
 
  

เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๐/๒๕๕๓ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง  การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
กรณีความเสยีหายเกิดจากการออกคําสั่ง  

   
 

กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๒/๓๒๘๙๒ ลงวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๒  ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด สรุปความไดวา กรมการปกครองขอใหกรมบัญชีกลางพิจารณา
ขอหารือ กรณีกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานีแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีศาลปกครองสูงสุดมีคํา
พิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๒๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ใหเพิกถอน
คําส่ังจังหวัดอุดรธานี ที่ ๓๓๑๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่ส่ังใหนายยงยุทธ บาลี ออก
จากตําแหนงผูใหญบาน ซึ่งมีผลใหผูชวยผูใหญบาน ๒ คน คือ นายประจักษ เพียงเกษ และนาง
วัลลภา ประเคนคชา ออกจากตําแหนงตามไปดวย คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดเห็นวากระบวนการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองใหนายยงยุทธฯ ออกจากตําแหนง
ผูใหญบานมิไดเปนไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่ จึงไมจําตองรับ
ผิดชดใชคาเสียหายเปนการเฉพาะตัว โดยกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยจะตองเปนผู
จายคาตอบแทนเปนเงิน ๕๘๔,๔๒๒.๐๕ บาท กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นชอบดวยและ
ใหจังหวัดอุดรธานีสงเร่ืองใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ รวมทั้งใหจังหวัดอุดรธานีพิจารณา
เก่ียวกับการชดใชคาสินไหมทดแทนใหนายยงยุทธฯ ตอไป ซึ่งกรมการปกครองพิจารณาแลวเห็น
วากรณีดังกลาวมีประเด็นปญหาขอกฎหมายที่จะตองพิจารณาดังนี้ 

๑. นายยงยุทธฯ กับผูชวยผูใหญบาน ๒ คน มีสิทธิไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม 
และกรมการปกครองควรใหความเห็นชอบชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกนายยงยุทธฯ กับผูชวย
ผูใหญบาน ๒ คน หรือไม 

๒ .  หากฟงไดว าคําขอใหชดใชค า สินไหมทดแทนตามมาตรา  ๑๑ แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ของนายยงยุทธฯ กับผูชวย
ผูใหญบาน ๒ คน ไมขาดอายุความแลว กระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองหนวยงานใด
จะตองเปนผูดําเนินการจายคาสินไหมทดแทนดังกลาว 

๓. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีนายยง
ยุทธฯ ขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน ตามที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองไดมอบ

                                                 
สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๕/๒๓๘  ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ซึ่ง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 

 

๒

อํานาจใหจังหวัดอุดรธานีดําเนินการ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรวม ๒ คําส่ัง คือ กรณีนายยงยุทธฯ ขอใหชดใชคาสินไหม
ทดแทน และกรณีนายประจักษฯ และนางวัลลภาฯ ผูชวยผูใหญบาน ขอใหชดใชคาสินไหม
ทดแทน โดยใชคณะกรรมการชุดเดียวกันไดหรือไม และคณะกรรมการดังกลาวมีสิทธิไดรับเบี้ย
ประชุมกรรมการหรือไม 

เนื่องจากกรณีตามขอ  ๑  ถึงขอ  ๓  ขางตนเปนปญหาขอกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชกฤษฎีกาเบี้ย
ประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กรมการปกครองจึงไดหารือวาความเห็นของ
กรมการปกครองตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๓/๑๘๑๒๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
ถูกตองหรือไม หากไมถูกตองกรมการปกครองจะตองถือปฏิบัติอยางไร ตามระเบียบหรือ
กฎหมายใด 

กรมบัญชีกลางพิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นขอหารือของกรมการปกครองมี
ความสําคัญและเปนประเด็นปญหาขอกฎหมายที่เก่ียวของกับกฎหมายหลายฉบับ  ดังนั้น เพ่ือให
การบังคับใชกฎหมายในกรณีดังกลาวเปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ จึงขอหารือ
ปญหาดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และขอหารือประเด็นปญหาเพิ่มเติมจากขอ
หารือของกรมการปกครอง ดังนี้ 

๑. สํานวนการสอบสวนที่จังหวัดอุดรธานีจัดสงใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
กรณีนายยงยุทธฯ ขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๐๐๑๗/
๑๓๕๗๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ถือเปนกรณีที่กระทรวงการคลังพิจารณาใหความเห็นใน
ฐานะหนวยงานซึ่งมีหนาที่ดูแลการเงินของแผนดิน ตามนัยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ใชหรือไม และเมื่อกระทรวงการคลังแจงผลการ
พิจารณาเปนประการใดแลว จังหวัดอุดรธานีหรือกรมการปกครองตองผูกพันหรือส่ังการตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลังหรือไม อยางไร 

๒. เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาใหความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ในกรณีหนวยงานของรัฐสงสํานวนการสอบสวนที่มีความเสียหายเกิดจากการออกคําส่ังหรือกฎมา
ใหพิจารณาเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอทราบวา กระทรวงการคลังสามารถกําหนดระเบียบ
เพ่ือวางหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงและการสงสํานวนให
กระทรวงการคลังตรวจสอบ โดยกําหนดใหใชบังคับเฉพาะสวนราชการประเภทกระทรวง ทบวง 
กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม และราชการสวนภูมิภาคเทานั้นไม
รวมรัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่นของรัฐไดหรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาปญหาดังกลาวโดยมีผูแทน

กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) เปนผู
ช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว ปรากฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวาผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีไดมี
คําส่ังใหนายยงยุทธฯ ออกจากตําแหนงผูใหญบานตามคําส่ังจังหวัดอุดรธานี ที่ ๓๓๑๑/๒๕๔๕  



 

 

๓

ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ ตามนัยมาตรา ๑๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เนื่องจากไดรับรายงานการสอบสวนของนายอําเภอวานายยงยุทธฯ 
บกพรองในหนาที่หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง และนายยงยุทธฯ ไดอุทธรณคําส่ัง
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ และไดทราบคําส่ังยกอุทธรณของ
กระทรวงมหาดไทยตามหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ 
อันเปนผลใหนายยงยุทธฯ ออกจากตําแหนงผูใหญบาน และสงผลใหนายประจักษฯ และนางวัลล
ภาฯ ผูชวยผูใหญบานอีก ๒ คน ออกจากตําแหนงตามไปดวย ตอมานายยงยุทธฯ ไดย่ืนฟองคดี
ตอศาลปกครองชั้นตนเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิก
ถอนคําส่ังจังหวัดอุดรธานี ที่ ๓๓๑๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๙ (๑) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมิไดฟองฐาน
ละเมิดและเรียกคาเสียหายตามมาตรา ๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองฯ มาดวย ซึ่งศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษายกฟองนายยงยุทธฯ และ
นายยงยุทธฯ ไดอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด ซึ่งตอมาศาล
ปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๒๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ กลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนใหเพิกถอนคําส่ังจังหวัดอุดรธานี ที่ ๓๓๑๑/
๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ เนื่องจากการใชดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีที่ส่ังให
นายยงยุทธฯ ออกจากตําแหนงผูใหญบานเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย คําส่ัง
จังหวัดอุดรธานี ที่ ๓๓๑๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
และในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ นายยงยุทธฯ นายประจักษฯ และนางวัลลภาฯ ไดย่ืนคําขอให
จังหวัดอุดรธานีชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแลวมีความเห็นในแตละประเด็น
ดังนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง นายยงยุทธฯ นายประจักษฯ และนางวัลลภาฯ มีสิทธิไดรับชดใช
คาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ หรือไม และกรมการปกครองควรใหความเห็นชอบชดใชคาสินไหมทดแทนแกบุคคลทั้ง
สามหรือไม เห็นวา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มี
เจตนารมณที่จะมุงเยียวยาความเสียหายที่บุคคลภายนอกไดรับจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ จึงกําหนดใหบุคคลที่ไดรับความเสียหายสามารถใชสิทธิ
ฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๕๑ หรือย่ืนคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนตาม

                                                 
๑มาตรา ๕  หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาท่ีของตนได

กระทําในการปฏิบัติหนาท่ี ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาท่ี
ไมได 

ถ าการละเมิด เ กิดจากเจ าหน า ท่ีซึ่ ง ไม ไดสั ง กัดหนวยงานของรัฐแห งใดให ถือว า
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง 



 

 

๔

มาตรา ๑๑๒ ได โดยการใชสิทธิเรียกรองของบุคคลภายนอกจะตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวดวย กลาวคือ ถาเปนการใชสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรมเนื่องมาจากเจาหนาที่กระทํา
ละเมิดในการปฏิบัติหนาที่อันมิไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ตองดําเนินการยื่นฟอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน แต
ตองไมเกินสิบปนับแตวันทําละเมิดตามมาตรา ๔๔๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
หรือถาเปนการใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่อัน
เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน หรือจากการ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตองดําเนินการยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบป
นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑๔ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  สําหรับการใชสิทธิเรียกรองโดยวิธีการย่ืนคําขอใหหนวยงาน
ของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวในคําส่ังที่ ๕๗๓/๒๕๔๙ สรุป
ความไดวา แมพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ จะมิไดบัญญัติไวอยางชัด
แจงวา ผูเสียหายจะตองย่ืนคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตนภายในระยะเวลาใด แตก็เปนที่เห็นไดจากเหตุผลของเรื่องวา 
ผูเสียหายตองย่ืนคําขอตอหนวยงานของรัฐภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึง
ตองใชคาสินไหมทดแทน แตไมเกินสิบปนับแตวันทําละเมิดเชนเดียวกับการฟองคดีตอศาล ซึ่ง
การพิจารณาวาผูเสียหายรูถึงการละเมิดอันเกิดจากการออกคําส่ังทางปกครองตั้งแตเมื่อใดนั้น 

                                                 
 ๒มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเสียหาย

จะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนก็ได ในการ
นี้หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา เม่ือหนวยงานของ
รัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็ใหมีสิทธิรองทุกขตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตน
ไดรับแจงผลการวินิจฉัย 

ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วัน หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือ
กํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรี
ดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

๓มาตรา ๔๔๘  สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้น ทานวาขาดอายุความเมื่อพน
ปหนึ่งนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเม่ือพนสิบปนับแต
วันทําละเมิด 

แตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมี
กําหนดอายุความทางอาญายาวกวาท่ีกลาวมานั้นไซร ทานใหเอาอายุความที่ยาวกวานั้นมาบังคับ 

๔มาตรา ๕๑  การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งป และการ
ฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ใหยื่นฟองภายในหาป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแต
ไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคด ี



 

 

๕

ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวในคําส่ังที่ ๘๙๐/๒๕๔๙๕ และท่ี ๗๐๓/๒๕๕๑๖ สรุปไดวา ตองถือ
วันที่ผูเสียหายไดรับแจงคําส่ังทางปกครองหรือไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ แลวแตกรณี 
มิใชวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองและคดีถึงที่สุดแลว  

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีไดมีคําส่ังใหนายยงยุทธฯ 
ออกจากตําแหนงผูใหญบานตามคําส่ังจังหวัดอุดรธานี ที่ ๓๓๑๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม 
๒๕๔๕ และนายยงยุทธฯ ไดอุทธรณคําส่ังผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๔๕ และไดทราบคําส่ังยกอุทธรณของกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ 
๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ อันเปนผลใหนายยงยุทธฯ ออกจากตําแหนงผูใหญบาน 
และสงผลใหนายประจักษฯ และนางวัลลภาฯ ผูชวยผูใหญบานอีก ๒ คน ออกจากตําแหนงตามไป
ดวย  ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๘ วรรคหา๗ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระ

                                                 
 ๕คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๘๙๐/๒๕๔๙ วินิจฉัยสรุปไดวา การฟองเพิกถอนคําสั่งทาง

ปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
โดยมิไดฟองฐานละเมิดและเรียกคาเสียหายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกันมาดวย 
ไมทําใหกําหนดระยะเวลาการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดสะดุดหยุดลงแตอยางใด เม่ือผูฟองคดี
ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณของผูถูกฟองคดีท่ี ๒ เม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ จึงไดรูอยางแนชัดในวัน
ดังกลาววาคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการของผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และมติของผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ท่ียกอุทธรณ 
เปนเหตุละเมิดกอใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีตองใชสิทธิฟองเรียกคาเสียหายจากผูกระทําละเมิด
ภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันรูเหตุแหงการฟองคดีดังกลาว การที่ผูฟองคดีมายื่นคําฟองเพ่ิมเติมเรียก
คาเสียหายจากผูถูกฟองคดีท้ังสองในมูลละเมิดเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จึงเปนการยื่นฟองเม่ือพน
กําหนดระยะเวลาหนึ่งปตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  

 ๖คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๓/๒๕๕๑ วินิจฉัยสรุปไดวา เดิมผูฟองคดีไดฟองขอใหเพิก
ถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยผูฟองคดี เนื่องจากเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟอง
คดี) ออกคําสั่งดังกลาวโดยละเวนหนาท่ีท่ีจะกระทําการสอบสวนขอเท็จจริงใหครบถวน ไมสอบพยานท่ีผูฟอง
คดีนํามาประกอบการพิจารณา ซึ่งศาลปกครองชั้นตนไดพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาวแลว 
ตอมาผูฟองคดีเห็นวาการออกคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย เปนการ
กระทําละเมิดตอผูฟองคดี จึงฟองตอศาลในคดีนี้เพ่ือเรียกคาเสียหายจากการที่ผูฟองคดีมีคําสั่งดังกลาว กรณีจึง
เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งตองฟองคดีภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตามนัยมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และถือวาผูฟองคดีไดรูถึงเหตุแหงการฟองคดีท่ีเปนมูล
พิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งลงโทษทาง
วินัยแลว จะอางวากอนที่ศาลปกครองจะมีคําพิพากษา ผูฟองคดียังไมทราบวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวย
กฎหมายมิได เนื่องจากผูฟองคดีรูเหตุแหงการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดซึ่งกระทบตอสิทธิของผู
ฟองคดีพรอมกันกับเหตุแหงการฟองคดีเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย แตในการฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอน
คําสั่งนั้นผูฟองคดีมิไดเรียกคาเสียหายในกรณีละเมิดมาดวย  ฉะนั้น วันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอน
คําสั่งลงโทษทางวินัยและคดีถึงท่ีสุดแลว จึงหาใชวันเริ่มตนเหตุแหงการฟองคดีนี้ไม 

๗มาตรา ๑๘  ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบอยูใน
ตําแหนงคราวละหาป 



 

 

๖

พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอมานายยงยุทธฯ ไดย่ืนฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ 
๒๕๔๖ เพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังจังหวัดอุดรธานี ที่ ๓๓๑๑/๒๕๔๕ ลง
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)๘ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมิไดฟองฐานละเมิดและเรียกคาเสียหายตามมาตรา 
๙ วรรคหนึ่ง (๓)๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มาดวย 
ซึ่งศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษายกฟองนายยงยุทธฯ และนายยงยุทธฯ ไดอุทธรณคํา
พิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด ซึ่งตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมีคํา
พิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๒๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กลับคํา
พิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนใหเพิกถอนคําส่ังจังหวัดอุดรธานี ที่ ๓๓๑๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ 
๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่ส่ังใหนายยงยุทธฯ ออกจากตําแหนงผูใหญบาน กรณีจึงถือไดวา นายยงยุทธ
ฯ นายประจักษฯ และนางวัลลภาฯ ไดรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน
ตั้งแตวันที่บุคคลทั้งสามทราบคําส่ังยกอุทธรณของกระทรวงมหาดไทยแลว การที่นายยงยุทธฯ 
นายประจักษฯ และนางวัลลภาฯ ไดย่ืนคําขอใหจังหวัดอุดรธานีชดใชคาสินไหมทดแทนความ

                                                                                                                                            
นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝาย

รักษาความสงบตองออกจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ หรือเพราะ
เหตุเชนเดียวกับที่ผูใหญบานตองออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๒) ถึง (๗) 

ถาตําแหนงผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบวางลง ให
มีการคัดเลือกผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบแทน และใหนําความใน
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผูซึ่งไดรับคัดเลือกตามวรรคสามอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน 

เม่ือผูใหญบานตองออกจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด ใหผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและ
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบตองออกจากตําแหนงดวย 

๘มาตรา ๙  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี ้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไม

ชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอ่ืนใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม 
หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใช
ดุลพินิจโดยมิชอบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๙มาตรา ๙  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี ้

ฯลฯ   ฯลฯ 

(๓) คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือ
จากการละเลยตอหนาท่ีตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 

๗

เสียหายตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ เมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๑ จึงเปนกรณีที่บุคคลทั้งสามไมไดย่ืนคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ภายในระยะเวลา
หนึ่งปนับแตวันรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน ตามนัยคําส่ังศาล
ปกครองสูงสุดที่กลาวมาแลว  ดังนั้น นายยงยุทธฯ นายประจักษฯ และนางวัลลภาฯ จึงไมมีสิทธิ
ไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน 

ประเด็นที่สอง หากฟงไดวาคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ของนายยงยุทธฯ นาย
ประจักษฯ และนางวัลลภาฯ ไมขาดอายุความแลว กระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครอง
หนวยงานใด จะตองเปนผูดําเนินการจายคาสินไหมทดแทนดังกลาว เห็นวา กรณีนี้หากจะตองมี
การรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน กระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานีซึ่งเปนผูออกคําส่ังใหนายยงยุทธฯ ออกจากตําแหนงผูใหญบาน เปนหนวยงานที่
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามนัยมาตรา ๕๑๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ 

ประเด็นที่สาม  ผู ว าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยได รับมอบอํานาจจาก
กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง สามารถออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดชุดเดียวกันเพื่อสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีที่นายยงยุทธฯ 
และกรณีที่นายประจักษฯ และนางวัลลภาฯ ไดรับความเสียหายจากคําส่ังของผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานีที่ใหนายยงยุทธฯ ออกจากตําแหนงผูใหญบานไดหรือไม และคณะกรรมการดังกลาวมี
สิทธิไดรับเบี้ยประชุมกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม 
เห็นวา ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีสามารถแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดชุดเดียวกันได เนื่องจากการแตงตั้งคณะกรรมการชุดเดียวกันนี้ไมเปนการกระทําที่เปนการ
ขัดกันซึ่งอํานาจหนาที่ แตทั้งนี้ กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจะตองไมเปนบุคคลตามมาตรา ๑๓๑๑ 
หรือไมมีเหตุอ่ืนใดเกี่ยวกับกรรมการซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไม

                                                 
๑๐โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๑๑มาตรา ๑๓  เจาหนาท่ีดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(๑) เปนคูกรณีเอง 
(๒) เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี 

(๓) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใดๆ หรือเปนพ่ีนองหรือ
ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเก่ียวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น 

(๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 

(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี 

(๖) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 

 

๘

เปนกลางตามมาตรา ๑๖๑๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
โดยที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการ
ปกครองมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีเปนผูแตงตั้งนั้น มิใชคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมาย แตเปนคณะกรรมการที่ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีเปนผูแตงตั้ง 
คณะกรรมการดังกลาวจึงมิใช “คณะกรรมการ”๑๓ ตามมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงไมมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแต
อยางใด 

สําหรับประเด็นที่กรมบัญชีกลางขอหารือเพ่ิมเติม นั้น  
ประเด็นที่หน่ึง สํานวนการสอบสวนที่จังหวัดอุดรธานีจัดสงใหกระทรวงการคลัง

ตรวจสอบ กรณีนายยงยุทธฯ ขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน ถือเปนกรณีที่กระทรวงการคลัง
พิจารณาใหความเห็นในฐานะหนวยงานซึ่งมีหนาที่ดูแลการเงินของแผนดิน ตามนัยมาตรา ๑๐ 
แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ .ศ .  ๒๕๔๕ ใชหรือไม  และเมื่อ
กระทรวงการคลังแจงผลการพิจารณาเปนประการใดแลว จังหวัดอุดรธานีหรือกรมการปกครอง
ตองผูกพันหรือส่ังการตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือไม อยางไร เห็นวา การที่
กระทรวงการคลังตองพิจารณาสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่
จังหวัดอุดรธานีจัดสงให ก็เนื่องมาจากกระทรวงการคลังเปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแลดาน

                                                 
๑๒มาตรา ๑๖  ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ เก่ียวกับเจาหนาท่ีหรือ

กรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทาง
ปกครองไมเปนกลาง เจาหนาท่ีหรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไมได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการดังนี ้
(๑) ถาผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอนและแจงให

ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี 

(๒) ถามีคูกรณีคัดคานวาผูนั้นมีเหตุดังกลาว หากผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่คัดคานนั้น ผู
นั้นจะทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ไดแตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการ
ทราบ แลวแตกรณี 

(๓) ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่งผูนั้น
เปนกรรมการอยูมีคําสั่งหรือมีมติโดยไมชักชา แลวแตกรณี วาผูนั้นมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่อง
นั้นหรือไม 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

๑๓มาตรา ๕  ในพระราชกฤษฎีกานี ้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

โดยประกาศพระบรมราชโองการ หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจาสังกัดซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตร ี

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 

๙

การเงินการคลังของแผนดินตามนัยมาตรา ๑๐๑๔ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ซึ่งใชบังคับ
กับการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ทุกกรณี รวมถึงการออกคําส่ังและกฎดวย
นั้น ในมาตรา ๑๐ วรรคสอง๑๕ ไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐมีคํา ส่ังตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง  ดังนั้น หากกระทรวงการคลังไดแจงผลการพิจารณาสํานวนการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดใหจังหวัดอุดรธานีทราบ จังหวัดอุดรธานีซึ่งเปนราชการสวนภูมิภาค หรือ
กรมการปกครองซึ่งเปนราชการสวนกลาง ก็ตองผูกพันและสั่ งการตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังดวย 

ประเด็นที่สอง กระทรวงการคลังสามารถกําหนดระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงและการสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
กรณีความเสียหายเกิดจากการออกคําส่ังหรือกฎ โดยกําหนดใหใชบังคับเฉพาะสวนราชการ
ประเภทกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม และ
ราชการสวนภูมิภาคเทานั้น ไมรวมรัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่นของรัฐได
หรือไม  เห็นวา การออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาสอบสวน
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําละเมิด และการสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ กรณีความเสียหายเกิดจากการออกคําส่ังหรือกฎ โดยใหมีผลผูกพันทางกฎหมายกับ
สวนราชการประเภทกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม 
และราชการสวนภูมิภาคนั้น จะกระทําไดก็แตโดยมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจไว ทั้งนี้ โดย
เทียบเคียงจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่เคยวินิจฉัยไวในเรื่องเสร็จที่ 
๔๘๑/๒๕๕๑๑๖ ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
                                                 

๑๔มาตรา ๑๐  กระทรวงการคลังมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการเงินการคลังแผนดิน การประเมิน
ราคาทรัพยสิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพยสินของแผนดิน ภาษีอากรการรัษฎากร 
กิจการหารายไดท่ีรัฐมีอํานาจดําเนินการไดแตผูเดียวตามกฎหมายและไมอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการอื่น 
การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง 

๑๕มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปน
หนวยงานของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
จากเจาหนาท่ีใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีให
บังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีท้ังสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดอายุ
ความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ีผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน และ
กรณีท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาท่ีผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด 
ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง 

๑๖บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดใหมีระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ีสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี 
นร ๐๙๐๕/๖๔๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี



 

 

๑๐

ฯ แลว ไมปรากฏวามีบทบัญญัติมาตราใดที่ใหอํานาจกระทรวงการคลังออกระเบียบในลักษณะ
ดังกลาวไว สวนกรณีที่ขอ ๑๔๑๗ วรรคสอง แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กําหนดแนวทางการสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําละเมิด การทําบันทึกและการรายงานผล 
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติเปนการทั่วไปได นั้น โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวไมใช
บังคับกับความเสียหายที่เกิดจากการออกคําส่ังหรือกฎ  ทั้งนี้ ตามนัยขอ ๔๑๘ แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ ดวยเหตุนี้ กระทรวงการคลังจึงไมอาจอาศัยอํานาจตามขอ ๑๔ วรรคสอง แหง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ กําหนดแนวทางการสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําละเมิด การ
ทําบันทึกและการรายงานผลความเสียหายที่เกิดจากการออกคําส่ังหรือกฎ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ
เปนการทั่วไปไดเชนเดียวกัน  

อยางไรก็ดี เพ่ือใหการพิจารณาการสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
และการสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ กรณีความเสียหายเกิดจาก
การออกคําส่ังหรือกฎของหนวยงานของรัฐมีความชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
กระทรวงการคลังอาจวางแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาวข้ึนใชบังคับได แตแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดขึ้นเปนแตเพียงแนวทางปฏิบัติภายในสวนราชการเทานั้น 

 
(ลงช่ือ) พรทิพย  จาละ 

(คุณพรทิพย  จาละ) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

                                                 
๑๗ขอ ๑๔  ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาขอเท็จจริงอัน

เก่ียวกับการกระทําละเมิด โดยตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เก่ียวของ รับฟงพยาน
บุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานท่ี 

กระทรวงการคลังอาจกําหนดแนวทางการสอบขอเท็จจริง การทําบันทึกและการรายงานผล 
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติเปนการทั่วไปได 

๑๘ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
ฯลฯ   ฯลฯ 

“ความเสียหาย” หมายความวา ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอยางใด ๆ แตไมรวมถึง
การออกคําสั่งหรือกฎ 

ฯลฯ   ฯลฯ 


