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สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ของวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาในการสัมมนารับฟังความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 
๔ ส่วน ดังนี ้

 

ส่วนที่ ๑ การบรรยายสรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... โดยนายโกมล จิรชัยสุทธิกุล ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายปกครอง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผ่านมา
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อบังคับตามคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ 

ค่าสินไหมทดแทน ความเหมาะสมในการนําวิธีการออกคําสั่งทางปกครองและใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
เพื่อบังคับชําระหนี้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหนี้ทางแพ่งว่าจะถูกต้องตามหลักกฎหมาย
หรือไม่ หรือปัญหากรณีที่เจ้าหน้าที่ร่วมกันทําละเมิดกับเอกชน ซึ่งการเรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ต้องใช้การบังคับ
ทางปกครอง ขณะที่การเรียกเงินจากเอกชนต้องดําเนินการฟ้องคดีต่อศาล จึงทําให้การกระทําละเมิด 
มูลเดียวกันใช้สิทธิเรียกร้องด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาจากบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ยังไม่ชัดเจนอันนํามาสู่ปัญหาในทางปฏิบัติ 
ซึ่งตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ได้มีการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหา 
จากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีสาระสําคัญของ
การแก้ไขสรุปได้ ดังนี้   

๑. นิยาม “เจ้าหน้าที่” ซึ่งเดิมไม่รวมถึงลูกจ้างตามสัญญาจ้างและเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
มาก เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นแพทย์หรือพยาบาลที่เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างและ
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับแพทย์หรือพยาบาลที่เป็นข้าราชการทุกประการ แต่กลับไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงต้องกําหนดนิยาม
เอาไว้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

๒. นิยาม “หน่วยงานของรัฐ” ได้ทําการแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็น 
นิติบุคคลมหาชนทั้งหมด โดยไม่ต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เผื่อในอนาคตมีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น หน่วยงานดังกล่าวจะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายนี้โดยไม่ต้องตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐอีก ซึ่งจะต้องใช้
ระยะเวลาในการดําเนินการ  

๓. ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ ได้กําหนดหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดสําหรับการทํา
ละเมิดของคณะกรรมการให้ชัดเจนขึ้น โดยตามกฎหมายเดิม กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐ 
แห่งใด กระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดในการกระทําละเมิดนั้น ซึ่งกระทรวงการคลัง 
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ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทําละเมิดของคณะกรรมการมาก่อน จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคแก่การสอบ
ข้อเท็จจริงและการแก้ต่างคดีเป็นอย่างมาก ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
งานธุรการของคณะกรรมการนั้นเป็นผู้รับผิด หรือกรณีที่คณะกรรมการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานใดก็ให้
หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิด  

๔. ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ กําหนดให้ต้องหักส่วนความผิดหรือความบกพร่องของ
หน่วยงานของรัฐออกเสียก่อน แล้วจึงคํานึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรมแต่ละกรณี 
ในการคิดจํานวนค่าสินไหมทดแทน สําหรับกรณีเจ้าหน้าที่ทําละเมิดโดยทุจริต ได้แก้ไขให้เอกชนสามารถฟ้อง
คดีต่อหน่วยงานของรัฐได้ เพราะถือเป็นการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะสอดคล้องกับกฎหมาย 
ของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ ยังกําหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ทําละเมิดโดยทุจริตไม่ได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้  

๕. การยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้กําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาของหน่วยงานของรัฐให้เร็วย่ิงขึ้น และกําหนดให้เมื่อมีการย่ืนคําขอแล้วให้อายุความคดีละเมิดสะดุด
หยุดลง เพื่อให้เอกชนมีระยะเวลาในการดําเนินคดีละเมิดได้ต่อไป นอกจากนี้ ได้กําหนดให้ผู้เสียหาย 
ไม่สามารถยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐและใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนพร้อมกันทั้งสองทางได้ โดยหากเอกชนได้ย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐไปแล้ว และประสงค์จะ
ดําเนินคดีทางศาล เอกชนผู้นั้นจะต้องถอนคําขอ หรือกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้วมาย่ืนคําขอภายหลัง หน่วยงาน
ของรัฐก็สามารถปฏิเสธคําขอได้  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้ผลการวินิจฉัยระหว่างหน่วยงานของรัฐกับศาล
แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีคําวินิจฉัยแล้ว หากผู้เสียหายไม่พอใจจะต้องฟ้องคดีเพื่อโต้แย้ง 
คําวินิจฉัยภายในเก้าสิบวัน แต่หากจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางศาลจะมีอายุความหนึ่งปีโดย
เริ่มต้นนับใหม่เนื่องจากอายุความสะดุดหยุดลงจากการยื่นคําขอแล้ว   

๖. การออกกฎกระทรวงกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้กําหนดให้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีฐานอํานาจตามกฎหมายรองรับการออกกฎหมายลําดับรองใน
เรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน เพราะระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ฉบับปัจจุบัน เป็นระเบียบที่ออกโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีมิได้ออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเนื้อหาของ 
ร่างกฎกระทรวงจะเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว แต่จะมีการแก้ไขข้อบกพร่องในทางปฏิบัติ
บางประการ เช่น กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ทําละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง
ร่วมกันทําละเมิด หรือแนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งในกระทรวงการคลังมีได้หลายคณะ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความล่าช้าในการพิจารณาสํานวนความรับผิดทางละเมิดของกระทรวงการคลัง  

๗. การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง ได้
กําหนดให้การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง โดยหากหน่วยงาน
ของรัฐจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ จะต้องดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม  ทั้งนี้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

๘. เขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดีกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ได้
กําหนดให้การฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการฟ้องขอให้เพิกถอน 
การใช้อํานาจทางปกครองให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม เพื่อสอดคล้องกับการแก้ไขให้คําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่
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ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและคําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง นอกจากนี้ ยังได้
กําหนดให้กรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองเพื่อโต้แย้งการใช้อํานาจทางปกครองอันเป็นเหตุแห่งมูลละเมิดต่อ 
ศาลปกครองและศาลปกครองได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ศาลยุติธรรมจะต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏใน
คดีปกครองดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการดําเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  

๙. อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องมูลละเมิด ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติให้กรณีที่คดีใกล้ 
ขาดอายุความหรือเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถึงแก่ความตาย ให้หน่วยงานของรัฐรีบฟ้องคดี
เพื่อไม่ให้ขาดอายุความหรือฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่ภายในอายุความมรดก นอกจากนี้ ได้กําหนดให้นํา 
อายุความอย่างยาวสิบปีมาใช้กับความรับผิดทางละเมิดด้วยเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และกําหนดให้ในกรณีที่
เป็นการทําละเมิดซึ่งเป็นความผิดอาญาก็ให้นําอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับด้วย สําหรับเอกชนที่
ร่วมกันทําละเมิดกับเจ้าหน้าที่ ก็ได้กําหนดอายุความสองปีในการใช้สิทธิเรียกร้องต่อเอกชน เพื่อให้อายุความ
สําหรับเอกชนและเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างกันสําหรับการทําละเมิดเหตุเดียวกัน  

๑๐. อายุความในการใช้สิทธิไล่เบี้ย ได้กําหนดอายุความสองปีในการใช้สิทธิไล่เบี้ยจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดกรณีหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายไปก่อน 
เนื่องจากหน่วยงานของรัฐมีขั้นตอนต้องดําเนินการเพื่อพิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่ เช่น ต้องทําการ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด นอกจากนี้ ได้ตัดเรื่องเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิ 
ไล่เบี้ยจากหน่วยงานของรัฐออกไป เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่ากรณีนี้เป็นเรื่องการ
จัดการงานนอกสั่งไม่ใช่เรื่องละเมิดจึงไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้ และอายุความการจัดการงาน 
นอกสั่งมีกําหนดสิบปียาวกว่าการใช้สิทธิไล่เบ้ียในมูลละเมิด  

๑๑. บทเฉพาะกาล ได้กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับแล้ว หากมีกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปก่อนที่ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐทําการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับตามคําสั่งดังกล่าวต่อไป 
และกําหนดรองรับกรณีที่มีการฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ต่อศาลปกครองก่อนที่ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปให้แล้วเสร็จ แต่สําหรับเอกชน 
ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ หากได้ย่ืนคําขอให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการต่อไปตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

ประเด็นข้อโต้แย้งจากผู้แทนศาลปกครอง 

ผู้แทนศาลปกครองมีข้อโต้แย้งตามร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. .... ในบางประเด็น ดังนี้  

๑. การกําหนดให้ฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อศาลยุติธรรม ซึ่งการ
พิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรมต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่าการใช้อํานาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นการก้าวล่วงเขตอํานาจของศาลปกครองและอาจขัดต่อบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่กําหนดให้ศาลปกครองมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง  

๒. หากผู้เสียหายฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อศาลยุติธรรมและใน
ขณะเดียวกันก็ฟ้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองของเจ้าหน้าที่ อาจเป็น
ผลให้คําพิพากษาของทั้งสองศาลขัดแย้งกันได้  

    ซึ่ ง ในประเด็นโ ต้แย้งของศาลปกครองทั้ งสองประเด็นนี้  ไ ด้มีนัก วิชาการจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นไว้อย่างชัดเจนว่า ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องความชอบ
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ด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองเพื่อนําไปสู่การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ได้ เนื่องจากประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองเป็นประเด็นรองไม่ใช่
ประเด็นหลักแห่งคดี นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีความเห็นว่า เป็นเรื่องปกติที่การ
แบ่งแยกเขตอํานาจศาลไม่อาจทําได้อย่างเด็ดขาด จึงจําเป็นที่ต้องมีกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลเพื่อแก้ปัญหากรณีที่คําพิพากษาในข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันของสองศาลขัดแย้งกัน สําหรับ
ประเด็นการกําหนดให้การฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อศาลยุติธรรมเป็นการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญนั้น มีนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่าไม่เป็นการขัดรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด  

๓. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับร่างมาตรา ๑๔ และร่างมาตรา ๒๗ ที่กําหนดให้คําวินิจฉัยของ
หน่วยงานของรัฐไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง และการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นคําสั่งทาง
ปกครอง ผู้แทนศาลปกครองเห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยควรทําการ
แก้ไขปัญหาในเรื่องของการบังคับทางปกครองให้มีประสิทธิภาพมากกว่า และการกําหนดให้คําวินิจฉัยของ
หน่วยงานของรัฐไม่เป็นคําสั่งทางปกครองยังอาจขัดกับหลักเกณฑ์ของคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ การกําหนดให้เอกชนผู้ได้รับความเสียหายจากการทํา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม จะทําให้เอกชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ยาก เนื่องจาก 
ศาลยุติธรรมใช้กระบวนพิจารณาคดีระบบกล่าวหา ขณะที่ศาลปกครองใช้ระบบไต่สวน และการกําหนดให้การ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นคําสั่งทางปกครองจะทําให้ไม่มีการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของกระบวนพิจารณาทางปกครองตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมีคําวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน  

    สําหรับประเด็นข้อสังเกตนี้ขอเรียนว่า ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทําการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในส่วนของการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองตามมาตรา ๕๗ โดยกําหนดให้การบังคับทางปกครองเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับทาง
ปกครอง และสํานักงานฯ ก็ได้ทําการยกร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่ ซึ่งมีแนวทางว่าจะกําหนดให้มีหน่วยงานกลาง
ซึ่งอาจเป็นกรมบังคับคดีหรือกระทรวงการคลังทําการบังคับทางปกครอง และกําหนดให้หน่วยงานกลาง
สามารถมอบอํานาจให้เอกชนทําการบังคับทางปกครองแทนได้ นอกจากนี้ จะกําหนดรายละเอียดขั้นตอนของ
การบังคับทางปกครอง เช่น การอายัดเงินเดือนเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะสามารถทําได้
หรือไม่อย่างชัดเจน หรือกําหนดให้อํานาจเจ้าหน้าที่ในการยึดทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งจะต้องพิจารณาในรายละเอียด
ถึงความเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ดี แม้จะมีกฎหมายดังกล่าวขึ้นใช้บังคับ แต่การบังคับทางปกครองในทาง
ปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทําได้โดยง่าย โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐบางประเภท เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาจไม่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ซึ่งจากการสอบถาม
จากเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งทําหน้าที่บังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษาก็ได้รับช้ีแจงว่า งานบังคับคดีแม้จะเป็น
การบังคับตามคําพิพากษาของศาล แต่ก็ยังมีปัญหาในการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่ผู้ทําการบังคับคดีถูกฟ้อง
คดีเป็นจํานวนมากเพราะการบังคับคดีกระทบต่อทรัพย์สินของเอกชน  

    อนึ่ง จากการศึกษากฎหมายของประเทศฝรั่งเศสพบว่า ผู้ที่จะทําการบังคับทางปกครอง
ในประเทศฝรั่งเศสจะต้องสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นขั้นตํ่า และต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบัน
ที่มีความเชี่ยวชาญ  โดยประเทศฝรั่งเศสมีพัฒนาการในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองมาเป็นระยะเวลา
ร้อยกว่าปีจึงจะสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างในปัจจุบัน  

    สําหรับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการกําหนดให้คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐและการแจ้งให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นคําสั่งทางปกครองนั้น ได้มีนักวิชาการให้ความเห็นไว้ว่าความรับ
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ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทยเป็นการละเมิดตามกฎหมายเอกชน เนื่องจากตามกฎหมาย
ไทยยังไม่มีการกําหนดเรื่องละเมิดทางปกครองเอาไว้ต่างหาก ยังคงมีอยู่แต่เรื่องละเมิดตามท่ีปรากฏใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น เมื่อในปัจจุบันหนี้มูลละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ยังเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การกําหนดให้คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐและการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นคําสั่งทางปกครองจึงสามารถทําได้ สําหรับข้อโต้แย้งที่ว่าหากกําหนดให้
ฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อศาลยุติธรรมจะทําให้เอกชนที่ได้รับความเสียหายเข้าถึงความ
ยุติธรรมได้ยากน้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่ทําการพิจารณาคดี
ละเมิดมายาวนานจึงมีความเชี่ยวชาญในคดีลักษณะนี้และน่าจะให้ความยุติธรรมได้ดีกว่า และกระบวน
พิจารณาแบบกล่าวหาก็ไม่เป็นอุปสรรคที่จะทําให้คู่ความไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของ
คู่ความฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ให้สิทธิแก่คู่ความที่จะขอเอกสารที่
อยู่ในความครอบครองของคู่ความอีกฝ่ายโดยย่ืนคําขอต่อศาลได้ สําหรับกระบวนการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตลอดจนการวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่ง 
ศาลยุติธรรมจะเข้าไปทําการตรวจสอบนั้น เห็นว่า ศาลยุติธรรมน่าจะพิจารณาประเด็นหลักมากกว่าประเด็น
รองซึ่งเป็นเพียงเรื่องของรูปแบบ แตกต่างจากศาลปกครอง อย่างไรก็ดี ในส่วนของกระบวนการนี้ก็ต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่จะออกตามร่างพระราชบัญญัตินี้ซึ่งจะทําให้เกิดความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น เนื่องจากหาก
ดําเนินขั้นตอนผิดพลาดก็สามารถทําการแก้ไขให้ถูกต้องได้  ทั้งนี้ ขอเรียนว่าความบกพร่องในทางรูปแบบ
บางครั้งก็ไม่ใช่สาระสําคัญของคดี บางกรณีข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
โดยทุจริต แต่เมื่อมีการนําคดีขึ้นสู่ศาลปกครองโดยเจ้าหน้าที่ฟ้องโต้แย้งคําสั่งที่เรียกให้ตนชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนโดยอ้างความบกพร่องของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งปรากฏว่ามีการไม่แจ้งข้อกล่าวหา 
จึงทําให้กระบวนการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงมีคําพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งเรียกให้ชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน ทั้ง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นผู้ทุจริตทําให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย และต้องไป
เริ่มต้นกระบวนการสอบสวนใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจทําให้คดีขาดอายุความไป กรณีดังกล่าวน่าจะเป็นข้อเสีย
มากกว่า  

 

ส่วนที่ ๒ การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑. นายสุวัฒน์  ปิ่นนิกร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง มีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... สรุปได้ว่า  

    ก่อนหน้าที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมีผลใช้
บังคับนั้น การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบความรับผิดชอบของ
ข้าราชการในทางแพ่งซึ่งออกตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐจะทํา
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางแพ่ง หากปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
หน่วยงานของรัฐจะส่งเรื่องให้สํานักงานอัยการดําเนินการฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ผู้นั้น หากผลการสอบปรากฏว่าไม่มี
เจ้าหน้าที่ผู้ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐก็จะส่งสํานวนการสอบสวนมายัง
กระทรวงการคลังเพื่อทําการตรวจพิจารณาว่ามีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ หาก
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดก็จะส่งเรื่องให้สํานักงานอัยการดําเนินการฟ้องคดี
ต่อไป    



๖ 
 

    ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ 
กระบวนการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ไ ด้ เปลี่ยนแปลงไปและทําให้งานของ
กระทรวงการคลังมีมากขึ้น โดยสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด
ถูกส่งมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบสํานวน ซึ่งปัจจุบันมีประมาณพันกว่าสํานวน และกระทรวงการคลัง
ต้องเร่งตรวจสํานวนให้เสร็จภายในอายุความหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่ง หากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า
เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน และหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในการ
ฟ้องคดีเพื่อโต้แย้งคําสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดจะฟ้องกระทรวงการคลังเป็นจําเลยด้วย ซึ่งขณะนี้มีคดีที่
กระทรวงการคลังถูกฟ้องประมาณห้าร้อยกว่าคดี ทําให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังปัจจุบันทําหน้าที่สอง
ทาง คือ (๑) ตรวจสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และ (๒) ทําคําให้การต่อสู้
คดีในศาล นอกจากนี้ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ยังกําหนดว่า ถ้าการ
ละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลละเมิดนั้น ทําให้กระทรวงการคลังถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล และต้องแบ่งเจ้าหน้าที่
บางส่วนมารับผิดชอบสํานวนคดีที่ถูกฟ้อง โดยต้องศึกษาความเป็นมา ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเพื่อต่อสู้คดีในศาล ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งเนื่องจากกระทรวงการคลังไม่ทราบ
เรื่องที่ถูกฟ้องคดีมาก่อน   

    ปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้อีกประการหนึ่งคือเรื่องของการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อบังคับ
ตามคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งแม้คําสั่งดังกล่าวจะเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม  
แต่ในการบังคับทางปกครองก็ไม่ประสบผลสําเร็จในทางปฏิบัติ และกระทรวงการคลังได้รับข้อร้องเรียนจาก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหลายแห่งและหลายครั้งว่าไม่สามารถทําการบังคับทางปกครองให้สําเร็จลุล่วง
ไปได้ ซึ่งพอสรุปเหตุผลที่ทําให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่สัมฤทธ์ิผล ได้แก่ 

    ๑. การขาดหน่วยงานกลางที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองแทนหน่วยงานของรัฐ และ  
กรมบังคับคดีก็ไม่รับที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ให้ เนื่องจากกรณีนี้ไม่ใช่การบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล 

    ๒. การขาดกฎระเบียบข้อบังคับที่กําหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองอย่างชัดเจน  

    ๓. การดําเนินการบังคับทางปกครองนั้นจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากส่วนราชการ
อื่นๆ เช่น เจ้าพนักงานตํารวจ แต่หน่วยงานของรัฐหลายแห่งที่ดําเนินการบังคับทางปกครองกลับไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากเจ้าพนักงานตํารวจอย่างเพียงพอ ซึ่งเข้าใจว่าเจ้าพนักงานตํารวจยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม 
มาตรา ๒๗๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่จะให้ความช่วยเหลือแต่เพียงเจ้าพนักงานบังคับ
คดีเท่านั้น  

    ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ทําการบังคับทางปกครองมีโอกาสและมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อยู่ภายใต้การ
บังคับทางปกครองฟ้องร้องคดี 

    ๕. เจ้าหน้าที่ผู้ทําการบังคับทางปกครองไม่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินรวมทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ เนื่องจากการบังคับทางปกครองไม่ใช่การบังคับคดีตามคําพิพากษา  

    ทั้งนี้ จากการรวบรวมสถิติย้อนหลังของกรมบัญชีกลาง พบว่า ในเรื่องความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้สัมฤทธ์ิผล และก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐเป็นจํานวนมาก ดังนี้ 



๗ 
 

    ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความเสียหายจากการละเมิดเกิดขึ้นเป็นจํานวนประมาณ ๑,๘๖๐  
ล้านบาท จากการตรวจสอบสํานวนมีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดเป็นจํานวนประมาณ ๖๗๓ ล้านบาท แต่กลับมีการ
นําเงินส่งคลังเพียง ๕๓ ล้านบาท  

    ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีความเสียหายจากการละเมิดเกิดขึ้นเป็นจํานวนประมาณ ๕,๐๑๓ 
ล้านบาท จากการตรวจสอบสํานวนมีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดเป็นจํานวนประมาณ ๑,๔๓๐ ล้านบาท แต่กลับมี
การนําเงินส่งคลังเพียง ๗๓ ล้านบาท 

    ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีความเสียหายจากการละเมิดเกิดขึ้นเป็นจํานวนประมาณ ๘,๒๐๐ 
ล้านบาท จากการตรวจสอบสํานวนมีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดเป็นจํานวนประมาณ ๕๖๐ ล้านบาท แต่กลับมีการ
นําเงินส่งคลังเพียง ๗๒ ล้านบาท  

    ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความเสียหายจากการละเมิดเกิดขึ้นเป็นจํานวนประมาณ ๑,๘๒๕ 
ล้านบาท จากการตรวจสอบสํานวนมีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดเป็นจํานวนประมาณ ๔๑๓ ล้านบาท แต่กลับมีการ
นําเงินส่งคลังเพียง ๗๘ ล้านบาท  

    ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความเสียหายจากการละเมิดเกิดขึ้นเป็นจํานวนประมาณ ๑,๕๕๕ 
ล้านบาท จากการตรวจสอบสํานวนมีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดเป็นจํานวนประมาณ ๗๒๑ ล้านบาท แต่กลับมีการ
นําเงินส่งคลังเพียง ๕๒ ล้านบาท  

    ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีความเสียหายจากการละเมิดเกิดขึ้นเป็นจํานวนประมาณ ๗๕๐ ล้าน
บาท จากการตรวจสอบสํานวนมีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดเป็นจํานวนประมาณ ๒๘๐ ล้านบาท และปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ มีความเสียหายจากการละเมิดเกิดขึ้นเป็นจํานวนประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านบาท จากการตรวจสอบ
สํานวนมีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดเป็นจํานวนประมาณ ๖๑๒ ล้านบาท แต่ยอดจํานวนเงินที่นําส่งคลังของปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังไม่สามารถทําการคํานวณได้  

    นอกจากนี้ หากพิจารณาคดีที่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ปรากฏว่า ศาล
ปกครองได้ยกเหตุความบกพร่องในกระบวนการพิจารณาสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
มาเป็นเหตุแห่งการเพิกถอนคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยศาลปกครองยังมิได้พิจารณาว่า
เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจริงหรือไม่ เช่น ไม่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้ต้องรับผิด แต่แจ้งในฐานะพยาน จึงไม่ได้ให้โอกาส
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้ีแจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ทั้งที่หากย้อน
กระบวนการกลับไปทําการสอบสวนใหม่อีกครั้งผลการพิจารณาก็ไม่ได้แตกต่างออกไป นอกจากนี้ สํานวน
ความรับผิดทางละเมิดหลายสํานวนที่ส่งมาให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ อายุความใกล้จะครบกําหนดสิบปี
นับแต่วันกระทําละเมิด หรือใกล้จะครบกําหนดสองปีนับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและ
รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ทําให้กระทรวงการคลังต้องเร่งตรวจสํานวนให้แล้วเสร็จก่อนที่
คดีจะขาดอายุความ แต่พอหน่วยงานของรัฐออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่ไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคําสั่งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐกลับไม่
สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้สัมฤทธ์ิผล ทําให้รัฐเกิดความเสียหายจํานวนมาก  
ดังนั้น หากในทางวิชาการจะดําเนินการออกหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวข้างต้นได้ ก็จะ
เกิดประโยชน์กับประเทศเป็นอย่างมาก  
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  ๒. รศ.ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ์ มีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... สรุปได้ว่า การพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต้องมีความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
      ก. ทฤษฎีทรัพย์สินของรัฐ 
      รัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินของรัฐตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิในการฟ้องคดีต่อรัฐไว้ด้วย ซึ่งแต่เดิมหากมีการฟ้องคดีให้รัฐเป็นจําเลย รัฐจะเข้าสู้คดี 
ในกระบวนพิจารณาในฐานะจําเลยหรือไม่ก็ได้ และหากรัฐไม่เข้ามาเป็นคู่ความในคดี ศาลจะต้องยกฟ้อง  
แต่ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิในการฟ้องคดีต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการทํานิติกรรม ความรับผิดทางละเมิด หรือความรับผิดตามสัญญา เห็นได้ว่า รัฐมี
สถานะเสมือนเป็นเอกชนด้วย ทรัพย์สินของรัฐในกฎหมายมหาชน บรรดาทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ  
นั้น หากเป็นการใช้ทรัพย์สินของรัฐโดยทั่วไปจะไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่หากเป็นการใช้ทรัพย์สินของรัฐใน
ลักษณะพิเศษ เช่น การใช้ถนนที่ปกติจะใช้เพื่อการจราจร แต่นํามาใช้ในการโฆษณาสินค้า จึงมิใช่การใช้ถนน
โดยปกติทั่วไป แต่เป็นการใช้ในลักษณะพิเศษ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่รัฐเป็นเจ้าของในฐานะเอกชนจะเป็นหน้าที่
ของกระทรวงการคลังในการดูแลรักษาทรัพย์สินของรัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สําหรับทรัพย์สินของรัฐ
ในส่วนท้องถิ่นจะมีคลังท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรักษาและมีอํานาจทํานิติกรรมสัญญาหรือนิติเหตุผูกพันทรัพย์สิน
ดังกล่าว 
      ที่มาของทรัพย์สินของรัฐโดยนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายมหาชน เช่น ภาษีซึ่งเป็นที่มารายได้
หลักของรัฐ เนื่องจากรัฐใช้อํานาจเหนือเอกชนในการจัดเก็บ ส่วนที่มาของทรัพย์สินของรัฐโดยนิติสัมพันธ์ทาง
กฎหมายทางแพ่ง เช่น ค่าปรับตามสัญญา เนื่องจากการเข้าเป็นคู่สัญญากับเอกชนและเอกชนทําผิดสัญญา 
หรือกรณีที่เอกชนกระทําละเมิดต่อรัฐและรัฐได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เห็นได้ว่า รัฐอาจมีนิติสัมพันธ์ทาง
กฎหมายมหาชนและนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายทางแพ่ง ความไม่เข้าใจดังกล่าวส่งผลให้มีการพิจารณาว่า
ผู้บังคับบัญชาออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้วเข้าใจ
ว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายมหาชนไม่ใช่ที่มาของมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวแต่เกิดจากนิติสัมพันธ์ทางแพ่งซึ่งเป็นนิติเหตุ  ดังนั้น คําสั่งตามมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวย่อมเป็นหนังสือทวงหนี้ ไม่ใช่คําสั่งทางปกครอง 
      ข. ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด 
      รัฐมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นความรับผิดแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวคิดมา
จากกรณีนายจ้างรับผิดแทนลูกจ้าง โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกําหนดไว้ไม่ชัดเจน  
แต่กฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกําหนดไว้ในมาตรา ๓๔ เรียกว่า “ความรับผิดของรัฐ 
(Staatshaftung)” ซึ่งกําหนดไว้ในส่วนของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมือง (Grundrecht) บุคลากร
ภาครัฐที่เรียกว่า “ข้าราชการ” บางคนได้รับการแต่งต้ังและมีอํานาจที่จะใช้อํานาจของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น อธิบดีมีอํานาจในการออกใบอนุญาต ซึ่งอํานาจในการออกใบอนุญาตเป็นอํานาจรัฐ  ดังนั้น อธิบดีจึงเป็น 
“เจ้าหน้าที่” ที่ได้รับแต่งต้ังมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
ของกฎหมาย แต่ข้าราชการบางคนไม่มีการใช้อํานาจรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น พนักงานพิมพ์งานหรือ
พนักงานขับรถ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเหล่านี้ไม่มีการใช้อํานาจรัฐ  ดังนั้น ข้าราชการเหล่านี้ 
จึงไม่ถือว่าเป็น “เจ้าหน้าที่” สรุปได้ว่า ข้าราชการที่ใช้อํานาจรัฐปฏิบัติหน้าที่ย่อมเป็น “เจ้าหน้าที่” ดังนั้น  
ในกรณีที่ข้าราชการถูกไล่เบ้ียจากการกระทําละเมิดแล้วเรียกว่า “เจ้าหน้าที่” ย่อมไม่ถูกต้องและอาจเกิดความ
สับสนในการตีความกฎหมาย เนื่องจากในกรณีนี้เป็นการไล่เบ้ีย “ข้าราชการ” ตัวอย่างเช่น บทบัญญัติ 
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มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่กําหนดว่ามาตรการบังคับทางปกครองไม่ใช้
บังคับแก่เจ้าหน้าที่ด้วยกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ในที่นี้หมายถึง “หน่วยงานของรัฐ (Behörde)” แต่ไม่ใช่ข้าราชการ 
      ค. ทฤษฎีคําสั่งทางปกครอง 
      คําว่า “คําสั่งทางปกครอง” หมายถึงการกระทําของฝ่ายปกครองซึ่งเป็นการใช้อํานาจรัฐ
และมีนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายมหาชน เช่น การจัดเก็บภาษีซึ่งมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดให้อํานาจใน
การจัดเก็บไว้ หรือการแต่งต้ังข้าราชการ ในชั้นการพิจารณายกร่างกฎหมายจะใช้ถ้อยคําว่า “นิติกรรมทาง
ปกครอง” แต่อาจเกิดความสับสนกับนิติกรรมทางแพ่งจึงใช้ถ้อยคําว่า “คําสั่งทางปกครอง” ซึ่งคําสั่งทาง
ปกครองต้องเป็นการใช้อํานาจรัฐบนพื้นฐานของกฎหมายมหาชน การกระทําของฝ่ายปกครองในลักษณะของ
คําสั่งทางปกครอง และการบังคับตามคําสั่งทางปกครองดังกล่าวเรียกว่า “มาตรการบังคับทางปกครอง” โดย
รัฐสามารถดําเนินการบังคับได้เอง แต่บทบัญญัติของกฎหมายในอดีตกําหนดไว้ลักลั่นกัน เช่น บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรซึ่งหนี้ภาษีอากรเป็นหนี้ทางปกครอง เจ้าหน้าที่ไม่จําเป็นต้องฟ้องคดีเพื่อบังคับให้ชําระภาษี
อากร แต่สามารถดําเนินมาตรการบังคับทางปกครองได้ทันที หรือกรณีหนี้ทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการ
กระทําการ เช่น การรื้อถอนอาคารซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการบังคับทางปกครองได้เอง ตัวอย่างเช่น  
กรณีการรื้อถอนอาคารนิวเวิลด์ที่บางลําพู เนื่องจากก่อสร้างผิดแบบตามกฎหมายควบคุมอาคาร เดิม
กรุงเทพมหานครมีอํานาจที่จะรื้อถอนอาคารได้เอง แต่ไม่สามารถดําเนินการได้ จึงแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายให้สามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อระงับข้อพิพาทได้ แม้ว่าคดีถึงที่สุดและกรุงเทพมหานครจะชนะคดี  
แต่ผู้ประกอบการก็ยังไม่รื้อถอนอาคารกลับประกอบกิจการมาโดยตลอด อาจกล่าวได้ว่า กรุงเทพมหานคร 
ชนะคดีตามกฎหมาย แต่แพ้คดีในความเป็นจริงเพราะไม่สามารถบังคับให้รื้อถอนอาคารได้ และในท้ายที่สุด 
ก็ได้แก้ไขกฎหมายกลับมาให้กรุงเทพมหานครสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้เช่นเดิม  ดังนั้น  
หากหนี้ที่จะดําเนินการบังคับเป็นหนี้ตามกฎหมายมหาชนก็ควรจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามระบบ เช่น 
ค่าธรรมเนียมที่ดิน แม้ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดให้สามารถดําเนินการบังคับทางปกครองได้ก็ต้องนํา
บทบัญญัติในส่วนของมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้
บังคับได้ อาจกล่าวได้ว่าการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดจะต้องพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน ที่มาของทรัพย์สิน และนิติสัมพันธ์ ส่วนการฟ้องร้องความรับผิดดังกล่าวจะดําเนินการอย่างไร 
เป็นเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
      ๒.๑. ประเภทความรับผิด 
             ๒.๑.๑ ความรับผิดตามสัญญา เช่น การกู้ การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน การให้ 
หรือการยืม เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ทําสัญญายืมเงินทดรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ หาก
ถูกโจรกรรมไประหว่างเดินทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หากพิจารณาตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ต้องคืนเงินจํานวนดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐเกิดจากสัญญายืมเงินทดรอง การเรียกคืน
เงินยืมจึงเป็นความรับผิดตามสัญญายืมเงินทดรองจึงไม่จําต้องพิจารณาว่า ในกรณีที่เงินสูญหายเกิดจากการ
กระทําด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่หรือไม่ เมื่อเจ้าหน้าที่ยืมเงินมาจํานวน
เท่าไรจึงต้องชดใช้เต็มจํานวนซึ่งเป็นความรับผิดทางแพ่ง ในกรณีดังกล่าวศาลปกครองเคยมีคําวินิจฉัยว่าการ
ทําสัญญายืมเงินทดรองเพื่อใช้ในการจัดสัมมนา และกระทําการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทําให้
เงินสูญหายจึงต้องให้เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาแบ่งสัดส่วนความรับผิดซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง  
 
 



๑๐ 
 

             ๒.๑.๒ ความรับผิดทางละเมิด 
             ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาจกระทําละเมิดได้ ๒ 
ประเภท ได้แก่ 
             ก. เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยแท้ เช่น เดินชนกระจก ขับรถชน เพราะ
ประมาทเลินเล่อ 
             ข. เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น การออก
ใบอนุญาต การออกคําสั่ง การจดทะเบียน หรือการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของการให้บริการ ในกรณีที่
บทบัญญัติของกฎหมายไม่ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะไม่ยอมปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ เนื่องจากเกรงว่าจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการตรา
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายด้วยความประมาทเลินเล่อ หน่วยงานของรัฐก็จ่ายค่าสินไหมทดแทน
แทนเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น การ
ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเจ้าหน้าที่ฟ้องขับไล่เอกชน หากเจ้าหน้าที่มิได้
กระทําด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว หรือในกรณี
เจ้าหน้าที่กระทําโดยสุจริตก็ไม่ต้องรับผิด เช่น มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดว่า  
             “ห้ามมิให้กรรมการการเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด และอนุกรรมการ กระทําการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่ผู้ สมั ครหรือพรรคการ เมือง ใดในการ เลือก ต้ั ง  หรื อกระทํ าการหรือละ เว้ นกระทํ าการ 
โดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกต้ังหรือการออกเสียง
ประชามติ 
             ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําการตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง”  
             ๒.๑.๓ ความรับผิดในตําแหน่งหน้าที่  
             ความรับผิดทางละเมิดแยกจากความรับผิดในตําแหน่งหน้าที่ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่จะมีความรับผิดในตําแหน่งหน้าที่ต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน เพราะ
เจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและมีมาตรฐาน ซึ่งความรับผิดใน
ตําแหน่งหน้าที่ในระบบกฎหมายเยอรมัน เรียกว่า “Amtshaftung”  แต่ความรับผิดทางละเมิดต้องพิจารณา
ตามวิสัยและพฤติการณ์ของแต่ละบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่  ดังนั้น ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเกิดความเสียหายขึ้น จะพิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่จาก
วิสัยและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ และกรณีที่เจ้าหน้าที่เดินชนกระจกหรือพนักงานขับรถก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ ก็มิใช่ความรับผิดในตําแหน่งหน้าที่ เนื่องจากการดําเนินการดังกล่าวมิใช่การบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างมีมาตรฐาน ซึ่งตามระบบกฎหมายเยอรมัน การที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยมิใช่กรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถพิจารณา
ความรับผิดตามวิสัยและพฤติการณ์ได้  ดังนั้น การพิจารณาให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่จึง
ต้องพิจารณาเฉพาะความรับผิดในตําแหน่งหน้าที่ที่เป็นการบังคับใช้กฎหมายตํ่ากว่ามาตรฐาน 
 
 



๑๑ 
 

             ๒.๑.๔ ความรับผิดของรัฐต่อประชาชน  
             เป็นกรณีที่รัฐรับผิดต่อประชาชนโดยตรงแล้วจึงไปใช้สิทธิไล่เบ้ียจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอีกครั้ง บทบัญญัติดังกล่าวมิได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งกําหนดปะปนกันทั้งบทบัญญัติในส่วนของสาร
บัญญัติ เช่น การให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ระดับใด ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม หรือการหักส่วนความรับผิด 
และบทบัญญัติในส่วนของวิธีสบัญญัติ เช่น วิธีการได้มาซึ่งค่าสินไหมทดแทน  
      ๒.๒ การกระทําละเมิดโดยแท้ 
            ความรับผิดทางละเมิดโดยแท้มีองค์ประกอบภายใน ได้แก่ การกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ความเสียหาย  ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออก
คําสั่งตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยมิได้มีความจงใจที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
การเฉพาะจึงไม่ควรจะเป็นการกระทําละเมิด แต่ในบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจตีความกฎหมายผิดพลาดหรือเกิด
ความบกพร่องในรูปแบบของคําสั่งทางปกครอง และศาลปกครองพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีดังกล่าวไม่น่าจะถือว่าเจ้าหน้าที่
กระทําละเมิด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตมิได้มีเจตนาร้าย  
      ๒.๓ การระงับข้อพิพาท 
            ภาระการพิสูจน์เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะพิจารณาใน 
ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองก็ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แม้ว่ามาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ใช้คําว่า “คําสั่ง” แต่การออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายมิได้มีฐานมาจากนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน  ดังนั้น ต้องถือว่า 
“คําสั่ง” ดังกล่าวมีสถานะเป็นหนังสือแจ้งให้ชําระนี้เท่านั้น นอกจากนี้ บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มีการกําหนดอายุความ
การใช้สิทธิเรียกร้องไว้ด้วย ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องฟ้องคดีต่อศาล
ภายในอายุความที่กฎหมายกําหนดด้วย  ดังนั้น หากพิจารณาว่า คําว่า “คําสั่ง” ตามมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เป็นคําสั่งทางปกครองก็ไม่สมควรต้องกําหนดอายุความ
ในการฟ้องคดีเอาไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการบังคับทางปกครองได้เองโดยไม่จําต้องฟ้องคดีต่อ
ศาลเพื่อให้ดําเนินการบังคับคดี 
      ๒.๔ องค์กรตุลาการ 
            ในปัจจุบันมีการขยายเขตอํานาจของศาลยุติธรรมในการพิจารณาคดีรับฝากมากขึ้น 
เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกต้ัง หรือคดีภาษีอากรซึ่งเป็นคดีปกครองก็อยู่ในเขตอํานาจของศาลภาษีอากร 
หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีทั้งคดีแพ่ง คดีปกครอง และ
คดีอาญาก็อยู่ในเขตอํานาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ หรือข้อพิพาทแรงงาน 
ซึ่งเป็นคดีปกครองก็อยู่ในเขตอํานาจของศาลแรงงาน อีกทั้งวิธีพิจารณาคดียังใช้แบบเดียวกับคดีแพ่ง กล่าวคือ 
มีการแต่งต้ังผู้พิพากษาสมทบทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างด้วย  
            ในครั้งที่มีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยนั้น ได้ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และหลักความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (Economic of Scale)  ดังนั้น การ
พิจารณาคดีที่มีการเรียกค่าสินไหมทดแทนจึงได้ฝากให้ศาลปกครองพิจารณาไปด้วย  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ทั้งที่ในความเป็นจริงการเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็น
ความรับผิดในทางแพ่ง  ดังนั้น ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยจึงไม่มี “ละเมิดทางปกครอง” แต่เป็น



๑๒ 
 

ความรับผิดในตําแหน่งหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน โดยไม่จําต้องพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่
กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ โดยหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อเอกชนผู้เสียหาย
โดยตรง และอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง โดยฝากให้ศาลปกครองพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้ด้วย  
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เอกชนผู้เสียหายแล้วจึงมาใช้สิทธิไล่เบ้ียและพิจารณา 
วิสัยและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล 
      ๒.๕ ความรับผิด 
            ควรพิจารณาแยกระหว่างความรับผิดในตําแหน่งหน้าที่ออกจากความรับผิดทาง
ละเมิดโดยแท้ 

๓. นายธานิต  เกศวพิทักษ์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา มีความเห็นต่อ 
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... สรุปได้ว่า 

      ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาเรื่องเขตอํานาจศาล เห็นด้วยกับ รศ. ดร. กมลชัยฯ ว่า แม้การ
กระทําละเมิดจะเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย แต่โดยเนื้อหาสาระแล้วยังคงเป็นการกระทําละเมิดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งควรอยู่ ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม การที่
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ได้บัญญัติในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให้คดี
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น 
หรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เป็นคดีพิพาทที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง ก็เพื่อ
ความประหยัดและความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดีในมูลกรณีเดียวกันให้แล้วเสร็จไปในคราวเดียวกัน 
เพราะศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีฟ้องโต้แย้งกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๑) และคดีฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ละเลยหรือล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) อยู่
แล้ว กฎหมายจึงบัญญัติให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีละเมิดที่เกี่ยวพันกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๑) และ (๒) ไปพร้อมกันด้วย  ทั้งนี้ ในทํานองเดียวกันกับการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่มอบให้ 
ศาลอาญาทําหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดค่าสินไหมทดแทนได้ด้วย หรือคดีปกครองบางประเภทที่มอบ
ให้ศาลชํานัญพิเศษพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เช่น คดีแรงงานที่เกี่ยวกับ
คดีปกครอง หากศาลแรงงานพิจารณาคดีหลักไปแล้ว ก็สามารถพิจารณาพิพากษาคดีละเมิดไปได้  
      ปัญหาการกําหนดให้การฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดใน
การปฏิบัติหน้าที่อันเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครองออกกฎหรือคําสั่ง หรือการละเลยต่อหน้าที่หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นล่าช้าอยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม อาจขัดต่อมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญนั้น เห็นว่า  
ไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบันมีคดีปกครองที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม
จํานวนมาก เช่น คดีภาษีอากร คดีแรงงาน 

    ปัญหาในการกําหนดเขตอํานาจศาลว่าศาลใดควรมีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษา
คดีประเภทใด จะต้องพิจารณาที่เนื้อหาสาระของคดีเป็นสําคัญ กรณีการกระทําละเมิด ไม่ว่าจะเป็นละเมิด
ในทางแพ่งหรือละเมิดในทางปกครอง ต่างก็เป็นเรื่องการกระทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงสมควรอยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม กรณีจึงสมควรทําความเข้าใจให้ถูกต้อง
ว่าคดีละเมิดที่เกี่ยวกับการใช้อํานาจทางปกครองก็เป็นคดีละเมิดที่โดยหลักแล้วควรจะอยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม โดยเฉพาะในส่วนของการกระทําละเมิดทางกายภาพ หากให้ศาลปกครองพิจารณา
คดีในส่วนนี้อาจเกิดปัญหาได้ เช่น กรณีการกระทําละเมิดของแพทย์ในการรักษาพยาบาล หากเป็นแพทย์ใน
โรงพยาบาลเอกชน ให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม แต่ถ้าเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ ให้ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง ก็จะเกิดปัญหาความลักลั่น ทั้งที่เป็นการกระทําละเมิดอย่างเดียวกัน  



๑๓ 
 

    ส่วนปัญหาที่ว่าการวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีปกครองและการวินิจฉัยของศาล
ยุติธรรมในคดีละเมิดอาจขัดแย้งกันได้นั้น เห็นว่า เมื่อได้เพิ่มความเป็นวรรคสามของร่างมาตรา ๒๕ ให้ศาล
ยุติธรรมถือข้อเท็จจริงตามคําพิพากษาที่ถึงที่สุดของศาลปกครองแล้ว ก็น่าจะป้องกันปัญหาดังกล่าวได้  
อย่างไรก็ดี โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่า หากคดีของศาลปกครองยังไม่ถึงที่สุด ศาลยุติธรรมไม่จําเป็นต้องรอผล 
คดีปกครอง เพราะไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด กําหนดให้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลหนึ่งต้องรอผล
การพิจารณาของอีกศาลหนึ่งก่อน เนื่องจากจะเกิดความล่าช้าและไม่เป็นธรรมต่อผู้เสียหาย ดังที่กล่าวกันว่า 
“ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือ ความอยุติธรรม”  ดังนั้น จึงต้องเช่ือมั่นในระบบการพิจารณาพิพากษาคดีของ 
ศาลยุติธรรมว่าสามารถพิจารณาพิพากษาคดีในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีปกครองได้ และเห็นด้วยกับ  
รศ. ดร. กมลชัยฯ ว่า การออกคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่ว่าจะเป็นการกระทําละเมิด 
เสมอไป หลักความรับผิดทางละเมิดต้องเป็นไปตามกฎหมายละเมิด  
      การกําหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลแทนการออกคําสั่งทางปกครองและบังคับทางปกครองนั้น
เป็นเรื่องที่เหมาะสม เพราะการกําหนดให้คําสั่งเรียกให้ชําระเงินเป็นคําสั่งทางปกครองไม่สอดคล้องกับหลัก
วิชาการและทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดําเนินการบังคับทางปกครอง
ได้ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เป็นจํานวนมากและไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ จึงสมควรให้ 
ศาลยุติธรรมและกรมบังคับคดีซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเช่ียวชาญมากที่สุดในการบังคับชําระหนี้เข้ามา
ดําเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการบังคับคดีตามท่ีกําหนดในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่งก็มีความชัดเจนในขั้นตอนต่าง ๆ และมีหลักประกันความเป็นธรรมต่อผู้ถูกบังคับ โดยให้
รอการวินิจฉัยของศาลในกรณีที่มีปัญหาโต้แย้ง นอกจากนี้ การกําหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลจะช่วยแก้ปัญหาระบบ
อุปถัมภ์ในวงราชการได้ เพราะที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐจํานวนมากใช้วิธีถ่วงเรื่อง โดยสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดล่าช้าจนพ้นอายุความออกคําสั่งเรียกให้ใช้เงิน หรือบางกรณีก็ไม่เอาผิดเจ้าหน้าที่ หากเปลี่ยน
ให้ฟ้องศาล ศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะเป็นธรรมทั้งต่อตัว
เจ้าหน้าที่และต่อทางราชการ  

    ประเด็นที่สอง ปัญหาเรื่องอายุความ เห็นว่า ร่างมาตรา ๒๙ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ใน
เรื่องอายุความชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งอายุความอย่างสั้นสองปีและอายุความอย่างยาวสิบปี และวรรคสองของร่าง
มาตราดังกล่าวยังได้บัญญัติเรื่องอายุความอาญาที่ยาวกว่าไว้ด้วย อย่างไรก็ดี การใช้อายุความอาญาที่ยาวกว่า
นั้น จะต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาด้วย ทว่ากรณีผู้เสียหายฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อทางราชการ 
หากเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ แต่ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 
จึงมีปัญหาว่าในกรณีเช่นนี้ จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

 
ส่วนที่ ๓ การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย 
ข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ของ

ผู้เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย สรุปได้ดังนี้ 
๑. การกําหนดให้คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่เอกชนยื่นคําขอให้หน่วยงาน

ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง (ร่างมาตรา ๑๔ วรรคสอง) และหากไม่พอใจ 
ผลคําวินิจฉัยต้องฟ้องคดีต่อศาล (ร่างมาตรา ๑๖)  

   -ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากจะเป็นการสอดคล้องกับการ
กําหนดให้การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรมตามร่างนี้ 
อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าโดยหลักแล้วการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐกรณีที่เอกชนยื่นคําขอให้หน่วยงาน 



๑๔ 
 

ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอาจเป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่กรณี ซึ่งหากการละเมิดไม่ได้เกิด
จากการใช้อํานาจแล้วคําวินิจฉัยกรณีนี้ย่อมไม่ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง นอกจากนี้ กรณีที่เอกชนไม่พอใจ 
คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ และประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาล ควรจะต้องแยกเป็นกรณีการละเมิดเกิดจาก
การใช้อํานาจทางปกครอง ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และกรณีการละเมิดเกิดจากการกระทําทางกายภาพ  
ให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นด้วยกับ
ประเด็นนี้เพราะสอดคล้องกับการที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดกระบวนการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยวิธีการฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งจะทําให้เอกชนผู้ได้รับความ
เสียหายสามารถดําเนินคดีทางศาลได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเสียก่อน  

     อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าการฟ้องคดีเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
กรณีนี้ ควรจะต้องพิจารณาว่าการทําละเมิดของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นการใช้อํานาจของรัฐหรือเป็นเพียงการกระทํา
ทางกายภาพ ซึ่งในกรณีแรกควรกําหนดให้อยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง ในขณะที่กรณีหลังควรกําหนดให้
อยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม  

   -ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ แต่มีข้อสังเกตว่าการกําหนดให้ 
คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐไม่เป็นคําสั่งทางปกครองจะขัดกับนิยามของคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ 

   -ผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วยกับประเด็นนี้ แต่มีข้อสังเกตว่าความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่อาจแบ่งแยกได้เป็นสองกรณี คือ (๑) การละเมิดโดยใช้อํานาจทางปกครอง และ (๒) การ
ละเมิดที่เป็นเรื่องทางแพ่งโดยแท้ และเขตอํานาจศาลในแต่ละกรณีก็จะแตกต่างกัน โดยร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไม่มีการแบ่งแยกการทําละเมิดทั้งสองกรณีเอาไว้ จึงอาจทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ ซึ่งหากมีการ
แยกการทําละเมิดออกเป็นสองส่วนข้างต้น อาจเกิดประโยชน์ให้ไม่ต้องตีความว่ากรณีใดที่อยู่ในเขตอํานาจของ
ศาลใด  ทั้งนี้ อาจกําหนดในส่วนของละเมิดทางปกครองให้ชัดเจนในร่างพระราชบัญญัตินี้ 

   -ผู้แทนกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายของประเทศไทยยังคงอิงกับมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และเห็นว่าศาลยุติธรรมก็สามารถทําหน้าที่ในการตัดสินคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรมได้ในทํานองเดียวกับที่ศาลยุติธรรมพิจารณาพิพากษาคดีความ
รับผิดจากสินค้าอันไม่ปลอดภัยหรือความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  

    -ผู้แทนสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เห็นด้วยกับประเด็นนี้ โดยมีความเห็นว่าเรื่องความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องทางแพ่ง และศาลยุติธรรมอันเป็นศาลที่มีประสบการณ์ในการพิจารณาคดี
ละเมิดมีความเหมาะสมที่จะพิจารณาคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

    -ผู้แทนกรมสรรพากร เห็นด้วยกับประเด็นนี้ แต่มีข้อสังเกตว่าความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่อาจแบ่งแยกได้เป็นสองกรณี คือ (๑) กรณีที่เป็นละเมิดทางแพ่ง และ (๒) กรณีที่เป็นการละเมิดโดย
ใช้อํานาจทางปกครอง และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าหากให้อยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรมอาจเกิดความล่าช้า
ในการพิจารณาคดีได้  

    -ผู้แทนกรมศุลกากร เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะศาลยุติธรรมมีประสบการณ์ 
อันยาวนานในการกําหนดค่าเสียหายที่เป็นธรรมในกรณีละเมิด 

    -ผู้แทนกรมสรรพสามิต เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะคําวินิจฉัยเป็นเรื่องการแสดงเจตนา
ของหน่วยงานที่จะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพียงแต่ทําให้เกิดสิทธิแก่เอกชนในการนําไปฟ้องศาล 



๑๕ 
 

   -ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ โดยมีข้อสังเกตว่า ในทาง
ปฏิบัติการที่เอกชนจะฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมจะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีมากขึ้น จึงมีหลายกรณีที่เอกชน 
ไม่ดําเนินคดีเพราะไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่าย  

   -ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นด้วยกับประเด็นนี้ และเห็นว่ากําหนด
ระยะเวลาการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ น่าจะเหมาะสมอยู่แล้ว  

   -ผู้แทนคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เห็นด้วยกับประเด็นนี้ โดยช้ีแจง
เพิ่มเติมว่า เจตนารมณ์ที่ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด สืบเนื่องจากการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ประกอบกับมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
เพราะกระบวนการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินจะโยงกับแนวปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

    ในทางปฏิบัติ กรมบัญชีกลางพบว่า หน่วยราชการประสบปัญหาการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง เพราะไม่กล้าที่จะใช้อํานาจบังคับทางปกครอง บางหน่วยงานต้องไปออกระเบียบการใช้อํานาจ
บังคับทางปกครองเอง เช่น กรมที่ดิน และมีหน่วยงานส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้อํานาจบังคับทางปกครอง ยึด อายัด 
ทรัพย์สินนําส่งกระทรวงการคลังได้ ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองเองได้ เนื่องจาก
กระบวนการบังคับคดีไม่ได้ทําได้โดยง่าย หากเจ้าหน้าที่ที่บังคับคดีไม่มีความรู้ ความชํานาญอย่างเพียงพอ 
นอกจากนี้ กรมบังคับคดีก็ไม่รับดําเนินการบังคับทางปกครองให้แก่หน่วยราชการต่าง ๆ เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามคําสั่งของหน่วยราชการ และหน่วยราชการฟ้องศาลปกครอง ศาลปกครองก็ไม่รับ
พิจารณา กรณีจึงกลายเป็นช่องว่างไม่สามารถบังคับคดีได้ การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตินี้ จึงมุ่งหวังที่จะ
แก้ปัญหาการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า ความพยายามในการอุดช่องว่างนี้ 
ผูกโยงกับความคิดของกฎหมายในแต่ละด้าน ทําให้ต้องมีการชั่งน้ําหนักว่าการกําหนดให้คําวินิจฉัยของ
หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่เอกชนยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่เป็นคําสั่งทาง
ปกครอง รวมถึงการกําหนดให้กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
ไม่เป็นคําสั่งทางปกครองนั้น มีความเป็นไปได้หรือไม่ และจะก่อให้เกิดผลอย่างไร นอกจากนี้ ช่องโหว่ของ
กฎหมายอีกประการหนึ่ง เกิดขึ้นจากการที่ศาลปกครองวินิจฉัยถึงการยกเลิกคําสั่งทางปกครองด้วยเหตุที่ว่า 
กระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้มีการแจ้งสิทธิหรือข้อกล่าวหาตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งไม่ได้พิจารณา
ในเนื้อหาของคําสั่งทางปกครองนั้น ๆ  

   -ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ แต่มีข้อสังเกตว่า หาก
คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐไม่เป็นคําสั่งทางปกครองแล้ว หน่วยงานของรัฐยังต้องปฏิบัติตามกระบวนการ
แจ้งสิทธิหรือแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกต่อไปหรือไม ่

   -ผู้แทนองค์การจัดการน้ําเสีย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากในฐานะของผู้ปฏิบัติงานได้
เห็นสภาพปัญหามาโดยตลอด ซึ่งแม้จะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
เองได้ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถบังคับคดีได้จริง ทั้งในแง่ของการไม่มีเจ้าหน้าที่บังคับคดี หรืออํานาจบังคับ
คดีกับทรัพย์สิน 



๑๖ 
 

   - ผู้แทนกรมที่ดิน เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากเมื่อมีการแก้ไขให้หนังสือแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นคําสั่งทางปกครองแล้ว ก็ควรแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่เอกชนยื่นคําร้อง
ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สอดคล้องกัน 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะ 
การปฏิเสธความรับผิดทางละเมิดไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง 

   -ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากหากความ
เสียหายเป็นผลมาจากคําสั่งทางปกครอง การพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ควรจะเป็นคําสั่งทางปกครองเช่นกัน  
แต่ในกรณีนี้ความเสียหายมิได้เกิดจากคําสั่งทางปกครอง การพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายจึงไม่ควรเป็นคําสั่งทาง
ปกครอง 

   -ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกรุงเทพมหานคร เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากการชดใช้ค่าสนิไหม

ทดแทนเป็นการขอให้ชดใช้เงินซึ่งเกิดจากมูลหนี้ทางแพ่งตามกฎหมายเอกชน ไม่ได้ใช้อํานาจตามกฎหมายมหาชน 
หากเอกชนไม่พอใจคําวินิจฉัยควรใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล  ทั้งนี้ ปัจจุบันเอกชนมีวิธีการขอให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ๒ วิธี ดังนี้ 

    ๑ . กรณีผู้ เสียหายที่แท้จริงยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
แม้จะใช้ระยะเวลานานกว่าที่หน่วยงานจะพิจารณาแล้วเสร็จ แต่เอกชนมักจะไม่ฟ้องคดีเนื่องจากใช้ระยะเวลา 
นานกว่าและต้องมีการว่าจ้างทนายความเพื่อช่วยดําเนินคดีซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง 

    ๒. บริษัทประกันในฐานะรับช่วงสิทธิมาจากผู้เสียหายโดยตรง โดยส่วนใหญ่จะยื่น Notice 
กําหนดระยะเวลาให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากไม่ชําระก็จะฟ้องคดีต่อศาลทันทีโดยไม่รอ 
คําวินิจฉัยจากหน่วยงานของรัฐผู้กระทําละเมิด 

   -ผู้แทนเมืองพัทยา เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกองทัพเรือ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อ

เอกชน เพราะการวินิจฉัยของหน่วยงานอาจเป็นการเข้าข้างเจ้าหน้าที่หรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กันเองได้  
ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่สร้างความน่าเชื่อถือมากที่สุด 

   -ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนองค์การสะพานปลา เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะคําสั่งทางปกครอง เป็นการใช้

อํานาจรัฐบนพื้นฐานกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครอง กรณีดังกล่าวไม่ใช่คําสั่งทางปกครอง เพราะไม่ใช่
หนี้ที่เกิดจากกฎหมายมหาชน เป็นหนี้ทางแพ่ง 

   -ผู้แทนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เห็นด้วยกับประเด็นนี ้
   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 



๑๗ 
 

   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนการประปานครหลวง เห็นด้วยกับประเด็นนี ้
   -ผู้แทนองค์การตลาด เห็นด้วยกับประเด็นนี ้
   -ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เห็นด้วยกับประเด็นนี ้
   -ผู้แทนสํานักงานจังหวัดนนทบุรี เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนเทศบาลสมุทรปราการ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนเทศบาลนครปฐม เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เป็นเรื่องทางละเมิดเท่านั้น 

   -ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ย่ืนคําร้องจะสามารถฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ 

   -ผู้แทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจาก
มาตรการบังคับทางปกครองในปัจจุบันไม่สามารถบังคับได้อย่างแท้จริง และยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเขต
อํานาจศาลระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรมด้วย  ทั้งนี้ ขอเสนอให้มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเรื่อง
มาตรการบังคับทางปกครองโดยเฉพาะ  

   -มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะเป็นกรณีพิพาทระหว่างรัฐ
กับเอกชน ซึ่งรัฐมีอํานาจมากกว่าเอกชน อาจเกิดความไม่เป็นธรรมในขั้นตอนการดําเนินการได้ 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากการทํา
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่การละเมิดตามกฎหมายเอกชน เป็นแต่เพียงการนําบทบัญญัติมาตรา ๔๒๐ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ โดยอนุโลมเท่านั้น  ดังนั้น ประเด็นนี้จึงน่าจะขัดกับหลักการของพระราชบัญญัติดังกล่าว และการที่ 
คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐเป็นคําสั่งทางปกครองจะเป็นประโยชน์กับเอกชนเนื่องจากเอกชนผู้ได้รับความ
เสียหายอาจใช้สิทธิในการอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้ทบทวนคําวินิจฉัยของตนเองได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ฟ้องคดีต่อศาล   

   -ผู้แทนธนาคารออมสิน ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะการดําเนินคดีในศาลยุติธรรมจะ
เป็นภาระกับเอกชนไม่ว่าจะเป็นภาระในการพิสูจน์ความผิดของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่และในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี โดยเฉพาะในเรื่องวิธีพิจารณาคดีซึ่งศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนจึงน่าจะให้ความ
ยุติธรรมแก่เอกชนผู้ได้รับความเสียหายได้มากกว่าศาลยุติธรรม  

   -ผู้แทนโรงงานยาสูบ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะหากให้ดําเนินคดีต่อศาลยุติธรรมจะ
เป็นภาระแก่เอกชนในเรื่องของค่าธรรมเนียมศาล นอกจากนี้ วิธีพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมเป็นระบบ
กล่าวหาซึ่งอาจเกิดปัญหาแก่เอกชนในการดําเนินคดีเพราะเอกชนเข้าถึงเอกสารหลักฐานที่อยู่ในความ
ครอบครองดูแลของรัฐได้ยาก จึงอาจต้องกําหนดวิธีพิจารณาคดีความรับผิดทางละเมิดไว้เป็นการเฉพาะโดยให้
ใช้ระบบไต่สวนในลักษณะเดียวกับวิธีพิจารณาของคดีของศาลแรงงาน  

   -ผู้แทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้เนื่องจากคําวินิจฉัยของ
หน่วยงานของรัฐหากเป็นคําสั่งทางปกครองแล้ว กรณีที่เอกชนผู้ได้รับความเสียหายไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัย 
ก็สามารถอุทธรณ์โต้แย้งได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเอกชนที่ไม่ต้องเสียเวลาในการดําเนินคดีทางศาล นอกจากนี้ 
การกําหนดให้คําวินิจฉัยดังกล่าวไม่เป็นคําสั่งทางปกครองและเอกชนต้องดําเนินคดีทางศาลก็จะไม่เกิดผลดี 
ต่อเอกชนเพราะว่าการหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐสามารถทําได้ยาก  



๑๘ 
 

   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่เห็นด้วย
กับประเด็นนี้ เพราะการที่เอกชนยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ควรจะเป็นคําสั่งทาง
ปกครอง ซึ่งหากไม่พอใจผลคําวินิจฉัยก็ควรต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครอง การกําหนดให้เอกชนไปฟ้องคดีต่อ 
ศาลยุติธรรมเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและเพิ่มภาระในส่วนของการนําสืบด้วย 

   -ผู้แทนกรมชลประทาน ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะหากพิจารณานิยาม “คําสั่งทาง
ปกครอง” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะเห็นว่า การแจ้ง
ผลคําวินิจฉัย เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นกับบุคคล จึงเป็นคําสั่งทางปกครอง 

   -ผู้แทนกรมบังคับคดี ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะลักษณะของคําสั่งทางปกครอง
กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การกําหนดว่าคําสั่งที่มีลักษณะเป็นคําสั่งทาง
ปกครองไม่ให้เป็นคําสั่งทางปกครองอาจขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย  

   -ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากคําวินิจฉัยของ
หน่วยงานของรัฐเป็นไปตามนิยามคําว่า “คําสั่งทางปกครอง” โดยแท้ ซึ่งหากผู้รับคําสั่งเห็นว่าไม่ชอบ ย่อม
สามารถขอให้มีการตรวจสอบคําสั่งและกระบวนการพิจารณาได้ หากกําหนดให้คําวินิจฉัยไม่เป็นคําสั่งทาง
ปกครอง จะไม่มีกระบวนการตรวจสอบการทําคําวินิจฉัย สิทธิของประชาชนถูกลดทอนลง 

   -ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรม ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากกระบวนการในการ

ดําเนินคดีในศาลยุติธรรมนั้นเป็นระบบกล่าวหา เอกชนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ ซึ่งแตกต่างกับ
กระบวนการดําเนินคดีในศาลปกครองซึ่งเป็นระบบไต่สวน ซึ่งศาลสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้มากกว่า แต่
กรณีนี้อาจแก้ไขด้วยการแบ่งแยกลักษณะของการกระทําละเมิดว่าเป็นการกระทําละเมิดทางแพ่งทั่วไป หรือ
กรณีเป็นการกระทําละเมิดทางปกครอง 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไม่เห็น
ด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการกระทําทางปกครองซึ่งจะต้องพิสูจน์ว่า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดก่อน การกําหนดให้เอกชนยื่นคําขอให้หน่วยงานชดใช้ค่าเสียหายเมื่อหน่วยงาน
วินิจฉัยแล้วไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และให้ฟ้องศาลยุติธรรมนั้น จึงไม่น่าจะถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับ
มาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  

   -ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะกระบวนการเริ่มต้นจากการ
พิจารณาทางปกครอง  

   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากการ
วินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐน่าจะเป็นคําสั่งทางปกครอง เพราะเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ของรัฐโดยมีการวินิจฉัยอย่างเป็นรูปแบบและเป็นลายลักษณ์อักษรอันมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน 

   -ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะการวินิจฉัย

ของศาลปกครองและศาลยุติธรรมเป็นคนละระบบ  ดังนั้น การใช้อํานาจของศาลใดควรคํานึงถึงคู่กรณีว่าเป็น
ใคร หากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ควรที่จะใช้กฎหมายปกครองในการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายมหาชนและยังให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนามาตรการบังคับทางปกครองเพื่อใช้กับการออกคําสั่ง
ทางปกครองในกรณีอื่น ๆ ด้วย 



๑๙ 
 

   -ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากคําวินิจฉัยมีลักษณะ
เป็นการใช้อํานาจอย่างหนึ่งของรัฐต่อเอกชน โดยเนื้อหาจึงมีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครองอยู่ในตัว หาก
เอกชนไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐจึงต้องฟ้องเพิกถอนคําสั่งทางปกครองต่อศาลปกครอง 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้  
 
๒. การกําหนดให้กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง เป็นแต่เพียงหนังสือติดตามทวงถามเท่านั้น (ร่างมาตรา ๒๑ วรรคท้าย) 
และหากเจ้าหน้าที่ไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องใช้วิธีการฟ้องคดีต่อศาล (ร่างมาตรา ๒๖) 

   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะการที่คําสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ 

ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครอง และผู้รับคําสั่งจะฟ้องคดี
ต่อศาลเพื่อโต้แย้งคําสั่งดังกล่าวจะต้องทําการอุทธรณ์ก่อน แต่ในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ์กลับต้องผูกพันตามความเห็นของกรมบัญชีกลางซึ่งจะทําให้การพิจารณาอุทธรณ์ไม่เป็นประโยชน์และ
ทําให้กระบวนการล่าช้า  

   -ผู้แทนกรมสรรพสามิต เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะเป็นการเตือนให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ 
หากไม่ชดใช้จะนําคดีไปสู่ศาล 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เห็นด้วยกับประเด็นนี้  
   -ผู้แทนโรงงานยาสูบ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนโรงงานไพ่ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นด้วยกับ

ประเด็นนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์แก่การบังคับคดีตามคําพิพากษา 
   -ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะสอดคล้องกับหลัก

เรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   -ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการ

บังคับตามคําสั่งทางปกครองไม่เท่ากัน หากมีการพิจารณาคดีโดยศาลจะเกิดผลสัมฤทธ์ิมากกว่า 
   -ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนองค์การตลาด เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะจะทําให้การบังคับคดีใช้อํานาจศาล 

ในการดําเนินการ 
   -ผู้แทนองค์การสะพานปลา เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะเป็นมูลหนี้ที่เกิดจากกฎหมาย

แพ่ง หนังสือติดตามทวงถามจึงไม่ใช่มาตรการบังคับทางปกครองแต่อย่างใด 
   -ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนการประปานครหลวง เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะจะทําให้การบังคับคดีใช้

อํานาจศาลในการดําเนินการ 
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   -ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะจะทําให้การ
บังคับคดีใช้อํานาจศาลในการดําเนินการ 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะหน่วยงานของ
รัฐประสบปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ไม่มีหน่วยงานกลางในการบังคับทางปกครอง  

   -ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
บังคับคดี 

   -ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากหนังสือแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเพียงหนังสือทวงถาม ไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง 

   -ผู้แทนสํานักงานจังหวัดนนทบุรี เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนเทศบาลสมุทรปราการ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เห็นด้วยกับประเด็นนี้  
   -ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เห็นด้วยกับประเด็นนี้  
   -ธนาคารออมสิน เห็นด้วยกับประเด็นนี้ ในทางปฏิบัติของธนาคารออมสินหากมีกรณีที่

เจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินต้องรับผิดต่อธนาคารออมสินในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็จะ
ดําเนินคดีต่อศาลแรงงาน จึงไม่มีปัญหาในการบังคับให้ชําระค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหากธนาคารออมสินจะต้อง
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับชําระเงินจากเจ้าหน้าที่ก็อาจไม่สามารถดําเนินการได้  

   -ผู้แทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ อย่างไรก็ดี 
มีข้อสังเกตว่า การออกกฎหมายยกเว้นว่ากรณีใดไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง โดยใช้กฎหมายที่มีลําดับศักด์ิ
เท่ากัน คือ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ไม่น่าจะกระทําได้   

   -ผู้แทนกรมที่ดิน เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะปัจจุบันมีการตีความเจตนารมณ์ของ
บทบัญญัติของกฎหมายไม่ถูกต้อง จึงควรกําหนดให้ชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นคําสั่งทางปกครองบ้างเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน  

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหน็ด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกรุงเทพมหานคร เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะหากพิจารณาว่าคําสั่ง

ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เป็นคําสั่งทางปกครองแล้ว โดย
หลักการเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งทางปกครองหรือผู้บังคับบัญชาต้องสามารถพิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวได้ แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งหรือผู้บังคับบัญชาไม่สามารถทบทวนเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําสั่ง
ดังกล่าวได้ และส่วนใหญ่ศาลปกครองจะเพิกถอนคําสั่งตามมาตรา ๑๒ เนื่องจากความบกพร่องในรูปแบบเท่านั้น 
ไม่เคยพิจารณาว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายในเนื้อหา กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ได้กระทําโดยจงใจหรอืประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายหรือไม่  อีกทั้งที่ผ่านมา ผู้กระทาํละเมดิมกัจะหลบหนี
ทําให้ผู้ที่ต้องรับผิดส่วนใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชา  ดังนั้น เพื่อความยุติธรรมควรให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ใด 
ต้องรับผิด กล่าวโดยสรุป บทบัญญัติของร่างกฎหมายฉบับนี้อาจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ดีขึ้น และลดขั้นตอนใน
กระบวนการสอบสวนลงโดยให้ศาลเป็นผู้พิจารณา จึงเห็นชอบด้วย 
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   -ผู้แทนองค์การจัดการน้ําเสีย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะการกําหนดให้ไม่เป็นคําสั่งทาง
ปกครองจะเป็นผลดีกับประชาชนมากกว่า หากไม่พอใจ สามารถฟ้องศาลคดีต่อศาลได้ โดยไม่ต้องอุทธรณ์
คําสั่งดังกล่าวก่อนที่จะฟ้องคดีต่อศาล และการกําหนดให้ไม่เป็นคําสั่งทางปกครองจะเกิดประโยชน์กับ
หน่วยงานของรัฐมากกว่า เนื่องจากในทางปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐจะมีปัญหาในการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด หน่วยงานของรัฐจึงไม่สามารถยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินได้หากไม่มีหมายศาล 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่เห็นด้วยกับ
ประเด็นนี้ และควรกําหนดให้เป็นคําสั่งทางปกครองซึ่งจะทํากระบวนการพิจารณามีขั้นตอนที่เป็นไปตาม
กฎหมาย เนื่องจากในการเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องพิจารณาในหลายเรื่อง เช่น 
ความมีส่วนผิดของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ควรจะต้องรับผิดหรือไม่   

   -ผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรม ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันเป็นผลจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ ซึ่งควรจะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้มากกว่าการ
กําหนดให้ไม่เป็นคําสั่งทางปกครองแล้วให้ใช้วิธีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน นอกจากนี้ การกําหนดให้การเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นคําสั่งทาง
ปกครอง อาจขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งมุ่งคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ แตกต่างจากการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งทั่ว ๆ ไป  

   อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสํานักงานศาลยุติธรรมบางท่านเห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
โดยเห็นว่าขั้นตอนนี้เป็นเพียงกระบวนการติดตามทวงถามให้ชําระหนี้เท่านั้นไม่ใช่คําสั่งทางปกครอง และกรณี
ดังกล่าวจะทําให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สะดวกและมีความชัดเจน และเป็นการลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานลง  

   -ผู้แทนกรมสรรพากร ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้  
   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจาก 

คําวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายมีผลกระทบต่อบุคคล จึงเป็นคําสั่งทางปกครอง การยกเว้น
ไม่ให้เป็นคําสั่งทางปกครองจึงไม่ถูกต้อง  ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ปัญหาสําคัญของเรื่องคือการบังคับทางปกครอง
ของหน่วยงาน จึงควรแก้ไขให้ตรงจุด เช่น อาจจัดต้ังหน่วยงานกลางขึ้นมาทําหน้าที่บังคับคดีปกครองให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ  

   -ผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากหากกําหนดให้
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องทําโดยฟ้องคดีต่อศาลแล้วจะทําให้กระบวนการสอบสวนความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่มีประโยชน์และกลายเป็นกระบวนการที่เสียเวลา นอกจากนี้ เห็นว่าควรแก้ปัญหา
ให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

   -สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากก่อนที่จะมีหนังสือ
ทวงถามให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาในชั้นเจ้าหน้าที่ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าหนังสือทวงถามให้ชําระเงินน่าจะเป็นคําสั่งทางปกครอง   

   -ผู้แทนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้  ทั้งนี้ เคยมีกรณีที่เอกชน
ฟ้องคดีต่อศาลเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยไม่มีการย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐ 
ในขณะที่ศาลพิจารณาอยู่นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อ
ลงโทษทางวินัยและพิจารณาความรับผิดทางแพ่งเรียกให้พนักงานรับผิด เมื่อพนักงานรู้ว่าตนต้องรับผิด จึงฟ้อง
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คดีต่อศาลแรงงาน ศาลแรงงานวินิจฉัยว่าการลงโทษทางวินัยสามารถทําได้แต่ความรับผิดทางแพ่งไม่สามารถ
ทําได้เนื่องจากศาลอีกคดีหนึ่งยังไม่ได้วินิจฉัยว่าพนักงานต้องรับผิดหรือไม่  ดังนั้น หน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิ
เรียกให้พนักงานรับผิด กรณีดังกล่าวเท่ากับว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ไม่มีผล
บังคับใช้ในทางปฏิบัติเลยหากมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว 

   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะการ
กําหนดให้การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นคําสั่งทางปกครองจะทําให้การอุทธรณ์อันเป็น
ขั้นตอนการเยียวยาในชั้นแรกขาดหายไป  

   -ผู้แทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะ
การท่ีเจ้าหน้าที่ไม่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองและให้อํานาจดังกล่าวเป็นหน้าที่ของศาล เป็นการผลักภาระ
ไปให้ศาล ซึ่งหากจะเปลี่ยนหลักการเรื่องมาตรการบังคับทางปกครอง ยังเห็นว่า ศาลปกครองเป็นศาลที่มีความ
ชํานาญในการพิจารณาเรื่องทางปกครองมากกว่าศาลยุติธรรม 

   -ผู้แทนกรมบังคับคดี ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในกรณีนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการและหน่วยงานของรัฐซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้
อํานาจบังคับเหนือข้าราชการผู้รับคําสั่งทางปกครอง กรณีจึงแตกต่างจากการทําละเมิดระหว่างเอกชนด้วยกัน 
ที่ทั้งสองฝ่ายมีสถานะเท่าเทียมกัน จึงไม่เห็นชอบด้วยหากกําหนดให้คําสั่งตามมาตรา ๑๒ ไม่เป็นคําสั่งทาง
ปกครอง 

   -ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากคําสั่ง
เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคําสั่งทางปกครอง แต่เห็นด้วยที่กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามคําสั่งดังกล่าว ให้ฟ้องคดีต่อศาลได้ 

   -ผู้แทนเมืองพัทยา ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ 
กับหน่วยงานของรัฐจึงควรให้ศาลปกครองเป็นผู้พิจารณา 

   -ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไม่เห็น

ด้วยกับประเด็นนี้  
   -ผู้แทนกองทัพเรือ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากจะทําให้กลับไปใช้หลักการเดิมในการ

กระทําละเมิดตามกฎหมายแพ่ง ทําให้กฎหมายไม่มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามกาลสมัย 
   -ผู้แทนกรมศุลกากร ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ คําสั่งใดถือเป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่

ย่อมเป็นไปตามหลักการของกฎหมายมหาชนซึ่งไม่อาจจะเปลี่ยนหลักการนี้ได้เพราะเป็นเรื่องของหลักการ
สากล เช่น คําสั่งของฝ่ายปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรของรัฐถือเป็นคําสั่งทางปกครองแต่ฟ้องต่อศาลยุติธรรม 
เป็นต้น เห็นว่าควรเขียนข้อยกเว้นให้ฟ้องศาลยุติธรรมได้โดยไม่เปลี่ยนหลักการจึงไม่จําเป็นต้องระบุไว้ 

   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจาก
หนังสือแจ้งแม้รูปแบบจะไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง แต่โดยเนื้อหาเข้าข่ายเป็นคําสั่งทางปกครอง 

   -ผู้แทนกรมชลประทาน ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ โดยขอให้พิจารณาความหมายของคําสั่ง
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเจตนารมณ์ในการร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

   -ผู้แทนสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากปัญหา
อยู่ที่การไม่มีองค์กรกลางในการบังคับทางปกครอง ควรแก้ไขระบบให้มีการตั้งองค์กรที่เหมาะสมและ 
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มีความสามารถในการบังคับทางปกครองโดยเฉพาะเพื่อใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับหนี้ละเมิดได้ ซึ่งจะ
เป็นการพัฒนาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป 

   -ผู้แทนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะควรตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อน 

   -ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้  
   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้  
   -ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ควรมี

โอกาสโต้แย้งค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นธรรมต่อศาลปกครองได้ หรือควรให้ศาลพิสูจน์ค่าสินไหมทดแทนให้
เกิดความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ได้ด้วย 

   -ผู้แทนเทศบาลนครปฐม ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากหากเป็นคําสั่งทางปกครอง
เป็นอํานาจศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งระบบการพิจารณาศาลปกครองใช้ระบบไต่สวน ย่อม
เกิดความยุติธรรมมากกว่า 

 

๓. กําหนดให้ผู้เสียหายซึ่งประสงค์จะฟ้องเรียกเฉพาะค่าสินไหมทดแทนต้องฟ้องคดีต่อ
ศาลยุติธรรม ไม่สามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนแต่เพียงอย่างเดียวต่อศาลปกครองได้ หากจะฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง ต้องฟ้องว่าการกระทําทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยล่าช้าในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายจึงฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรณีดังกล่าวต่อศาลปกครองได้ อย่างไรก็ดี หากการ
กระทําเดียวกัน มีการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อศาลปกครอง และศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุด 
ศาลยุติธรรมจะต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ศาลปกครองพิจารณา แต่หากคดีของศาลปกครองยังไม่ถึงที่สุด 
ศาลยุติธรรมไม่จําเป็นต้องรอข้อเท็จจริงจากศาลปกครอง (ร่างมาตรา ๒๕)  

   -ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เห็นด้วยกับประเด็นนี้ แต่มีข้อสังเกตว่าเอกชนอาจต้องรับภาระใน
เรื่องของค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดี ซึ่งควรต้องพิจารณาลดภาระของเอกชนในส่วนนี้ด้วย นอกจากนี้ หาก 
กําหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมและมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองด้วยก็ควรจะต้องรอประเด็นจาก 
ศาลปกครองเสียก่อน อย่างไรก็ดี ศาลยุติธรรมอาจไม่ยอมรอประเด็นที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครอง   

    อย่างไรก็ดี ผู้แทนกรมบัญชีกลางบางท่านไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะจะทําให้เกิด
ความสับสนเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมและศาลปกครองเป็นอย่างมาก 

   -ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะการรอข้อเท็จจริงจากศาล
ปกครอง จะทําให้การพิจารณาในส่วนค่าเสียหายของศาลยุติธรรมเนิ่นช้า อีกทั้งหากการพิจารณาของทั้งสอง
ศาลมีความเห็นขัดแย้ง ก็มีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ วินิจฉัยช้ีขาดได้อยู่แล้ว แต่มีข้อสังเกตว่าหากศาลยุติธรรมมีคําพิพากษาก่อนศาลปกครอง
ศาลปกครองจะนําผลการพิจารณาของศาลยุติธรรมมาร่วมวินิจฉัยหรือไม่ หากไม่ กรณีดังกล่าวอาจทําให้ผล
การพิจารณาคดีของทั้งสองศาลขัดแย้งกันได้ และทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมได้ 

   -ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะกรณีเป็นคดี
เกี่ยวเนื่องก็ต้องรอผลคดีจากศาลที่พิจารณาก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งของผลคําพิพากษาคดี แต่ถ้า
คดียังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ศาลยุติธรรมก็สามารถที่จะพิพากษาได้เลยโดยไม่รอข้อเท็จจริงจากศาล
ปกครองเพราะความล่าช้าอาจจะก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมได้ อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า การจะกําหนดให้
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กรณีใดขึ้นสู่การพิจารณาของศาลใด ควรจะพิจารณาจากมูลคดีเป็นหลัก เมื่อมูลคดีเกิดจากการละเมิดทาง
กายภาพก็ควรขึ้นสู่ศาลยุติธรรม 

   -ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับประเด็นนี้  
   -ผู้แทนกรมที่ดิน เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของศาล  
   -ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ โดยมีข้อสังเกตว่าควรพิจารณา

เรื่องค่าธรรมเนียมการดําเนินคดีในศาลยุติธรรมด้วย  
   -ผู้แทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะการกําหนดให้การ

ฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนอย่างเดียวให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรมนั้น ศาลยุติธรรมสามารถวินิจฉัยเบื้องต้น
ถึงความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําของเจ้าหน้าที่อันเป็นประเด็นรองแห่งคดีไปพร้อมกับการพิจารณา
ประเด็นหลักคือเรื่องค่าเสียหายได้ และเห็นด้วยกับการกําหนดให้กรณีที่มีการฟ้องคดีต่อทั้งศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครอง ศาลยุติธรรมต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ยุติในศาลปกครอง อย่างไรก็ดี หากในระหว่างการพิจารณา
คดีของศาลยุติธรรมหากข้อเท็จจริงที่พิจารณาในศาลปกครองยังไม่เป็นที่ยุติ ก็ไม่ควรต้องให้ศาลยุติธรรมรอ
เพราะศาลยุติธรรมน่าจะสามารถวินิจฉัยข้อเท็จจริงเองได้ 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นด้วยกับประเด็นนี้ อย่างไรก็ดี 
เพื่อเป็นการป้องกันคําพิพากษาที่ขัดแย้งกัน การฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายควรถือข้อเท็จจริง
ในทางปกครองอันเป็นมูลเหตุทางแพ่งก่อน  

   -ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานจังหวัดนนทบุรี เห็นด้วยกับประเด็นนี้ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็น

ค่าธรรมเนียมศาล ว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือไม่ หรือ
ควรกําหนดว่าผู้ใดต้องเสียพิเศษ นอกจากนี้ กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมมีถึงสามชั้นศาล การพิจารณา
คดีจะมีความล่าช้ากว่าเดิมที่อยู่ในอํานาจศาลปกครองหรือไม่  

   -ผู้แทนเทศบาลสมุทรปราการ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนเทศบาลนครปฐม เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะเป็นอํานาจอิสระในการพิจารณาของ

แต่ละศาล 
   -ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะการฟ้อง

ขอให้เพิกถอนคําสั่งกับการฟ้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหม สามารถแยกฟ้องคนละเขตอํานาจศาลได้ 
   -ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกรุงเทพมหานคร เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะเมื่อเป็นการโต้แย้ง

ตามหลักกฎหมายเอกชน ควรฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมอันเป็นประเด็นหลักแห่งคดี  
    อย่างไรก็ดี ผู้แทนสํานักงานปลัดกรุงเทพมหานครบางท่านไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ โดย 

เห็นว่าน่าจะโอนสํานวนไปรวมพิจารณา ณ ศาลใดศาลหนึ่งเพื่อมิให้เกิดความขัดกันในผลคําพิพากษา โดย
พิจารณาประเด็นที่ฟ้องว่าประเด็นหลักอยู่ในเขตอํานาจศาลใดก็ให้ศาลนั้นรับพิจารณาไปคราวเดียวกัน 
นอกจากนี้ ควรกําหนดเรื่องการนับอายุความระหว่างศาลปกครองและศาลยุติธรรมให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  

   -ผู้แทนกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ โดยควรยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลให้ด้วย เพราะเดิมหากเป็นคดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครองแล้วจะไม่มีค่าธรรมเนียม   

   -ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
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   -ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมศุลกากร เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนโรงงานยาสูบ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนโรงงานไพ่ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นด้วยกับ

ประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนองค์การสะพานปลา เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนการประปานครหลวง เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนองค์การตลาด เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่เห็นด้วยกับ

ประเด็นนี้ เพราะหากจะกําหนดให้ฟ้องคดีแทนการออกคําสั่งทางปกครอง ก็ควรจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทําทางปกครอง อีกทั้งการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เอกชนจะมี
ภาระในการดําเนินคดีน้อยกว่า  

   -ผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรม ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระให้แก่
ทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครอง และเป็นการเปิดให้มีการเลือกปฏิบัติเป็นสองทาง อาจทําให้เกิดความสับสน
ต่อเอกชนในการที่จะขอความคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรม ซึ่งการแบ่งเขตอํานาจศาลควรแบ่งจากมูลเหตุ
แห่งการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าจะแบ่งโดยลักษณะแห่งข้อเรียกร้องที่ต้องการจะได้รับความ
คุ้มครอง อีกทั้งการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมอาจทําให้การคุ้มครองสิทธิผู้ฟ้องคดีน้อยลง  

    อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสํานักงานศาลยุติธรรมอีกท่านหนึ่งเห็นด้วยกับ
ประเด็นนี้    -ผู้แทนกรมสรรพากร ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะการกําหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเป็น
ระบบกล่าวหา อย่างไรก็ดี ผู้แทนกรมสรรพากรอีกท่านเห็นด้วยกับประเด็นนี้ 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้เนื่องจากกระบวน
พิจารณาคดีของศาลยุติธรรมเป็นระบบกล่าวหาซึ่งยุ่งยากแก่เอกชนผู้ดําเนินคดีมากกว่าในศาลปกครองซึ่งเป็น
ระบบไต่สวน และอาจก่อให้เกิดการขัดกันในคําพิพากษา เพราะยื่นฟ้องได้สองศาล นอกจากนี้ ศาลยุติธรรมไม่
น่าจะมีอํานาจวินิจฉัยคดีปกครองได้  
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   -ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะปัจจุบันหากเป็น
เรื่องที่ไม่ใช่การละเมิดจากการใช้อํานาจหน้าที่ก็จะต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม แต่หากเป็นการละเลยล่าช้าต่อ
หน้าที่ก็ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองซึ่งน่าจะถูกต้องอยู่แล้ว 

   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะทาง
ปฏิบัติ ส่วนราชการไม่มีปัญหาเรื่องการฟ้องคดีเนื่องจากอัยการเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับคดี แต่ในส่วนของ
วิธีการดําเนินกระบวนพิจารณาทางศาลมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ศาลปกครองใช้วิธีพิจารณาระบบ 
ไต่สวน ในขณะที่ศาลยุติธรรมใช้วิธีพิจารณาระบบกล่าวหา ซึ่งในแง่ของพยานหลักฐานและการต่อสู้คดี  
ระบบกล่าวหาจะทําให้ประชาชนเสียเปรียบกว่า นอกจากนี้ หากพิจารณาในแง่ของการใช้อํานาจ ถ้าเป็น
ละเมิดโดยใช้อํานาจของรัฐควรขึ้นสู่ศาลปกครอง แต่หากเป็นละเมิดทั่วไป เช่น รถชน ไม่ได้เป็นการใช้อํานาจ
ของรัฐ ก็ควรขึ้นสู่ศาลยุติธรรม  

   -ผู้แทนกรมบังคับคดี ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐมีอํานาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง แต่ไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงคืนอํานาจให้กับ
ศาลซ่ึงเป็นการลดทอนอํานาจของฝ่ายบริหาร และเมื่อจะดําเนินการบังคับทางปกครองอย่างเร่งด่วนก็ไม่อาจ
ดําเนินการได้ อีกทั้งยังมีเหตุผลไม่เพียงพอที่จะแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าว  

     อย่างไรก็ดี มีความเห็นเพิ่มเติมว่า หากจะต้องใช้วิธีการฟ้องคดีต่อศาลจริง เห็นด้วยว่า 
กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ควรขึ้นสู่ศาลยุติธรรม เพราะกระบวนการพิจารณาใช้ระบบ
กล่าวหา ซึ่งน่าจะให้ความยุติธรรมมากกว่าระบบไต่สวน แต่คงต้องมีการศึกษาระบบกฎหมายต่างประเทศ
เพิ่มเติมว่าระบบกล่าวหาหรือระบบไต่สวนมีมาตรฐานในการพิจารณาสูงหรือตํ่ากว่ากัน  ดังนั้น จึงมีข้อสังเกตว่า 
การให้ศาลยุติธรรมถือข้อเท็จจริงตามคําพิพากษาที่ถึงที่สุดของศาลปกครอง ทํานองเดียวกับคดีแพ่งเกี่ยวเนื่อง
คดีอาญานั้นเหมาะสมหรือไม่ เพราะโดยส่วนตัวเห็นว่าระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนจะมีมาตรฐานในการ
พิจารณาต่ํากว่าระบบกล่าวหา  

   -ผู้แทนเมืองพัทยา ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไม่เห็น

ด้วยกับประเด็นนี้ เพราะผลการพิจารณาของทั้งสองศาลอาจจะขัดแย้งกันในภายหลังได้ นอกจากนี้ ขอบเขต
อํานาจของศาลยุติธรรมควรมีเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือ
เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

   -ผู้แทนกองทัพเรือ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะควรแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยจัดต้ัง
หน่วยงานกลางในการใช้มาตรการทางปกครอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมากกว่ากําหนดให้ฟ้องคดีต่อศาล   

   -ผู้แทนกรมสรรพสามิต ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะหากแยกฟ้องสองศาล ควรจะรอ
ให้ข้อเท็จจริงอันเป็นมูลละเมิดทางปกครองยุติก่อนแล้วจึงดําเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไป 

   -ผู้แทนธนาคารออมสิน ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะกรณีฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ควรฟ้องต่อศาลปกครองเนื่องจากระบบการพิจารณาของศาลปกครองที่ใช้ระบบไต่สวนทําให้ประชาชนได้รับ
ความยุติธรรมจากการไต่สวนของศาลปกครองมากกว่าศาลยุติธรรมที่ใช้ระบบกล่าวหา การแบ่งแยกให้ฟ้องคดี
มีผลเสียมากกว่า ส่วนปัญหาในการบังคับคดีควรกําหนดให้กรมบังคับคดีซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดําเนินการ 
หากกําลังคนหรือหน่วยงานไม่พอ อาจเพิ่มงบประมาณได้ 

   -ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะมูลความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานทางปกครองเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมาย 



๒๗ 
 

ดังนั้น ปฐมเหตุของเรื่องจึงเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําทางปกครอง อันอยู่ในเขตอํานาจของศาล
ปกครอง ส่วนประเด็นเรียกค่าสินไหมทดแทนน่าจะถือเป็นประเด็นรอง 

   -ผู้แทนกรมชลประทาน ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้  ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเจตนารมณ์ในการ
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

   -ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะเป็นการซ้ําซ้อนต่อกระบวนการ
พิจารณาของศาลและผู้เสียหาย อีกทั้งยังขัดต่อรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็น
หน้าที่ของรัฐ 

   -ผู้แทนสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะจะมีปัญหา
ในการบังคับตามคําพิพากษาของทั้งสองศาล ทําให้ผู้ได้รับผลกระทบจากคําพิพากษาสับสน และไม่สามารถ
ตอบโจทย์ได้ว่าเหตุใดผลของคําพิพากษาจึงต่างกัน 

   -ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากหากคดีของศาลปกครอง
ยังไม่ถึงที่สุด ศาลยุติธรรมไม่จําเป็นต้องรอข้อเท็จจริงจากศาลปกครองเพราะหากคําพิพากษาออกมา 
ไม่สอดคล้องกันอาจทําให้มีปัญหาในทางปฏิบัติภายหลังจากศาลได้พิพากษาแล้ว เห็นควรให้รอผลคําพิพากษา
ของอีกศาลหนึ่งก่อนหรือฟ้องศาลใดศาลหนึ่งเพียงศาลเดียวเพื่อลดขั้นตอนหรือลดระยะเวลาได้มาก 

   -ผู้แทนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
   -ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี ้
   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะควรที่จะ

กําหนดให้อยู่ในอํานาจศาลใดศาลหนึ่ง มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาการตีความคําพิพากษาและขั้นตอนของการปฏิบัติ
ตามกฎหมายอีกหลายประเด็นแก่เจ้าหน้าที่ เช่น การยื่นคําให้การ หรือพิจารณาโอนคดี ซึ่งน่าจะล่าช้ากว่าเดิม 

   -ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพราะหากเป็นละเมิดทาง
ปกครองเรียกค่าสินไหมทดแทนควรให้อยู่ในอํานาจของศาลปกครองต่อไปเนื่องจากเป็นคดีที่พิพาทระหว่างรัฐ
กับเอกชนตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ  

   -ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้  
   -ผู้แทนเทศบาลสมุทรปราการ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ 
 

๔. บทนิยามคําว่า “เจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๔ 

   -ผู้แทนหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขบทนิยามคําว่า “เจ้าหน้าที่” 
อย่างไรก็ดี ผู้แทนบางหน่วยงานไม่เห็นด้วยหรือมีข้อสังเกต สรุปได้ ดังนี้ 

   -ผู้แทนสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีข้อสังเกตว่า ปัจจุบันการจ้างของ
หน่วยงานของรัฐมีการจ้างลูกจ้างในลักษณะของการจ้างเหมาบริการ โดยมิได้ทําสัญญาจ้างทําเพียงแต่บันทึก
ข้อตกลงการจ้างเท่านั้นจะเข้าในนิยามน้ีหรือไม่ 

   -ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีข้อสังเกตว่า ศาลปกครอง
ได้มีคําพิพากษาว่าลูกจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแพ่ง  ดังนั้น จึงควรกําหนดความหมายของ
เจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนว่ารวมถึงลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการด้วย  

   -ผู้แทนโรงงานยาสูบ มีข้อสังเกตว่า ควรกําหนดให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ 
ที่ไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม ่

   -ผู้แทนโรงงานไพ่ มีข้อสังเกตว่า ควรกําหนดให้ชัดเจนว่ารวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจด้วย 



๒๘ 
 

     -ผู้แทนเมืองพัทยา มีข้อสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ฯ กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กําหนดความหมายไว้ไม่สอดคล้องกัน จึงควรตีความให้เหมือนกัน 
 

  ๕. บทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” ในมาตรา ๔ 

   -ผู้แทนหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของ
รัฐ” อย่างไรก็ดี ผู้แทนบางหน่วยงานไม่เห็นด้วยหรือมีข้อสังเกต สรุปได้ ดังนี้ 
     -ผู้แทนกรมสรรพสามติและผู้แทนโรงงานไพ่ มีข้อสังเกตว่า ความหมายของหน่วยงาน
ของรัฐยังไม่ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลที่สังกัดอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ เช่น โรงงานไพ ่

     -ผู้แทนโรงงานยาสูบ มีข้อสังเกตว่า แม้ปัจจุบันคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีคําวินิจฉัยว่า
โรงงานยาสูบถือเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการคลัง จึงเป็นหน่วยงานของรัฐตามความหมายของ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ก็ตาม แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับคํายืนยันจาก
กระทรวงการคลังว่ามีความเห็นกรณีดังกล่าวอย่างไร และยังมีความเห็นทางวิชาการว่าหน่วยงานของรัฐไม่
รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ดังนั้น จึงควรแก้ไขความหมายของหน่วยงานของรัฐให้รวมถึง
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคลด้วย  
     -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อสังเกตว่า ควรใช้คําว่า “ส่วน
ราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล” แทนคําว่า “ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม” เพราะจะได้
ตรงตามวัตถุประสงค์และมีความครอบคลุมมากกว่า เนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเป็น 
นิติบุคคลโดยมิได้มีฐานะเป็นกรม จึงมิได้จัดอยู่ในบทนิยาม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น 

     -ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อสังเกตว่า รัฐวิสาหกิจกับองค์กรวิชาชีพเวลา 
มีเหตุละเมิดจะมีข้อจํากัดในการใช้อย่างไร เพราะไม่ใช่ทุกกรณีที่หน่วยงานของรัฐข้างต้นจะใช้อํานาจทาง
ปกครอง บางกรณีก็เป็นการกระทําทั่ว ๆ ไป จะใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ หรือไม่ 
 

  ๖. การเสนอเพิ่มเติมบทนิยามอื่น ๆ  
     -ผู้แทนองค์การจัดการน้ําเสีย มีข้อสังเกตว่าควรกําหนดให้ชัดเจนว่าอย่างไรเป็น 
“ประมาทเลินเล่อธรรมดา” อย่างไรเป็น “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” 

 

๗. หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดเม่ือเจ้าหน้าที่ละเมิดในหน้าที่ (มาตรา ๖) 
   -ผู้แทนหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการกําหนดหลักความรับผิดของหน่วยงาน

ของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ดี ผู้แทนบางหน่วยงานไม่เห็นด้วยหรือ 
มีข้อสังเกตสรุปได้ ดังนี้ 

 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีข้อสังเกตว่า กรณีนี้ไม่ควรกําหนดว่าเป็น
ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะเป็นเรื่องความรับผิดของรัฐต่อเอกชนที่ได้รับความ
เสียหายจากการกระทําของรัฐ จึงควรมีกฎหมายกําหนดไว้ต่างหากจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เพราะมีตรรกะที่แตกต่างกัน 

   -ผู้แทนกรมปศุสัตว์ มีข้อสังเกตว่า แม้หน่วยงานของรัฐเป็นนิติบุคคลหนึ่งซึ่งต้องรับผิดใน
การกระทําของเจ้าหน้าที่ก็ตาม แต่หากพิจารณาในด้านบุคคลภายนอกแล้วเขาจะทราบหรือไม่ว่า กรณีใดเป็น



๒๙ 
 

การกระทําในหน้าที่  ดังนั้น หากสามารถพัฒนากฎหมายให้หน่วยงานต้องรับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าที่ใน
ทุกเรื่องแล้วจึงกลับมาไล่เบ้ียเอากับเจ้าหน้าที่ จะเป็นการอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้มากกว่า 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อสังเกตว่า ควรตัดวรรคสอง
ของร่างมาตรา ๖ ออก และนําไปขยายความในบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” ในมาตรา ๔ แทน  

 

๘. การหักส่วนแห่งความรับผิดของหน่วยงานของรัฐออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ (ร่างมาตรา ๑๐)  

   -ผู้แทนกรมศุลกากร มีข้อสังเกตว่า กรณีเกิดการบกพร่องหรือละเลยของหน่วยงานของรัฐ 
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบดูและระบบงานต้องรับผิดชอบในความเสียหายนี้ด้วย  
มิเช่นนั้นการดําเนินงานของรัฐจะเกิดความเสียหาย เช่น อธิบดีหรือผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ ที่มีหน้าที่
ควบคุมดูแลระบบงานของหน่วยงานของรัฐไม่ออกระเบียบคําสั่งเพื่อควบคุมป้องกันการกระทําละเมิดหรือออก
ไม่รัดกุมมีช่องว่างอันก่อให้เกิดความเสียหายได้ เป็นต้น แต่เมื่อเกิดการละเมิดของเจ้าหน้าที่ สามารถหักส่วน
แห่งความรับผิดของหน่วยงานของรัฐออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ได้ ไม่มีผู้ต้อง
รับผิดชอบ จึงไม่ถูกต้องตามหลักของความรับผิดชอบ 

 

๙. เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยจงใจหรือทุจริตจะไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ (ร่างมาตรา ๑๓) 
   -ผู้แทนหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการกําหนดให้เจ้าหน้าที่ที่กระทําละเมิดโดย

จงใจหรือทุจริตไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ อย่างไรก็ดี ผู้แทนบางหน่วยงานไม่เห็นด้วย
หรือมีข้อสังเกต สรุปได้ ดังนี้ 

   -ผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรม มีข้อสังเกตว่า การไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่กระทําการ
โดยทุจริตได้มีโอกาสผ่อนชําระหนี้ หรือไม่ให้โอกาสหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาวินิจฉัยใช้ดุลพินิจได้เลย 
อาจทําให้เกิดภาระในการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง รวมทั้งต้องดําเนินการใช้สิทธิทางศาลมากขึ้น ซึ่งจะ
เป็นภาระต่อการปฏิบัติงานและสิ้นเปลืองงบประมาณภาครัฐ  

   -ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีข้อสังเกตว่า ควรยกเว้นเรื่องการ
ผ่อนชําระเงิน เพื่อให้หน่วยงานมีโอกาสได้รับชําระเงินจากผู้กระทําละเมิดกรณีไม่สามารถจ่ายเงินได้ทั้งจํานวน  

   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกรุงเทพมหานคร มีข้อสังเกตว่า กรณีเจ้าหน้าที่กระทําทุจริตแม้จะ
อาศัยโอกาสจากการที่ตนมีตําแหน่งหน้าที่เป็นช่องทางในการทุจริตก็ตาม ควรที่จะบังคับตามประมวลกฎหมาย
อาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเรียกหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ทุจริตคืนไปพร้อมกับการ
ฟ้องคดีอาญา ไม่ควรจะนําพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มาบังคับใช้อีก ยกเว้นกรณี
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริต 

   -ผู้แทนกรมบัญชีกลาง มีข้อสังเกตว่า กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยจงใจมิใช่โดย
ทุจริต น่าจะได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ บ้าง 

   -ผู้แทนกรมสรรพากร มีข้อสังเกตว่า ควรพิจารณาให้รอบคอบกว่านี ้
   -ผู้แทนกรมปศุสัตว์ มีข้อสังเกตว่า การแบ่งแยกการกระทําเพื่อกําหนดขอบเขตความ

คุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าวจะมีกรอบการพิจารณาที่เสี่ยงต่อการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่หรือไม่
เพราะการเกิดเรื่องแต่ละครั้งมีข้อเท็จจริงแตกต่างกันและหากต่อมาภายหลังมีการเปลี่ยนหรือกลับความเห็น
จะมีการเยียวยาผู้นั้นอย่างไร 



๓๐ 
 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีข้อสังเกตว่า สาเหตุของการกระทํา
ความผิดบางครั้ง อาจมีมูลเหตุจูงใจจากผู้บังคับบัญชาที่มีการใช้ดุลพินิจที่มากกว่าในการสั่งการให้กระทํา  
ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีส่วนรับผิดชอบด้วย  

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อสังเกตว่า เพื่อความเป็นธรรม
และจะเกิดประโยชน์กับส่วนราชการมากกว่า ร่างมาตรา ๑๓ ควรอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่กระทําโดยจงใจหรือ
ทุจริตสามารถขอทําข้อตกลงรับสภาพหนี้ ผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน หรือวางหลักประกันกับหน่วยงานของ
รัฐได้ด้วย   

 

๑๐. การย่นระยะเวลาพิจารณาคําขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานเมื่อ
ผู้เสียหายยื่นคําขอจาก ๓๖๐ วัน เป็น ๑๘๐ วัน และกําหนดให้การยื่นคําขอทําให้อายุความสะดุดหยุดลง 
(มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่งและวรรคสาม) 

   -ผู้แทนหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการร่นระยะเวลาในการพิจารณาคําขอให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้แทนบางหน่วยงานไม่เห็นด้วยหรือมีข้อสังเกต  
สรุปได้ ดังนี้ 

   -ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อสังเกตว่า เห็นด้วยกับการกําหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาคําขอของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะเร่งรัดให้หน่วยงานดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างไรก็ดี 
การกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําขอ ๑๒๐ วัน และขยายได้ไม่เกิน ๖๐ วัน อาจไม่เพียงพอสําหรับการ
พิจารณาความรับผิดทางละเมิดในบางกรณี  

   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกรุงเทพมหานคร มีข้อสังเกตว่า การย่นเวลาพิจารณาคําขอทําให้
ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาความเสียหายรวดเร็วขึ้น แต่ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมักมีสํานวนที่ต้องสอบสวนหลายสํานวน ขณะที่ต้องรับผิดชอบราชการ
ประจําและงานตามนโยบายของผู้บริหาร ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาแม้มาตรา ๑๑ จะกําหนดระยะเวลาไว้ ๑๘๐ 
วัน ก็ยังดําเนินการไม่เสร็จต้องขอขยายเวลาการสอบสวน  

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีข้อสังเกตว่า ควรกําหนดเพิ่มเติมให้มี
วิธีปฏิบัติตามคําขอของเอกชน เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนองค์การสะพานปลา ผู้แทนธนาคาร
แห่งประเทศไทย ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนการประปานครหลวง ผู้แทนกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนเทศบาลสมุทรปราการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ไม่เห็นด้วยกับการร่นระยะเวลาการพิจารณาคําขอให้สั้นลง เพราะจะเป็นปัญหาต่อหน่วยงานของ
รัฐที่พิจารณาคําขอไม่ทัน 

   -ผู้แทนองค์การขนส่งมวลชน ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่เอกชนยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว ทําให้อายุความสะดุดหยุดลง เพราะเมื่อใช้เวลา ๑๘๐ วัน รัฐควรพิจารณาให้แล้ว
เสร็จ หากไม่เห็นด้วยกับรัฐหรือไม่พอใจค่าเสียหายที่รัฐพิจารณาให้จ่ายต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

   -ผู้แทนเทศบาลนครปฐม มีข้อสังเกตว่า เป็นการจํากัดสิทธิเกินไป 

   -ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีข้อสังเกตว่า ควรขยายระยะเวลาการพิจารณาของ
หน่วยงานของรัฐ และหากหน่วยงานของรัฐพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดจะมีผลอย่างไร สําหรับ
กรณีการยื่นคําขอของเอกชนทําให้อายุความสะดุดหยุดลง เห็นควรแก้ไขเป็นหักทอนจํานวนวันที่หน่วยงานของ



๓๑ 
 

รัฐพิจารณาออกจากอายุความ เนื่องจากเอกชนอาจใช้สิทธิตามมาตรานี้ประวิงเวลา เพื่อให้อายุความสะดุด
หยุดลงในขณะที่ใกล้ขาดอายุความตามกฎหมาย 

     -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน การที่ร่างมาตรา ๑๔ เปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้เสียหายมีสิทธิย่ืนคําขอให้หน่วยงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอีกช่องทางหนึ่ง แต่ในความเป็นจริง
เมื่อประชาชนร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ประชาชนจะเรียกร้องค่าเสียหายเต็ม
จํานวนโดยมิได้หักส่วนความรับผิดของตนออก  ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงต้องมีการต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและมีการหักส่วนความรับผิดของผู้เสียหายออก ไม่ให้ได้รับชดเชยจนเต็ม
จํานวน จึงเห็นว่า การเปิดโอกาสให้มีการย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐ ในทางปฏิบัติประชาชนจะไม่ได้รับ 
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวน 

 

๑๑. การห้ามเอกชนผู้เสียหายยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐและฟ้องคดีต่อศาลใน
ขณะเดียวกัน (มาตรา ๑๕ วรรคสองและมาตรา ๑๗) 

   -ผู้แทนหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการกําหนดบทบัญญัติห้ามมิให้เอกชน
ผู้เสียหายยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐและฟ้องคดีต่อศาลในขณะเดียวกัน เพื่อป้องกันมิให้ผลการพิจารณาของ
หน่วยงานของรัฐและศาลแตกต่างหรือขัดแย้งกัน อย่างไรก็ดี ผู้แทนบางหน่วยงานไม่เห็นด้วยหรือมีข้อสังเกต 
สรปุได้ ดังนี้ 

   -ผู้แทนกรมปศุสัตว์ มีข้อสังเกตว่า ควรมีการกําหนดกฎเกณฑ์ที่ให้หลักประกันความเป็น
ธรรมรวมทั้งความน่าเชื่อถือต่อกระบวนพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ มิฉะนั้นผู้เสียหายจะใช้ช่องทางทางศาล
ทําให้กระบวนการยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐไม่มีผลบังคับใช้ 

   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกรุงเทพมหานคร มีข้อสังเกตว่า ควรกําหนดให้หน่วยงานของรัฐมี
สิทธิยุติการพิจารณาคําขอได้หากทราบว่ามีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว เนื่องจากผู้เสียหายบางส่วนมอบอํานาจให้
ทนายความไปดําเนินการแทนหรือเป็นบริษัทรับประกันภัยซึ่งรับช่วงสิทธิมา มักไม่ค่อยขอถอนคําขอเพราะถือ
ว่าฟ้องคดีต่อศาลแล้ว 

   -ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อสังเกตว่า โดยข้อเท็จจริงแล้วหากหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาคําขอจนแล้วเสร็จ และเอกชนผู้เสียหายไม่พอใจคําวินิจฉัยก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ 
ในที่สุดแล้วผู้เสียหายมีสิทธิใช้สิทธิได้ทั้งสองทาง  ดังนั้น การใช้สิทธิทั้งสองทางพร้อมกันย่อมไม่แปลกอะไร 
หลักการข้างต้นเป็นไปตามการอุทธรณ์ตามวิธีการให้เสร็จก่อนจะนํามาฟ้องอันเป็นหลักของศาลปกครอง เมื่อ
ร่างพระราชบัญญัตินี้ประสงค์จะเปลี่ยนไปให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม เหตุใดจึงยังนําวิธีการทางปกครองมาใช้
อยู่ 

   -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีข้อสังเกตว่า ควรดําเนินการควบคู่
กันทั้งสองทางได้ เพราะกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม 

   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนการประปานครหลวง ไม่เห็นด้วย
กับการกําหนดบทบัญญัติห้ามมิให้เอกชนผู้เสียหายยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐและฟ้องคดีต่อศาลใน
ขณะเดียวกัน    

 
๑๒. กรณีที่เอกชนผู้เสียหายไม่พอใจคําวินิจฉัยของหน่วยงาน มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

ภายในเก้าสิบวัน (ร่างมาตรา ๑๖) 



๓๒ 
 

   -ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ร่างฯ มาตรา ๑๖ ที่
บัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยงานมีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๑๔ แล้ว หากเอกชนผู้เสียหายไม่พอใจคําวินิจฉัย ให้มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัย” เห็นว่า ควรแก้ไขเป็น “นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
คําวินิจฉัย” 

 

๑๓. ร่างมาตรา ๑๘ การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาหาตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับ
ผิดในทางละเมิด 

   -ผู้แทนสํานักงานปลัดกรุงเทพมหานคร มีข้อสังเกตว่า กฎกระทรวงที่จะออกตามร่าง
พระราชบัญญัตินี้ ควรกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผู้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยเฉพาะกรณีการแต่งต้ังร่วมกัน กระทรวงการคลัง 
ซึ่งทําหน้าที่ตรวจสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (กรณีกรุงเทพมหานคร) ให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครประสบปัญหากรณีของการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกันหลายหน่วยงาน คณะกรรมการฯ ไม่สามารถเสนอ
ความเห็นได้อย่างแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงควรกําหนด
อํานาจของผู้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ที่จะวินิจฉัยช้ีขาดได้ หรือมีมาตรการบังคับคณะกรรมการฯ ให้ดําเนินการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ การออกกฎกระทรวงควรใช้บังคับกับราชการส่วนท้องถิ่นด้วย เพื่อมิให้เกิด
สองมาตรฐาน 

 
๑๔. กําหนดสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่อันเกิดแต่มูลละเมิด และ

กําหนดให้นําอายุความสองปีมาใช้แก่ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งเดิมมีอายุความเพียงหนึ่งปี 
(ร่างมาตรา ๒๙) 

   -ผู้แทนหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการกําหนดสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากเจ้าหน้าที่อันเกิดแต่มูลละเมิด และการกําหนดอายุความในการฟ้องคดีเอกชนที่ร่วมกระทําละเมิดกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้เท่ากัน อย่างไรก็ดี ผู้แทนบางหน่วยงานไม่เห็นด้วยหรือมีข้อสังเกต สรุปได้ ดังนี้ 

   -ผู้แทนกรมที่ดิน มีความเห็นว่า ควรเพิ่มบทบัญญัติกําหนดอายุความ กรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิด ให้มีอายุความในการใช้สิทธิ
เรียกร้องหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามหลักการเดิมด้วย 
     -ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีข้อสังเกต
ว่า ในร่างมาตรา ๒๙ วรรคสอง ควรเพิ่มข้อความตอนท้ายตามข้อสังเกตของท่านธานิศ เกศวพิทักษ์  
     -ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อสังเกตว่า อายุความคดีละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กําหนดไว้เพียง ๑ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทน แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันทําละเมิด การกําหนดอายุความ ๒ ปี และ ๑๐ ปี อาจกระทบต่อสิทธิของ
บุคคลซึ่งอาจถูกโต้แย้งขึ้นในภายหลังได้ 

     -ผู้แทนสถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีข้อสังเกตว่า วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และ
รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ผ่านกระบวนการสอบสวนจนรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงต้องใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนและรู้จํานวนค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๒๑ มาก่อนแล้ว การนําคดีมาฟ้องต่อศาล



๓๓ 
 

ยุติธรรมจึงควรมีอายุความ ๑ ปี ซึ่งจะเป็นการเหมาะสมกว่า และเท่ากับอายุความ ๑ ปี กรณีหน่วยงานของรัฐ
ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเอกชน 

     -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีข้อสังเกตว่า การกําหนดให้นําอายุ
ความสองปีมาใช้แก่ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ด้วย เป็นการขยายอายุความออกไป 

     -ผู้แทนเทศบาลนครปฐม มีข้อสังเกตว่า ควรย่นเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
หน่วยงานของรัฐมากกว่าการขยายอายุความ  
     -ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อสังเกตว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรา ๒๑ ควรกําหนดอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด โดยเริ่มนับจากวันที่ไม่
ชําระค่าสินไหมทดแทนหรือวันที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

     -ผู้แทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีข้อสังเกตว่า ควรแก้ไขการเริ่มนบั
อายุความ ๒ ปี จาก นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทน เป็น นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  
 

๑๕. ขยายอายุความในการใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกคืนจากเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐได้
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปก่อนจากเดิมหนึ่งปีเป็นสองปี (มาตรา ๓๑) 
     -ผู้แทนหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการขยายอายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ย 
จาก ๑ ปี เป็น ๒ ปี อย่างไรก็ดี ผู้แทนบางหน่วยงานไม่เห็นด้วยหรือมีข้อสังเกต สรุปได้ ดังนี้ 

   -ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีข้อสังเกตว่า เดิมมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดอายุความในการใช้สิทธิไล่เบ้ียทั้งกรณีที่เจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปก่อน เหตุใดร่างพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงใหม่  
จึงให้สิทธิเฉพาะแต่เพียงหน่วยงานของรัฐเท่านั้น  

   -ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรม
สรรพสามิต และผู้แทนเทศบาลนครปฐม ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุความการใช้สิทธิไล่เบ้ีย 

   -ผู้แทนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีข้อสังเกตว่า ควรขยายอายุความการใช้สิทธิ 
ไล่เบ้ียมากกว่า ๒ ปี เนื่องจากหน่วยงานของรัฐต้องรอผลการติดตามทวงถามจากส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 

๑๖. ร่างมาตรา ๓๒ บทเฉพาะกาล 

     -ผู้แทนองค์การจัดการน้ําเสีย เห็นว่า บทเฉพาะกาลตามร่างมาตรา ๓๒ ควรกําหนดให้
ร่างพระราชบัญญัติที่จะปรับปรุงใหม่ใช้บังคับกับกรณีที่หน่วยงานของรัฐออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชําระเงิน
ค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่ยังไม่ได้มีการดําเนินการชดใช้เงินด้วย  

 

กล่าวโดยสรุป เหตุผลที่หน่วยงานของรัฐบางแห่งไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากปัญหาที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
ละเมิดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครอง การแก้ไขพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยกําหนดให้คําสั่งเรียก
ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง และใช้วิธีการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อเรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด แต่ควรที่จะมีการพัฒนาการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองให้มีประสิทธิภาพ เช่น มีการจัดต้ังหน่วยงานกลางขึ้นมาทําการบังคับทางปกครองให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ หรือให้กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองแทน นอกจากนี้ ไม่ควร



๓๔ 
 

กําหนดให้ฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครองต่อศาล
ยุติธรรม เนื่องจากการกระทําละเมิดเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครองจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  

 

ส่วนที่ ๔ คําอธิบายความคิดเห็นที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงถึงความไม่เข้าใจ 
๑. คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐกรณีที่เอกชนยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ 

ค่าสินไหมทดแทน อาจเป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่กรณี กล่าวคือ หากการละเมิดไม่ได้เกิด
จากการใช้อํานาจตามกฎหมาย คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง และกรณีที่
เอกชนไม่พอใจคําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ และประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาล ควรจะต้องแยกเป็นกรณี
การละเมิดเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครอง ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และกรณีการละเมิดเกิดจากการ
กระทําทางกายภาพ ให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 

    คําอธิบาย หนี้ที่เกิดจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นหนี้ตาม
กฎหมายเอกชน ไม่ว่าการกระทําละเมิดนั้นจะเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครองออกกฎหรือคําสั่ง หรือละเลย
ต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าก็ตาม เพราะกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องทางนิติเหตุ ซึ่งเป็นนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย
แพ่งหรือเป็นมูลหนี้ทางแพ่ง การที่หน่วยงานของรัฐมีคําวินิจฉัยตามคําขอของเอกชนที่ขอให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นเพียง
เรื่องทางแพ่งว่าจะชดใช้หรือไม่เท่านั้น มิใช่กระบวนการพิจารณาทางปกครอง การที่หน่วยงานของรัฐเห็นควร
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เอกชนในจํานวนเงินเท่าใด หรือเห็นควรไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เอกชน มิได้
เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของเอกชนแต่อย่างใด  
คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐจึงไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง ตามบทนิยามคําว่า “คําสั่งทางปกครอง” ใน
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเมื่อคําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐไม่เป็น
คําสั่งทางปกครอง หากเอกชนไม่พอใจในคําวินิจฉัย จึงต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม  

 
๒. กรณีที่เอกชนผู้เสียหายประสงค์จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานของรัฐ 

ควรจะต้องแยกเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากการใช้อํานาจรัฐ ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และกรณีการ
ละเมิดเกิดจากการกระทําทางกายภาพ ให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 

    คําอธิบาย สืบเนื่องจากหนี้ที่เกิดจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เป็นหนี้ตามกฎหมายเอกชน ไม่ว่าการกระทําละเมิดนั้นจะเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครองออกกฎหรือคําสั่ง 
หรือละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าก็ตาม  ดังนั้น หากเอกชนผู้เสียหายประสงค์จะฟ้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนจากหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าการกระทํา
ละเมิดนั้นเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครอง เอกชนผู้เสียหายก็ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลยุติธรรม แต่
หากเอกชนผู้เสียหายประสงค์จะฟ้องขอให้หน่วยงานของรัฐเพิกถอนหรือแก้ไขการกระทําทางปกครองที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย และขอเรียกค่าสินไหมทดแทนไปด้วยในคราวเดียวกัน กรณีนี้เอกชนผู้เสียหายจะต้องฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เนื่องจากศาลยุติธรรมไม่มีอํานาจเพิกถอนการกระทําทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายเพราะอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง  

 

๓. การกําหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม อาจเกิดความล่าช้าในการพิจารณาคดีได้ 
เนื่องจากศาลยุติธรรมมีกระบวนการพิจารณาคดีถึง ๓ ชั้นศาล  



๓๕ 
 

    คําอธิบาย ปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาคดีของศาลไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมหรือ
ศาลปกครอง ขึ้นอยู่กับจํานวนคดีที่ศาลรับไว้พิจารณา การใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาของคู่ความ เพื่อให้ได้รับ
การพิจารณาคดีที่เป็นธรรมมากที่สุด รวมทั้งจํานวนองค์คณะผู้พิพากษาหรือตุลาการของศาลว่าได้สัดส่วนกับ
จํานวนคดีที่ศาลรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือไม่ อย่างไรก็ดี การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนั้น หากเป็นคดีที่มี 
คําขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ไม่เกินสามแสนบาท คดีดังกล่าวจัดอยู่ในคดีมโนสาเร่ กระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาลยุติธรรมก็จะรวดเร็วขึ้นตามที่กําหนดไว้ในลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด ๑  
วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

 

๔. หากคําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐไม่เป็นคําสั่งทางปกครองแล้ว หน่วยงานของรัฐยัง
ต้องปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งสิทธิหรือแจ้งข้อกล่าวหา ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกต่อไปหรือไม ่

    คําอธิบาย แม้คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง หน่วยงานของรัฐ
จึงไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก็ตาม แต่หน่วยงานของรัฐยังคง
ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดที่จะออกตาม
ความในมาตรา ๑๘ แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะนําหลักการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคู่กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เช่น การแจ้งสิทธิหรือ
ข้อกล่าวหา รวมทั้งการเปิดโอกาสให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําละเมิด ได้มีโอกาสช้ีแจงโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม มากําหนดไว้ในกฎกระทรวง  

 

๕. การกําหนดให้คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐเป็นคําสั่งทางปกครองจะเป็นประโยชน์
กับเอกชน เนื่องจากเอกชนผู้เสียหายอาจใช้สิทธิอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทบทวนคําวินิจฉัยของ
ตนเองได้โดยไม่จําเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาล 

    คําอธิบาย ตามมาตรา ๑๑ ประกอบกับมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจใน 
ผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ ผู้ เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มิได้กําหนดให้ผู้เสียหายใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคําวินิจฉัย
ต่อหน่วยงานของรัฐก่อนที่จะนําคดีขึ้นสู่ศาล โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนดขั้นตอนการอุทธรณ์โต้แย้ง 
คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐไว้โดยเฉพาะ โดยกําหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  ด้วยเหตุนี้ การที่ร่าง
พระราชบัญญัติฉับนี้กําหนดให้คําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง หากเอกชนผู้เสียหาย
ไม่พอใจผลคําวินิจฉัยดังกล่าว มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมได้ จึงไม่ได้เป็นการลดทอนสิทธิอุทธรณ์โต้แย้ง 
คําวินิจฉัยของเอกชนผู้เสียหายที่แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด  

 

๖. การกําหนดให้เอกชนผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมจะเป็นภาระกับเอกชนไม่ว่าจะ
เป็นภาระในการพิสูจน์ความผิดของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี โดยเฉพาะในเรื่อง 
วิธีพิจารณาคดีซึ่งศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนจึงน่าจะให้ความยุติธรรมแก่เอกชนผู้ได้รับความเสียหาย
ได้มากกว่าศาลยุติธรรม  



๓๖ 
 

    คําอธิบาย วิธีพิจารณาคดีแบบกล่าวหาหรือวิธีพิจารณาคดีแบบไต่สวน แบบใดจะให้
ความยุติธรรมแก่เอกชนผู้ได้รับความเสียหายมากกว่ากันนั้น ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นวิธี
พิจารณาคดีแบบใด เอกชนผู้เสียหายซึ่งประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาล ก็จะต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อ
สนับสนุนคําฟ้องของตนก่อนทั้งสิ้น ส่วนกรณีที่ศาลยุติธรรมใช้ระบบการพิจารณาคดีแบบกล่าวหา ทําให้
เอกชนผู้เสียหายเสียเปรียบในการต่อสู้คดี เพราะพยานหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน 
ของรัฐ นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๒๓ ได้กําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ไว้ โดยเอกชนผู้เสียหายมีสิทธิย่ืนคําร้องขอต่อศาลสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งส่งต้นฉบับเอกสารที่อ้างเป็นพยาน
แทนการที่ตนจะต้องส่งสําเนาเอกสารนั้นได้  

 

๗. การกําหนดให้คําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง 
เป็นแต่เพียงหนังสือติดตามทวงถาม และให้ใช้วิธีการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด เนื่องจากปัญหาอยู่ที่การขาดประสิทธิภาพในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด จึงควรพัฒนาการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ให้มีประสิทธิภาพจะเหมาะสมกว่า 

    คําอธิบาย การปรับปรุงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มีความ 
มุ่งประสงค์ที่จะแก้ไขอุปสรรคอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในหลายประเด็นด้วยกัน แต่ประเด็น
สําคัญคือ ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ซึ่งหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง หากจะพัฒนาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานมาก ขณะที่ระหว่างทางของการพัฒนาการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่ยังคงกระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก แต่หน่วยงานของรัฐ
ไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
ละเมิด เพื่อมาชดเชยความเสียหายที่เกิดแก่หน่วยงานของรัฐหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนให้กับหน่วยงาน
ของรัฐได้ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด จึงทําให้หน่วยงานของรัฐต้องสูญเสียทรัพย์สินและรายได้
จํานวนมหาศาล ระยะเวลาในการพัฒนาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เกิดประสิทธิภาพ จึงไม่คุ้มค่า 
กับการที่หน่วยงานของรัฐต้องสูญเสียทรัพย์สินและรายได้จากการไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
กับเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดได้ 

    เมื่อได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดในระบบกฎหมายไทย พบว่า 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทยเป็นการละเมิดตามกฎหมายเอกชนหรือตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นมูลหนี้ทางแพ่ง เนื่องจากระบบกฎหมายไทยไม่มีการกําหนดเรื่อง
ละเมิดทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ  ดังนั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยเกิดจาก
การใช้อํานาจทางปกครองออกกฎหรือคําสั่งหรือละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า จึงเป็นมูลหนี้ทางแพ่ง
เช่นกัน ซึ่งการใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงต้องใช้
วิธีฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม มิใช่โดยการออกคําสั่งทางปกครองและใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

 

๘. กรณีที่ร่างมาตรา ๒๕ วรรคสาม กําหนดให้การกระทําเดียวกันที่มีการฟ้องเรียก 
ค่าสินไหมทดแทนต่อศาลยุติธรรม และฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งหรือการกระทําทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายต่อศาลปกครอง และศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดก่อนที่ศาลยุติธรรมจะพิพากษา  
ศาลยุติธรรมจะต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ศาลปกครองพิจารณา แต่หากคดีของศาลปกครองยังไม่ถึงที่สุด 



๓๗ 
 

ศาลยุติธรรมไม่จําเป็นต้องรอข้อเท็จจริงจากศาลปกครอง กรณีดังกล่าวอาจทําให้ผลคําพิพากษาของ 
ศาลยุติธรรมและศาลปกครองในคดีที่มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันแตกต่างกันได้  

    คําอธิบาย ปัญหาดังกล่าวมีทางแก้ไขตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดให้กรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดระหว่าง
ศาลขัดแย้งกันในคดีที่มีข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเดียวกัน จนเป็นเหตุให้คู่ความไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม คู่ความหรือบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล่าว
อาจยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลดังกล่าว
ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ออกภายหลังถึงที่สุด 

 

๙. ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ โดยมิได้ทําสัญญาจ้างทําแต่เพียงบันทึกข้อตกลง
การจ้างจะอยู่ในความหมายของบทนิยามคําว่า “เจ้าหน้าที่” หรือไม่ 

    คําอธิบาย เนื่องจากความหมายของ “เจ้าหน้าที่” หมายความรวมถึงลูกจ้างทุกประเภทที่
หน่วยงานของรัฐจ้างให้ปฏิบัติงานด้วย เว้นแต่ลูกจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ดังนั้น ในขณะนี้ลูกจ้าง 
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจําที่หน่วยงานของรัฐจ้างและบรรจุให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
(ซึ่งการปฏิบัติงานของลูกจ้างประเภทนี้จะมีการใช้อํานาจรัฐ) ลูกจ้างที่หน่วยงานของรัฐว่าจ้างให้ปฏิบัติงานแก่
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างนอกงบประมาณ หรือลูกจ้างจ้างเหมาบริการ จึงอยู่ใน
ความหมายของเจ้าหน้าที่ แต่จะมีการพิจารณาทบทวนอีกครั้งในชั้นการออกกฎกระทรวงยกเว้นมิให้ลูกจ้าง
ประเภทใดไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ว่าลูกจ้างจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะมุ่งผลสําเร็จของงาน โดยมิได้มีการทําสัญญา
จ้างแรงงานกับส่วนราชการ สมควรอยู่ในความหมายของ “เจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ หรือไม่  

 
  ๑๐ .  เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด
ความหมายไว้ไม่สอดคล้องกัน จึงควรตีความให้เหมือนกัน 

      คําอธิบาย การกําหนดความหมายของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแต่ละฉบับ ย่อมมีความมุ่ง
หมายที่แตกต่างกัน  ดังนั้น จึงไม่อาจตีความคําว่า “เจ้าหน้าที่” ของกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวให้เหมือนกัน
ได้ทั้งหมด  

 

๑๑. การหักส่วนแห่งความรับผิดของหน่วยงานของรัฐออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เรียก
ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ได้ ทําให้ไม่มีผู้ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียในความบกพร่องของระบบการดําเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ จึงไม่ถูกต้องตามหลักของความรับผิดชอบ 

    คําอธิบาย การหักส่วนแห่งความรับผิดของหน่วยงานของรัฐออกจากค่าสินไหมทดแทนที่
เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ จะนํามาใช้พิจารณากับเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นรายบุคคลไป 
มิได้หมายความว่า การกระทําละเมิดเดียวกัน หากมีบุคคลเกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหลาย
คน ทุกคนจะได้รับการหักส่วนแห่งความรับผิดของหน่วยงานของรัฐออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ เพราะหากความบกพร่องของระบบการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ มาจากการกระทํา
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมกระทําละเมิดด้วย กรณีเช่นนี้ ก็ไม่ควรหัก
ส่วนแห่งความรับผิดของหน่วยงานของรัฐออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เรียกให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐชดใช ้



๓๘ 
 

  ๑๒. ควรใช้คําว่า “ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล” แทนคําว่า “ส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม” จะได้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีความครอบคลุมมากกว่า 
เนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเป็นนิติบุคคลโดยมิได้มีฐานะเป็นกรม จึงมิได้จัดอยู่ใน 
บทนิยาม เช่น สถานศึกษา เป็นต้น 

      คําอธิบาย ความหมายของหน่วยงานของรัฐตามบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” 
เจตนาให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีการใช้อํานาจรัฐ หากสถานศึกษาใดซึ่งมี
กฎหมายจัดต้ังขึ้น มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีการใช้อํานาจรัฐ แม้สถานศึกษาดังกล่าวจะไม่ใช่ส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม สถานศึกษาดังกล่าวก็ถือเป็นหน่วยงานของรัฐโดยอยู่ในความหมายของ
หน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้อํานาจรัฐทํานองเดียวกัน  
 

  ๑๓. รัฐวิสาหกิจกับองค์กรวิชาชีพ เวลามีเหตุละเมิดจะมีข้อจํากัดในการใช้อย่างไร เพราะ
ไม่ใช่ทุกกรณีที่หน่วยงานของรัฐข้างต้นจะใช้อํานาจทางปกครอง บางกรณีก็เป็นการกระทําทั่ว ๆ ไป จะใช้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ หรือไม ่

      คําอธิบาย หลักการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ณ ปัจจุบันนี้ 
กรณีที่หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ว่าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติหน้าที่นั้นจะเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครองหรือไม่  
 

  ๑๔. กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดโดยจงใจมิใช่โดยทุจริต น่าจะได้รับประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ บ้าง 

      คําอธิบาย การจงใจกระทําละเมิด แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เจตนาที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหาย ซึ่งหากเทียบเคียงกับความผิดทางอาญา กรณีกระทําโดยเจตนาระดับการลงโทษจะหนักกว่าประมาท
เลินเล่อ ประกอบกับทางปฏิบัติของกระทรวงการคลังที่ผ่านมา กรณีกระทําละเมิดโดยจงใจ กระทรวงการคลัง
ไม่เคยลดจํานวนค่าสินไหมทดแทนให้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ที่
กระทําละเมิดโดยจงใจ ไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ 
เช่นเดียวกับผู้กระทําละเมิดโดยทุจริต 

 

๑๕. ควรกําหนดให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิยุติการพิจารณาคําขอได้หากทราบว่ามีการ
ฟ้องคดีต่อศาลแล้ว เพราะผู้เสียหายเมื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว จะไม่สนใจถอนคําขอที่ยื่นไว้กับหน่วยงาน
ของรัฐ 

    คําอธิบาย  ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ได้รองรับ
หลักการดังกล่าวไว้แล้ว โดยมาตรา ๑๗ แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ กําหนดให้กรณีที่เอกชนยื่นฟ้องคดีต่อศาล
แล้ว เอกชนผู้นั้นไม่มีสิทธิย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อีก ซึ่งหมายความ
ว่า หน่วยงานของรัฐมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคําขอของเอกชน หรือยุติการพิจารณาคําขอที่เอกชนได้ย่ืนไว้ก่อนได้  

 

๑๖. การกําหนดให้เอกชนผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐได้ เปรียบเสมือน
การอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครอง ก่อนนําคดีไปฟ้องต่อศาล เม่ือร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ประสงค์จะเปลี่ยนให้
ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม เหตุใดจึงยังนําวิธีการทางปกครองมาใช้อยู ่



๓๙ 
 

    คําอธิบาย การกําหนดให้เอกชนผู้เสียหายมีสิทธิย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย มีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้สิทธิเยียวยา
ความเสียหาย โดยสามารถยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 
ทางศาล การย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐ จึงมิใช่การใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งต่อฝ่ายปกครอง เป็นแต่เพียง
กระบวนการใช้สิทธิเยียวยาความเสียหายของเอกชนเท่านั้น การที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เปิดโอกาสให้
เอกชนผู้เสียหายมีสิทธิเยียวยาความเสียหายได้สองทาง จึงเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น 
แต่เอกชนผู้เสียหายก็ต้องเลือกที่จะใช้สิทธิทางใดทางหนึ่ง  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผลการพิจารณาของหน่วยงาน
ของรัฐและศาลมีความแตกต่างหรือขัดแย้งกัน  

 

๑๗. การกําหนดให้นําอายุความสองปีมาใช้แก่ผู้มีส่วนร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ อาจ
กระทบสิทธิของบุคคลได้ เพราะตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กําหนดอายุ
ความคดีละเมิดเพียง ๑ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการกระทําละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทน แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่กระทําละเมิด  

   คําอธิบาย การกําหนดให้นําอายุความสองปีมาใช้แก่ผู้มีส่วนร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อมิให้อายุความของเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดและผู้มีส่วนร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ในมูลละเมิด
เดียวกันมีความแตกต่างกัน  

 

๑๘. เดิมมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กําหนดอายุความในการใช้สิทธิไล่เบี้ยทั้งกรณีที่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้เสียหายไปก่อน เหตุใดร่างพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงใหม่ จึงให้สิทธิเฉพาะแต่เพียงหน่วยงานของ
รัฐเท่านั้น  

    คําอธิบาย เนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปก่อน
แล้วจึงมาเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า 
กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องการจัดการงานนอกสั่ง ไม่ใช่เรื่องการใช้สิทธิไล่เบ้ีย จึงต้องใช้อายุความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อกฎหมายไม่ได้กําหนดอายุความกรณีจัดการงานนอกสั่งไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้
อายุความทั่วไปสิบปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 

   
 
 
 

สรุปภาคเช้ารวม ๒ 


