแลให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติหน�าที่ตามระเบียบเป�นเหตุให�ผู�ใต�บังคับบัญชาทุจรตยักยอกเงนของ

หน�วยงาน พฤติกรรมเหล�านี้เป�นการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน�าที ่

  (๒) เจ�าหน�าที่นั้นเป�นเจ�าหน�าที่ของหน�วยงานของรัฐ นอกจากผู�กระทําละเมิดจะต�องอยู�ใน

ฐานะเจ�าหน�าที่แล�วผู�นั้นจําต�องเป�นเจ�าหน�าที่ของหน�วยงานของรัฐตามที่มาตรา ๔ วรรคสาม ให�ความหมายไว�

ว�า "หน�วยงานของรัฐ" หมายความว�า กระทรวง ทบวงกรม หรอส�วนราชการที่เรยกช่ออย�างอื่นและมีฐานะเป�น

กรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท�องถิน และรัฐวสาหกิจที่ตั้งข้นโดยพระราชบัญญัติหรอพระราช

กฤษฎีกา และให�หมายรวมถึงหน�วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให�เป�นหน�วยงานของรัฐตาม

พระราชบัญญัตินี้ด�วย" 

สิทธของผู�เสียหายและความรบัผิดเพื่อการละเมิดของเจ�าหน�าที ่

เมื่อเกิดความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจ�าหน�าที่ในการปฏิบัติหน�าที่หน�วยงานของ

รัฐมีหน�าที่เยียวยาความเสียหายจากการกระทําละเมิดนั้นต�อบุคคลภายนอกตามหลกัเกณฑ�ที่พระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไว�ซ่งตามหลกัเกณฑ�นี้ผู�เสียหายมีสิทธที่จะเรยกให�

หน�วยงานของรัฐดังกล�าวชดใช�ได� ๒ วธ คือ 
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  ๑. โดยฟ�องคดีต�อศาล  

         มาตรา ๕ บัญญัติว�า"หน�วยงานของรัฐต�องรับผิดต�อผู�เสียหายในผลแห�งละเมิดที่เจ�าหน�าที่

ของตนได�กระทําในการปฏิบัติหน�าที่ ในกรณีนี้ผู�เสียหายอาจฟ�องหน�วยงานของรัฐดังกล�าวได�โดยตรง แต�จะ

ฟ�องเจ�าหน�าที่ไม�ได�  

ถ� าการละเมิด เกิ ดจากเจ�าหน� าที่ ซ่งไม� ได�สั งกั ดหน� วยงานของรัฐแห� งใดให�ถื อว�า

กระทรวงการคลังเป�นหน�วยงานของรัฐที่ต�องรับผิดตามวรรคหนึ่ง" 

       ถ�าผู�เสียหายเห็นว�าการกระทําละเมิดของเจ�าหน�าที่เกิดข้นในการปฏิบัติหน�าที่ ผู�เสียหาย

สามารถฟ�องต�อศาลให�หน�วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่นั้นสังกัดเป�นผู�รับผิดในผลแห�งละเมิดที่เกิดข้นได� ในกรณีนี้

จะฟ�องให�เจ�าหน�าที่ให�รับผิดเป�นส�วนตัวไม�ได� เช�น เจ�าหน�าที่ของกรมชลประทานมิได�แจ�งให�ราษฎรซ่งอยู�ใต�

เข่อนทราบล�วงหน�าว�าจะทําการระบายนํ้าอย�างมากออกจากเข่อนและได�ระบายนํ้าออกมาก�อให�เกิดความ

เสียหาย หรอเจ�าพนักงานท�องถินเข�าร้อถอนอาคารของเอกชนโดยความ สําคัญผิดตามตัวอย�างนี้ผู�เสียหาย

จะต�องฟ�องให�หน�วยงานของรัฐต�นสังกัดของเจ�าหน�าที่ดังกล�าวให�ชดใช�ค�าสินไหมทดแทน 

แต�ถ�าการละเมิดของเจ�าหน�าที่มิใช�การกระทําในการปฏิบัติหน�าที่ ผู� เสียหายต�องฟ�อง

เจ�าหน�าที่ที่กระทําละเมิดโดยตรง จะฟ�องหน�วยงานของรัฐให�รับผิดไม�ได� (มาตรา ๖) เช�น เจ�าพนักงานตํารวจ

ก�อเหตุววาทกับผู�เสียหายและทําร�ายผู�เสียหายจนได�รับบาดเจ็บโดยมีข�อเท็จจรงฟ�งได�ว�า แม�การกระทํา

ดังกล�าวจะอยู�ในระหว�างการปฏิบัติหน�าที่แต�มูลเหตุในการกระทําละเมิดเป�นเร่องส�วนตัว เจ�าพนักงานตํารวจผู�

นั้นต�องรับผิดในผลแห�งละเมิดเป�นการส�วนตัว 

เมื่อผู�เสียหายจากการกระทําละเมิดได�นําคดีฟ�องร�องต�อศาล ไม�ว�าจะฟ�องให�หน�วยงานของ

รัฐรับผิดในการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ หรอฟ�องเจ�าหน�าที่โดยตรงเนื่องจากเห็นว�าเป�น

การกระทําละเมิดที่มิใช�การกระทําในการปฏิบัติหน�าที่แต�ในระหว�างการพิจารณาหน�วยงานของรัฐที่ถูกฟ�อง

หรอเจ�าหน�าที่ที่ถูกฟ�องเห็นว�า การกระทําละเมิดดังกล�าวเจ�าหน�าที่หรอหน�วยงานของรัฐอาจจะต�องรับผิดหรอ

ต�องร�วมรับผิดด�วย บุคคลดังกล�าวอาจร�องขอต�อศาลให�เรยกเจ�าหน�าที่หรอหน�วยงานของรัฐ แล�วแต�กรณี เข�า

เป�นคู�ความในการดําเนินคดีนี้ 

ในกรณีที่มิได�มีการเรยกผู�ที่ต�องรับผิดเข�ามาในคดี และศาลพิพากษายกฟ�องเพราะเหตุที่ผู�

ถูกฟ�องมิใช�ผู�ต�องรับผิดในกรณีเช�นนี้ มาตรา ๗ ให�ขยายอายุความฟ�องคดีใหม�ออกไปได�ถึงหกเดือนนับแต�

วันที่คําพิพากษาคดีเดิมนั้นถึงที่สุด 
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๒. โดยขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทน 

         มาตรา ๑๑ มีหลักการสรุปได�ว�า กรณีที่ผู�เสียหายถูกกระทําละเมิดจากเจ�าหน�าที่ในการ

ปฏิบัติหน�าที่ นอกจากสิทธที่ผู�เสียหายจะนําคดีฟ�องร�องต�อศาลแล�ว ผู�เสียหายอาจใช�สิทธร�องขอให�หน�วยงาน

ของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทนได�โดยตรง เมื่อหน�วยงานของรัฐได�รับเร่องแล�วจะต�องปฏิบัติตามขั้นตอนและ

วธการดังนี ้

(๑) ออกใบรับคําขอให�แก�ผู�ยื่นคําขอ เพื่อเป�นหลักฐานว�าผู�เสียหายได�ยื่นคําขอวันและป�ใด 

(๒) หน�วยงานของรัฐจะต�องรบดําเนินการพิจารณาคําขอของผู�เสียหายโดยเร็ว ซ่งขั้นตอน

และวธการพิจารณาคําขอของผู�เสียหายนั้น เป�นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว�าด�วยหลักเกณฑ�การ

ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยหน�วยงานของรัฐต�องพิจารณาทุกขั้นตอน

ให�แล�วเสร็จอย�างช�าภายใน ๑๘๐ วันนับแต�รับคําขอจากผู�เสียหาย แต�ถ�าไม�อาจพิจารณาให�เสร็จตามเวลา

ดังกล�าวหน�วยงานของรัฐอาจขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีกได�แต�รัฐมนตรจะขยายให�ได�ไม�เกิน ๑๘๐วัน 

(๓) ออกคําสั่งแจ�งผลการพิจารณา เมื่อหน�วยงานของรัฐที่ได�รับคําขอได�ดําเนินการพิจารณา

คําขอตามหลักเกณฑ�ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรฯแล�วต�องจัดทําคําสั่งแจ�งให�ผู�เสียหายที่มีคําขอทราบ ซ่ง

คําสั่งแจ�งผลการพิจารณาดังกล�าวต�องปฏิบัติตามแบบการจัดทําคําสั่งในทางปกครอง 

(๔) กรณีที่ผู�เสียหายไม�พอใจในผลการพิจารณา ผู�เสียหายสามารถนําคดีข้นฟ�องร�องต�อ

ศาล ซ่งจะเป�นศาลปกครองหรอศาลยุติธรรมย�อมเป�นไปตามมาตรา ๑๐๖แห�งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล

ปกครองและวธพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่ 

กรณีที่เจ�าหน�าที่กระทําละเมิดต�อหน�วยงานของรัฐ จะเป�นหน�วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่ผู�นั้น

สังกัดอยู�หรอหน�วยงานของรัฐแห�งอื่น หรอไปกระทําละเมิดต�อบุคคลภายนอกและหน�วยงานของรัฐได�ชดใช�ค�า

สินไหมทดแทนไปแล�ว เจ�าหน�าที่ผู�กระทําละเมิดจะต�องรับผิดในมูลละเมิดหรอไม�เพียงใด เป�นไปตาม

หลักเกณฑ�ดังน้ี 

ก. กระทําละเมิดนอกเหนือการปฏิบัติหน�าที ่ 

         กรณีที่เจ�าหน�าที่กระทําละเมิดต�อหน�วยงานของรัฐซ่งไม�ใช�การกระทําในการปฏิบัติหน�าที่ เช�น 

เจตนาทุจรตยักยอกทรัพย�ของทางราชการ หรอเอารถของทางราชการไปใช�ประโยชน�ส�วนตัวระหว�างนั้นเกิด

อุบัติเหตุเป�นเหตุให�รถยนต�เสียหาย หรอกระทําการใดๆให�ทรัพย�สินของหน�วยงานของรัฐเสียหายอันไม�ได�เกิด

จากการปฏิบัติหน�าที่ ความรับผิดของเจ�าหน�าที่จะต�องเป�นไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�

เช�นเดียวกับเอกชนกระทําละเมิด 
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ข. กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน�าที ่

         กรณีที่เจ�าหน�าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน�าที่ต�อบุคคลภายนอก และหน�วยงานของรัฐได�

ชดใช�ค�าสินไหมทดแทนแก�บุคคลภายนอกไปแล�ว หน�วยงานของรัฐจะมีสิทธไล�เบี้ยหรอเรยกให�เจ�าหน�าที่ชดใช�

ค�าสินไหมทดแทนได�เฉพาะกรณีที่การกระทําละเมิดนั้น"การกระทําโดยจงใจหรอประมาทเลินเล�ออย�าง

ร�ายแรง" (มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง) 

กรณีเจ�าหน�าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน�าที่ซ่งก�อให�เกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐ สิทธ

ไล�เบ้ียของหน�วยงานของรัฐเอากับเจ�าหน�าที่ของตนก็เป�นเช�นเดียวกันกับกรณีเจ�าหน�าที่กระทําละเมิดต�อ

บุคคลภายนอกตามที่กล�าวมาข�างต�น (มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง) 

ค. จํานวนค�าสินไหมทดแทนที่หน�วยงานของรัฐมีสิทธเรยกจากเจ�าหน�าที่ 

เมื่อหน�วยงานของรัฐมีสิทธไล�เบี้ย (มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง) หรอมีสิทธเรยกค�าสินไหมทดแทน 

(ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง) แล�ว ก็มิได�หมายความว�าหน�วยงานของรัฐจะมีสิทธได�รับเงนคืนเต็มจํานวนความ

เสียหาย เพราะการกําหนดจํานวนเงนหรอความรับผิดนั้นมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสามบัญญตัิไว�ว�า สิทธ

เรยกให�ชดใช�ค�าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได�เพียงใดให�คํานึงถึงระดับความร�ายแรงแห�งการกระทํา

และความเป�นธรรมในแต�ละกรณีเป�นเกณฑ� โดยมิต�องให�ใช�เต็มจํานวนของความเสียหายก็ได� ถ�าการละเมิด

เกิดจากความผิดหรอความบกพร�องของหน�วยงานของรัฐ หรอระบบการดําเนินงานส�วนรวม หรอหากเห็นว�า

ความเสียหายดังกล�าวหน�วยงานของรัฐมีส�วนบกพร�องอยู�ด�วย ให�หักส�วนแห�งความรับผิดดังกล�าวออก

ด�วย เช�น รถที่เจ�าหน�าที่นําไปใช�ในการปฏิบัติหน�าที่อยู�ในสภาพที่ไม�เหมาะสมและมีการแจ�งซ�อมหลายครั้ง

แล�วแต�หน�วยงานของรัฐไม�มีงบประมาณจัดซ�อม ต�อมาเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการกระทําโดยประมาท

เลินเล�ออย�างร�ายแรงของเจ�าหน�าที่ ซ่งถ�าหากรถยนต�ดังกล�าวอยู�ในสภาพที่สมบูรณ�ความเสียหายที่เกิดข้นคง

ไม�เสียหายร�ายแรงดังที่เกิดข้นความเสียหายที่เจ�าหน�าที่ผู�กระทําละเมิดจะต�องรับผิดนั้น หน�วยงานของรัฐที่

เสียหายจะต�องกําหนดโดยนําความบกพร�องของตนมาหักออกจากความรับผิดของเจ�าหน�าที่ด�วย 

ง. มูลละเมิดเกิดจากเจ�าหน�าที่หลายคน  

มาตรา ๘ วรรคสี่ บัญญัติว�า "ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ�าหน�าที่หลายคนมิให�นําหลัก

เร่องลูกหนี้ร�วมมาใช�บังคับและเจ�าหน�าที่แต�ละคนต�องรับผิดใช�ค�าสินไหมทดแทนเฉพาะส�วนของตน

เท�านั้น" บทบัญญัตินี้เป�นการแก�ไขเปลี่ยนแปลงหลักความรับผิดอย�างลูกหนี้ร�วมตามประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย� ซ่งเป�นหลักการที่ไม�สมเหตุสมผล(rational) เพราะอาจเกิดกรณีที่เจ�าหน�าที่บางคนจะต�องรับ

ผิดชดใช�ค�าสินไหมทดแทนสูงเกินกว�าส�วนของการกระทําของตนได� เช�น ในกรณีที่ไม�สามารถเรยกให�

เจ�าหน�าที่คนหนึ่งคนใดรับผิดได� ภาระการชดใช�ค�าสินไหมทดแทนก็จะตกอยู�แก�เจ�าหน�าที่ที่เหลือ ดังนั้น

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จงได�กําหนดให�หน�วยงานของรัฐที่ได�รับ 
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ความเสียหายพิจารณากําหนดแบ�งความรับผิดของเจ�าหน�าที่แต�ละคน ว�าแต�ละคนควรจะต�องรับผิดชดใช�เป�น

เงนเท�าใด เม่ือเจ�าหน�าที่คนใดได�ชดใช�ส�วนของตนไปแล�วก็พ�นความรับผิดสําหรับหลักเกณฑ�การพิจารณาว�า

เจ�าหน�าที่ที่กระทําละเมิดนั้น กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน�าที่หรอไม� พฤติกรรมเป�นการจงใจหรอประมาท

เลินเล�ออย�างร�ายแรงหรอไม� และหากต�องรับผิดจะรับผิดเป�นจํานวนเงนเท�าใด หรอหากต�องรับผิดในมูลละเมิด

หลายคนนั้นเจ�าหน�าที่แต�ละคนนั้นมีส�วนในความรับผิดเท�าใด หลักเกณฑ�ต�าง ๆ เหล�านี้ได�กําหนดไว�ใน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ�าหน�าที่  

พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก�ไขเพมิเติม 

๖. อายุความ 

         พระราชบัญญตัิความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติอายุความ ในการ

ไล�เบ้ียและใช�สิทธฟ�องร�องต�อศาลไว�ในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ เป�นการเฉพาะแตกต�างจาก อายุความทั่วไป

ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� ดังนี ้

         ก.อายุความไล�เบ้ีย 

         มาตรา ๙ แห�งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ บัญญัติ

อายุความในการใช�สิทธไล�เบ้ียไว�ว�า "ถ�าหน�วยงานของรัฐหรอเจ�าหน�าที่ได�ใช�ค�าสินไหมทดแทนแก�ผู�เสียหาย 

สิทธที่จะเรยกให�อีกฝ�ายหนึ่งชดใช�ค�าสินไหมทดแทนแก�ตน ให�มีกําหนดอายุความหนึ่งป�นับแต�วันที่หน�วยงาน

ของรัฐหรอเจ�าหน�าที่ได�ใช�ค�าสินไหมทดแทนนั้นแก�ผู�เสียหาย"  ซ่งอาจแยกผู�ใช�สิทธในการไล�เบ้ียได� ๒ 

ประการ ดงัน้ี 

         (๑) เจ�าหน�าที่ใช�สิทธไล�เบ้ีย  

         เป�นกรณีที่หน�วยงานของรัฐจะต�องรับผิดชดใช�ค�าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของ

เจ�าหน�าที่ในการปฏิบัติหน�าที่ โดยการกระทําละเมิดไม�ได�เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรอประมาทเลินเล�อ

อย�างร�ายแรง แต�เจ�าหน�าที่ผู�กระทําละเมิดได�ชดใช�ค�าเสียหายให�แก�ผู�เสียหายไป เจ�าหน�าที่ดังกล�าวก็ชอบที่จะ

ได�รับชดใช�เงนจํานวนดังกล�าวคืนจากหน�วยงานของรัฐและหากเจ�าหน�าที่จะใช�สิทธเรยกเงนจํานวนดังกล�าวคืน

จากหน�วยงานของรัฐก็ต�องดําเนินการภายในหนึ่งป�นับแต�วันที่เจ�าหน�าที่ได�ชดใช�ให�แก�ผู�เสียหาย (มาตรา ๙) 

         (๒) หน�วยงานของรัฐใช�สิทธไล�เบ้ีย 

เป�นกรณีที่หน�วยงานของรัฐได�ชดใช�ค�าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ�าหน�าที่ใน 

การปฏิบัติหน�าที่แก�ผู�เสียหายไปแล�ว และปรากฏว�าเจ�าหน�าที่ดังกล�าวกระทําละเมิด โดยจงใจหรอประมาท

เลินเล�ออย�างร�ายแรง และได�กําหนดจํานวนเงนที่เจ�าหน�าที่จะต�องรับผิดตามมาตรา ๘ แล�ว หน�วยงานของรัฐมี

สิทธเรยกให�เจ�าหน�าที่ชดใช�เงนคืนได�โดยมีอายุความหนึ่งป�นับแต�วันที่หน�วยงานของรัฐได�ชดใช�ให�แก�ผู�เสียหาย 

 

 

 

 

 



- ๘ - 

         ข. อายุความเรยกร�องของหน�วยงานของรัฐต�อเจ�าหน�าที่ 

         มาตรา ๑๐ บัญญัติอายุความในกรณีที่หน�วยงานของรัฐจะใช�สิทธฟ�องคดีต�อศาล เรยกให�

เจ�าหน�าที่ที่กระทําละเมิดต�อหน�วยงานของรัฐรับผิดชดใช�ค�าสินไหมทดแทนไม�ว�าการกระทําละเมิดดังกล�าว

เจ�าหน�าที่กระทําในการปฏิบัติหน�าที่หรอนอกการปฏิบัติหน�าที่ก็ตาม โดยมีหลักเกณฑ�ดังนี ้

         (๑) อายุความ ๒ ป�  

         กรณีเกิดความเสียหายข้นและหน�วยงานของรัฐได�ต้ังกรรมการสอบข�อเท็จจรงและหัวหน�า

หน�วยงานของรัฐได�พิจารณารายงานของคณะกรรมการสอบข�อเท็จจรงแล�วได�วนิจฉัยว�า ความเสียหายที่

เกิดข้นมีเจ�าหน�าที่รายหนึ่งหรอหลายรายจะต�องรับผิด กรณีนี้ก็ถือว�าในวันดังกล�าว เป�นวันที่หน�วยงานของรัฐรู�

ถึงการกระทําละเมิดและรู�ตัวเจ�าหน�าที่ผู�จะพึงต�องชดใช�ค�าสินไหมทดแทน ซ่งสิทธของหน�วยงานของรัฐจะ

เรยกร�องค�าสินไหมทดแทนจากเจ�าหน�าที่ที่กระทําละเมิดที่มีกําหนดสองป�จะเรมเดินสาเหตุที่กฎหมายได�

กําหนดอายุความไว�ยาวกว�าอายุความละเมิดทั่วไปก็เนื่องจากหลังจากหน�วยงานของรัฐมีคําวนิจฉัยแล�ว

หน�วยงานของรัฐจะต�องรายงานกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาและมีความเห็นก�อนหน�วยงานของรัฐจะ

ดําเนินการเรยกให�เจ�าหน�าที่ผู�กระทําละเมิดชดใช�ทันทีไม�ได�ด�วยเหตุผลดังกล�าวจงต�องกําหนดอายุความให�

ยาวกว�าอายุความละเมิดทั่วไป 

         (๒) อายุความ ๑ ป� 

         ถ�ากรณีที่หัวหน�าหน�วยงานของรัฐได�วนิจฉัยว�าการกระทําละเมิดของเจ�าหน�าที่ว�า เจ�าหน�าที่ไม�

ต�องรับผิดเนื่องจากไม�เป�นการกระทําโดยจงใจหรอประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรง แต�ต�อมาได�รายงานไปยัง

กระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังกลับเห็นว�าเจ�าหน�าที่ผู�นั้นจะต�องรับผิดชดใช� ค�าสินไหมทดแทนใน

ความเสียหายที่เกิดข้น อายุความที่หน�วยงานของรัฐจะใช�สิทธฟ�องต�อศาลเรยกให�เจ�าหน�าที่ชดใช�ค�าสินไหม

ทดแทนจะมีเพียงหนึ่งป� 
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งานนิติการ 

กันยายน ๒๕๖๔ 

 


