การใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ในศาลยุติธรรม

โดย
ปัญญ์ปพร นกหนู

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2564
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ref. code: 25646101032099BID

(หน้าอนุมัติให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)

THE APPLICATION OF ACT ON TORTIOUS LIABILITY OF OFFICIALS B.E. 2539
BY THE COURT OF JUSTICE

BY
PUNPAPORN NOKNOO

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
PUBLIC LAW
FACULTY OF LAW
THAMMASAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2021
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

Ref. code: 25646101032099BID

(หน้าอนุมัติให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
การค้นคว้าอิสระ
ของ
ปัญญ์ปพร นกหนู
เรื่อง
การใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรม
ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
(รองศาสตราจารย์ ดร. เอกบุญ วงศ์สวัสดิก์ ุล)

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
(ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์)

คณบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท)

(1)
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ
ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

อาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ
ปีการศึกษา

การใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรม
ปัญญ์ปพร นกหนู
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
2564

บทคัดย่อ
เดิม คดีความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ไม่ ว่าจะเกิ ดจากการที่ เจ้าหน้าที่ กระท า
ในฐานะส่วนตัว หรือกระทาในการปฏิบัติหน้าที่ ล้วนอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลยุติธรรมทั้งหมด
โดยใช้ ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ในการพิจ ารณา แต่ต่อมา มี แนวคิดว่า การให้ เจ้าหน้าที่
ผู้ซึ่งดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของรัฐต้องรับผิดตามหลักกฎหมายเอกชนนั้นไม่เหมาะสมนัก
จึงมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขึ้นมาเพื่อให้ความรับผิด
ของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิ บัติห น้าที่ เป็ นธรรมมากขึ้น ซึ่ง มาตรา 14 แห่ง พระราชบัญ ญั ติ ดั งกล่าว
ได้ก าหนดสิ ท ธิในการฟ้ อ งคดี ต่อ ศาลปกครองไว้ และต่อ มา รัฐธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติให้มีศาลปกครองขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง หลังจากนั้น ได้มีการตรา
พระราชบัญ ญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดคดีที่ อยู่ในเขต
อานาจของศาลปกครอง จนกระทั่งมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ทาให้คดีความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อยู่ในเขตอานาจของทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครอง โดยต้องพิจารณาจาก
ลัก ษณะของการปฏิบัติห น้าที่ ของเจ้าหน้าที่ กล่าวคือ 1. หากเป็นการปฏิบัติห น้าที่ โดยใช้อานาจ
ตามกฎหมาย คดี จ ะอยู่ ใ นเขตอ านาจของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (3) แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ดัง กล่ า ว ซึ่ ง ใช้ วิธีพิ จารณาคดี ระบบไต่ สวน แต่ อย่ างไรก็ ต าม มี ก รณี ที่ ย กเว้ น ให้
คดีประเภทนี้อยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรมด้วย เช่น คดีที่อยู่ในเขตอานาจของศาลชานัญพิเศษ
ซึ่งบัญ ญัติ ยกเว้นไว้ในมาตรา 9 วรรคสอง (3) แห่ง พระราชบัญ ญัติ ดังกล่าว และ 2. หากเป็นการ
ปฏิบัติห น้าที่ โดยไม่ ใช้อานาจตามกฎหมาย คดีจะอยู่ในเขตอานาจพิจารณาของศาลยุติธรรมซึ่ง ใช้
วิธีพิจารณาคดีระบบกล่าวหา
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(2)
การค้นคว้าอิ ส ระเล่ม นี้มี วัตถุป ระสงค์เพื่อศึก ษาการใช้ พ ระราชบัญ ญั ติความรับ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรม โดยจะได้กล่าวให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา
และแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย รวมถึงเปรียบเทียบการใช้
พระราชบั ญ ญั ติ ดังกล่ าวทั้ งในศาลยุ ติธรรมและศาลปกครอง เพื่ อนามาวิเคราะห์ ปัญ หาและเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาของการใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวในศาลยุติธรรม
โดยหลักแล้วศาลต้องใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
โดยค านึ ง ถึง ทั้ ง ตั วบทกฎหมายและเจตนารมณ์ ของกฎหมายประกอบกั น เพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญ ญั ติ ดัง กล่าวเป็ นไปถูก ต้องและเป็ นธรรมที่ สุด ทั้ ง นี้ การใช้ก ฎหมายฉบับ เดียวกั นนี้
ของทั้ ง ศาลปกครองและศาลยุ ติธรรมต้อ งเป็ นไปอย่ างสอดคล้อ งต้อ งกั น ด้วย แต่อ ย่างไรก็ ต าม
จากการศึกษาคาพากษาศาลฎีก าพบว่า การใช้พระราชบัญ ญัติดังกล่าวในศาลยุติธรรมมีป ระเด็น
ปัญ หาหลายประการ ดังนี้ 1. ปัญหาเรื่องเขตอานาจศาล : ความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติที่กาหนด
เขตอ านาจศาล 2. ปัญ หาในประเด็นทางสารบัญ ญั ติ : การวินิ จ ฉัยให้เจ้าหน้าที่ รับ ผิดทางละเมิ ด
โดยวินิจฉัยเพียงว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ 3. ปัญหาในประเด็นทางวิธีสบัญญัติ
3.1 ปัญหาความไม่เหมาะสมของการใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในคดีความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย ได้แก่ ปัญหาการไม่นา
ระบบไต่สวนมาใช้ ปัญหาการไม่ต้องอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองก่อนนาคดีมาฟ้อง ปัญหาการยกฟ้อง
คดีที่ยื่นฟ้องเมื่อขาดอายุความโดยไม่มี เงื่อนไขอื่นให้พิจารณาอีก และปัญหาความลักลั่นกั นในการ
อุท ธรณ์ ค าพิ พ ากษาศาลชั้น ต้น 3.2 ปัญ หาความไม่ เ หมาะสมของการใช้ ป ระมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ในคดีความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ อันเกิดจากการปฏิบัติห น้าที่โดยใช้อานาจ
ตามกฎหมาย : การไม่ เป็ น ผู้มี สิท ธิฟ้ อ งคดี เนื่ อ งจากใช้ สิท ธิไม่ สุ จ ริต 3.3 ปัญ หาการจ ากั ด สิ ท ธิ
ของผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจาเลย
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน และ 3.4 ปัญหาเรื่องอายุความ ได้แก่ ปัญหาความลักลั่นกัน
ในเรื่องอายุความการฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ในศาลยุติธรรม
และศาลปกครอง และปัญหาความเสมอภาคของการใช้อายุความทางอาญาที่ ยาวกว่าในคดีความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากมูลความผิดอาญา
จากการวิเคราะห์ปญ
ั หาประการต่างๆ ข้างต้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะโดยสรุป 2 ประการคือ
1. ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 ประเด็นเรื่องเขตอานาจศาล ควรบัญญัติเพิ่มนิยามคาว่า “อานาจทางปกครอง”
ไว้ในมาตรา 3 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542
และแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าว จากคาว่า “การใช้อานาจ
ตามกฎหมาย” เป็นคาว่า “การใช้อานาจทางปกครอง”
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(3)
1.2 ประเด็ น ทางวิ ธี ส บั ญ ญั ติ จะกล่ า วถึ ง เฉพาะในคดี ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมายเท่านั้น โดยมีข้อเสนอดังนี้ 1) ให้มี
บทบั ญ ญั ติ ให้ ศ าลยุ ติ ธรรมน าวิ ธี พิ จ ารณาคดี ร ะบบไต่ ส วนมาใช้ ในการพิ จ ารณาคดี ดั ง กล่ า ว
โดยกาหนดให้ศาลเข้ามามี บทบาทในการแสวงหาข้อเท็ จจริง ในคดี 2) ให้มี บทบัญญัติกาหนดเงื่อนไข
ให้ต้องอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองก่อนฟ้องคดีดังกล่าวในศาลยุติธรรม 3) ให้มีบทบัญญัติที่เปิดช่องให้ศาล
ยุติธรรมมีดุลพินิจในการรับฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่ยื่นฟ้องเมื่อขาดอายุความแล้ว 4) แก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อยกเว้นไม่ให้การอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง ในคดีดังกล่าวต่อศาลยุติธรรมต้องมี
เงื่อนไขในเรื่องทุนทรัพย์
2. ศาลยุติธรรมควรใช้และการตีความกฎหมายให้ชัดเจนขึ้น ในประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 ประเด็ น ทางสารบั ญ ญั ติ เมื่ อ ศาลจะวินิ จ ฉั ยให้ เ จ้า หน้ าที่ รับ ผิด ทางละเมิ ด
เนื่องจากการปฏิบั ติห น้าที่ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก็ ส มควรต้องวินิ จ ฉัยว่าเป็ น
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอย่างไร ให้ชัดเจน
2.2 ประเด็นทางวิธีส บัญ ญั ติ 1) ศาลยุติธรรมไม่ ควรใช้ห ลัก การใช้สิท ธิโดยสุจ ริต
อย่างเคร่งครัดในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจ
ตามกฎหมาย กล่าวคือ แม้โจทก์จะมีส่วนร่วมในการกระทาความผิด ศาลยุติธรรมก็ควรรับคดีดังกล่าว
ไว้พิ จารณา 2) ศาลยุติธรรมไม่ ควรตี ความจ ากั ดสิท ธิของบุคคลภายนอกในการยื่น คาร้องต่อศาล
ที่พิจ ารณาคดีอ าญาขอให้บังคับ จาเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน 3) ในคดีที่
บุคคลภายนอกฟ้ องให้ห น่วยงานของรัฐรับผิดจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรมควร
พิจารณาอายุความตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ 4) ในคดีที่
บุคคลภายนอกฟ้องให้หน่วยงานของรัฐให้รับผิดจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ อันเป็นมูลความผิด
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448 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
คาสาคัญ: ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

Ref. code: 25646101032099BID

(4)
Independent Study Title

Author
Degree
Major Field/Faculty/University

Independent Study Advisor
Academic Year

THE APPLICATION OF ACT ON TORTIOUS
LIABILITY OF OFFICIALS B.E. 2539
BY THE COURT OF JUSTICE
Punpaporn Noknoo
Master of Laws
Public Law
Law
Thammasat University
Professor Somkit Lertpaithoon, Ph.D.
2021

ABSTRACT
Formerly, legal cases concerning wrongful acts by administrative officials,
whether private or official matters, are within the jurisdiction of the Court of Justice
for trial and adjudication. In such cases, the Court applied provisions in Thailand Civil
and Commercial Code (TCCC). However, as TCCC provisions proved incompatible
with disputes concerning administrative officials who engage in public interest tasks,
the Act on Tortious Liability of Officials, B.E. 2539. (1996; The Act) applied to a variety
of cases. Since then, the Administrative Court was tasked by article 14 of the Act to
adjudicate disputes concerning officials. Then the Constitution of the Kingdom of
Thailand, B.E. 2540 (1997) established the Administrative Court and its competence,
with the Act on Establishment of Administrative. Courts and Administrative Court
Procedure, B.E. 2542 (1999; The Act 1999). At this time, competence concerning
administrative official liability was divided between the Court of Justice and
Administrative Court. Court competence concerning administrative official liability
depended on characteristics of tasks: 1) a wrongful act by an administrative official arising
from exercise of power under the law meant jurisdiction for trial and adjudication went to
the Administrative Court, according to Article 9, paragraph 1 (3) of the Act 1999
and inquisitorial system procedure would be applicable. However, in some cases,

Ref. code: 25646101032099BID

(5)
jurisdiction was shifted to the Court of Justice, for disputes jurisdictionally for any
specialized court, according to Article 9 paragraph 2 (3) of the Act; and 2) a wrongful act
by an administrative official not arising from exercise of power under the law meant
trial and adjudication jurisdiction went to the Court of Justice and adversarial system
procedure would be applicable.
This individual research studied application of the Act by reviewing liability for
wrongful acts by officials in historical and dogmatic perspectives, by comparing similarity
and divergence in application of the Act in the Court of Justice and Administrative Court,
The goal was to analyze legal issues arising from its application in the Court of Justice
and find solutions for those issues.
In general, to apply the Act precisely and justly, Courts are legally bound to
consider both the literal meaning of the text and its purpose. It is essential that application
of law in both the Court of Justice and Administrative Court by mutually congruent.
However, Supreme Court decisions revealed found legal issues with application of the Act
in the Court of Justice: 1. ambiguity in court competency; 2. issues concerning substantive
law in inappropriate court rulings on cases concerning liability for wrongful acts to
administrative agencies merely because they implemented official duties negligently;
3. issues concerning procedural law, including 3.1 inappropriateness resulting from
application of the Civil procedure code to disputes for wrongful acts by an administrative
official arising from exercise of power under the law, namely lack of implementing
principles from the inquisitorial system, lack of procedure concerning administrative
appeals, case denial on the ground of prescription without exception, and incongruence
on requirements regarding appeal of the Court of First Instance’s decisions;
3.2 inappropriateness of applying the TCCC for disputes relating to a wrongful act by
an administrative official arising from the exercise of power under the law, especially
applying the principle of good faith to deny the case; 3.3 limiting the right of third parties
to file cases in a court competent to try and adjudicate criminal disputes, to order
payment of money or other performances to a plaintiff, who is an administrative official;
and 3.4 incongruence arising from different requirements on prescribing between the Court of
Justice and Administrative Court, including issues concerning protecting equality among
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individuals based on using longer prescriptions for criminal cases in disputes relating
to wrongful acts by an administrative official connected to criminal disputes.
As a result, the author comes to 2 following suggestions and conclusions:
1. the law should be amended as follows:
1.1 For issues concerning court competence, a definition of administrative
power should be added to Article 3 of the Act 1999 and the phrase “exercise of
power under the law” should be amended to “exercise of administrative power.”
1.2 For issues concerning procedural law, limiting disputes over wrongful
acts by administrative officials arising from exercise of power under the law: 1) The law
should be amended in the way that inquisitorial system principles may be implemented in
disputes over wrongful acts by administrative officials arising from exercise of power under
the law, giving courts competence to investigate the facts of cases; 2) The law should be
amended the way that Article 42 paragraph 2 of the Act 1999 was enacted, so that
plaintiffs would be required to seek process or procedure to redress grievances or
injuries through administrative appeals before filing cases; 3) The law should be
amended to grant the Court of Justice discretion to accept cases concerning
common interests for trial and adjudication; and 4) capital-relating limitation of
appealing cases by arguing matters of fact should be rescinded.
2. The Court of Justice should interpret and apply laws in the following
more precise way:
2.1 For issues concerning substantive law, each time the Court must
decide disputes over wrongful acts by administrative officials arising from exercise of
power under the law, the court should exactly identify whether the case is about
(normal) negligence or gross negligence by an administrative official.
2.2 For issues concerning procedural law: 1) The Court of Justice
should not strictly apply the principle of good faith to deny cases concerning
disputes over wrongful acts by administrative officials arising from exercise of power,
namely when the plaintiff action is part of the damage, the Court of Justice should
accept the case; 2) The Court of Justice should not apply the law in a way limiting
the right of third parties to file the case to the court which competent to try and
adjudicate criminal disputes, to order payment of money or other performances to
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a plaintiff who is an administrative official; 3) In cases where a third party brings suit
against an administrative agency for civil liability of officials, the Court of Justice
should apply the prescription stated in Article 488, paragraph 1 of the TCCC; and
4) In cases where a third party brings suit against an administrative agency for criminal
liability of officials, the Court of Justice should, according to Article 488 paragraph 2
of the TCCC, apply longer prescriptions of criminal cases, if applicable.
Keywords: Tortious Liability of Officials
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จลงได้เพราะได้รับความเมตตาจากคณาจารย์และบุคคล
หลายท่ าน ซึ่ง ผู้ เขีย นรู้สึก ซาบซึ้ง ในความกรุณ าและขอขอบพระคุ ณ ไว้ ณ ที่ นี้ ผู้เ ขียนขอ กราบ
ขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร. สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ ที่ ให้ ค วามกรุณ ารั บ เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึก ษา
การค้นคว้าอิสระ โดยท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้ความรู้ ให้คาแนะนา ที่ทรงคุณค่าในทางวิชาการ
ตลอดจนชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการทางานให้แก่ผู้เขียนจนการค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จลุล่วง
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล ที่ให้ความกรุณา
สละเวลาอั น มี ค่ารับ เป็นประธานกรรมการสอบการค้น คว้าอิ ส ระ ซึ่ง ท่ านได้ก รุณ าให้ข้อคิ ดเห็ น
ทางกฎหมาย แนะน าแนวทางการศึ ก ษารวมถึ ง ให้ ข้ อ สั ง เกตอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การจั ด ท า
และปรับปรุงแก้ไขการค้นคว้าอิสระ อันจะทาให้วิทยานิพนธ์นี้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น
ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่ างสูง ด้วยความส านึก ในพระคุ ณ
ของบิดา นายชวพจน์ นกหนู และมารดา นางสายใจ นกหนู ที่คอยเลี้ยงดูผู้เขียนด้วยความรักความอบอุ่น
ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ อบรมสั่งสอนให้ยึดมั่นในคุณความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ ผู้เขียนในทุกๆ ด้าน
รวมทั้ งเป็ นแรงบันดาลใจและก าลั งใจส าคั ญ ของผู้ เขียนเสมอมา และขอขอบคุ ณ นางสาวสมจิตต์
แก้วประสิทธิ์ นายธีรภัทร์ นกหนู และทุกคนในครอบครัว ที่คอยอยู่เคียงข้างเป็นกาลังใจและสนับสนุน
ผู้เขียนในทุกๆ ด้าน ทาให้ผู้เขียนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ระหว่างทาการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จนสาเร็จ
ท้ ายที่ สุดนี้ ผู้เขี ยนขอขอบคุณ ท่ านผู้บั ง คับ บั ญ ชาของผู้ เขียน ท่ านสะเทื้ อน ชูส กุ ล
ตุล าการศาลปกครองสูง สุด ผู้ให้คาแนะนาทางกฎหมายแก่ ผู้เขียน และขอขอบคุณ กั ล ยาณมิ ต ร
ของผู้เขียนทุกท่าน โดยเฉพาะคุณวิธู ตัณฑเสน และเพื่อนร่วมงานที่สานักงานศาลปกครอง รวมถึง
เพื่อนนักศึก ษาทั้ งปริญ ญาตรีและปริญ ญาโท ผู้ซึ่ง ให้ก าลัง ใจและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
มาโดยตลอด จนท าให้ ผู้ เขี ยนสามารถท าการค้ นคว้าอิ สระฉบั บนี้ ส าเร็จ และขอขอบคุณเจ้าหน้ าที่
หอสมุ ดแห่ งมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ ทุ กท่ านที่ อ านวยความสะดวกให้ กั บผู้ เขี ยนในการค้ นคว้าข้ อมู ล
เพื่อจัดทาการค้นคว้าอิสระเป็นอย่างดี
ส าหรับ การค้นคว้าอิ ส ระฉบับ นี้ หากมี ส่วนใดที่ มี คุ ณประโยชน์ต่อผู้ที่ ศึก ษาค้น คว้า
หรือผู้ที่มี ความสนใจแล้ว ผู้เขียนขอมอบคุณความดีให้กับผู้มีพระคุณทั้ งหลายที่ได้ก ล่าวมาข้างต้น
แต่หากมีความบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและกราบขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
แต่เดิมระบบศาลของประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยว ซึ่งมีศาลยุติธรรมเป็นองค์ก ร
ที่ทาหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดคดีทั้งปวง ดังนั้น ไม่ว่าคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ อันเกิดจาก
การที่ เจ้าหน้ าที่ กระท าในฐานะส่วนตัว หรือ กระท าในการปฏิบั ติห น้ าที่ ก็ อยู่ภายใต้ การพิ จารณา
ของศาลยุติ ธรรมทั้ งหมด และอยู่ภายใต้ก ฎหมายเดี ยวกั นคื อ ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์
แต่ต่อมา มีแนวคิดว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดาเนินกิจการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว
ของตน การปล่อ ยให้ความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ ป ฏิบัติงานในหน้าที่ ตามหลัก
กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นการไม่เหมาะสม ดังนั้น จึงมีการตรา
พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. 2539 ขึ้ น มาเพื่ อ ให้ ค วามรั บ ผิ ด
ของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิ บัติห น้าที่ เป็ นธรรมมากขึ้น ซึ่ง มาตรา 14 แห่ง พระราชบัญ ญั ติ ดังกล่าว
ได้ก าหนดสิท ธิในการฟ้ อ งคดีต่อ ศาลปกครองไว้ และต่อมา รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย
พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติให้มีศาลปกครองขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง หลังจากนั้น ได้มีการตรา
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดคดี ที่ อ ยู่ ใน
เขตอานาจของศาลปกครอง จนกระทั่งมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ทาให้คดีความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อยู่ในเขตอานาจของทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครอง โดยต้องพิจารณาจาก
ลัก ษณะของการปฏิบัติห น้าที่ ของเจ้าหน้าที่ กล่าวคือ 1. หากเป็นการปฏิบัติห น้าที่ โดยใช้อานาจ
ตามกฎหมาย คดี จ ะอยู่ ใ นเขตอ านาจของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (3) แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ดัง กล่ า ว ซึ่ ง ใช้ วิธีพิ จารณาคดีระบบไต่ สวน แต่ อย่ างไรก็ ต าม มี ก รณี ที่ ย กเว้ น ให้
คดีประเภทนี้อยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรมด้วย เช่น คดีที่อยู่ในเขตอานาจของศาลชานัญพิเศษ
ซึ่งบัญ ญัติยกเว้นไว้ในมาตรา 9 วรรคสอง (3) แห่ง พระราชบัญ ญัติดังกล่าว และ 2. หากเป็นการ
ปฏิบัติห น้าที่ โดยไม่ ใช้อานาจตามกฎหมาย คดีจะอยู่ในเขตอานาจพิจารณาของศาลยุติธรรมซึ่ง ใช้
วิธีพิจารณาคดีระบบกล่าวหา
โดยหลักแล้วศาลต้องใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
โดยคานึงถึงทั้งตัวบทกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบกัน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าวเป็นไปถูกต้องและเป็นธรรมที่สุด ทั้งนี้ การใช้กฎหมายฉบับเดี ยวกันนี้ของทั้งศาลปกครอง
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และศาลยุติธรรมต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกันด้วย แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาคาพากษาศาลฎีกา
พบว่า การใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวในศาลยุติธรรมมีประเด็นปัญหาหลายประการ ดังนี้
1. ปัญหาเรื่องเขตอานาจศาล : ความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติที่กาหนดเขตอานาจศาล
จากการศึก ษาคาพิ พ ากษาศาลฎีก าพบว่า ศาลยุติธรรมรับ พิจ ารณาคดีความรับ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในเขตอานาจ
ศาลปกครองไว้พิจารณาหลายคดี จึงสมควรที่จะศึกษา ว่าเหตุใดศาลยุติธรรมจึงรับคดีเหล่านี้ไว้พิจารณา
โดยจะศึ กษาถึ งกฎหมายที่ แบ่ งแยกเขตอ านาจของศาลปกครองและศาลยุ ติ ธรรมว่ ามี ความชั ดเจน
แล้วหรือไม่ อย่างไร
2. ปั ญ หาในประเด็ น ทางสารบั ญ ญั ติ : การวิ นิ จ ฉั ย ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
โดยวินิจฉัยเพียงว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ
จากการศึ ก ษาคาพิ พากษาศาลฎีก าพบว่า ศาลยุติธรรมวินิจ ฉัยให้เ จ้าหน้ าที่ รับ ผิ ด
ทางละเมิดโดยวินิจฉัยเพียงว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ทั้งที่มาตรา 8 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญ ญั ติความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้า ที่ พ.ศ. 2539 บัญ ญั ติให้เจ้าหน้าที่ รับ ผิด
ทางละเมิ ดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของตนต่อเมื่ อปฏิบัติห น้าที่ ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงเท่านั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากการกระทาละเมิดที่เกิดขึ้น โดยความไม่ตั้งใจ
หรือความผิ ดพลาดเพี ยงเล็ กน้ อยในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ดั งนั้ น ค าว่ า “ประมาทเลิ นเล่ ออย่ างร้ายแรง”
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นเงื่อนไขสาคัญในการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ จึงสมควรที่จะศึกษาว่า การที่ศาลวินิจฉัยเช่นนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่
3. ปัญหาในประเด็นทางวิธีสบัญญัติ
3.1 ปัญหาความไม่เหมาะสมของการใช้ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง
ในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีอ่ ันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
3.1.1 ปัญหาการไม่นาระบบไต่สวนมาใช้
จากการศึกษาพบว่า มีการยกเว้นให้คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมายอยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรม ซึ่งใช้วิธีพิจารณา
ระบบกล่าวหา ทั้งที่โดยหลักแล้วคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอานาจของศาลปกครอง ซึ่งใช้วิธีพิจารณาคดี
ระบบไต่สวน จึงสมควรที่จะศึกษาว่า การพิจารณาคดีดังกล่าวในศาลยุติธรรมนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่
และสมควรจะนาวิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนมาใช้กับการพิจารณาคดีดังกล่าวในศาลยุติธรรมหรือไม่
อย่างไร
3.1.2 ปัญหาการไม่ต้องอุทธรณ์คาสัง่ ทางปกครองก่อนนาคดีมาฟ้อง
จากการศึ ก ษาค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าพบว่า คดี ความรั บผิ ดทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ อั นเกิ ดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้อานาจตามกฎหมายที่ อยู่ในอานาจของยุติธรรมนั้ น
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มีการฟ้องขอให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองด้วย ซึ่งการฟ้องเพิกถอนคาสัง่ ทางปกครองในศาลยุติธรรมนั้น
ไม่มีกฎหมายกาหนดให้ต้องอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวก่อนนาคดีมาฟ้องดังเช่นที่กาหนดในศาลปกครอง
จึงสมควรที่จะศึกษาว่า การไม่มีเงื่อนไขนี้ในการฟ้องคดีประเภทนี้ต่อศาลยุติธรรมเป็นการเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร
3.1.3 ปัญหาการยกฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อขาดอายุความโดยไม่มีเงื่อนไขอื่น
ให้พิจารณาอีก
จากการศึก ษาพบว่า ในศาลยุติธรรมนั้นเมื่ อโจทก์นาคดีมาฟ้ องเมื่ อขาด
อายุความ ศาลจะพิ พากษายกฟ้ อง แต่ในศาลปกครองนั้นหากมี ก ารยื่นฟ้องคดีเมื่ อ พ้นก าหนดเวลา
การฟ้ อ งคดี โดยหลั ก แล้วศาลจะไม่ รั บ ไว้พิ จารณาเช่นกั น แต่ศาลมี ดุลพิ นิจที่ จะรับ ไว้พิจารณาได้
หากเห็ น ว่าคดี ดั ง กล่ าวเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ส่ วนรวม ซึ่ ง จากการศึ ก ษาค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าพบว่ า
มีคดีความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้าที่ อันเกิ ดจากการปฏิ บัติห น้าที่ โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอยู่เช่นกัน จึงสมควรที่จะศึกษาว่า การที่ศาลยุติธรรมไม่มีดุลพินิจรับฟ้องคดี
ประเภทนี้เพราะเหตุที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีเมื่อขาดอายุความนั้น เหมาะสมและเป็นธรรมแล้วหรือไม่ อย่างไร
3.1.4 ปัญหาความลักลั่นกันในการอุทธรณ์คาพิพากษาศาลชั้นต้น
การอุทธรณ์คาพิพากษาคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิด
จากการปฏิบัติห น้าที่ โดยใช้อานาจตามกฎหมายที่อยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรมนั้น มี เงื่อนไข
ในการอุ ท ธรณ์ เช่ น เดี ย วกั บ คดี ล ะเมิ ด ทั่ ว ไป คื อ จะอุ ท ธรณ์ ปั ญ หาข้ อ เท็ จ จริง ได้ ต้ อ งมี จ านวน
ทุนทรัพย์ตามที่กาหนดในมาตรา 224 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามที่กฎหมายกาหนด ต่างจากในศาลปกครองที่สามารถอุทธรณ์ได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหา
ข้อกฎหมายโดยไม่ มี เงื่อ นไขเรื่อ งทุ นทรัพย์ จึงสมควรที่ จะศึก ษาว่า การที่ เงื่อนไขในการอุท ธรณ์
คดี ป ระเภทดั ง กล่ า วที่ อ ยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง และที่ ได้ รับ ยกเว้นให้ อยู่ ในเขตอ านาจ
ของศาลยุติธรรมมีความลักลั่นกันนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร
3.2 ปัญหาความไม่เหมาะสมของการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย : การไม่เป็น
ผู้มีสิทธิฟ้องคดีเนื่องจากใช้สิทธิไม่สุจริต
จากการศึกษาคาพิพากษาศาลฎีกาพบว่า หากโจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจากการ
กระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการกระทาความผิด ก็จะไม่มีสิทธิฟ้องคดีเนื่องจากเป็นการ
ใช้ สิ ท ธิ โ ดยไม่ สุ จ ริ ต ตามมาตรา 5 แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม
เมื่ อการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ของเจ้า หน้ าที่ โ ดยเฉพาะการปฏิบั ติ ห น้า ที่ โ ดยใช้อ านาจตามกฎหมายนั้ น
ล้วนเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ การที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติห น้าที่ดังกล่าวโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย
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จึงกระทบต่อประโยชน์สาธารณะด้วย จึงสมควรที่จะศึกษาว่า ควรนาหลักสุจริตมาใช้กับคดีประเภทนี้
ในลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
3.3 ปัญหาการจากัดสิทธิของผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการยื่นคาร้อง
ต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจาเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน
จากการศึกษาคาพิพากษาฎีกาพบว่า ศาลตีความว่าบุคคลภายนอกไม่ใช่ผู้เสียหาย
ที่มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของจาเลย
ซึ่ ง เป็ น เจ้ าหน้ า ที่ ได้ เพราะกฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งฟ้ อ งหน่ วยงานของรัฐ ตามมาตรา 5 แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติ ความรับ ผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึง ไม่ มี สิท ธิยื่นคาร้องต่อศาล
ที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 44/1 ได้ จึง สมควรที่ จ ะศึ ก ษาว่า การจ ากั ดสิ ท ธิอั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น คดี
ของบุคคลภายนอกนั้นขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
3.4 ปัญหาเรื่องอายุความ
3.4.1 ปัญหาความลักลั่นกันในเรื่องอายุความการฟ้องให้หน่วยงานของรัฐ
รับผิดจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
จากการศึ ก ษาค าพิ พ ากษาฎี ก าพบว่ า อายุ ค วามในการฟ้ อ งขอให้
หน่วยงานของรัฐรับผิดในศาลปกครองและศาลยุติธรรมมีความลักลั่นกัน ดังนี้
1) คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้อ านาจตามกฎหมายซึ่งอยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้น ผู้เสียหายต้องฟ้อง
หน่วยงานของรัฐภายในอายุความ 1 ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี
นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
2) คดีความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยใช้ห รือ ไม่ ใช้
อานาจตามกฎหมายที่อยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรมนั้น ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐภายใน
อายุความ 10 ปีนับแต่วันทาละเมิดตามมาตรา 193/30 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จึงสมควรที่จะศึกษาว่า การที่อายุความการฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้ าหน้ า ที่ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่
พ.ศ. 2539 เหมือนกัน เพียงแต่อยู่คนละเขตอานาจศาลกันมีความลักลั่นกันนั้น เหมาะสมแล้วหรือไม่
อย่างไร
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3.4.2 ปัญ หาความเสมอภาคของการใช้อายุความทางอาญาที่ ยาวกว่า
ในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากมูลความผิดอาญา
จากการศึก ษาคาพิพากษาฎีก าพบว่า การฟ้องเรียกค่าเสียหายในมู ล
อันเป็นความผิดมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ที่จะนับอายุความทางอาญาที่ยาวกว่าตามมาตรา
448 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้นั้น ต้องเป็นการฟ้องตัวผู้กระทาความผิด
หรือผู้ร่วมในการกระท าความผิดโดยเฉพาะ แต่กรณีที่บุคคลภายนอกฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิด
จากการกระท าละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ ตามมาตรา 5 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 นั้น เป็นการฟ้องบุคคลที่กฎหมายบัญญัติให้รับผิดเท่านั้น ไม่ใช่ การฟ้องตัว
ผู้ก ระท าความผิดหรือ ผู้ร่วมในการกระท าความผิด จึงไม่ อาจใช้ อายุความทางอาญาที่ ยาวกว่า ได้
การที่ศาลตีความเช่นนี้ส่งผลให้เฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งมีสิทธิฟ้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดในความเสียหายนั้นได้โดยตรงเท่านั้น ที่จะสามารถใช้อายุความ
ทางอาญาที่ ยาวกว่าได้ จึงสมควรที่ จะศึกษาว่า การตีความเช่นนี้ จะท าให้เกิ ดความไม่ เสมอภาคกั น
ของการใช้อายุความทางอาญาที่ยาวกว่าระหว่างกรณีที่ผู้เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็น
บุคคลภายนอกกับกรณีที่ผู้เสียหายเป็นหน่วยงานของรัฐหรือไม่ อย่างไร
ด้วยเหตุผ ลที่กล่ าวมาแล้ วข้างต้นจึงสมควรประวัติความเป็นมา และแนวคิดเกี่ยวกั บ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีใ่ นประเทศไทย รวมถึงเปรียบเทียบการใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว
ในทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครอง เพื่อนามาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของการใช้
พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วในศาลยุ ติ ธรรม เพื่ อ ให้ ก ารใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ความรั บ ผิ ดทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรม เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มา และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย
(2) เพื่อศึกษาการใช้พระราชบัญ ญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ในศาลยุติธรรม
(3) เพื่อเปรียบเทียบการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ในศาลปกครองและศาลยุติธรรม
(5) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรม
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(6) เพื่ อเสนอแนวทางแก้ไขปัญ หาของการใช้พระราชบัญ ญัติความรับ ผิดทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรม อันจะทาให้การใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป
1.3 ขอบเขตการศึกษา
การค้นคว้าอิสระนี้มุ่งศึกษาการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรม โดยศึกษาจากแนวคาพิพากษาศาลฎีกา แล้วนาไปพิจารณาเปรียบเทียบ
กับ การใช้พ ระราชบัญ ญัติดั งกล่าวในศาลปกครอง และพิจารณาประกอบกั บ ประวัติความเป็นมา
และแนวคิดเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในประเทศไทย รวมถึงศึกษาหาแนวทาง
การใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวในศาลยุติธรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป
1.4 วิธีการศึกษา
ศึ ก ษาโดยการวิ จั ย เอกสาร (Documentary Research) ด้ ว ยการค้ น คว้ ารวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือ บทความ คาพิพากษาศาลฎีกา คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
(1) ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา และแนวคิดเกี่ยวกับ ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย
(2) ท าให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจการใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรม
(3) ทาให้ทราบความเหมือนและความแตกต่างของการใช้พระราชบัญ ญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
(4) ทาให้ทราบถึงปัญหาของการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรม
(5) เสนอแนวทางแก้ ไขปั ญ หาของการใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรม เพื่อให้การใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเป็นธรรมที่สุด
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บทที่ 2
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายไทย
ก่อนที่จะศึกษาการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ในศาลยุติ ธรรม นั้ น ผู้ เขี ยนจะขอกล่ าวถึ ง ความเข้ าใจเบื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ ในระบบกฎหมายไทย เพื่อให้เกิ ดความรู้ความเข้าใจถึง พัฒ นาการของความรับ ผิด
ทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ และประเภทของความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ในประเทศไทย
เพื่อที่จะนาไปวิเคราะห์ปัญหาการใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวในศาลยุติธรรมต่อไป
2.1 พัฒนาการของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย
พัฒ นาการของความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น
2 ช่วง คือ ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
ก่อนการเปลี่ย นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ประเทศไทยอยู่ภายใต้ก ารปกครอง
ระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ อ านาจอธิ ป ไตยถื อ ว่ า เป็ น ของพระมหากษั ต ริ ย์ การจะฟ้ อ ง
พระมหากษัตริย์ หรือรัฐซึ่ งหมายความรวมถึ งหน่ วยงานของรัฐและข้ าราชการได้หรือไม่ นั้น ขึ้นอยู่กั บ
พระมหากษัตริย์ว่าจะทรงยินยอมหรือไม่ ดังที่กฎหมายตราสามดวงลักษณะอาญาหลวง มาตรา 28
บัญญัติว่า “มีผู้มาฟ้องหาข้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยคดีประการใดๆ ให้เอาเนื้อความนั้นขึ้นบังคม
ทูลพระกรุณาให้ท ราบก่อ น ถ้าทรงพระกรุณาสั่งให้ พิจารณาจึงพิจารณาได้ ถ้าผู้ใดเอาไปพิจ ารณา
ไต่ถามตีโบยโดยพละการเอง ท่ านว่าผู้นั้นละเมิดพระราชอาญาท่าน ท่านให้ลงโทษ 6 สถาน” ต่อมา
ได้มี การแก้ ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยหากเป็ นเพียงสินไหมพินัยให้ ศาลพิจ ารณาพิพากษาไปตาม
พระราชก าหนดกฎหมายโดยไม่ ต้องนาเนื้อความขึ้นกราบบังคมทู ลพระกรุณาก่ อน เว้ นแต่คดีนั้น
จะต้ อ งตี โ บย จ าจอง ในปี ร.ศ. 129 กระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ อ อกกฎเสนาบดี ที่ 60 ลงวั น ที่ 28
พฤษภาคม ร.ศ. 129 รับรองสิทธิของกระทรวงและกรมไว้โดยชัดเจนว่า เมื่อถูกฟ้องแล้วกระทรวงและกรม
จะมาให้การแก้ คดีห รือไม่ ก็ได้ ศาลไม่ มีอานาจบังคับ ในทางปฏิบัติศาลจะไม่ ออกหมายเรียกไปยัง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นๆ โดยตรง แต่จะมีหนังสือส่งสาเนาคาฟ้องไปยังกรมอัยการ กรมอัยการก็จะ
ติดต่อไปยังกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ เป็ นหน้าที่ของโจทก์ต้องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา หรือกระทรวง
และกรมยอมมาเป็นจาเลยเอง เมื่อผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเสียหายมิอาจฟ้องกระทรวงและกรมได้
โดยที่กระทรวงและกรมไม่ ยอมเป็นจ าเลยแล้ว จึงมีปั ญหาว่าผู้เสียหายจะฟ้ องข้าราชการให้ รับผิด
เป็นส่วนตัวได้หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ศาลไทยในขณะนั้นยึดตามกฎหมายอังกฤษ คือ ต้ องฟ้องข้าราชการ
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ให้ รับ ผิดเป็ นส่วนตัว ดังปรากฏในตาราหลัก กฎหมายประทุษร้ ายส่ วนแพ่ งของพระยาเทพวิทุ รว่ า
“พระเจ้าแผ่นดินแลรัฐบาลถูกฟ้องร้องในทางประทุษร้ายส่วนแพ่งไม่ได้ แลที่ว่านี้กินความตลอดถึง
กระทรวงและกรมต่ างๆ ด้วย นอกจากเขาจะยินยอมเป็ นจ าเลย ที่ ว่ามานี้ไม่ กิ นความถึงการที่ จ ะ
ฟ้องร้องส่วนตัว เจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในกระทรวงหรือกรม ถ้าเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่กระทา
ผิดฟ้องร้องได้”1
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เมื่อได้มกี ารประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และบรรพ 2 แล้ว การฟ้องให้ขา้ ราชการรับผิดศาลได้นาประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ลักษณะละเมิดมาปรับใช้แก่กรณี ส่วนการฟ้องกระทรวงและกรมยังคงยึดหลักว่าจะยอม
มาเป็ นจ าเลยหรือ ไม่ ก็ได้ จนกระทั่ง ภายหลังจากที่ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475 แล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองสิทธิ
ของผู้เสียหายจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนได้ โดยมาตรา 44 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 มาตรา 34 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 42
ได้บัญญัติถึงสิทธิฟ้องหน่วยราชการไว้มีข้อความอย่างเดียวกันว่า “สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการซึ่ง
เป็นนิติบุคคลรับผิดเพื่ อการกระท าของเจ้าพนักงานในฐานะเสมือนเป็นตัวการหรือนายจ้าง ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง” จึงเป็นการตัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องทา
นิติกรรมหรือสัญญาหรือละเมิดโดยให้สิทธิแก่ประชาชนที่ จะฟ้องหน่วยราชการให้รับผิด และตัดปัญหา
กรณีที่หน่วยราชการไม่ยอมเข้ามาเป็นจาเลย2 โดยกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาความรับผิดของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ นั้น เดิมพิ จารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ต่อมา มี การตรา
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ)
ขึ้นใช้บังคับ การศึกษาในเรื่องนี้จึงสามารถพิจารณาได้เป็น 2 ช่วงดังนี้
2.1.1 ก่อนมีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 25393
เมื่ อมี การประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ปรากฏว่าในส่วนของ
ความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ต่อบุคคลภายนอก หรือความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่
1

ชาญชั ย แสวงศั ก ดิ์ , คํ าอธิบ ายกฎหมายว่าด้ วยความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ าหน้า ที่
(พิมพ์ครั้งที่ 6, วิญญูชน 2550) 17-18.
2 ประพันธ์ ทรัพย์แสง, ‘สิทธิฟ้องหน่วยราชการ’ (2517) 3 ดุลพาห 19, 20.
3 สมลั ก ษณ์ จั น ทรั ง ษี , ‘ความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ’ (วิ ท ยานิ พ นธ์ นิ ติ ศ าสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552) 78-82.
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ต่อหน่วยงานของรัฐเองนั้น ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะเพื่อใช้บังคับ
กับกรณีดังกล่าว ดังนั้น ความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่จึงใช้หลัก เกณฑ์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดบังคับแก่กรณีดังกล่าว
2.1.1.1 กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดเสมอ โดยไม่ ต้องคานึงว่า
การละเมิดนั้นจะเป็นการกระทาในการปฏิบัติหน้าที่หรือมิใช่การกระทาในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงาน
ของรัฐจึงอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่ตนได้ในทุกกรณี
และหากเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่หลายคนร่วมกันทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็จะต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงาน
ของรัฐอาจฟ้องเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะที่เป็น “ลูกหนี้ร่วม” ของตน
กล่ าวคื อ จะฟ้ อ งเจ้ า หน้ า ที่ ค นใดคนหนึ่ ง ให้ รั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ าสิ น ไหมทดแทนให้ แ ก่ ต นโดยสิ้ น เชิ ง
หรือโดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก แต่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหน่วยงาน
ของรัฐจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเสร็จสิ้นเชิง
2.1.1.2 กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก
กรณีที่การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ ว่าการละเมิ ดนั้นจะเป็นการกระท าในการดาเนินชีวิตส่วนตัวหรือว่าเป็นการกระท าในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ แต่ก ารกระทานั้นมิใช่การกระทาในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ผู้นั้นต้องรับผิดในผล
แห่งละเมิ ดนั้นเป็นการเฉพาะตัว ผู้เสียหายจึงต้องฟ้องให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
โดยตรง ไม่อาจฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ได้
แต่ห ากเป็นกรณีที่ก ารกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ นั้นเป็นการกระท า
ในการปฏิบั ติห น้าที่ เจ้ าหน้าที่ ก็ ยัง คงต้องรับ ผิดในผลแห่ง ละเมิ ดนั้ นในทางส่วนตัว แต่น อกจาก
ผู้เสียหายจะฟ้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรงแล้ว ยังอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ให้ร่วมรับ ผิดดังกล่าวกั บเจ้าหน้าที่ด้วย และเมื่ อหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้เสียหายไปแล้วย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่เจ้าหน้าที่ได้ในภายหลัง
กรณีที่เจ้าหน้าที่หลายคนร่วมกันทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่
เหล่านั้น ต้อ งร่วมกั นรับ ผิดในผลแห่ งละเมิ ดนั้น ตามความในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์
มาตรา 4324 ผู้เสียหายจึง อาจฟ้ อ งเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะที่
4

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 432
“ถ้าบุ คคลหลายคนก่ อ ให้เ กิ ด เสีย หายแก่ บุค คลอื่น โดยร่วมกั น ท าละเมิ ด ท่ านว่าบุ คคล
เหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึง
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เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็นลูกหนี้ร่วม กล่าวคือจะฟ้องเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งให้รับ ผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ตนโดยสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก แต่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นยังคงต้องผูกพัน
อยู่ทั่วทุกคนจนกว่าผู้เสียหายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเสร็จสิ้นเชิง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 2915 นอกจากนั้นผู้เสียหายยังอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่
เหล่านั้นได้ด้วย และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว หน่วยงานของรัฐ
ย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้ในภายหลังในฐานะที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็นลูกหนี้ร่วม
ของตนเช่นกัน6
ซึ่งการนาประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด มาปรับใช้
กั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ในกรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ก ระท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
บุคคลภายนอกนั้น จะเห็นว่ าหน่วยงานของรัฐซึ่งประกอบด้ วยกระทรวง ทบวง กรม ส่ วนราชการ
ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น และมี ฐ านะเป็ น กรม ฯลฯ และครอบคลุ ม ไปถึ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ตั้ ง ขึ้ น โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก านั้ น ในแต่ ล ะหน่ ว ยงานจะประกอบไปด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่
หลายประเภท ทั้ ง ที่เป็ นข้ าราชการ ลูกจ้ าง พนัก งาน รัฐวิสาหกิจ กรรมการรัฐวิส าหกิจ ผู้ ว่าการ
รัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การจะนาประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์มาใช้บังคับ กับการกระทาละเมิ ด
ของบุคคลในฐานะดังกล่าวจึงใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี7้

กรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจาพวกที่ทาละเมิดร่วมกันนั้น คนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วย
อนึ่งบุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทาละเมิด ท่านก็ให้ถือว่าเป็นผู้กระทาละเมิด
ร่วมกันด้วย
ในระหว่างบุคคลทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น ท่านว่าต่างต้องรับผิด
เป็นส่วนเท่า ๆ กัน เว้นแต่โดยพฤติการณ์ ศาลจะวินิจฉัยเป็นประการอื่น”
5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 291
“ถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทาการชาระหนี้โดยทานองซึ่งแต่ละคนจาต้องชาระหนี้สิ้นเชิงไซร้
แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชาระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียว (กล่าวคือลูกหนี้ร่วมกัน) ก็ดี เจ้าหนี้
จะเรียกชาระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก แต่ลูกหนี้ทั้งปวง
ก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชาระเสร็จสิ้นเชิง”
6 วรพจน์ วิ ศ รุ ต พิ ช ญ์ ‘กฎหมายว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ าหน้ า ที่ ’ (2541) 2
วารสารนิติศาสตร์ 366, 369-370.
7 สมลักษณ์ จันทรังษี (เชิงอรรถ 3) 80-82.
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(1) กรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทาละเมิดอยูใ่ นหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
กรณี เจ้าหน้าที่ นั้นมีฐานะเป็นลูกจ้าง นอกจากผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรงแล้ว ยังอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
ในฐานะนายจ้างให้ร่วมรับ ผิด ดั ง กล่าวกั บ เจ้าหน้าที่ ได้ ด้วย ตามความในประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์มาตรา 4258 และเมื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้เสียหายไปแล้ว ส่วนราชการย่อ มมี สิท ธิที่ จ ะไล่ เบี้ยเอาแก่ เจ้ าหน้าที่ ได้ในภายหลัง ตามความใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4269
กรณี เจ้าหน้าที่ นั้นมีฐานะเป็นข้าราชการ ผู้ เสียหายอาจฟ้องเจ้ าหน้าที่
ผู้นั้นให้รับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนได้โดยตรง แต่เนื่องจากข้าราชการมิใช่ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการและส่วนราชการก็มิใชนายจ้างของข้าราชการ ดังนั้น ผู้เสียหายจึงไม่อาจอาศัยสิทธิ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 ฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการให้ร่วม
รับผิดดังกล่าวกั บเจ้าหน้าที่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ เสียหายก็ ยังอาจฟ้ องหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่ วนราชการ
ให้ร่วมรับผิดดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ได้โดยอาศัยสิทธิตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
76 วรรคแรก 10 และเมื่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ แ ก่ ผู้ เ สี ย หายไปแล้ ว
ส่วนราชการย่อ มมี สิทธิที่ จะไล่เบี้ยเอาแก่เจ้ าหน้าที่ ได้ในภายหลัง ตามความในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตราเดียวกัน

8

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425
“นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้น”
9 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 426
“นายจ้างซึ่งได้ ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ บุคคลภายนอกเพื่อละเมิ ดอัน ลูก จ้างได้ท านั้ น
ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น”
10 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76 วรรคแรก
“ถ้าการกระท าตามหน้าที่ ของผู้แทนของนิติบุค คลหรือผู้มี อานาจท าการแทนนิติบุคคล
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น นิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย”
“ถ้าการกระท าตามหน้าที่ ของผู้แทนของนิติบุค คลหรือผู้มี อานาจท าการแทนนิติบุคคล
เป็ น เหตุให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่ บุค คลอื่ น นิ ติบุ ค คลนั้น ต้ องรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่าสิ น ไหมทดแทนเพื่ อ
ความเสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย”
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(2) กรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทาละเมิดอยู่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ที่ตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
กรณีเจ้าหน้าที่นั้นมีฐานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีฐานะเป็นลูกจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจ นอกจากผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้นั้นให้รับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนได้โดยตรงแล้ว
ยังอาจฟ้องรัฐวิสาหกิจในฐานะนายจ้างให้ร่วมรับผิดดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ได้ด้วย ตามความในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 425 และเมื่อรัฐวิสาหกิจได้ชดใช้ค่าาสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว
รัฐวิสาหกิ จ ย่อ มมี สิท ธิที่ จ ะไล่ เบี้ยเอาแก่ เจ้าหน้าที่ ได้ ในภายหลัง ตามความในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 426
กรณี เจ้ าหน้ า ที่ นั้ น มี ฐ านะเป็ น กรรมการรั ฐวิ ส าหกิ จ ผู้ ว่ าการหรื อ
ผู้อานวยการ รัฐวิสาหกิ จ ผู้ เสียหายอาจฟ้ องเจ้ าหน้าที่ ผู้ นั้นให้ รับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนได้ โดยตรง
แต่ เนื่ องจากกรรมการรั ฐสาหกิ จ ผู้ ว่ าการหรือผู้ อ านวยการรั ฐวิ สาหกิ จมิ ใช่ ลู กจ้ างของรั ฐวิสาหกิ จ
และรัฐวิสาหกิจก็มิใช่นายจ้างของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ ว่าการหรือผู้อานวยการรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น
ผู้เสียหายจึงไม่ อาจอาศัยสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์มาตรา 425 ฟ้องรัฐวิสาหกิ จ
ให้ ร่วมรับ ผิดดังกล่ าวกั บ เจ้ าหน้าที่ ได้อย่างไรก็ ตาม เนื่องจากกรรมการรัฐวิส าหกิ จ ผู้ ว่าการหรือ
ผู้อานวยการรัฐวิส าหกิ จมี ฐานะเป็ นผู้ แทนของรัฐวิส าหกิจ ซึ่งเป็ นนิติบุคคลผู้ เสียหาย จึงอาจฟ้ อ ง
รัฐวิสาหกิจให้ร่วมรับผิดดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ได้โดยอาศัยสิทธิตามความในประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ มาตรา 76 วรรคแรก และเมื่อรัฐวิสาหกิจได้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว
รัฐวิสาหกิ จย่ อมมี สิทธิที่ จะไล่ เบี้ ยเอาแก่ เจ้ าหน้าที่ ได้ ในภายหลัง ตามความในประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์มาตราเดียวกัน
2.1.2 หลังมีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เจตนารมณ์ ข อง พ.ร.บ. ความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด ฯ ปรากฏอยู่ ในหมายเหตุ
ท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้
“เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญั ติฉบับ นี้ คือ การที่ เจ้าหน้าที่ ดาเนิน
กิ จ การต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น หาได้ เ ป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ อั น เป็ น การเฉพาะตั ว ไม่
การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหาย
แก่ เอกชนเป็ น ไปตามหลั ก กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์จึ ง เป็ น การ
ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เจ้า หน้าที่จะต้องรับผิดในการกระทาต่างๆ เป็นการเฉพาะตัว
เสมอไป เมื่อ การที่ ทาไปทาให้ห น่วยงานของรัฐต้องรับ ผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้อง
ไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ เต็ม จ านวนนั้น ทั้ ง ที่ บ างกรณีเกิ ดขึ้น โดยความไม่ ตั้งใจหรือความผิดพลาด
เพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น ยังมีการนาหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่ง
มาใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระทาของเจ้าหน้าที่ผู้อื่นด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมาย
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แต่จะได้เงินครบโดยไม่คานึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
แก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนกาลังขวัญในการทางานของเจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็น
ปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจดาเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบ
ที่จะเกิดแก่ตน อนึ่ง การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทางานของเจ้า หน้าที่ยังมีวิธีการ
ในการบริหารงานบุคคลและการดาเนินการทางวินัยกากับดูแลอีกส่วนหนึ่งอันเป็นหลักประกันมิให้
เจ้าหน้ าที่ ท าการใดๆ โดยไม่ ร อบคอบอยู่แล้ ว ดัง นั้ น จึง สมควรก าหนดให้เจ้ าหน้ าที่ ต้อ งรับ ผิ ด
ทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทาเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิด
ความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นา
หลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของรัฐ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ”
จากเหตุผลดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาความไม่ เหมาะสม ไม่ เป็ นธรรมที่ มี อยู่ ในเรื่ องความรั บผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่
ในระบบกฎหมายไทย ซึ่งส่งผลมาจากในอดีตที่ประเทศไทยยังคงนาบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาใช้ บั งคั บกั บความรั บผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ ทั้ งที่ มี ลั กษณะเฉพาะ
แตกต่างกั น และอี กประการหนึ่ งก็ เพื่อให้สามารถคุ้ มครองเจ้าหน้ าที่ ผู้ปฏิ บัติ งานให้ แก่ หน่วยงานของรัฐ
ให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย ซึ่งท้ายที่ สุดแล้วก็ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของรั ฐด้ วย ดั งนั้ น การบั งคั บใช้ และการตี ความกฎหมายดั งกล่ าวจึ งต้ องค านึ งถึ งภาพรวมทั้ งระบบ
ประกอบกัน11 โดยกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้าที่ได้วางหลักการใหม่ ให้ หน่วยงาน
ของรัฐรับผิดในผลแห่งละเมิดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทา
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก หรือกรณีเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ การใช้สิทธิไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐก็เฉพาะแต่ การกระท าละเมิดที่ เกิ ดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เท่านั้น สาหรับผู้เสียหายเองก็เพิม่ ช่องทางการเยียวยาในเรือ่ งการชดใช้คา่ สินไหมทดแทน เช่น การยื่น
คาร้องขอให้หน่วยงานของรัฐ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือไปจากการยื่นฟ้องต่อศาล จึงเห็นได้ว่า
พระราชบัญ ญั ตินี้ มี เจตนารมณ์ ที่ จ ะแก้ ไขข้ อบกพร่ องอัน เนื่องจากการน าเอาประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิ ชย์ ลัก ษณะละเมิ ดมาใช้ บั ง คับ กั บ ความรับ ผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้าที่ โดยแยก
การกระท าละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ อ อกเป็ น 2 กรณี ได้ แ ก่ กรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ระท าละเมิ ด

11

มนัส แจ่ม เวหา, ‘การพั ฒ นาเกี่ ยวกั บ ความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ’ (เอกสาร
วิชาการส่วนบุคคล หลัก สูตรผู้บ ริห ารกระบวนการยุติธรรมระดับ สูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 11 วิท ยาลัย
ยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม 2551) 10-11.
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ต่อบุคคลภายนอก และกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีสาระสาคัญพอสรุป
ได้ดังนี12้
2.1.2.1 กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ร.บ. ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ฯ มาตรา 10 บั ญ ญั ติ ว่ า “ในกรณี ที่
เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกั ด
หรือไม่ ถ้าเป็นการกระทาในการปฏิบัติห น้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นา
บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 8 มาใช้ บั งคั บ โดยอนุ โลม แต่ ถ้ ามิ ใช่ ก ารกระท าในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ให้ บั ง คั บ
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ” ซึ่งได้แยกการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่
ต่อหน่วยงานของรัฐออกเป็นสองกรณี คือ กรณีที่การละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐที่มิใช่
การกระทาในการปฏิบัติหน้าที่ กับกรณีที่การละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐเป็นการกระทา
ในการปฏิบัติหน้าที่
(1) ในกรณี ที่ ก ารละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มิ ใ ช่
การกระทาในการปฏิบัติหน้าที่นั้น พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 10 บัญญัติว่า “ให้บังคับ
ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ” ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่ ผู้ท าละเมิดต้องรับ ผิดในผล
แห่ งละเมิ ดนั้ นเสมอ โดยหน่วยงานของรัฐย่อมมี สิท ธิเรียกร้องให้ เจ้าหน้าที่ ผู้นั้นชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ตนเต็ม จานวนของความเสียหายที่ เจ้าหน้าที่ ผู้นั้นก่ อให้เกิ ดขึ้นแก่ ตนตามบทบัญ ญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หลายคนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
โดยร่วมกันทาละเมิด เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น
ให้แก่ห น่วยงานของรัฐ ดังนั้น จึงอาจเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นรับผิดชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทน
ในฐานะที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็น “ลูกหนี้ร่วม” ของตนกล่าวคือจะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนโดยสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก และเจ้าหน้าที่
เหล่านั้นยังคงต้องรับผิดอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหน่วยงานของรัฐจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเสร็จสิ้นเชิง
(2) ในกรณี ที่ การละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่ ต่ อหน่ วยงานของรั ฐเป็ นการกระท า
ในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 10 บัญญัติว่า “การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากเจ้าหน้าที่ให้นาบทบัญญัติมาตรา 813 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ดังนั้น กรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐ
จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่ เพียงใด ต้องแยกพิจารณาดังต่อไปนี้

12

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ (เชิงอรรถ 6) 373-375.
13 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8
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ถ้าเจ้าหน้าที่กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อธรรมดา
หน่วยงานของรัฐที่ได้รบั ความเสียหายไม่อาจเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนได้เลย
ถ้าเจ้าหน้าที่กระทาการในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนได้ แต่อย่างไรก็ตามในการเรียกร้องนั้นหน่วยงานของรัฐต้องคานึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมิต้องให้ใช้เต็มจานวน
ความเสียหายก็ได้
ถ้าเจ้าหน้าที่กระทาการในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ประกอบกับมีความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการ
ด าเนิ นงานส่ วนรวม หน่ วยงานของรั ฐมี สิ ท ธิ เรี ยกให้ เจ้ าหน้ าที่ ชดใช้ ค่ าสิ นไหมทดแทนได้ เฉพาะ
เพื่อความเสียหายที่เกิ ดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ เท่านั้น ไม่มี สิท ธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่ อความเสียหายที่ เกิ ดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
หรือระบบการดาเนินงานส่วนรวม กล่าวคือ ต้องหัก ส่วนความรับผิดดังกล่าวออกจากความรับผิด
ของเจ้าหน้าที่
ถ้าความเสียหายเกิดจากการทีเ่ จ้าหน้าที่หลายคนกระทาการในการปฏิบัติ
หน้าที่ หน่ วยงานของรัฐที่ ได้ รับ ความเสียหายจะใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ เหล่านั้ นรับผิด ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ ตนในฐานะที่ เจ้าหน้ าที่ เหล่านั้น เป็นลูก หนี้ร่วมของตนไม่ ได้ ต้องใช้สิท ธิ
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นตามสัดส่วนแห่งความผิดของตน
“ในกรณี ที่ ห น่ วยงานของรั ฐต้ องรั บ ผิดใช้ค่ าสิ นไหมทดแทนแก่ ผู้ เสี ยหายเพื่ อ การละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
แก่ ห น่ วยงานของรั ฐได้ ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ ได้ ก ระท าการนั้ น ไปด้ วยความจงใจหรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ
อย่างร้ายแรง
สิ ท ธิ เ รี ย กให้ ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ ง จะมี ได้ เ พี ย งใดให้ ค านึ ง ถึ ง ระดั บ
ความร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจานวน
ของความเสียหายก็ได้
ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดาเนินงาน
ส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย
ในกรณี ที่ ก ารละเมิ ดเกิ ดจากเจ้าหน้าที่ ห ลายคน มิ ให้นาหลัก เรื่องลูก หนี้ร่วมมาใช้บัง คับ
และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น”
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2.1.2.2 กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก
(1) กรณี เจ้าหน้าที่ ต้องรับ ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ ผู้เสียหาย
แต่เพียงผู้เดียว
การกระท าละเมิ ด ของเจ้ าหน้ าที่ มิ ใช่ ก ารกระท าในการปฏิ บัติ ห น้ าที่
กล่าวคือ เป็นการกระทาในฐานะเป็นคนธรรมดาในการดาเนินชีวิตส่วนตัว หรืออาจเป็นการกระทา
ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่แต่การกระทานั้นมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
การกระท าละเมิ ด ของเจ้ าหน้าที่ เป็ นการกระท าในการปฏิบั ติห น้าที่
โดยเจ้าหน้าที่นั้นได้กระทาไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) กรณีหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดอยู่ในสังกัดต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแต่เพียงผู้เดียว ได้แก่ กรณีที่การกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่
เป็นการกระท าในการปฏิบัติห น้าที่ และเจ้าหน้าที่ ได้กระทาการนั้นไปด้วยความประมาทเลินเล่อ
ธรรมดา ตาม พ.ร.บ. ความรับ ผิดทางละเมิดฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้
ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้”
(3) กรณีที่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผทู้ าละเมิดอยู่ในสังกัด
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผเู้ สียหายโดยเฉลีย่ กันตามสัดส่วนแห่งความผิดของตน ได้แก่ กรณีที่
ความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุสองประการประกอบกัน คือ การที่เจ้าหน้าที่กระทาการในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงประการหนึ่ง และความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดาเนินงานส่วนรวมอีกประการหนึ่ง
ในกรณีที่ก ารละเมิด ของเจ้าหน้าที่เป็ นการกระท าในการปฏิบัติห น้ าที่
เมื่อได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิ
ไล่เบี้ยเอาแก่อีกฝ่ายหนึ่งได้ แล้วแต่กรณี ดังนี้14
กรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ได้ ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหม ทดแทน ให้ แก่ ผู้ เ สี ย หาย
หากเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว แต่กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดนั้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อธรรมดา
หรือกรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ต้อ งร่ วมรั บ ผิ ด เนื่ อ งจากการละเมิ ดเกิ ด จากความผิ ด หรือความบกพร่ อ งของหน่ วยงานของรั ฐ
หรือระบบการดาเนินงานส่วนรวม เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วก็มีสิทธิ

14

สมลักษณ์ จันทรังษี (เชิงอรรถ 3) 83-84.
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ไล่เบี้ยเอาแก่หน่วยงานของรัฐได้เต็มจานวนหรือแต่เพียงบางส่วนแห่งค่าสินไหมทดแทนที่ ตนได้ชดใช้
ให้แก่ผู้เสียหายไป
กรณี ที่หน่ วยงานของรัฐได้ ช ดใช้ ค่า สินไหมทดแทนให้ แก่ผู้ เสีย หาย
เมื่อหน่ วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเพื่อการกระท าละเมิดที่เจ้าหน้าที่ได้
กระทาไปในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดนั้น
เพราะได้ กระท าในการปฏิบัติห น้ าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ ออย่างร้ายแรง หรือเห็ นว่ า
เจ้าหน้าที่ตอ้ งร่วมรับผิดด้วย เพราะความเสียหายดังกล่าวนั้นแม้จะเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดาเนินงานส่วนรวมก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้กระทาด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทาให้เกิดความเสียหาย หน่วยงานของรัฐย่อมมีสิทธิ
ไล่ เบี้ ยเอาแก่ เจ้ าหน้ าที่ ได้ เต็ม จ านวนหรือ แต่ บ างส่ วนแห่ ง ค่ าสิน ไหมทดแทนที่ ตนได้ ชดใช้ ให้ แก่
ผู้เสียหายไปแล้ว โดยในกรณีที่ก ารละเมิดเกิดจากเจ้ าหน้ าที่หลายคน หน่ วยงานของรัฐซึ่งได้ ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วจะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นในฐานะที่เจ้าหน้าที่
เหล่านั้นเป็นลูกหนี้ร่วมมิได้ โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
2.2 ประเภทของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2.2.1 เจ้าหน้าที่กระทาในการปฏิบัติหน้าที่
2.2.1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
การใช้อานาจตามกฎหมาย เป็นถ้อยคาตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ) 15
ถ้าตีความตามตัวอักษรแล้วจะกว้างมาก กล่าวคือ “อานาจตามกฎหมาย” หมายถึง อานาจใดก็ได้
“หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ” หมายถึง หน้าที่ใดก็ได้ แต่ซึ่งเมื่อได้คานึงถึงเจตนารมณ์
ของการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นใช้บังคับเห็นได้ว่า กฎหมายมีความประสงค์จะให้ศาลปกครอง
15

พระราชบั ญ ญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542
(พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
“ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคาสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้...
(3) คดีพิ พ าทเกี่ยวกั บ การกระท าละเมิ ดหรือความรับ ผิดอย่างอื่นของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือ เจ้า หน้ า ที่ ข องรัฐ อั น เกิ ด จากการใช้ อ านาจตามกฎหมาย หรือ จากกฎ ค าสั่ ง
ทางปกครอง หรือ คาสั่ งอื่ น หรือ จากการละเลยต่ อหน้ าที่ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ องปฏิบั ติ
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร”
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พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อพิ พาทอันเนื่องมาจากการที่ หน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจทางปกครองออกกฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือ เนื่องมาจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ทางปกครองตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็น
ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญ ญาทางปกครอง เป็นส าคัญ ดังนั้น การใช้อานาจตามกฎหมายออกกฎ คาสั่ง
หรือการกระทาอื่น ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงหมายถึง การใช้
อานาจทางปกครอง และการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดัง กล่าวล่ าช้าเกิ น สมควรในบทบั ญ ญั ติ แห่ งกฎหมายดัง กล่าว จึง หมายถึง การละเลยต่อ หน้ าที่
ทางปกครองตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ต้อ งปฏิ บัติ ห รือ ปฏิ บั ติห น้าที่ ดัง กล่ าวล่าช้าเกิ นสมควร 16
ซึ่งอานาจทางปกครอง ที่ เป็นอ านาจบังคับการเหนือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นอานาจตามกฎหมายระดับ
พระราชบัญ ญัติที่ ให้ไว้แก่ ฝ่ายปกครองเพื่อดาเนินการกั บ บุคคลอื่นให้ต้องได้รับ ผลทางกฎหมาย
อย่างหนึ่ งอย่างใดโดยเฉพาะเจาะจงตามที่ก ฎหมายในเรื่องนั้นกาหนดไว้ อันมี ลักษณะเป็นอานาจ
ของรัฐที่มีอยู่เหนือเอกชน และผู้ที่อยู่ในบังคับของการใช้อานาจประเภทนี้จะต้องได้รับผลกระทบต่อ
สิท ธิป ระโยชน์ห รือ รับ ภาระหน้าที่ อย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายนั้นเสมอ ตัวอย่างเช่น อานาจ
ของเจ้าหน้าที่เวนคืนในการเข้าไปส ารวจที่ดินที่อยู่ในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ ดิน
ในบริเวณที่ ที่จะเวนคืน อานาจของเจ้าพนักงานท้ องถิ่นในการดาเนินการรื้อถอนอาคารที่ ก่อสร้าง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อานาจของผู้อานวยการทางหลวงในการรื้อถอน ทาลาย หรือขนย้ายสิ่งที่
ติดตั้ง แขวน วาง หรือกองอยู่ในเขตทางหลวง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตราย
แก่ยานพาหนะ หรือทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง เป็นต้น ซึ่งเป็นอานาจของรัฐที่มีอยู่เหนือ
ฝ่ายเอกชนในทานองเดียวกับอานาจในการออกกฏ การออกคาสั่งทางปกครอง หรือการออกคาสั่งอื่นใด
เพื่อบังคับให้เอกชนต้องกระท าการหรืองดเว้นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ในอานาจที่มี อยู่แต่เฉพาะ
ฝ่ายรัฐเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ในกรณีที่มีการกระทาละเมิดเกิดขึ้นจากการใช้อานาจในประเภทนี้ เช่น
เจ้าพนัก งานท้ อ งถิ่ นเข้าจัดการรื้อ ถอนอาคารที่ ก่ อ สร้างโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมายแล้วก่ อ ให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่ อ าคารในส่วนที่ ก่ อสร้างโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย การกระท าละเมิ ดดัง กล่าว
ย่อมเป็นผลโดยตรงของการใช้อานาจตามกฎหมายในเรื่องนั้น โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้อานาจรัฐ
ที่มีอยู่เหนือฝ่ายเอกชนเป็นองค์ประกอบในการทาละเมิดรวมอยู่ด้วย กรณีจึงเป็นการกระทาละเมิด
โดยที่ฝ่ายปกครองมี ฐานะทางกฎหมายที่สูงกว่าฝ่ายเอกชน เนื่องจากมี อานาจตามกฎหมายที่ จ ะ
16 วรพจน์

วิศรุตพิ ชญ์ , รวมข้อเขียนเกี่ยวกับ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง
(พิมพ์ครั้งที่ 1, วิญญูชน 2565) 145-146.
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ดาเนิ นการในเรื่ อ งนั้ น กั บ ฝ่า ยเอกชนได้ ไม่ ได้ เป็ น การกระท าละเมิ ดในระหว่ างบุ คคลที่ มี ฐานะ
ทางกฎหมายเท่าเทียมกันแต่อย่างใด ความรับผิดของฝ่ายปกครองในกรณีนี้จึงเป็นความรับผิดเกี่ยวกับ
การกระทาละเมิดอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือที่เรียกว่า คดีละเมิดทางปกครอง ซึ่งอยู่
ในเขตอานาจพิจารณาของศาลปกครองซึง่ ใช้หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดี
2.2.1.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้อานาจตามกฎหมาย
การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้อานาจตามกฎหมายนั้น เป็น การ
กระทาของเจ้าหน้าที่ในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติการทางปกครอง อันเป็นการกระทาในทางกายภาพ
เพื่อจัดทาบริการสาธารณะที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนให้สาเร็จลุล่วงไปตามภาระหน้าที่
โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือสร้างภาระหน้าที่แก่บุคคลอื่น
โดยเฉพาะเจาะจง รวมทั้งไม่มี การบังคับให้ฝ่ายเอกชนต้องกระทาการหรืองดเว้น กระท าการอย่างใด
เพื่อประโยชน์ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วย เพียงแต่มุ่งต่อการก่อให้เกิดหรือรักษาประโยชน์สาธารณะ
เป็นสาคัญ กล่าวคือ ไม่ได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้อานาจรัฐที่มีอยู่เหนือฝ่ายเอกชนเป็นองค์ประกอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีจึงเป็นการกระทาโดยที่ฝ่ายปกครองไม่ได้มีฐานะทางกฎหมายที่สูงไปกว่า
ฝ่ายเอกชน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการกระทาในระหว่างบุคคลที่มีฐานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน
ตัวอย่างเช่น กรณี ที่ ก ารรถไฟแห่ งประเทศไทยให้ บ ริก ารขนส่งสิ นค้าและผู้ โดยสารโดยทางรถไฟ
การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคผลิตน้าสะอาดเพื่อจาหน่ายแก่ประชาชน องค์การ
ส่ง เสริม กิ จ การโคนมแห่ง ประเทศไทยผลิ ตและจ าหน่ ายน้านม กรมทางหลวงในการดูแลรัก ษา
ทางหลวงและสะพาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยดูแลรักษาทางพิเศษให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสม
แก่ ก ารใช้ ง าน เทศบาลจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอย กรุ ง เทพมหานครดู แ ลรั ก ษาที่ ส าธารณะบริ เ วณ
สนามหลวง เป็นต้น
การกระทาของเจ้าหน้าที่ ในลัก ษณะที่ เป็นการปฏิบัติการทางปกครอง
ย่อมมี ความแตกต่างจากการกระท าที่ เป็น การใช้อานาจตามกฎหมาย เพราะการกระท าโดยการ
ใช้อานาจตามกฎหมายนั้น กฎหมายย่อมเป็นทั้ง แหล่ง ที่ม า และเป็นข้อจ ากั ด กล่าวคือเจ้าหน้าที่
ที่ ก ระท าการโดยใช้อ านาจจะกระท าการให้ ก ระทบต่ อสิ ท ธิ ของประชาชนได้ก็ ต่อ เมื่ อ กฎหมาย
ให้อานาจ และกระท าได้เพี ยงในขอบเขตจากัดที่ กฎหมายก าหนดเท่ านั้น 17 กล่าวคือ โดยหลัก จะ
กระท าไม่ ไ ด้ เว้ น แต่ มี ก ฎหมายให้ ก ระท าได้ แต่ ก ารกระท าของเจ้ า หน้ า ที่ ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น
การปฏิบัติก ารทางปกครองซึ่ง ไม่แตกต่างจากเอกชนนั้น มี ลักษณะตรงกั นข้าม คือ โดยหลักแล้ว
17

สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง
(จิรรัชการพิมพ์ 2543) 133.
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กระทาการใดๆ ได้อย่างอิสระ เว้นแต่กิจการบางอย่างที่กฎหมายห้าม ดังนั้น เมื่อใดที่เจ้าหน้าที่กระทาการ
โดยไม่ ต้ อ งอาศัย อ านาจตามกฎหมาย และไม่ มี ข้อ จ ากั ด ทางกฎหมายยิ่ ง กว่าเอกชนทั่ วไปแล้ ว
การกระทานั้นควรต้องอาศัยหลักความรับผิดตามกฎหมายเอกชนมาพิจารณา
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีนี้จึงเป็นความรับผิดเกี่ยวกับการกระทา
ละเมิดทางแพ่งตามหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดในทางแพ่งโดยทั่วไป หรือที่เรียกว่า คดีละเมิดทางแพ่ง
ซึ่งอยู่ในเขตอานาจพิจารณาของศาลยุติธรรมซึ่งใช้หลักกฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่งในการ
พิจ ารณาและวินิจ ฉัยคดี แต่ ทั้ ง นี้ เมื่ อ เป็น การกระท าละเมิ ดในปฏิบั ติห น้าที่ เจ้าหน้าที่ จึง ได้ รับ
การคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ ด้วย
2.2.2 เจ้าหน้าที่กระทาในฐานะส่วนตัว
การที่เจ้าหน้าที่กระทาในฐานะส่วนตัวนั้น แบ่งเป็น 2 ประการ คือ
2.2.2.1 เจ้าหน้ าที่ ก ระท าในฐานะส่วนตัว ในเชิง เนื้อหา กล่าวคือ เป็ น กรณี ที่
เจ้าหน้าที่ดาเนินการใด ๆ ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์
ส่วนตัวเฉี่ยวชนรถของผู้อื่นในระหว่างที่ตนเองอยู่ระหว่างได้รับอนุญาตให้ลาพัก หรือเจ้าหน้าที่ทาร้าย
ผู้อื่น ซึ่งกรณีนี้เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในผลแห่งความเสียหายนั้นเป็นการเฉพาะตัวตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ 18 ซึ่งคดีอยู่ในเขตอานาจพิจารณาของศาลยุติธรรม
และใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการพิจารณาเช่นเดียวกับกรณีที่เอกชนเป็นผู้กระทาละเมิด
2.2.2.2 เจ้า หน้ าที่ ก ระท าในฐานะส่ วนตั วในเชิง จิ ต ใจ กล่ าวคื อ เป็ น กรณี ที่
เจ้าหน้าที่กระทาในขอบเขตอ านาจหน้าที่ แต่การกระทาละเมิดสามารถแยกออกได้จากการปฏิบัติหน้าที่
คือเจ้าหน้าที่จงใจกระท าละเมิด กระทาไปด้วยเจตนาร้าย หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เช่น
เจ้าหน้าที่ ยักยอกเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริก ารชาระให้แก่ห น่วยงาน การที่ตารวจใช้ก าลังทาร้าย
ผู้ถูกจับโดยเขาไม่ได้ต่อสู้แต่อย่างใด เป็นกรณีที่ต้องมาพิจารณาถึงมูลเหตุจูงใจหรือเจตนาของเจ้าหน้าที่
ว่ า เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตั ว เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจของตั ว เจ้ า หน้ า ที่ เ อง ไม่ ใ ช่
เพื่อประโยชน์ของรัฐ ซึ่งในกรณีนี้ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ ยังคงถือว่าเป็นการที่ เจ้าหน้าที่
กระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว19 กาหนดให้
18

พระราชบัญ ญั ติความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (พ.ร.บ. ความรับ ผิด
ทางละเมิดฯ) มาตรา 6
“ถ้ า การกระท าละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ มิ ใช่ ก ารกระท าในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เจ้ า หน้ า ที่
ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้อง
หน่วยงานของรัฐไม่ได้”
19 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
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หน่วยงานของรัฐต้อ งรับผิดต่อ ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิด ซึ่ง ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้ องเจ้าหน้าที่ ไม่ ได้ กล่าวคือให้ห น่วยงานของรัฐรับ ผิดไปก่ อน และหาก
ปรากฏต่อมาว่าเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐ
ก็ มี สิ ท ธิ เรี ย กให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ท าละเมิ ดชดใช้ ค่ าสิ น ไหมทดแทนดั งกล่ าวแก่ ห น่ วยงานของรั ฐได้
ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ 20 อันถือเป็นการให้เจ้าหน้าที่รับผิด
เป็นการส่วนตัวเช่นกัน โดยคดีจะอยู่ในเขตอานาจศาลใดขึ้นอยู่กับว่าใช้อานาจตามกฎหมายหรือไม่
ถ้าเป็นการปฏิบัติห น้าที่ โดยใช้อ านาจตามกฎหมายคดีก็ จะอยู่ในอานาจของศาลปกครอง ถ้าไม่ใช่
การใช้อานาจตามกฎหมายคดีก็จะอยู่ในอานาจของศาลยุติธรรม โดยอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดฯ เช่นเดียวกัน
อันจะกล่าวได้ว่า พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของไทยนั้น แยกความรับผิดจาก
การที่เจ้าหน้าที่กระทาในฐานะส่วนตัวในเชิงเนื้อหาออกมาชัดเจนว่าเป็นการกระทาละเมิดที่ไม่ได้เกิ ด
จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่รับผิดเป็นการส่วนตัว ต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม และอยู่ภายใต้
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ส่วนกรณีที่ ความรับ ผิดของเจ้าหน้าที่ กระท าในฐานะส่วนตัว
ในเชิงจิตใจนั้นพระราชบัญญัติไม่ได้แยกออกมาชัดเจน กล่าวคือ ถือว่าเป็นการกระทาละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ให้ฟ้องหน่วยงานของรัฐรับผิด ซึ่งหากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐก็ไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณา พ.ร.บ.
ความรับ ผิดทางละเมิ ดฯ แล้ว เป็นที่ เข้าใจได้ว่า ความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ จากกระท า
ในฐานะส่วนตัวนั้น หมายถึงเพียงการที่เจ้าหน้าที่กระทาในฐานะส่วนตัวในเชิงเนื้อหาเท่านั้น

“หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผูเ้ สียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าทีข่ องตนได้กระทาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่
ไม่ได้”
20 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 8 วรรคหนึ่ง
“ในกรณีที่ ห น่วยงานของรัฐต้องรับ ผิดใช้ค่าสิน ไหมทดแทนแก่ ผู้เสียหายเพื่อการละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
แก่ ห น่ ว ยงานของรัฐ ได้ ถ้ าเจ้ า หน้ าที่ ได้ ก ระท าการนั้ น ไปด้ วยความจงใจหรือ ประมาทเลิ น เล่ อ
อย่างร้ายแรง”
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บทที่ 3
ข้อความคิดว่าด้วยระบบศาลกับเขตอานาจของศาลในการพิจารณาความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย
เมื่อได้ศึกษาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบ
กฎหมายไทยไปแล้ ว ในบทนี้ จ ะกล่ า วถึ ง ข้ อ ความคิ ด ว่ าด้ ว ยระบบศาลกั บ เขตอ านาจของศาล
ในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย โดยจะมุ่งศึกษาระบบศาลของไทย
จากระบบศาลเดี่ ย วสู่ ร ะบบศาลคู่ และเขตอ านาจและวิ ธีพิ จ ารณาคดี ข องศาลปกครองและ
ศาลยุติธรรมในการพิจารณาคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อที่จะนาไป
วิเคราะห์ปัญหาการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในศาลยุติธรรมต่อไป
3.1 ระบบศาลของไทย : จากระบบศาลเดี่ยวสู่ระบบศาลคู่
ในประเทศที่เป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยโดยทั่วไปจะมีการใช้อานาจผ่านองค์กร 3 องค์กร
ที่สาคัญ คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ โดยในการใช้อานาจผ่านองค์กรตุลาการนี้
จะมี องค์กรที่ ท าหน้าที่ พิ จ ารณาพิ พากษาอรรถคดีที่ เรียกว่า “ศาล” ในการควบคุม การใช้อานาจ
และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยระบบศาลของแต่ละประเทศอาจแบ่งได้ 2 รูปแบบ
คือประเทศที่ใช้ระบบ “ศาลเดี่ยว” (The single system of court) และประเทศที่ใช้ระบบ “ศาลคู่”
(The dual system of courts) ดังนี้
ระบบศาลเดี่ ย ว คื อ ระบบที่ ให้ ศ าลยุ ติ ธ รรมมี อ านาจหน้ า ที่ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี
ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง โดยให้ผู้พิพากษาซึ่งมีคุณสมบัติและความรู้
ทางกฎหมายเป็นการทั่วไป (Generalist) เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง ระบบนี้ใช้อยู่ในประเทศ
ที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ (Common Law) เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
เหตุผลของระบบศาลเดี่ยวอยู่ที่ว่า บุคคลมีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย และต้อง
ตกอยู่ภายใต้บั ง คับ ของหลัก กฎหมายเดียวกั นและขึ้นศาลเดียวกั น ระบบนี้จึง ไม่ มี ความแตกต่าง
ระหว่างเอกชนกับฝ่ายปกครองซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยถือว่าทั้งเอกชนและ
ฝ่ายปกครองอยู่ภายใต้ก ฎเกณฑ์ อันเดียวกั น จึงต้องถูก พิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็น
ระบบหลักเพียงระบบเดียวที่มีถึงชั้นศาลฎีกาและอยู่ในสังกัดของฝ่ายตุลาการหรือกระทรวงยุติธรรม
ศาลปกครองจึงมิได้แยกออกเป็นเอกเทศ แต่ล้วนอยู่ในระบบศาลยุติธรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งหรือแผนกหนึ่ง
ของศาลยุติธรรม ซึ่งมีอานาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา
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คดีปกครอง หรือคดีประเภทอื่น ผู้พิพากษาคดีปกครองในระบบศาลเดี่ยวนี้จึงมีคุณสมบัติและความรู้
ในทางกฎหมายเป็นการทั่ วไป 1 ตามระบบศาลเดี่ยวถือว่าศาลปกครองชั้นต้นเป็นศาลชานัญ พิเศษ
มีอานาจพิจารณาคดีปกครองเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากศาลชั้นต้นอื่น แต่มีศาลยุติธรรมสูงสุด
หรือศาลฎีกาท าหน้าที่ควบคุมคาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและศาลล่างทุ กศาล ตามระบบ
ศาลเดี่ยวนี้คู่ความฝ่ายใดที่ไม่พอใจคาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นอาจอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลสู ง
เหมือนกับคู่ความในคดีอื่นๆ
ระบบศาลคู่ คือ ระบบที่ ให้ศาลยุ ติธรรมมีอานาจหน้าที่ พิจารณาวินิจ ฉัยคดีแพ่งและ
คดีอาญาเป็นหลักเท่านั้น ส่วนการพิจารณวินิจฉัยคดีปกครองให้อยู่ในอานาจหน้าที่ของศาลปกครอง
ซึ่ง มี ร ะบบศาลชั้นต้น และศาลสูงสุดของตนเอง มี ร ะบบผู้พิพ ากษาและองค์ ก รบริห ารงานบุ คคล
เป็นเอกเทศต่างหากจากระบบศาลยุติธรรมโดยผู้พิพากษาศาลปกครองจะมีคุณสมบัติเฉพาะและมี
ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายปกครองเป็นพิเศษ ระบบนี้ใช้อยู่ในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย
(Civil Law) เช่น ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อิตาลี เยอรมั น ออสเตรีย สวี่เดน และฟินแลนด์ รวมถึงประเทศไทย
ซึ่งมีการแยกระบบกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนอย่างชัดเจน โดยศาลปกครองจะนากฎหมายมหาชน
มาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง2
ความเหมาะสมของแต่ละประเทศในการเลือกใช้ระบบศาลประเภทใดนั้น จะขึ้นอยู่กับ
ประวัติศาสตร์การพัฒนาการของระบบกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศ โดยประเทศไทยนั้น
เดิมใช้ระบบศาลเดี่ยว แต่ต่อมาก็มีวิวัฒนาการเป็นระบบศาลคู่ ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้
3.1.1 ช่วงที่ประเทศไทยใช้ระบบศาลเดี่ยว
สมั ยระบบศาลเดี่ ยวนั้นนั บ แต่ รัช สมั ยของพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีก ารรวมศาลของกรมมาอยู่ที่ก ระทรวงยุติธรรม ต่อมาได้พัฒ นามาเป็น
ศาลยุติธรรม และมี วิวัฒ นาการจนกลายเป็นระบบศาลเดี่ยวในปี พ.ศ.2434 ภายหลังประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24
มิถุนายน พ.ศ.2475 ได้มีการตราธรรมนูญการปกครองของแผ่นดินสยาม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2475

1

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ศาลปกครองไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบ รูปแบบโครงสร้าง อํานาจ
หน้าที่ และการบริหารงานบุคคลกับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน (พิมพ์ครั้งที่ 1, นิติธรรม
2542) 87-88.
2 อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ, ตอบ 20 คําถามเกี่ยวกับศาลปกครอง เรียนรู้เรื่องศาลปกครอง
อย่างคนธรรมดา (พิมพ์ครั้งที่ 1, วิญญูชน 2540) 15-16.
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โดยมี การบั ญ ญั ติ ไว้ว่ า “อ านาจสู งสุ ดของประเทศ นั้ นเป็ นของราษฎรทั้ งหลาย”3 โดยอ านาจสู งสุ ด
ของประเทศ (อ านาจอธิป ไตย) นั้นแบ่ งออกเป็น 3 อานาจ คือ อานาจนิติบัญ ญัติ อานาจบริห าร
และอานาจตุลาการ ซึ่งอานาจทั้ง 3 อานาจที่เคยรวมศูนย์อยู่ในอานาจของกษัตริย์นั้นได้แยกออกจากกัน
โดยอ านาจนิติบั ญ ญั ติต้อ งรับ ผิดชอบต่อรัฐสภา อานาจบริห ารต้องรับ ผิดชอบต่อคณะรัฐมนตรี
และอานาจตุลาการต้องรับผิดชอบต่อศาล
ในระหว่างที่ ประเทศไทยยังคงใช้ระบบศาลเดี่ยวนั้น ศาลยุติธรรมเป็นองค์ก ร
ที่มีอานาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทั้งสิ้น ซึ่งเอกชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหาย
จากการใช้อานาจของฝ่ายปกครองย่อมมีสิทธิฟ้องร้องฝ่ายปกครองต่ อศาลยุติธรรมได้ แต่เนื่องจาก
ในสมั ย นั้ น ยัง ไม่ มี ก ฎหมายก าหนดรูป แบบของคดีป กครองและวิ ธีพิ จ ารณาคดี ป กครอง ท าให้
ศาลยุติธรรมพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดีระหว่างเอกชนกั บ ฝ่ายปกครองไปตามหลัก เกณฑ์ ในประมวล
กฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น
3.1.2 ช่วงที่ประเทศไทยใช้ระบบศาลคู่
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2540 ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ ในมาตรา 276
ถึงมาตรา 280 ว่า ให้มีศาลปกครองแยกออกเป็นอีกระบบศาลหนึ่ง โดยในมาตรา 276 บัญญัติไว้ว่า
ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการทีม่ ีอานาจหน้าทีพ่ ิจารณาพิพากษาคดีปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
และเพื่อ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จึงได้มี การตรา พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ท าให้ มี ศ าลปกครองแยกต่ างหากจากศาลยุ ติ ธรรม โดยมี อ านาจหน้ าที่ เฉพาะ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองแทนที่ศาลยุติธรรม ระบบศาลในประเทศไทยจึงกลายเป็นระบบ
ศาลคู่นับแต่นั้นมา
ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติเรื่องการแบ่งแยก
เขตอานาจศาลยุติธรรมและศาลปกครองไว้ดังนี้
มาตรา 194 “ศาลยุติธรรมมี อํา นาจพิจ ารณาพิพากษาคดีทั้ งปวง เว้นแต่คดี
ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอื่น
การจั ดตั้ ง วิธี พิ จารณาคดี และการดําเนินงานของศาลยุติ ธรรม
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
มาตรา 197 “ศาลปกครองมี อํ า นาจพิ จารณ าพิ พากษาคดี ป กครอง
อั น เนื่ อ งมาจากการใช้ อํ า นาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือ เนื่ อ งมาจากการดํ าเนิ น กิ จ การ
ทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น
3

ธรรมนูญการปกครองของแผ่นดินสยาม พ.ศ.2475 มาตรา 1
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อานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่ รวมถึง การวินิจ ฉัยชี้ขาด
ขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้นๆ
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดาเนินงานของศาลปกครอง
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
จากบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว พิจารณาได้ว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่กระท า
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าทีน่ ั้น ศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาอาจเป็นศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม
ก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ หากเหตุละเมิดเกิดจากการที่เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิหน้าที่
โดยใช้อานาจทางปกครองคดีก็จ ะอยู่ในอานาจของศาลปกครอง แต่ถ้าไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
อานาจทางปกครองคดีก็จะอยู่ในอานาจของศาลยุติธรรม แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีกรณียกเว้นหลายประการ
ดังจะได้ศึกษาต่อไป
อักขราทร จุฬารัตน4 ได้อธิบายถึงเหตุผลในการจัดตั้งศาลปกครองให้เป็นระบบ
ศาลคู่ซึ่งสามารถสรุปความได้ 2 ประการคือ
ประการแรก เนื่องจากลัก ษณะของคดีป กครองแตกต่างจากคดีแพ่ง ในระบบ
ศาลยุติธรรม เพราะเหตุว่าในคดีแพ่งนั้นข้อพิพาทที่ เกิดขึ้นนั้นเป็นข้อพิพาทระหว่างบุคคลธรรมดา
หรือเอกชนที่มีฐานะเท่าเทียมกันที่ต่างฝ่ายต่างดูแลรักษาผลประโยชน์กันเอง ส่วนคดีปกครองนั้น
เป็นข้อพิพาทที่เกิดจากความแตกต่างกันในระดับของความเกี่ยวพันระหว่างคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐกั บ ราษฎรเป็นกรณี ที่คนหนึ่งดูแลรัก ษาประโยชน์ส าธารณะซึ่งเป็นส่วนรวมกั บ อีกคนหนึ่ง
ซึ่งดูแลรักษาผลประโยชน์ของตัวเอกชนเพราะฉะนั้นลักษณะของคดีปกครองจึงไม่เหมือ นกับคดีแพ่ง
ประการที่ ส อง ลั ก ษณะของการด าเนิ น คดี ป กครองนั้ น มี ค วามได้ เ ปรี ย บ
เสียเปรียบในเชิงของการดาเนินคดีอยู่ แน่นอนทางฝ่ายรัฐย่อมจะอยู่ในภาวะที่จะมีข้อมูลอะไรต่างๆ
มากกว่าเอกชน เพราะฉะนั้นลักษณะของรูป คดีไม่ ใช่ลักษณะของการกล่าวหากั นต่อสู้กันมี ท นาย
สองฝ่ายดูแล แต่เป็นเรื่องที่ตัวศาลเองหรือตัวผู้พิพากษาเองจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีบ ทบาทสาคัญในการ
4

อักขราทร จุฬารัตน, ประธานศาลปกครองสูงสุด , ‘แนวทางและความเหมาะสมของการ
จั ด ตั้ ง ศาลปกครองไทย’ (ประชุ ม ทางวิ ช าการ, ห้ อ งประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ตึ ก โดม ชั้ น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 16 กันยายน พ.ศ. 2537) ; ประกอบ อักขราทร จุฬารัตน, กว่าจะมาเป็น
ศาลปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2552) 144-146. อ้างถึงใน กิตติศักดิ์ ปรกติ และสมเกียรติ วรปัญญา
อนันต์, ‘ปัญ หาเขตอ านาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อานาจหรือการดาเนินการทางปกครอง
ในเรื่องสิทธิในที่ดิน Conflicts of Jurisdiction over Disputes on Activities of Administrative
Agency relating to Land Title’ (รายงานวิ จั ย เสนอต่ อ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นารพี พั ฒ นศั ก ดิ์
สานักงานศาลยุติธรรม 2562) 155-156.
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แสวงหาข้อ เท็ จจริง ในการแสวงหาพยานหลัก ฐานหรือเรียกว่าเป็น“ระบบไต่ส วน”ซึ่งเป็นเรื่องที่
แตกต่างจากการดาเนินการในคดีแพ่งทั่วไป
3.2 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีละเมิด
3.2.1 เขตอานาจศาล
คดี ล ะเมิ ด ที่ อ ยู่ ใ น เขตอ านาจของศาลป กครองที่ เ รี ย กว่ า “คดี ล ะเมิ ด
ทางปกครอง” ต้อ งเป็นคดี พิ พ าทเกี่ ยวกั บ การกระท าละเมิ ดในการปฏิ บัติห น้ าที่ อั นเกิ ดจากการ
ใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาลได้วางหลักไว้ในคาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 1/2545 ว่า ความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นการจากั ดประเภทคดีป กครองที่ เกิดจากการกระท าละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคาสั่ง
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดที่ เกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ของรัฐเท่ านั้ น ไม่ รวมถึงการกระท าละเมิ ดที่เกิ ดจากการกระท าทางกายภาพของเจ้ าหน้าที่ กล่าวคื อ
หากเป็นกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอานาจหน้าที่ดาเนินการใด
ไว้ชัดเจน และการที่ หน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ กระท าการตามอานาจหน้ าที่ ดัง กล่าว
แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ ดังนี้
3.2.1.1 คดีละเมิดอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจาก
การที่ ก ารปิ โ ตรเลี ย มแห่ ง ประเทศไทยวางท่ อ ขนส่ ง ปิ โ ตรเลี ย มผ่ า นที่ ดิ น ของผู้ ฟ้ อ งคดี (ค าสั่ ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 123/2545) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิ ดจากการที่ บ ริษัท ที โอที จากั ด
(มหาชน) ซึ่ ง เป็ น หน่ วยงานที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ใช้ อ านาจทางปกครองหรื อ ให้ ด าเนิ น กิ จ การ
ทางปกครองในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ติดตั้งตู้ผ่านและเสาโทรศัพท์บนที่ดินของผู้ฟ้องคดี
และกี ดขวางทางเข้าออกที่ ดินแปลงดังกล่าวโดยไม่ ได้รับ อนุญ าต (คาวินิจ ฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่
ระหว่างศาลที่ 45/2553) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่กรุงเทพมหานครสร้างสะพานลอย
บังหน้าอาคารของผู้ฟ้ องคดี (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 11/2547) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิ ดจาก
การที่กรมชลประทานขุดลอกลาห้วยและก่อสร้างคันดินรุกล้าเข้ามาในที่ดินของผูฟ้ ้องคดี (คาพิพากษา
ศาลปกครองสู ง สุด ที่ อ. 70/2552) การฟ้ องเรี ยกค่าเสีย หายอั นเกิ ด จากการที่ เทศบาลถมที่ ดิ น
ตอกเสาเข็ม สร้างเขื่อน และสร้างทางรุกล้าเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่
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ระหว่างศาลที่ 24/2545) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลถมดิน
ในที่ ดินที่อ ยู่ติด กั บที่ ดินของผู้ฟ้อ งคดีเป็นเหตุให้น้าฝนที่ ตกลงมาไม่ สามารถระบายออกจากที่ ดิน
ของผู้ฟ้องคดีได้ (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 304/2550) การฟ้องขอให้บังคับองค์กรปกครอง
ส่วนท้ อ งถิ่นปรับ สภาพถนนให้ก ลับ มาเป็นลารางสาธารณะตามเดิม เพราะการที่ องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถมลารางสาธารณะเป็นถนนทาให้โจทก็ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินติดลารางสาธารณะไม่ อาจ
ใช้ประโยชน์จากลารางสาธารณะได้ตามปกติ โดยคดีไม่มีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน เนื่องจาก
คู่ความต่างรับกันว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่
4/2559)
3.2.1.2 คดีละเมิดอันเกิดจากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจาก
การที่กรมที่ดินมีคาสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทาประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจ
หน้าที่ ระหว่างศาลที่ 27/2548) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ คณะรัฐมนตรีมี คาสั่งปลด
ผู้ฟ้องคดีออกจากตาแหน่งกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
286/2547) การฟ้ อ งเรียกค่าเสียหายอันเกิ ดจากการที่ ก องทุ นบ าเหน็ จ บานาญข้าราชการมี คาสั่ง
จ่ายเงินสมาชิก คืนให้แก่ผู้ฟ้ องคดี (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 1612549) การฟ้องเรียกค่าเสียหาย
อัน เกิ ดจากการที่ นายกเทศมนตรีมี ค าสั่ งให้ ผู้ ฟ้ องคดีไปช่ วยราชการ (ค าสั่ งศาลปกครองสู งสุ ดที่
664/2549)
3.2.1.3 คดีละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(1) คดี ล ะเมิ ด อั น เกิ ด จากการละเลยต่ อ หน้ า ที่ ต ามที่ กฎหมายก าหนด
ให้ต้องปฏิบัติ
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจาก
การที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่ติดตั้งสัญญาณและเครื่องหมายจราจร คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลที่ 15/2547) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่เทศบาลมิได้จัดทาตะแกรง
เหล็กปิดปากบ่อท่อระบายน้าให้มีขนาดพอดีกับปากบ่ อและมิได้จัดทาบ่ารองรับตะแกรงเหล็กให้มี
ความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรับน้าหนักคนได้อย่างปลอดภัย (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่
10/2548) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่กรมป่าไม้ไม่ยอมคืนรถยนต์ของกลางให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ทั้งที่ พนักงานอัยการสั่ง ฟ้ องโดยมิ ได้ขอให้ศาลริบรถยนต์ของกลาง (คาวินิจ ฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่
ระหว่างศาลที่ 26/2551) การฟ้ อ งเรียกค่าเสียหายอัน เกิ ด จากการที่ เ ทศบาลไม่ ดูแลตรวจสอบ
ความมั่นคงปลอดภัยในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตนนามาติดตั้งไว้ ทาให้กระแสไฟฟ้ารั่วมาตามลวดสลึงดึงรั้ง
เสาไฟฟ้าจนเป็นเหตุให้ภรรยาของโจทก์ถูกกระแสไฟฟ้าดูดเสียชีวิด (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่
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ระหว่างศาลที่ 1/2552) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลไม่จัดเก็บ
ป้ายซึ่งหักโค่นกีดขวางทางจราจรอันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลและบารุงรักษา
ทางจราจรให้มคี วามปลอดภัยอย่างเพียงพอจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้ถนนขับรถจักรยานยนต์ชนป้ายดังกล่าว
จนถึงแก่ความตาย (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 52/2555)
(2) คดี ล ะเมิ ด อั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด
ให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจาก
การที่กรมป่าไม้และจังหวัดไม่พิจารณาคาขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปให้แล้วเสร็จโดยปล่อยเวลา
ให้ล่วงเลยมากว่า 6 เดือน (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 68/2551) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจาก
การที่พนักงานสอบสวนส่งมอบรถยนต์ของกลางคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้า (คาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. 171/2549) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่กรมประมงระบายน้าในหนองหารล่าช้า
เป็นเหตุน้าท่วมที่ ดินของผู้ฟ้ องคดี (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 3/2549) การฟ้อง
เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ช่างรังวัด และเจ้าพนักงาน
ที่ดินทาการรังวัดสอบเขตที่ดินล่าช้าเกินสมควร (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 3/2545)
3.2.2 วิธีพิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง หมายถึง กฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลปกครอง
ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาข้อพิพาทในทางปกครอง โดยมีการกาหนดกระบวนการในการใช้สิทธิทางศาลปกครอง
ไว้เป็นการเฉพาะ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีปกครองฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายปกครองที่ใช้
อานาจในทางมหาชน ส่ วนอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ก็ คื อเอกชน ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแตกต่ างไปจากคดี แพ่ ง เพราะ
ข้อพิพาทในคดีแพ่งจะเกี่ยวกับเรื่องการมีอยู่ของสิทธิเรียกร้องหรือการมีอยู่ของนิติสัมพันธ์ของเอกชน
ดังนั้น วิธีพิจารณาในคดีปกครองจึงมีแนวคิดที่แตกต่างไปจากวิธีพิจารณาในคดีแพ่งในบางประการ
อย่างไรก็ตาม กฎหมายวิธีพิ จารณาคดีปกครองก็ยังคงเป็นกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์ในการดาเนิน
คดี ป กครองเช่ น เดีย วกั บ กฎหมายวิธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ซึ่ ง เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ระบวนการในการฟ้ อ ง
การพิจารณาของศาล และผลของคาวินิจฉัยของศาล โดยประกอบไปด้วยสาระสาคัญเกีย่ วกับคู่ความในคดี
และเรื่องที่เกี่ยวกับศาลปกครองในเรื่องโครงสร้าง องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ของศาลปกครอง
โดยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง มีหลักการที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ดังนี้
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3.2.2.1 วิธีพิจารณาระบบไต่สวน5
การตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลในระบบไต่สวนนั้น ศาลจะ
เข้ามาดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดี โดยไม่จาต้องผูกพันอยู่กับข้อเท็จจริงที่คู่ความหรือคู่กรณี
กล่าวอ้างเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตนและพยานหลักฐานที่คู่ความหรือคู่กรณีนาสืบ แต่อาจแสวงหา
ข้อเท็จ จริงและพยานหลักฐานเพิ่ม เติมได้ตามที่ เห็นสมควร เพื่ อให้ได้ข้อเท็ จจริงแห่งคดีที่ ถูกต้อง
และอย่างรอบด้านที่สุด โดยศาลปกครองไม่เพียงแต่จะมีบทบาทในการให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ
หรือประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชนจากการใช้อานาจตามอาเภอใจของหน่วยงานทางปกครอง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น หากแต่ยังมีบทบาทในการพิทักษ์รักษาประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์
ส่วนรวมอีก ด้วย ดังนั้น กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่แล้ว
จะก าหนดให้ก ารตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็ จจริงแห่งคดีเป็นไปตามระบบไต่สวน ทั้ งนี้ เพื่อให้
ศาลปกครองสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดีและพยานหลักฐานที่จาเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง
แห่งคดีให้ได้มากที่ สุดและอย่างรอบด้านที่สุด อันจะทาให้ศาลอยู่ในวิสัยที่จะพิพากษาคดีปกครอง
ได้อย่างยุติธรรม กล่าวคือ ก่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชน
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองไทยได้บัญ ญัติ
ก าหนดให้ ระบบการแสวงหาข้ อเท็ จจริ งแห่ งคดี เป็ นไปตามระบบไต่ สวนในข้ อ 5 แห่ ง ระเบี ยบของ
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ว่า “วิธีพิจารณาคดีปกครอง
เป็ นวิธีพิ จารณาโดยใช้ ระบบไต่ส วนตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีป กครองและระเบียบนี้ ” โดยข้อก าหนดในระเบียบดังกล่าวกาหนดเกี่ยวกั บอานาจ
ของศาลปกครองไว้ดังนี้
ศาลเป็นผู้วิเคราะห์คาฟ้องว่าเป็นคาฟ้องคดีข้อหาใด ข้ออ้างสนับ สนุน
ข้อหามี ว่าอย่างไร ข้อเท็ จจริงที่ อ้ างสนับ สนุนข้ออ้าง ได้แก่ ข้อเท็ จ จริง ใดบ้าง และมี คาขอให้ศาล
กาหนดคาบังคับอย่างไร จากนั้น ศาลก็จะเป็นผู้ส่งสาเนาคาฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทาคาให้การ โดยกาหนด
ประเด็นให้ผู้ ถูกฟ้ องคดีให้การและแสดงพยานหลั กฐาน ทั้ งนี้ ภายในระยะเวลาที่ ศาลก าหนด (ข้อ 42
วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว) และเมื่อได้รับคาให้การแล้ว ศาลจะเป็นผู้วิเคราะห์คาให้การและส่งสาเนา
คาให้ การให้ ผู้ฟ้ องคดีจัดท าคาคั ดค้านคาให้การ โดยก าหนดประเด็นให้ผู้ฟ้ องคดีคัดค้ านคาให้ ก าร
และแสดงภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด (ข้อ 47 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน)
ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยื่นคาให้การภายในระยะเวลาที่กาหนด กฎหมาย
ถือว่าผู้ถูกฟ้ อ งคดี ยอมรับ ข้อ เท็ จจริงตามข้อหาของผู้ฟ้องคดี (ข้อ 46 แห่งระเบียบดังกล่าว) และ
5

วรพจน์ วิศรุตพิ ชญ์ , รวมข้อเขียนเกี่ ยวกั บ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง
(พิมพ์ครั้งที่ 1, วิญญูชน 2565) 128-131.
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ในกรณี ที่ ผู้ฟ้ อ งคดีไม่ ท าคาคัดค้ านคาให้ก ารยื่ นต่อ ศาลภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ทั้ งไม่ ได้แจ้ ง
เป็นหนังสือให้ศาลทราบว่าประสงค์จะให้ศาลพิจ ารณาพิพากษาคดีต่อไป ศาลอาจสั่งจาหน่ายคดี
ออกจากสารบบความโดยไม่ตัดสินชี้ขาดคดีเสียก็ได้ (ข้อ 47 วรรคสี่ แห่งระเบียบดังกล่าว)
ศาลมี อานาจตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จ จริงได้ตามความเหมาะสม
โดยจะรับฟังพยาน บุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจาก
พยานหลักฐานของ คู่กรณีที่ปรากฏในคาคู่ความ โดยไม่จาต้องพอใจอยู่แต่เฉพาะกับพยานหลักฐาน
เหล่านั้ น เท่ านั้น (มาตรา 55 วรรคสาม แห่ ง พ.ร.บ. จัด ตั้ง ศาลปกครองฯ และข้อ 50 วรรคหนึ่ ง
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543) ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อจากัดว่า
พยานหลักฐานใดฟังได้ พยานหลักฐานใดฟังไม่ได้ และไม่จัดลาดับความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน
อย่ า งไรก็ ต าม ระบบไต่ ส วนไม่ ได้ ห มายความว่ าคู่ ค วามหรื อ คู่ ก รณี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งคู่ ความ หรือ คู่ก รณี ที่ เป็ นเอกชนไม่ ต้ องแสดงพยานหลัก ฐานใดๆ เพื่ อพิ สูจ น์
ข้อเท็ จ จริงที่ ตนกล่าวอ้างสนับ สนุน ข้ออ้างข้อเถียงของตนเลย ตรงกั นข้ ามคู่ก รณีฝ่ายที่ ก ล่าวอ้าง
ข้อเท็จจริงใดๆ เพื่อสนับสนุนข้อเถียงของตนมีหน้าที่ต้องเสนอพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น
ในเบื้องต้นจนอันควรเชื่อได้ว่าข้อเท็ จจริงนั้นมีมู ลว่าเป็นเรื่องจริง ศาลจึงจะผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่
หน่วยทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ ในกรณี ที่ พยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ไม่ ว่ าหน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐผู้ ครอบครอง
พยานหลักฐานจะเป็นคู่กรณี ในคดีหรือไม่ ก็ ตาม คู่กรณี ก็ ต้องระบุในคาคู่ความ เช่น คาฟ้ อง คาให้การ
ค าคั ดค้ านค าให้ การ ฯลฯ ว่าพยานหลั กฐานนั้ นอยู่ ในความครอบครองของหน่ วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐใด เพื่ อที่ศาลจะได้มีหมายเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐนั้น
ส่งพยานหลักฐานให้ศาล (ข้อ 64 วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว) ดังนั้น ในกรณี ที่ ผู้ ถูกฟ้องคดี ไม่ ยื่น
คาให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดี ยอมรับ
ข้อเท็ จจริงตามข้อหาของผู้ฟ้อ งคดีตามที่ก ล่าวมาข้างต้น จึงหมายถึงข้อเท็ จจริงที่มีพยานหลัก ฐาน
สนับ สนุนในเบื้องต้นจนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าข้อเท็ จจริงนั้น มี มูล ว่าเป็นเรื่องจริง ไม่ ใช่ข้อเท็ จจริง
ที่กล่าวอ้างลอยๆ ปราศจากพยานหลักฐานใดๆ สนับสนุน
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ คู่ ก รณี ถ อนค าฟ้ อ ง ถ้ า เป็ น กรณี ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
คุ้ม ครองประโยชน์สาธารณะ หรือคดีที่ก ารพิจารณาต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือการ
ถอนคาฟ้องเกิดจากการสมยอมกันโดยไม่เหมาะสม ศาลปกครองจะมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ถอนคาฟ้องก็ได้
(ข้อ 82 วรรคสี่ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543) การฟ้องคดี
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ (มาตรา 52
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ) กับ อีก กรณีหนึ่ง คือผู้ฟ้องคดีอาจยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้น
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ก าหนดเวลาที่ กฎหมายก าหนดได้ หากศาลเห็ นว่ าคดี นั้ นจะเป็ นประโยชน์ แก่ ส่ วนรวมหรือ เห็ นว่ า
มีเหตุจาเป็นอย่างอื่น (มาตรา 52 วรรคสอง) เป็นต้น
3.2.2.2 กระบวนวิธีพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร
ลัก ษณะส าคัญ ประการหนึ่ง ของวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองก็ คือ
กระบวนพิ จ ารณาโดยส่ วนใหญ่ จ ะกระท าในรูป ของลายลัก ษณ์ อั ก ษร ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากลั ก ษณะ
ของคดีปกครอง มักจะเป็นเรื่องที่โต้แย้งกันที่เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะลายลักษณ์อักษร
ถือเป็นวิธีก ารตามปกติของฝ่ายปกครองในการแสดงเจตนาต่างๆ 6 ตลอดจนสาเหตุของการฟ้อง
คดีป กครองเป็นปัญ หาที่ส าคัญ และมี ขอบเขตที่ก ว้างขวาง การใช้วิธีก ารต่อสู้คดีด้วยวาจาโดยการ
ซักถามและซักค้านของคู่กรณีโดยทนายความต่อหน้าศาลดังเช่นวิธีพิจารณาในทางแพ่งอาจมีปัญหา
ซึ่งการทาคดีเป็นเอกสารจะทาให้ปัญหานี้ได้รับการชี้แจงที่ครอบคลุมด้วยเอกสารฉบับเดียว ดังนั้ น
ในการแสวงหาข้อเท็จจริงศาลจะค้นหาข้อเท็จจริงจากเอกสารที่ให้โอกาสคู่กรณีจัดทา ได้แก่ คาฟ้อง
คาให้ก าร คาคัดค้านคาให้การ และคาให้การเพิ่มเติม โดยคู่กรณีจะถกเถียงกั นในรูป แบบของการ
แลกเปลี่ยนพยานหลั ก ฐานเอกสารต่างๆ มาในขั้นตอนแสวงหาข้อเท็ จ จริง ทั้ ง สีขั้น ตอนดัง กล่าว
นอกจากนั้น ศาลยังสามารถค้นหาข้อเท็จจริงได้จากพยานหลักฐานที่พยานหรือหน่วยงานของรัฐส่งมา
ตลอดจนรายงานของพยานผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยหากมี
3.2.2.3 เป็นวิธีพิจารณาที่เรียบง่าย
วิธี พิ จ ารณาที่ มี ลั ก ษณะเรี ย บง่ า ยนั้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ได้ จ ากในการ
ดาเนินคดีปกครองคู่กรณีจะดาเนินการด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ทนายความดาเนินการแทนก็ได้ 7
ตามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรา 45 วรรคห้ า แห่ ง พ.ร.บ. จั ดตั้ งศาลปกครองฯ แบบของค าฟ้ องก็ ไม่ ได้
กาหนดไว้เคร่งครัด เพียงแต่มีถ้อยคาที่สุภาพและมีรายการครบถ้วนตามที่กาหนด (มาตรา 45 วรรคหนึ่ง)
หากผู้ฟ้องคดีทาคาฟ้องมาโดยมีรายการไม่ครบ หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ สานักงานศาลปกครอง
มีหน้าที่ให้คาแนะนาเพื่อดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคาฟ้องให้ถูกต้อง (มาตรา 45 วรรคสอง) และผู้ฟ้องคดี
สามารถยื่นฟ้อง ณ ที่ทาการศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ (มาตรา 46) โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่เป็นคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) (มาตรา 45 วรรคสี่)
นับเป็นหลักการที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงการอานวยความยุติธรรม

6

วรรณชัย บุญ บ ารุง , ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพันธ์ พลรบ, หลักและทฤษฎีกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 2, วิญญูชน 2549) 178.
7 บรรเจิด สิงคะเนติ , ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คดีปกครองเยอรมัน (พิมพ์ครั้งที่ 1, โครงการ
ตาราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547) 242.
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3.2.2.4 เป็นวิธีพิจารณาที่มีการถ่วงดุลอานาจของตุลาการ
เนื่องจากคดีปกครองเป็นคดีสาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อประโยชน์ของรัฐ
เป็นอย่างมาก ซึ่งศาลปกครองมิได้วินิจฉัยคดีเพื่อให้มีผลเป็นการเฉพาะราย แต่เพื่อให้มีผลต่อระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศ ดั งนั้ น เพื่ อให้ เป็ นหลั กประกั นความมี ประสิทธิภาพของกระบวนพิ จารณา
และให้ คาพิ พากษามี คุณภาพอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายปกครองมี ความสมเหตุสมผล และเป็นธรรม
แก่ คู่กรณี ทุ กฝ่าย รวมทั้ งสามารถจะปกป้องคุ้ มครองประโยชน์ ของเอกชนและประโยชน์ของรัฐได้ ในเวลา
เดียวกัน โดยเป็นระบบการถ่วงดุลสามฝ่ายในกระบวนพิจารณา ระหว่างตุลาการเจ้าของส านวน ตุล าการ
ผู้แถลงคดี และองค์คณะพิจารณา กล่าวคือ ตุลาการเจ้าของสานวนจะเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการ
แสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง แต่จะต้องเสนอข้อเท็จจริงนั้นให้ทั้งต่อตุลาการท่านอื่น ในองค์คณะ
ของตน และต่อตุลาการผู้แถลง คดีซึ่งเป็นตุลาการอีกคนหนึ่งที่มิใช่ตุลาการในองค์คณะนั้นได้พิจารณา
ด้วย สาหรับในส่วนของการตัดสินคดีขององค์คณะก่อนที่องค์คณะจะลงมติวินิจฉัยนั้น ตุลาการผู้แถลง
คดีก็จะทาหน้าที่จัดทาสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีนั้น
ต่อองค์คณะด้วย ซึ่งแม้ว่าคาตัดสินขององค์คณะเท่านั้นที่จะถือเป็นคาพิพากษา แต่การให้มีระบบการ
เสนอคาแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีต่อองค์คณะเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบการ
ใช้อานาจขององค์คณะ โดยเป็นหลักประกันที่ จะท าให้การใช้อานาจตัดสินคดีขององค์คณะมีความ
รอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้ งนี้ เพราะหากองค์คณะไม่ เห็นด้วยกั บ คาแถลงการณ์ โดยหลัก
ก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่หนักแน่นและน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะจะมีการเปรียบเทียบข้อวินิจฉัย
และเหตุผลของตุลาการผู้แถลงคดีและขององค์คณะได้ง่าย เนื่องจากกฎหมายกาหนดให้มีการพิมพ์เผยแพร่
คาพิพากษาขององค์คณะและคาแถลงการณ์ของผู้แถลงคดี ควบคู่กั นเสมอ (มาตรา 69 วรรคหก แห่ ง
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ)
3.2.2.5 เป็นวิธีพิจารณาที่มีลักษณะเป็นความลับ
ในระบบไต่ ส วนนั้ น ถื อ ว่ า ศาลมี ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ แ สวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง
และพยานหลั กฐานต่ าง ๆ จากเอกสารที่ เป็ นลายลั กษณ์ อั กษรเพื่ อน ามาพิ จารณาประกอบเพื่ อให้
ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีอยู่แล้ว ดังนั้น การพิจารณาคดีในระบบนี้จึงอาจทาลับหลังคู่กรณีได้ อย่างไรก็ตาม
ลักษณะที่ เป็นความลับนี้จะมีอ ยู่เฉพาะในชั้นของการแสวงหาข้อเท็จจริงเท่ านั้น โดยต้องพิจารณา
ประกอบกับข้อสังเกตสองประการ คือ 1) ลักษณะที่เป็นความลับนี้ไม่ใช้กับคู่กรณีหรือคู่ความในคดี
แต่จ ะใช้เฉพาะกั บ บุ คคลภายนอกที่ ไม่ เกี่ ยวกั บ คดีเท่ านั้น และ 2) ลัก ษณะที่ เป็นลับ ที่ ก ล่าวถึงนี้
หมายถึงความลับที่เกี่ยวกับเนื้อหาในสานวนคดี แต่ไม่ได้หมายถึงความลับที่ว่ามีคดีอะไรเกิดขึ้น
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3.3 ศาลยุตธิ รรมและวิธีพิจารณาคดีคดีละเมิด
3.3.1 เขตอานาจศาล
คดีล ะเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ที่ อยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรมนั้นโดยหลักมี อยู่
2 ลักษณะ คือ 1. คดีละเมิดอันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่กระทาในฐานะส่วนตัว และ 2. คดีละเมิดที่เกิด
จากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้อานาจตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีคดีละเมิดที่เกิดจาก
การที่ เ จ้ าหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยใช้ อ านาจตามกฎหมาย แต่ ได้ รับ ยกเว้ น ให้ อ ยู่ ในอ านาจของ
ศาลยุติธรรม ดังนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าทีร่ ะหว่างศาลได้วางหลักไว้ในคาวินิจฉัยชี้ขาด
อ านาจหน้ าที่ ร ะหว่ างศาลที่ 1/2545 ว่ า ศาลยุ ติ ธ รรมมี อ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ มี ค าสั่ ง
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดที่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาละเมิดที่เกิดจากการ
กระท าทางกายภาพของเจ้ าหน้ าที่ โดยคดีล ะเมิ ด ที่ อ ยู่ในเขตอานาจของศาลยุติ ธรรมที่ เรียกว่า
“คดีละเมิ ดทางแพ่ ง” ...และหมายความรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกั บการกระท าละเมิ ดในการปฏิบัติหน้าที่
อั นเกิ ดจากการด าเนิ นงานตามกระบวนการยุ ติ ธรรมทางอาญาหรื อกระบวนการยุ ติ ธรรมทางแพ่ ง
และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวด้วยสิทธิในทางแพ่ง ดังนั้น คดีละเมิด
อันเกิ ดจากการดาเนิ นกระบวนการยุติ ธรรมทางอาญา กระบวนการยุ ติธรรมทางแพ่ ง และคดี ละเมิ ด
อันเกี่ ยวด้ วยสิ ทธิในทางแพ่ ง เป็ นคดีละเมิ ดอั นเกิ ดจากการปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดยใช้ อ านาจตามกฎหมาย
แต่ได้รับยกเว้นให้อยู่ในอานาจศาลยุติธรรม นอกจากนี้คดีละเมิดที่อยู่ในเขตอานาจของศาลชานัญพิเศษ
และคดีละเมิดที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายเฉพาะ ก็เป็นคดีละเมิดที่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้อานาจตามกฎหมาย แต่ได้รับยกเว้นให้อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรมเช่นกัน ดังนั้น คดีละเมิด
ที่อยู่ในเขตอานาจศาลยุติธรรมมีดังนี้
3.3.1.1 คดีละเมิดอันเกิดจากการกระทาในฐานะส่วนตัว
การกระท าละเมิ ด ในทางส่ ว นตั ว ของเจ้ า หน้ า ที่ ต่ อ บุ ค คลภายนอก
เป็นกรณีมิใช่การกระทาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาจเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดในการดาเนิน
ชี วิ ต ส่ วนตั วโดยแท้ หรื อ อาจเป็ น กรณี ที่ เจ้ าหน้ าที่ ก ระท าละเมิ ด ในระหว่ างการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
แต่ การละเมิ ดนั้ นไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ลย ดัง ที่ ได้ ก ล่าวไปในหั วข้ อ ที่ 2.2.2 แล้ วว่ า
เป็นกรณี ที่ เจ้าหน้าที่ กระท าในฐานะส่วนตัวในเชิงเนื้อหา ซึ่งเจ้าหน้าที่ ต้องรับ ผิดเป็นการส่วนตัว
ตามมาตรา 6 แพ่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ ซึ่งคดีอยู่ในเขตอานาจพิจารณาของศาลยุติธรรม
และใช้หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับกรณีที่เอกชนเป็นผู้กระทาละเมิด
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่
ก. พลขับรถยนต์ของกองพลทหารม้าได้ขับรถตามคาสั่งของพลาธิการกองพลทหารม้าไปซื้อของให้วัด
ที่พลาธิการฯ เป็นกรรมการวัดอยู่แล้วชนรถของผู้ตาย กรณีเป็นการกระทาละเมิดระหว่างปฏิบัติงาน
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ส่ ว นตั ว ของพลาธิ ก ารฯ ไม่ ใช่ ก ารปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข องกองทั พ บกและกระทรวงกลาโหม
(คาพิ พากษาศาลฎีกาที่ 1291/2514) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ ปลัดอาเภอดูหมิ่ น
ผู้ฟ้องคดีซึ่งหน้าในขณะที่มาติดต่อราชการเพื่อขอทาบัตรประจาตัวประชาชน มิได้เป็นการกระทาโดย
ใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ แต่เป็นการกระท าในทางส่วนตัว (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
262/2550)
3.3.1.2 คดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้อานาจตามกฎหมาย
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ที่เจ้าพนักงานตารวจขับรถกลับจากการไปรับผู้ต้องหากลับสถานีตารวจ แต่ขับรถด้วยความประมาท
เลินเล่อซนกั บรถของโจทก์ (คาวินิจ ฉัยชี้ขาดอานาจหน้า ที่ ระหว่างศาลที่ 44/2554) การฟ้องเรียก
ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่แพทย์ประจาโรงพยาบาลของรัฐรักษาพยาบาลด้วยความประมาทเลินเล่อ
เป็นเหตุให้คนไข้ถึงแก่ความตาย (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 2/2545) การฟ้องเรียก
ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของกองทัพบกเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดออกไปทาลายด้วยความ
ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้เกิ ดการระเบิดก่ อนถึง จุดท าลายอันทาให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับ
ความเสี ยหาย (ค าวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดอ านาจหน้ าที่ ระหว่างศาลที่ 34/2546) การฟ้ อ งเรี ย กค่ าเสี ย หาย
อันเกิดจากการที่อาจารย์โรงเรียนช่างฝีมือทหารสอนวิซาช่างเชื่อมโลหะ ไม่ระมัดระวังดูแลนักเรียน
ที่อยู่ในความรับ ผิดชอบ เป็นเหตุให้บุตรของโจทก์ ซึ่งเป็นนัก เรียนที่ฝึกวิชาดังกล่าวจมน้าในถังฝึก
ถึงแก่ความตาย แต่การควบคุมดูแลนักเรียนในระหว่างการเรียนการสอนนั้นเป็นอานาจโดยทั่ วไป
ของครูผู้สอน มิใช่การใช้อานาจตามกฎหมาย (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 16/2552)
3.3.1.3 คดีล ะเมิดอัน เกิดจากการปฏิบั ติหน้ า ที่โดยใช้ อานาจตามกฎหมาย
แต่ได้รับยกเว้นให้อยู่ในอานาจศาลยุติธรรม
(1) คดีละเมิดอันเกิดจากการดาเนินกระบวนการยุติธรรม
(1.1) คดีละเมิดอันเกิดจากการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โดยที่ การด าเนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญ าเป็ น ขั้ น ตอน
เพื่ อน าไปสู่ ก ารลงโทษผู้ก ระท าความผิด ทางอาญาที่ ป ระมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา
หรือกฎหมายอื่ นที่เกี่ ยวข้อ งก าหนดให้อานาจไว้โดยเฉพาะ การกระทาดัง กล่าวย่อมอยู่ในอานาจ
การควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรมเช่นเดียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา คดีละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่อันเกิดจากการดาเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงอยู่ในอานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรมด้วย8
8 สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์

บุญนันท์, คู่มือสอบกฎหมายปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 10, วิญญูชน

2560) 158-159.
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ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียก (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 6/2545) การฟ้อง
เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่เจ้าพนักงานตารวจจับกุมและตรวจค้นตัวบุคคล (คาวินิจฉัยชี้ขาด
อานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 19/2545) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ พนักงานสอบสวน
สั่งฟ้ องผู้ ฟ้ อ งคดี ในคดี อ าญา (ค าวิ นิ จ ฉั ย ชี้ข าดอ านาจหน้ าที่ ร ะหว่ างศาลที่ 56/2547) การฟ้ อ ง
เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่พนักงานสอบสวนดาเนินการสอบสวนล่าช้ าเกินสมควร (คาวินิจฉัย
ชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 21/2548) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่เจ้าพนักงาน
ตารวจเก็บรักษาของกลางไม่ดี (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 17/2549)
(1.2) คดีละเมิดอันเกิดจากการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
การดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งโดยเฉพาะการบังคับ คดี ตาม
คาพิ พากษาศาลยุติธรรมในคดี แพ่ งเป็นขั้นตอนที่ อยู่ในอานาจการควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม
โดยตรงที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง คดีละเมิดในการปฏิบัติ
หน้าที่อันเกิดจากการดาเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง จึงอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลยุติธรรมด้วย 9 (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ ระหว่างศาลที่ 56/2557) ดังจะเห็นได้จ าก
ตัวอย่างต่อไปนี้ การฟ้องเรียกค่าเสียจากการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีละเลยไม่ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ที่ ยึ ด ไว้ ต ามค าพิ พ ากษาของศาลยุ ติ ธ รรมภายในเวลาอั น สมควร (ค าสั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่
109/2545) การฟ้องเรียกค่าเสียจากการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดบ้านพร้อมที่ดินในราคา
ที่ต่าเกิ นสมควรและจดทะเบียนโอนบ้านพร้อมที่ ดินให้ผู้ซื้อทรัพย์ภายหลัง จากที่ มี ก ารฟ้องขอให้
เพิกถอนการขายทอดตลาดแล้ว (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 11/2550) การฟ้องเรียก
ค่าเสียจากการที่เจ้าพนักงานบั งคับคดีประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลู กสร้างโดยมิได้แจ้งให้
ผู้ซื้อทรัพย์ทราบว่าสิ่งปลูกสร้างบางส่วนสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (คาวินิจฉัยชี้ขาด
อานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 19/2550)
(2) คดีละเมิดอันเกี่ยวด้วยสิทธิในทางแพ่ง
คดีละเมิดอันเกี่ยวด้วยสิทธิของบุคคลในทางแพ่งเป็นคดีที่อยู่ในอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิด
จากการที่ ห น่วยงานทางปกครองก่ อสร้างอาคารรุก ล้าเข้าไปในที่ ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ห น่วยงาน
ทางปกครองอ้ างว่าเป็น ที่ ราชพั ส ดุ ดัง นั้น การที่ ศาลจะมี คาพิพ ากษาตามคาขอของผู้ฟ้องคดีได้
ศาลจ าต้อ งพิจ ารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ ดินพิพาทเป็นกรรมสิท ธิ์ของผู้ฟ้ องคดีหรือไม่ จึงเป็น
คดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คาวินิจฉัย
9

เพิ่งอ้าง 161-162.
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ชี้ขาดอ านาจหน้าที่ ระหว่างศาลที่ 1/2547) การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ ห น่วยงาน
ทางปกครองรับ จดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงกรรมการของบริ ษัท เป็ นเหตุให้ ผู้ฟ้ อ งคดี พ้ น จากการ
เป็นกรรมการของบริษัท โดยอ้างว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นไม่ ชอบด้วยกฎหมาย การรับ จดทะเบียน
ตามมติที่ประชุมดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ดังนั้น การที่ศาลจะมีคาพิพากษาตามคาขอ
ของผู้ฟ้ องคดีได้ ศาลจาต้อ งพิ จ ารณาให้ได้ความเสียก่ อนว่า การประชุม และมติที่ ป ระชุม ผู้ถือหุ้น
ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทหรือไม่ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สิท ธิของบุคคลในทางแพ่งอั นอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลที่ 30/2550)
(3) คดีละเมิดที่อยู่ในเขตอานาจของศาลชานัญพิเศษ
คดีพิ พ าทในศาลชานั ญ พิเศษที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกั บ การกระท าทางปกครอง
ย่อมอยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรมตามหลักทั่วไป อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับคดีพิพาทที่อยู่ในเขตอานาจของศาลชานัญพิเศษในหลายกรณีมีการกระทาทางปกครอง
ปะปนอยู่ด้วย ดังนั้น เพื่อความเป็นเอกภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี มาตรา 9 วรรคสอง (3) แห่ง
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงกาหนดให้คดีพพิ าทที่อยู่ในเขตอานาจของศาลชานัญพิเศษทั้งหมดไม่อยู่ใน
เขตอานาจของศาลปกครอง
โดยกฎหมายเฉพาะของศาลช านั ญ พิ เศษก็ ได้ ก าหนดเขตอ านาจของ
ศาลชานาญพิ เศษอั นเป็ นศาลชั้นต้นในระบบศาลยุติ รรมที่ มี เขตอ านาจเหนือคดี ชานั ญพิ เศษไว้ ดังนี้
ศาลเยาวชนและครอบครั ว (มาตรา 10 แห่ ง พระราชบั ญญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั วและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553) ศาลแรงงาน (มาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522) ศาลภาษีอากร (มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ (มาตรา 7 แห่ งพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้งศาลทรัพย์ สิ นทางปั ญ ญาและการค้ าระหว่างประเทศ
และวิธีพิ จารณาคดี ทรัพย์สิ นทางปั ญ ญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539) และศาลล้ มละลาย
(มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542) เช่น .
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ศาลแรงงานมี อานาจพิจารณา
พิพากษาคดีดังต่อไปนี้...(5) คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อพิพาท
แรงงานหรือ เกี่ ยวกับ การท างานตามสัญ ญาจ้างแรงงาน ทั้ งนี้ ให้ร วมถึง มูล ละเมิ ดระหว่างลูก จ้าง
กับลูกจ้างที่เกิดจากการทางานในทางการที่จ้างด้วย...
ดังเช่น คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 628/2550 แม้การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
คาสั่งของผู้ถูกฟ้ อ งคดี (ขนส่งมวลชนกรุงเทพ) ที่ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 10
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ประกอบมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ เป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้ศาล
เพิกถอนคาสั่งดังกล่าว จะเป็นคดีพิ พาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองก็ ตาม
แต่การวินิจฉัยว่าคาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลจาต้อง
พิจารณาให้ได้ความว่า การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีดาแหน่งผู้อานวยการให้บริษัท น.
เช่าช่วงที่ดิน เป็นการกระทาละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ ผู้ถูก ฟ้องคดีห รือไม่ เพียงใด เป็นส าคัญ ดังนั้น คดีพิ พาทเกี่ ยวกั บ
ความชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว จึงเป็น
คดีที่เกิดจากมูลละเมิดระหว่างผูถ้ ูกฟ้องคดีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
อันมีนิติสัมพันธ์กันตามสัญญาจ้างแรงงาน กรณีจึ งเป็นคดีอันเกิดจากมูลละเมิดระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างเกี่ยวกับการทางานตามสัญญาจ้างแรงงาน และโดยที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติให้
การจ้ างตามสัญ ญาจ้างแรงงานดั งกล่ าวไม่ อยู่ ในบั งคั บ แห่ งกฎหมายว่าด้ วยการคุ้ ม ครองแร งงาน
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คดีนี้จึงอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
(4) คดีละเมิดที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายเฉพาะ
เป็ น กรณี ที่ มี ก ฎหมายบางฉบั บ ที่ ก าหนดยกเว้ น มิ ให้ ค ดี ค วามรับ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครอง
เช่ น ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บ ที่
57/2557 ข้ อ 510 และฉบั บ ที่ 58/2557 ข้ อ 211) พระราชก าหนดบรรษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ไทย
10

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 ข้อ 5
“ให้ศาลฎีก ามี อ านาจพิ จารณา และวินิจ ฉัยคดีที่ เกี่ ยวกั บ การเลือกตั้ง และการเพิก ถอน
สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อ สมาชิ ก วุฒิ ส ภา ทั้ ง นี้ วิ ธี พิ จ ารณา
และวินิ จ ฉัย คดีให้เ ป็น ไปตามระเบี ยบที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎีก าก าหนด โดยต้องใช้ร ะบบไต่ส วน
และเป็นไปโดยรวดเร็ว...”
11 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 58/2557 ข้อ 2
“ในกรณีที่ ได้มี ก ารประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้ องถิ่นหรือผู้บ ริห ารท้ องถิ่นแล้ว
และศาลอุ ทธรณ์ หรือหรือ ศาลอุท ธรณ์ภาคได้รับคาร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้
วินิจฉัยว่าควรให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ใด ให้ศาลอุทธรณ์หรือหรือศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งมีอานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และการเพิ ก ถอนสิท ธิเลือ กตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 ยังคงมี อานาจ
พิจารณาและวินิจฉัยคดีเรื่องนั้นต่อไปเช่นเดิม...”
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พ.ศ. 2544 (มาตรา 11)12 พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548
(มาตรา 16)13 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2551 (มาตรา 23
วรรคสอง)14 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชก าหนด
การบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิน พ.ศ. 2548 ในการรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ยในพื้น ที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 32/2558 และที่ 97/2559)
3.3.2.วิธีพิจารณาความแพ่ง
3.3.2.1 ระบบกล่าวหา
ระบบกล่ าวหาถื อ กั น ว่ าเป็ น วิ ธี ที่ พั ฒนาขึ้ น มาใช้ แ ทนการแก้ แ ค้ น
เป็นการส่วนตัว เนื่องจากคดีแพ่ งเป็นเรื่องสิทธิป ระโยชน์ส่วนตัวของคู่ความ วิธีพิจารณาความแพ่ง
จึงเป็ นกระบวนการที่ จะชี้ขาดตัดสินเรื่องที่ เอกชนพิพาทกั น การดาเนินคดี แพ่งทั้ งหมดจึงตกเป็ น
ภาระหน้าที่ของคู่ความในคดี โดยให้ผู้เสียหายมีอานาจฟ้องคดีได้เองในฐานะเป็นผู้กล่าวหา ศาลไม่อาจ
กล่าวหายกประเด็นแห่งคดี หรือนาสืบพยาน เรื่องดังกล่าวอยู่ในอานาจผู้กล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหา
ผู้พิพ ากษาจะเป็นคนกลาง อย่างเคร่ง ครัด ศาลมี บ ทบาทในการสืบ หาข้อเท็ จ จริง ในคดีน้อยมาก
เพราะเป็นเรื่องของคู่ความแต่ละฝ่ายจะต้องเสนอข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อเท็จจริง ในคดีกันเอง
จึงมีการเรียกการดาเนินคดีระบบนี้ว่า เป็นระบบคู่กรณี (Adersary System) ซึ่งศาลจะต้องพิจารณาเฉพาะ
พยานหลักฐานที่คู่ความเสนอต่อศาลเท่านั้น โดยสันนิษฐานว่าคู่ความจะเสนอพยานหลักฐานที่ ตนคิดว่า
ดีที่ สุด ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้คู่ความเสนอพยานหลักฐานได้เต็ม ที่ แม้ ตามความเป็นจริง ในบางคดี
12

พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 11
“ไม่ให้นากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ แก่
การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. ตามพระราชกาหนดนี้และการ
ออกระเบียบหรือข้อ บังคับ คาสั่ง คาวินิจฉัย การอนุญาต และการกระทาอื่นใดของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการบริหารอันเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชกาหนดนี้”
13 พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 16
“ข้อ ก าหนด ประกาศ คาสั่ง หรือการกระท าตามพระราชก าหนดนี้ ไม่ อ ยู่ในบั ง คับ ของ
กฎหมายว่าด้วยวิธีป ฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง”
14 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาตรา 23 วรรคสอง
“การดาเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หรือการกระทาตามหมวดนี้
ให้อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรม”
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คู่ ค วามจะไม่ ได้ เสนอพยานหลั ก ฐานกั น โดยครบถ้ วนไม่ ว่าโดยที่ ความจงใจหรื อพลั้ งเผลอก็ ตาม
แต่โดยทั่ วไปแล้ว ศาลจะไม่เรียกพยานหลักฐานมาสืบเอง15 ศาลมีหน้าที่ เพียงการพิจารณาปรับกฎหมาย
ให้เข้ากับข้อเท็จจริง และชี้ขาดตัดสินคดีให้เป็นไปตามสิ่งที่คู่ความนาเสนอและยังไม่รับกันเท่านั้น
3.3.2.2 หลักความประสงค์ของคู่ความ
ด้วยเหตุที่ลักษณะของคดีแพ่งที่เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน
ด้ ว ยกั น ซึ่ ง คู่ ค วามอยู่ ในฐานะที่ เ ท่ า เที ย มกั น คู่ ค วามแต่ ล ะฝ่ า ยจึ ง มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งปกป้ อ ง
สิทธิประโยชน์ส่วนตัวของฝ่ายตนไว้ให้ได้มากที่สุด และกระบวนพิจารณาเป็นเพียงมาตรการเพื่อแก้ไข
ข้อพิพาทระหว่างคู่ความ ดังนั้น จึงเป็นธรรมดาที่คู่ความควรจะต้องมีบทบาทสาคัญในการดาเนิน
กระบวนพิจารณา
3.3.2.3 หลักการดาเนินคดีโดยเคร่งครัดต่อแบบพิธี
หลั ก การนี้ เป็ น หลั ก การที่ ส าคั ญ หลั ก หนึ่ ง ของการด าเนิ น กระบวน
พิจารณาในคดีแพ่ ง เพราะเมื่ อคู่ความเป็นฝ่ายกาหนดขอบเขตข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคดี
รวมทั้งมีหน้าที่อย่างมากในการนาสืบแสดงพยานหลักฐาน กฎหมายจึงต้องกาหนดรู ปแบบขั้นตอน
ที่ชัดเจนในการดาเนินกระบวนพิ จ ารณา เพื่อเป็นกรอบควบคุม กระบวนพิจารณาไว้ไม่ให้คู่ความ
เอาเปรียบซึ่งกันและกัน และยังช่วยให้การดาเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
อีกด้วย ดังนั้น การพิจารณาคดีชี้ขาดว่าฝ่ายใดผิดหรือถูกจึงมิได้อยู่ที่การนาพยานมาพิสูจน์ความจริง
แต่เพียงอย่างเดียว การปฏิบัติตามแบบพิธีที่กฎหมายกาหนดไว้ก็สาคัญไม่แพ้กัน
3.3.2.4 หลักการมีสิทธิโต้แย้งคัดค้านหรือต่อสู้คดี
หลักดังกล่าวนี้เป็นหลักวิธีพิจารณาความที่สาคัญที่สุดหลักหนึ่งในหลัก
ความยุติธรรมตามธรรมชาติ โดยมี รากฐานมาจากแนวความคิดที่เห็นว่า คาพิพากษาของศาลที่ ดี
และมีประสิทธิภาพนั้นเป็นผลที่ เกิดขึ้นจากการเผชิญหน้ากันของคู่ความในคดีโดยวิธีการนาข้ออ้าง
หรือข้อ ต่อ สู้ตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆ มาแสดงต่อหน้าศาลโดยอิส ระและเปิดเผยข้อเท็จ จริง
ทั้งหมด ซึ่งจะทาให้คู่ความแต่ละฝ่ายสามารถทราบข้อกล่าวอ้างหรือข้อต่อสู้ของคู่ความฝ่ายตรงข้าม
รวมทั้งพยานหลัก ฐานต่างๆ ก็ได้มีการเสนอต่อศาล และมี โอกาสโต้แย้งต่อสู้ในทุกประเด็นของคดี
ที่ได้มีการพิจารณากัน รวมทั้งยังช่วยให้ศาลซึ่งถูกจากัดในการรับรู้ข้อเท็จจริงสามารถเข้าใจเรื่องราว
ของคดีได้ อ ย่ างชั ดเจนและนาข้อ เท็ จ จริงทุ ก อย่างมาประกอบการวินิจ ฉัยชี้ ขาดได้อ ย่างถูก ต้อ ง
เหมาะสมอีกด้วย จะเห็นได้ว่าตามแนวความคิดของหลักนี้จะมีผลทาให้คู่ความแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ
และหน้าที่ในการดาเนินคดีซึ่งกันและกัน ส่วนศาลก็จะมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับฟังคู่ความ

15

พรเพชร วิชิตชลชัย, กฎหมายลักษณะพยาน (พิมพ์ครั้งที่ 1, รัชดา 2536) 4-5.
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ทุ กฝ่ายก่ อ นที่ จ ะมีคาพิ พ ากษา และในกรณีที่ คาพิ พากษาจะไปเกี่ ยวข้องโดยตรงกั บ บุคคลที่ ส าม
ศาลต้องเปิดโอกาสให้บุคคลที่สามได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านได้ด้วย
3.3.2.5 หลักการพิจารณาด้วยวาจา
การพิจารณาด้วยวาจาทาให้สามารถเปิดให้สาธารชนได้ทราบอย่างแท้จริง
โดยหลักนี้มุ่ งที่ จะคุ้มครองคู่ความจากการพิจารณาที่เป็นการลับและตามอาเภอใจด้วยการพิจารณา
ที่โปร่งใส และประชาชนสามารถควบคุมได้หลักนี้ยังช่วยเป็นหลักประกันที่จาเป็นว่าประชาชนทุกคน
สามารถจะได้รับ รู้ก ารดาเนินกระบวนพิจ ารณาโดยเข้าร่วมฟังการพิจารณา โดยเฉพาะในกรณี ที่
กฎหมายวิธี พิ จ ารณาของประเทศต่า ง ๆ ส่ วนใหญ่ มั ก จะห้ ามการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งรวมทั้ ง
การถ่ายทอดภาพและเสียงของการพิจ ารณาสู่สาธารชน การนาวิธีพิจ ารณาด้วยวาจามาใช้ก็ ไม่ได้
หมายความว่าจะไม่มีการใช้เอกสารในการพิจารณาเลย การพิจารณาด้วยวาจามักจะนามาใช้ในกรณีที่
ประสงค์จะให้เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ศาลได้พบกับคู่ความโดยตรงได้ และในบางกรณี
เช่น การพิ จ ารณาโดยขาดนัด หรือในคดีบ างประเภท เช่น คดีม โนสาเร่ ศาลอาจท าคาพิพากษา
โดยไม่มีการพิจารณาด้วยวาจาเลยก็ได้ ซึ่งถือเป็นความยืดหยุ่นประการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม
และเป็นลักษณะของระบบวิธีพิจารณาความแบบใหม่16
3.3.2.6 หลักการพิจารณาโดยเปิดเผย
โดยทั่ ว ไปแล้ ว การด าเนิ น การใดๆ ก็ ต าม หากกระท าโดยเปิ ด เผย
เปิดโอกาสให้สาธารณชนทั่วไปเข้าร่วมรับรู้การดาเนินการได้ ก็แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ
ท างานและพร้ อ มที่ จ ะให้ มี ก ารตรวจสอบได้ ดั ง นั้น หลั ก การพิ จ ารณาโดยเปิ ดเผยจึง หมายถึ ง
การเปิ ด โอกาสให้ บุ คคลทั่ วไปสามารถเข้าฟั ง การพิจ ารณาคดี ของศาลได้ ซึ่ง หลัก การพิจ ารณา
โดยเปิดเผยถือ เป็นหลักการหนึ่งของลักษณะของกระบวนพิจารณาที่ ดีและมี ประสิทธิภาพอันเป็น
ที่ยอมรับเป็นการทั่วไปตามคาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และตามมาตรา
6-1 แห่งอนุสัญ ญายุโรป ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ที่ ได้กาหนดว่า
“บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน อย่างเปิดเผย และภายใน
ระยะเวลาอันสมควร” และจากที่กล่าวมาแล้วว่ากระบวนพิ จารณาแบบกล่าวหาเป็นการดาเนินการ
โต้แย้ง ต่อ สู้ซึ่งกั นและกั นระหว่างคู่ความ และมัก จะมี ลักษณะเป็นกระบวนพิจ ารณาโดยเปิดเผย
ด้วยวาจา ดังนั้น หลักการพิจารณาโดยเปิดเผยจึงมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับหลักการพิจารณาด้วยวาจา
ไปด้วยโดยปริยาย เนื่องจากการพิจารณาโดยเปิดเผยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนรับรู้ถึง
16

วรรณชัย บุญบารุง, ‘หลักทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกับหลักสิทธิมนุษยชน’
(เอกสารวิ ช าการส่ ว นบุ ค คล หลั ก สู ต รหลั ก นิ ติ ธ รรมเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย วิ ท ยาลั ย รั ฐ ธรรมนู ญ
ศาลรัฐธรรมนูญ 2559) 12.
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กระบวนพิจารณาต่างๆ ของศาล กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้นี้จึงเท่ากับเป็นการ
บังคับว่าให้ต้องกระทาด้วยวาจา เพราะด้วยเหตุผลในทางปฏิบัติที่ว่าเอกสารในคดีความนั้นบางครั้ง
ก็ไม่ สะดวกต่อ การที่จะเปิดเผยต่อ สาธารณชน ดังนั้น การกระทาที่เปิดเผยจึงต้องเป็นการกระท า
ด้วยวาจา เพราะหากไม่มีการดาเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจาแล้ว สาธารณชนก็ย่อมไม่อาจที่จะ
เข้าฟังการพิจารณาคดีของศาลได้17

17

วรเจตน์ ภาคี รั ต น์ , วิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐธรรมนู ญ : ศึ ก ษาเปรี ย บเที ยบกรณี ของ
ศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย (พิมพ์ครั้งที่ 1, วิญญูชน 2546) 35.
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บทที่ 4
แนวคาพิพากษาของศาลยุติธรรมในคดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่
จากที่ ได้ ศึก ษาข้อ ความคิดว่าด้วยระบบศาลกั บ เขตอานาจของศาลในการพิจ ารณา
ความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ในประเทศไทยไปแล้ว ในบทนี้จะกล่าวถึง แนวคาพิพากษา
ของศาลยุติธรรมในคดีล ะเมิ ดอันเกิ ดจากการปฏิบัติห น้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งใช้ พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดฯ ในการพิจารณา โดยจะไม่ศึกษากรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดในฐานะส่วนตัวในเชิงเนื้อหา
ซึ่งศาลจะใช้เพียงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการพิจารณาเท่านั้น โดยการศึกษาจะแบ่งเป็น
ประเด็นเรื่องเขตอ านาจศาล ประเด็นในทางสารบัญ ญัติ และประเด็นในทางวิธีสบัญ ญัติ เพื่อที่จ ะ
นาไปวิเคราะห์ปัญหาการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในศาลยุติธรรมต่อไป
4.1 คดีที่ศาลยุตธิ รรมรับไว้พิจารณา
4.1.1 คดีที่อยู่ในเขตอานาจศาลยุติธรรม
4.1.1.1 คดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้อานาจตามกฎหมาย
คดีละเมิดประเภทนี้เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่เป็น
การปฏิบัติการทางปกครอง อันเป็นการกระทาในทางกายภาพ โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อ สิทธิป ระโยชน์ห รือสร้างภาระหน้าที่ตามกฎหมายขึ้นแก่บุคคลอื่นโดยเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งไม่มีการบังคับให้ฝ่ายเอกชนต้องกระทาการหรืองดเว้นกระทาการอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วย เพียงแต่มุ่งต่อการก่อให้เกิดหรือรักษาประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ โดยไม่ได้
มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้อานาจรัฐที่มีอยู่เหนือฝ่ายเอกชนเป็นองค์ประกอบในการก่อให้เกิดการกระทา
ละเมิ ดดังกล่าวรวมอยู่ด้วย กรณีจึงเป็นการกระท าละเมิดโดยที่ฝ่ายปกครองไม่ได้มีฐานะทางกฎหมาย
ที่สูงไปกว่าฝ่ายเอกชนที่ถูกกระทาละเมิด ซึ่งจากการศึกษาคาพิพากษาศาลฎีกา ผู้เขียนได้แบ่งออกเป็น
หน้าที่ต่างๆ ดังนี้
(1) คดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจสถานที่
หน้าที่ออกตรวจสถานที่เป็นการที่เจ้าหน้าที่ ใช้อานาจในการปฏิบัติการ
ทางปกครอง อันมีลักษณะเป็นการกระทาในทางกายภาพ ไม่ใช่การใช้อานาจตามกฎหมาย ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้
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คาพิ พากษาศาลฎี กาที่ 583/2558 บริษั ท ฟาม่ าแมกซ์ จ ากั ด ยื่นคาขอ
อนุญาตขายยาแผนปัจจุบันในนามร้านเจเจ ฟาม่า สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูนจึงมอบหมาย
ให้จาเลยออกตรวจสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต จ าเลยไปที่ร้านดังกล่าวและ
ออกค าสั่ ง ให้เ จ้าของร้านขายยาน าป้ายที่ ป รึก ษากฎหมายของโจทก์ อ อกจากหน้ าร้าน โจทก์ จึ ง
ดาเนินคดีแก่จ าเลย จากข้อเท็ จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า จ าเลยได้รับมอบหมายให้ออกตรวจสถานที่
ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มิใช่
กระทาในฐานะส่วนตัว ดังนั้น เมื่อมีการกล่าวหาว่าการกระทาดังกล่าวของจาเลยทาให้โจทก์ได้รับ
ความเสียหายย่อมเป็นการกล่าวหาว่าจาเลยทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
(2) คดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สิน
หน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานทางปกครองเป็นการที่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการทางปกครอง อันมีลักษณะเป็นการกระทาในทางกายภาพ ไม่ใช่การใช้อานาจตามกฎหมาย
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 15171/2556 การที่ ส. นักการภารโรงไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งโรงเรียนจาเลยที่ 5 ที่ให้เก็บเครื่องตัดหญ้าคันเกิดเหตุไว้ในห้องสมุดทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จมาโดยตลอด
จาเลยที่ 4 เป็นผู้อานวยการโรงเรียนจาเลยที่ 5 ซึ่งเป็นสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
มีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ปล่อยปละละเลย
การบริหารกิจการของสถานศึกษาและไม่ควบคุมดูแลบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการหรือของสถานศึกษา เป็นเหตุให้เด็กนักเรียนนาเครื่องตัดหญ้า
มาเล่น จนเป็นเหตุให้เพื่อนนักเรียนได้รับได้รับอันตรายสาหัส จึงเป็นความประมาทเลินเล่อของจาเลย
ที่ 4 จาเลยที่ 4 ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ทาละเมิด ตามประมวลกฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
420 จึงเป็นการกระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ จาเลยที่ 5 และที่ 6 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จาเลยที่ 4
อยู่ในสังกัดจึงต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ในผลแห่งละเมิดดังกล่าวตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 16150/2556 จาเลยที่ 1 เป็นรัฐวิสาหกิจ ตาม
พ.ร.บ.การไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภาค พ.ศ. 2503 ขณะเกิ ดเหตุจ าเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาค
จังหวัดระนอง จาเลยที่ 3 เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายก่อสร้างและบารุงรักษา จาเลยที่ 4 เป็นผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกบริหารพัสดุ จาเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ย่อมเป็นเจ้าหน้าที่ของจาเลยที่ 1 ซึ่งมีหน้าที่ต้องดูแล
รักษาทรัพย์สินของจาเลยที่ 1 เมื่อปรากฏว่าทรัพย์สินของจาเลยที่ 1 สูญหายและตรวจพบว่าที่ร้าน
ของโจทก์มีทรัพย์สินลักษณะเดียวกับของจาเลยที่ 1 การที่จาเลยที่ 2 ถึงที่ 4 นาเจ้าพนักงานตารวจ
ไปตรวจยึดทรัพ ย์สินดัง กล่าวโดยมีห มายค้นของศาล มิ ได้ เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว
ย่อมเป็นการกระทาในการปฏิบัติหน้าที่ของจาเลยที่ 1 แล้ว
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คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 15899/2557 จาเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
โดยจาเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้อานวยการ ใช้ให้พนักงานของจาเลยที่ 1 ใส่กุญแจประตูทางเข้าบริเวณที่เช่า
เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถเข้าออก ใช้สอยและผลิตสินค้าในที่เช่าได้ เป็นการกล่าวหาว่าจาเลยที่ 1
กระท าละเมิ ดต่อ โจทก์ กรณีต้อ งด้วยมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ความรับ ผิดทางละเมิ ดฯ
ที่บัญ ญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อ งรับ ผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่ง ละเมิ ด ที่ เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท า
ในการปฏิบัติหน้าที่ โจทก์ชอบที่จะฟ้องจาเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง
(3) คดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน
หน้ าที่ ดู แลนั กเรียนเป็ นการที่ เจ้ าหน้าที่ ป ฏิ บั ติ การทางปกครอง อั นมี
ลักษณะเป็นการกระทาในทางกายภาพ ไม่ ใช่ก ารใช้อานาจตามกฎหมาย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง
ต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5129/2546 การที่ จาเลยที่ 1 ทาการสอนวิชา
พลศึกษาของโรงเรียนเป็นการปฏิบัติห น้าที่ราชการในฐานะผู้แทนของกรมสามัญ ศึกษาจ าเลยที่ 2
การออกคาสั่ง ให้นักเรียนวิ่งรอบสนามเพื่ออบอุ่นร่างกายและการลงโทษนักเรียนให้วิ่ง รอบสนาม
ก็ถือเป็นการปฏิบัติห น้าที่ ร าชการด้วย เมื่ อ การกระท าดังกล่าวท าให้เด็กชาย พ. ถึง แก่ ความตาย
จาเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่โจทก์ผู้เป็นมารดา
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4466/2551 จาเลยที่ 4 เป็นครูสอนภาษาไทย
นอกจากจะต้ อ งท าหน้ าที่ ให้ ค วามรู้ อ บรมสั่ ง สอนนั ก เรีย นในวิ ชาภาษาไทยแล้ ว ยั ง ถือ ว่า ได้ รั บ
มอบหมายให้ดูแลนัก เรียนซึ่ง ยัง เป็นผู้เยาว์ให้ได้รับ ความปลอดภัย ให้ป ระพฤติตนอยู่ในระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน ไม่ไปก่อเรื่องเดือดร้อนเสียหายใดๆ แก่ผู้อื่น การที่จาเลยที่ 4 สั่งให้นักเรียน
ทาธนูเป็นอุปกรณ์การเรียน จาเลยที่ 4 น่าจะใช้ความระมัดระวังคาดหมายหรือเล็งเห็นได้ว่าอาจเกิด
อันตรายแก่ ก ายได้ หากนัก เรียนนาไปใช้ยิง เล่ นใส่ กั น และจ าเลยที่ 4 ไม่ ได้สั่ ง ให้ นัก เรียนนาธนู
ไปท าลายทิ้ งหรือ เก็บ ไว้ในที่ ป ลอดภัยหรือห้ามมิ ให้นาธนูไปใช้เล่นกัน เพราะยังมี ธนูในห้องเรียน
อีกหลายคันเช่นวิสัยผู้มีอาชีพครูทั่วไปจะถือปฏิบัติ แต่จาเลยที่ 4 ปฏิบัติไม่ชอบและขาดความรอบคอบ
จึงเป็นความประมาทเลิน เล่อ จนเป็ นเหตุให้ จ าเลยที่ 5 น าคั นธนูแ ละลูก ธนู ไปยิ งเล่ นถูก ตาขวา
ของโจทก์ เป็ นเหตุให้ตาขวาโจทก์ บ อด ถือได้ว่าจ าเลยที่ 4 มี ส่วนกระท าละเมิ ดเป็นเหตุให้โจทก์
เสียหายแก่ร่างกาย เมื่อจาเลยที่ 4 เป็นครูโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจาเลยที่ 2 อันเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะผู้แทนของจาเลยที่ 2 จาเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ในผลแห่งละเมิด
ที่จาเลยที่ 4 ได้กระทา ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7383/2558 อ. ครูประจาชั้นของโจทก์ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนของจาเลยมีส่วนประมาทเลินเล่อในการดูแลความปลอดภัยของโจทก์โดยละเลย
ไม่ รีบ นาโจทก์ ไปให้แพทย์ตรวจรักษาดวงตา หลังจากทราบว่าโจทก์ถูก เด็ก ชาย ณ. ใช้ห นังยางยิง
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แท่งดินสอถูก ดวงตาข้างซ้าย ซึ่งการกระท าของเจ้าหน้าที่ข องจ าเลยดังกล่าวน่าเชื่อว่ามีส่วนทาให้
ดวงตาข้างซ้ายของโจทก์ ติดเชื้อ จ าเลยจึงต้ องรับผิ ดในผลของความประมาทเลินเล่ อของเจ้าหน้าที่
ของจ าเลยดั งกล่าวตาม พ.ร.บ. ความรับ ผิ ดทางละเมิ ดฯ มาตรา 5 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ มาตรา 420
(4) คดีละเมิดอันเกิดจากการให้ข่าว การแถลงข่าว และการให้ถ้อยคา
การให้ ข่ า ว การแถลงข่ าว และการให้ ถ้ อ ยค า เป็ น การที่ เ จ้ าหน้ า ที่
ปฏิบัติการทางปกครอง อันมีลักษณะเป็นการกระทาในทางกายภาพ ไม่ใช่การใช้อานาจตามกฎหมาย
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้
พิพากษาศาลฎีกาที่ 10648/2556 จาเลยไปให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยที่ ตั้ง ขึ้นตามคาสั่งมหาวิท ยาลัย ส. ในเรื่องที่โจทก์ ถูก กล่าวหา เป็นกรณี ที่จ าเลย
ในฐานะข้าราชการของมหาวิทยาลัย ส. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะพยานผู้ก ล่าวหา
ไม่ใช่การกระทาในฐานะส่วนตัว หากโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทาของจาเลย โจทก์ต้องฟ้อง
มหาวิทยาลัย ส. ที่จาเลยเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด จะฟ้องจาเลยโดยตรงไม่ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 21742/2556 การให้ข่าวดังกล่าวจาเลยกระทาไป
ในฐานะประธานอนุก รรมการตรวจสอบการให้กู้ เงินแก่ส หภาพพม่าของธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย และเนื้อหาของข่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบที่ ก ระท าไปตามหน้ าที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย เป็ น การให้ ข้ อมู ล ข่ าวสารการปฏิ บั ติ งาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการตรวจสอบแก่ประชาชนทั่วไป เป็นการกระท า
ในการปฏิบัติหน้าที่ แม้ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขฉบับที่ 30 จะไม่ระบุให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
มี อานาจให้ข่าวดัง ที่ โ จทก์ อ้ างก็ ตาม แต่ก ารให้ ข่าวเกี่ ยวกั บ การปฏิ บัติง านย่อมเป็นอ านาจทั่ วไป
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการตรวจสอบ จาเลยเป็นกรรมการตรวจสอบและเป็น
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบจึงมีอานาจกระทาได้ เมื่อจาเลยเป็นเจ้าหน้าที่และการให้ข่าว
ของจาเลยเป็นการกระทาในการปฏิบัติหน้าที่ การที่โจทก์กล่าวอ้างว่าการกระทาของจาเลยดังกล่าว
เป็นการกระท าละเมิดทาให้โจทก์เสียหาย โจทก์ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิด แต่จะฟ้องจาเลย
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 3462/2560 การที่ จ าเลยจั ด แถลงข่ า ว
ต่อสื่อมวลชนและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อ. รวมทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบางส่วน ในฐานะ
เป็ นอธิก ารบดี ซึ่ง ท าการแทนมหาวิท ยาลั ย อ. มิ ได้ ก ระท าเป็ นส่ วนตั ว แต่เป็ น ไปเพื่ อ เพื่ อชี้ แจง
ข้อเท็ จจริงที่เกิดขึ้นในมหาวิท ยาลัย อ. ที่ ทาให้มหาวิทยาลัย อ. จ าต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อหาตัวผู้กระทาผิดทางวินัย รวมถึงสาเหตุของการเผยแพร่ใบปลิวและความวุ่นวายที่เกิดจากการ
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ชุมนุมปราศรัยของโจทก์กับพวก เพื่อให้ทราบความจริงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย อ. อันเป็นการรักษา
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อ. และปกป้องประโยชน์ของทางราชการย่อมถือเป็นการให้ข่ าวสารข้อมูล
ของทางราชการเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย อ. อันเป็นการกระทาในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 ให้อานาจจาเลยไว้
โจทก์จึงไม่อาจฟ้องจาเลยให้รับผิดทางแพ่งในมูลละเมิดแก่โจทก์ได้ เพราะต้องห้ ามตามที่บัญญัติไว้ใน
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
(5) คดีละเมิดอันเกิดจากการขับรถ
หน้าที่ขับรถไปปฏิบัติหน้าที่เป็นการที่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการทางปกครอง
อันมี ลัก ษณะเป็นการกระท าในทางกายภาพ ไม่ ใช่ก ารใช้อานาจตามกฎหมาย ดัง จะเห็นได้จ าก
ตัวอย่างต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2919/2547 เมื่อสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีฐานะเป็นกรม เป็นนิติบุคคลในสังกัด ของกระทรวงจาเลยที่ 2 จาเลยที่ 1
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเจ้าหน้าที่
ของจาเลยที่ 2 ด้วย การที่จาเลยที่ 1 ขับรถคันเกิดเหตุเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของสานักงานปลัด
กระทรวงวิท ยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ชนท้ ายรถยนต์ที่ โจทก์ รับ ประกั น ภัย ไว้ได้ รับ
ความเสีย หาย ถื อ ได้ว่าจ าเลยที่ 1 ปฏิบั ติห น้าที่ ต ามคาสั่ง ของจ าเลยที่ 2 ด้วย จ าเลยที่ 2 ซึ่ง เป็ น
กระทรวงเจ้าสังกัดจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น โจทก์จึงฟ้องจาเลยที่ 2 ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2934/2551 นายปรีชาขับรถยนต์ของทางราชการ
ไปตรวจงานก่อสร้างสะพาน หลังจากตรวจแล้วได้ขับรถยนต์มุ่งหน้าไปทางอาเภอเมืองปราจีนบุรี
เพื่อตรวจงานซ่อมผิวทางสายบ้านสร้าง แต่เกิดเหตุชนกันจนมีผู้ถึงแก่ความตาย เมื่อนายปรีชาเป็น
ข้าราชการสั ง กั ด แขวงการทางปราจี น บุรี กรมทางหลวง จึง เป็ นเจ้า หน้ าที่ ในหน่ว ยงานของรั ฐ
ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทาในการปฏิบัติ
หน้าที่ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ
ค าพิ พากษาศาลฎี ก าที่ 2527/2553 กรมพิ ธี ก ารทู ต จ าเลยที่ 2
ปล่อยปละละเลย ย่อหย่อน ไม่ควบคุมการใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จนจาเลยที่ 1
เคยนารถไปจอดค้างคืนที่บ้านของตนเอง รวมทั้งสามารถนารถออกไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวโดยพลการ
ทั้งที่ ขัดต่อระเบียบกฎเกณฑ์การใช้รถราชการ เข้าลักษณะที่จาเลยที่ 2 ยินยอมให้จาเลยที่ 1 ใช้รถ
อันเป็นหน้าที่ของพนักงานขับรถได้แม้เป็นเวลานอกราชการการ การที่จาเลยที่ 1 ขับรถไปเฉี่ยวชน
จนทาให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บโดยประมาท จึงถือได้ว่าเป็นผลแห่งละเมิ ดที่เจ้าหน้าที่ของจาเลยที่ 2
ได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ จาเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
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คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 16467/2555 ตามระเบียบคณะกรรมการบริห าร
ศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2544 ข้อ 12 กาหนดขอบเขตไว้ชัดเจนว่า การใช้รถยนต์ประจา
ตาแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รวมถึงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไป – กลับระหว่างที่พักและ
สถานที่ปฏิบัติราชการด้วย ดังนั้น การที่จาเลยขับรถยนต์ประจาตาแหน่งออกจากบ้านพักที่จังหวัด
นนทบุรีเพื่อ ไปปฏิบัติราชการที่ศาลจังหวัดพัท ยา จึงเป็นการปฏิบั ติราชการในตาแหน่งหน้าที่ตาม
ระเบียบดังกล่าวแล้ว การที่จาเลยขับ รถยนต์คันดังกล่าวจนเกิดอุบัติเหตุ โดยไม่ ปรากฏว่าเกิดจาก
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เหตุเกิดจากความชารุดบกพร่องของตัวรถอันเป็นเหตุสุดวิสัย
จาเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน
นอกจากนี้ ยั งปรากฏในคาพิ พากษาศาลฎี กาที่ 7829/2553, คาพิ พากษา
ศาลฎี ก าที่ 15496/2557, ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 4373/2558, ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 8725/2561
และคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 15496/2557
4.1.1.2 คดีล ะเมิด อัน เกิดจากการปฏิบั ติหน้ า ที่โดยใช้ อานาจตามกฎหมาย
แต่ได้รับยกเว้นให้อยู่ในอานาจศาลยุติธรรม
(1) คดีละเมิดอันเกิดจากการดาเนินกระบวนการยุติธรรม
(1.1) คดีละเมิดอันเกิดจากการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
จากที่ ได้ศึก ษาไปแล้ว ในหัวข้อ ที่ 3.3.1.3 ว่า การดาเนินกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย แต่ได้รับยกเว้นให้อยู่ในอานาจ
ศาลยุติธรรม โดยมีตัวอย่างคดีดังต่อไปนี้
การด าเนิ นกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญา จากกรณี ที่ เจ้ า พนั ก งาน
ตารวจคุมตัวผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา หรือจาเลยในคดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 5824/2543 เจ้ าพนั ก งานต ารวจได้ ท าร้า ย
ร่างกายโจทก์ในขณะควบคุมโจทก์ไปส่งที่สถานีตารวจต้องถือว่าเจ้าพนักงานตารวจได้กระทาละเมิด
ต่อโจทก์ โดยได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ โจทก์จึงมีอานาจฟ้องกรมตารวจเป็นจาเลยได้ตาม พ.ร.บ.
ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 14427/2555 การที่ ด าบต ารวจ ว. ซึ่ ง เป็ น
ข้าราชการในสังกัดจาเลยที่ 3 มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงเป็นเวรดูแลผู้ต้องหาในห้องควบคุมของสถานี
ตารวจให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยและเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหลบหนี แต่ดาบตารวจ ว. ขาดความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติหน้าที่เวรยามจนเป็นเหตุให้จาเลยที่ 1 และที่ 2 ทาร้าย ส. จนถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็น
การงดเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ จ าต้ อ งกระท าเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลจากเหตุ ร้ ายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ถื อ ได้ ว่ า
ดาบตารวจ ว. ประมาทเลินเล่อ จ าเลยที่ 3 ซึ่ง เป็นหน่วยงานของรัฐต้นสัง กั ดของดาบตารวจ ว.
จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
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การดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จากกรณีที่พนักงานสอบสวน
ยึดของกลาง หรือดาเนินการอื่นใดกับของกลาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7975/2549 จาเลยที่ 3 เป็นพนักงานสอบสวน
มีหน้าที่ดูแลของกลางที่ยึดไว้ระหว่างดาเนินคดีอาญาโดยต้องใช้ความระมัดระวังดูแลเหมือนเช่นวิญญูชน
พึงดูแลทรัพย์สินของตนเอง แต่กลับไม่ดูแลรักษารถบรรทุกและข้าวสารบนรถบรรทุกของโจทก์ถูกยึดไว้
เป็น ของกลาง เป็น เหตุให้ ร ถบรรทุ ก และข้าวสารสู ญ หายไปถื อได้ ว่าเป็น ความประมาทเลิน เล่ อ
ของจาเลยที่ 3
การดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จากกรณีแจ้งความดาเนินคดี
การให้การต่อพนักงานสอบสวน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1736/2551 จาเลยที่ 3 ทาหนังสือมอบอานาจ
ให้ จ าเลยที่ 2 ไปแจ้ ง ความด าเนิ น คดี แ ก่ ผู้ บุ ก รุก ที่ ดิ น วัด ตามที่ มี ผู้ แ จ้ ง ให้ ท ราบในฐานะผู้ แ ทน
ของส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มิ ได้ ท าในฐานะส่ ว นตั ว ส่ ว น จ าเลยที่ 2
ไปแจ้งความให้ดาเนินคดีแก่โจทก์ตามที่ได้รบั มอบอานาจ การกระทาของจาเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะผู้แทนของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การที่จาเลยที่ 2
และที่ 3 ชักนาผู้อื่ นให้ให้การต่อพนัก งานสอบสวนในทางเดียวกั นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตารวจดาเนิน
คดีอาญาและมีความเห็นสั่งฟ้อ งโจทก์ต่อพนักงานอัยการนั้นก็ เป็นกรณีสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการดังกล่าวของจาเลยที่ 2 และที่ 3 โจทก์ชอบที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดต่อโจทก์
ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
การดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จากกรณีการบังคับคดีอาญา
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12750/2558 คาฟ้องโจทก์บรรยายว่า จาเลยที่ 2
เป็นผู้แทน จาเลยที่ 3 เป็นเจ้าหน้าที่ อันถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายของจาเลยที่ 1 ซึ่งเป็น
กรมในรัฐบาล และมี ฐานะเป็นนิติบุคคล ตาม พ.ร.บ.จัดปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
จาเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกับจาเลยที่ 1 เข้ารื้อถอนที่พักอาศัยของโจทก์และทาลายทรัพย์สินของโจทก์
ซึ่งการกระทาของจาเลยทั้งสามเป็นการบังคับคดีในคดีอาญา
การดาเนิ นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จากกรณี ก ารดาเนิน การ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4824/2562 โจทก์ทั้งสี่บรรยายมาในฟ้องกล่าว
อ้ างว่ า จ าเลยที่ 1 และที่ 2 ร่ ว มกั น กลั่ น แกล้ ง โจทก์ ทั้ ง สี่ ท าให้ โ จทก์ ทั้ ง สี่ ได้ รั บ ความเสี ย หาย
ด้านทรัพย์สิน ชื่อเสียงและเกียรติยศ ด้วยการดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542
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(1.2) คดีละเมิดอันเกิดจากการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
จากที่ ได้ศึก ษาไปแล้วในหัวข้อ ที่ 3.3.1.3 ว่า การดาเนินกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ ง เป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้อานาจตามกฎหมาย แต่ได้รับ ยกเว้นให้อยู่ในอานาจ
ศาลยุติธรรม โดยมีตัวอย่างคดีดังต่อไปนี้
การดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง จากกรณี ก ารขายทอดตลาด
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5384/2560 โจทก์ฟ้องให้จาเลยที่ 1 หน่วยงานของรัฐ
รับผิดในผลแห่งละเมิดที่จ าเลยที่ 2 เจ้าหน้าที่ ของตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ในการขายทอดตลาด
โดยมิชอบ
(2) คดีละเมิดอันเกี่ยวด้วยสิทธิของบุคคลในทางแพ่ง
จากที่ได้ศึกษาไปแล้วในหัวข้อที่ 3.3.1.3 ว่า คดีความรับผิดทางละเมิ ด
ของเจ้ าหน้าที่ อั น เกิ ดจากการปฏิ บั ติ ห น้าที่ โ ดยใช้อ านาจตามกฎหมายอั น เกี่ ยวด้ วยสิท ธิบุ ค คล
ในทางแพ่งนั้น ได้รับยกเว้นให้อยู่ในอานาจศาลยุติธรรม โดยมีตัวอย่างคดีดังต่อไปนี้
คดี ล ะเมิ ด อั น เกี่ ย วด้ วยสิ ท ธิข องบุ ค คลในทางแพ่ ง ในกรณี เ กี่ ย วกั บ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2628/2562 โจทก์ มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิท ธิ์
ที่ดินพิพาท มีคนร้ายแอบอ้าง เป็นโจทก์นาโฉนดที่ดินที่ลักไปจากโจทก์ก่อนหน้านี้จดทะเบียนจานอง
ประกันหนี้เงินกู้แก่จาเลยที่ 1 โจทก์จึงนาคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า หนังสือสัญญาจานองที่ดิน
โฉนดพิ พาท ระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ 1 เป็นโมฆะ ให้เพิก ถอนหนังสือสัญญาจานองที่ ดินดังกล่าว
และเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนกลับเป็นชื่อโจทก์ ให้จาเลยที่ 1 ส่งมอบต้นฉบับโฉนดที่ดินคืนแก่โจทก์
หากโฉนดที่ดินสูญหายหรือ ถูกทาลายหรือไม่สามารถส่งมอบคืนได้ ให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทน
โฉนดที่ดินแก่โจทก์ กับให้จ าเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ โจทก์ จาเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็น
เจ้าพนักงานที่ดินในสังกัดกรมที่ดินจาเลยร่วม กระทาโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังในการ
ตรวจสอบสารบบโฉนดที่ ดินพิ พ าทจนเป็นเหตุให้คนร้ายสามารถแอบอ้างเป็นเจ้าของที่ ดินพิพาท
มาจดทะเบียนจานองแก่จาเลยที่ 1 ให้ได้รับความเสียหาย อันเป็นการละเมิดต่อจาเลยที่ 1 จาเลยร่วม
จึงต้องรับผิดในการกระทาโดยประมาทของจาเลยที่ 2 และที่ 3 ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
จะเห็ น ได้ ว่ า ก่ อ นที่ ศ าลจะมี ค าพิ พ ากษาตามค าขอของโจทก์ ไ ด้
ศาลจ าต้ อ งพิ จ ารณาให้ ได้ ความเสียก่ อนว่า ที่ ดิน พิ พาทเป็ นกรรมสิ ท ธิ์ของโจทก์ ห รือไม่ จึ ง เป็ น
คดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อันเป็นสิทธิบุคคลในทางแพ่ง ซึ่งอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลยุติธรรม
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คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4823/2548 จาเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานที่ดิน
มีหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ที่ดินของประชาชนในเขตพื้นที่ เมื่อปรากฏหลักฐาน
ชั ด แจ้ ง ในสารบั ญ จดทะเบี ย นทั้ ง ในโฉนดที่ ดิ น ว่ า ที่ ดิ น พิ พ าทผู้ ข ายฝากได้ ม าโดยการเช่ า ซื้ อ
จากส านั ก งานการปฏิรูป ที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม อัน ตกอยู่ในบัง คับ ห้ ามโอนตามมาตรา 39 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ.2518 โดยวิ สั ย ของจ าเลยที่ 1 ซึ่ ง เป็ น
เจ้าพนักงานที่ ดินของกรมที่ ดินจ าเลยที่ 2 ย่อมทราบและตระหนักดีว่าจะรับ จดทะเบียนสิท ธิและ
นิติกรรมการขายฝากให้แก่โจทก์ผู้ซื้อฝากและ น. ผู้ขายฝากไม่ได้ เพราะเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150
แต่จาเลยที่ 1 กลับดาเนินการรับจดทะเบียนการขายฝากให้การกระท าของจาเลยที่ 1 จึงเป็นการ
ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ร าชการของกรมที่ ดิน จ าเลยที่ 2 โดยจงใจหรือประมาทเลิน เล่อ ท าให้โ จทก์ ได้ รับ
ความเสียหาย อั นเป็นการท าละเมิ ดต่อโจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
จาเลยที่ 2 ในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ตาม พ.ร.บ.ความรับผิด
ทางละเมิดฯ มาตรา 5
จะเห็นได้ว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
การขายฝาก ซึ่งการพิ จารณาพิ พ ากษาคดีศาลจ าต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่ อนว่า ที่ ดินพิพาท
เป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือไม่ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการขายฝาก อันเป็นสิทธิของบุคคลในทางแพ่ง
คดีจึงอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(3) คดีละเมิดที่อยู่ในเขตอานาจของศาลชานัญพิเศษ
จากที่ได้ศึกษาไปแล้วในหัวข้อที่ 3.3.1.3 ว่า คดีความรับผิดทางละเมิ ด
ของเจ้ าหน้ าที่ อั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยใช้ อ านาจตามกฎหมายที่ อ ยู่ ในเขตอ านาจของ
ศาลชานัญพิเศษนั้น ได้รับยกเว้นให้อยู่ในอานาจศาลยุติธรรม โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 8 วรรคหนึ่ง กาหนดให้ศาลแรงงานมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีดังต่อไปนี้... (5) คดีอันเกิด
แต่มู ล ละเมิ ดระหว่างนายจ้างและลูก จ้างสืบ เนื่ องจากข้อ พิพ าทแรงานหรือ เกี่ ยวกั บ การท างาน
ตามสั ญ ญาจ้างแรงงาน ทั้ ง นี้ ให้ ร วมถึง มู ล ละเมิ ด ระหว่างลู กจ้างกั บ ลูกจ้างที่ เกิ ดจากการท างาน
ในทางการทีจ่ ้างด้วย... ซึ่งจากการศึกษาคาพิพากษาศาลฎีกาพบว่า ในกรณีที่โจทก์และจาเลยผูกพันกัน
ตามสัญญาจ้างแรงงาน เมื่อเหตุละเมิดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้าง คดีพิพาท
จะเข้าลักษณะเป็นคดีละเมิดและคดีสัญ ญาจ้างแรงงาน ดังนั้น คดีพิพาทดังกล่าวจึงอยู่ในเขตอานาจ
ของศาลแรงงานซึ่งเป็นศาลชานัญพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าการกระทาละเมิดดังกล่าวเกิดจากการ
ปฏิบัตหิ น้าที่โดยใช้อานาจทางปกครองหรือไม่ ดังตัวอย่างคดีต่อไปนี้
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คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 976/2550 (ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน) การที่
โจทก์เป็นลูกจ้างของจาเลยตาแหน่งหัวหน้างานฝ่ายขนส่งท่าเรือ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองพาณิชย์
และปฏิบัติการ แทนหัวหน้ากองบริก ารจัดรถท่ าเรือซึ่งเป็นนิติบุคคล ประเภทรัฐวิสาหกิจ สังกั ด
กระทรวงคมนาคมลดราคาค่าบริก ารของจ าเลยเป็นการกระท าไปภายใต้ธรรมเนียมปฏิ บัติง าน
ที่เคยดาเนินการกันมาโดยจาเลยก็ยอมรับให้โจทก์ปฏิบัติเช่นนี้ได้มาโดยตลอดการกระทาของโจทก์
จึงมิใช่การจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ อีกทั้งมิ ได้
เป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานแต่อย่างใด
คาพิ พากษาศาลฎีกาที่ 10157/2558 (ศาลฎีกาแผนกคดีแ รงงาน)
โจทก์จ้างจาเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ให้ท างานและมอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดเก็บเงินรวมถึง
ทรัพย์สินของโจทก์ (การเคหะแห่งชาติ) แต่กลับปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้จาเลยที่ 1 ยักยอกเงิน
ของโจทก์ ถือ ว่าการปฏิบั ติห น้ าที่ ของจ าเลยที่ 2 ถึง ที่ 5 มี ความบกพร่องและประมาทเลิน เล่ อ
อย่างร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับของโจทก์อันเป็นสภาพการจ้างตามสัญญาจ้าง จาเลยที่ 2 ถึงที่ 5
จึงมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามสัญญาจ้างในฐานะผู้บังคับบัญชาของจาเลยที่ 1 จึงเป็น
การฟ้องขอให้จาเลยที่ 2 ถึงที่ 5 รับผิดทั้งมูลละเมิดและมูลสัญญาจ้างแรงงาน
คาพิ พากษาศาลฎีกาที่ 14264/2558 (ศาลฎีกาแผนกคดีแ รงงาน)
โจทก์เป็นพนักงานของจาเลย มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการดาเนินงานของสานักงาน บริหารจัดการ
ในสานักงานให้เกิดความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดตามคาสั่งจาเลย การที่โจทก์
ไม่ตรวจสอบลายมือชื่อโจทก์ในใบสั่งจ่าย บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ
โดยเฉพาะในส่วนที่ โจทก์ ม าท างานในวันหยุดว่าโจทก์ ม าท างานในวันหยุดด้วยหรือไม่ และโจทก์
ไม่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้รอบคอบ ทาให้เกิดความเสียหายจากการจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน
การเบิกจ่ายและปลอมแปลงหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินและเบิกซ้า จนทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ของโจทก์ซึ่งทาหน้าที่รับผิดชอบการเงินและบัญชีทาการทุจริตปลอมลายมือชื่อโจทก์ พนักงานจาเลย
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทาให้จาเลยได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของโจทก์เช่นนี้จึงเป็นการ
กระทาด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การที่จาเลยมีคาสั่งให้โจทก์รับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ จ าเลยอั นเป็น ไปตาม พ.ร.บ. ความรับ ผิดทางละเมิ ดฯ มาตรา 8 ประกอบมาตรา 10
จึงชอบแล้ว
ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 7990/2559 (ศาลฎี ก าแผนกคดี แ รงงาน)
โจทก์ (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) ระบุชัดเจนในคาฟ้องว่าการกระทาของจาเลย
เป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานและละเมิดต่อโจทก์ โดยบรรยายฟ้องว่า ขณะจาเลยเป็นลูกจ้างโจทก์
ในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานผลิตและจาหน่ายพันธุ์โคนมและรักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน
ส่ง เสริม กิ จ การโคนม มี ห น้าที่ รับ ผิ ดชอบบริห ารจั ดการตามกฎหมาย ระเบีย บ ค าสั่ง ข้อ บัง คั บ
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และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชา จาเลยไม่ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ทาให้
โจทก์เสียหายไม่สามารถบังคับชา ระหนี้จากห้างหุ้นส่วนจากัดพีแอนด์พีโปรมิลค์มาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็น
ผู้ซื้อได้ จึงเป็นการฟ้องขอให้จาเลยรับผิดทั้งมูลละเมิดและผิดสัญญาจ้างแรงงาน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8819/2554 (ศาลฎีกาแผนกคดีภาษี อากร)
โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดมูลค่าของสุราที่ทาในราชอาณาจักร
เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546 และขอให้จาเลยที่ 3 (กรมสรรพสามิต)
ชดใช้ค่าเสียหายโดยการคืนเงินค่าภาษี
(4) คดีละเมิดที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายเฉพาะ
จากที่ได้ศึกษาไปแล้วในหัวข้อที่ 3.3.1.3 ว่า คดีความรับผิดทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่อั นเกิดจากการปฏิบัติห น้าที่ โดยใช้อานาจตามกฎหมายที่มี ข้อยกเว้นตามกฎหมาย
เฉพาะนั้น ได้รับยกเว้นให้อยู่ในอานาจศาลยุติธรรม โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้
มาตรา 11 แห่ง พระราชก าหนดบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544
บั ญ ญั ติ ว่ า “ไม่ ใ ห้ นํ า กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
มาใช้บังคับแก่การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. ตามพระราชกําหนดนี้
และการออกระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ คํ า สั่ ง คํ า วิ นิ จ ฉั ย การอนุ ญ าต และการกระทํ า อื่ น ใด
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ ห ารอั น เกี่ ย วกั บ การบริห ารสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ
ตามพระราชกําหนดนี้” ด้วยเหตุนี้ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) จึงไม่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่อยู่ในอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ดังตัวอย่างคดีต่อไปนี้
ค าพิ พากษาศาลฎี ก าที่ 13598/2558 โจทก์ ฟ้ อ งขอให้ เ พิ ก ถอน
การขายทอดตลาดที่ ดินโฉนดพิพ าท พร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างจาเลยทั้ งสอง และให้ป ฏิบัติตาม
พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544
จาเลยที่ 1 เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่แก้ไขปัญหาการค้างชาระหนี้
ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินด้วยการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนามาบริหารจัดการตามวิธีการ
ที่กาหนดใน พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 การที่จาเลยที่ 1 ขายทอดตลาดที่ดิน
ทั้ งสองแปลงอั นเป็นทรัพย์จ านองของโจทก์ตามบทบัญญั ติมาตรา 76 จ าเลยที่ 1 ขายทอดตลาดที่ดิ น
ทั้งสองแปลงตามมาตรา 76 อันเป็นการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามที่ พระราชกาหนดนี้บัญญัติไว้
โดยเฉพาะ หากโจทก์ได้รับ ความเสียหายจากการขายทอดตลาด ย่อมใช้สิท ธิเรียกร้องตาม พ.ร.บ.
ความรับผิดทางละเมิดฯ ได้ โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด
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4.1.2 คดีที่ไม่อยู่ในเขตอานาจศาลยุติธรรม
คดีที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นคดีที่ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นคดีละเมิดอันเกิดจาก
การปฏิบัติห น้าที่ ข องเจ้าหน้าที่ โดยใช้อานาจตามกฎหมาย ซึ่งไม่ ได้ รับ การยกเว้นให้อยู่ในอานาจ
ของศาลยุติธรรมแต่อย่างใด
4.1.2.1 คดีละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามระเบียบทางการเงิน
การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ต รวจสอบการรั บ จ่ า ยเงิ น ป ระจ าวั น ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอและกิ่งอาเภอ
พ.ศ. 2520 นั้นมีลักษณะเป็นการใช้อานาจตามกฎหมาย
ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 8888/2551 จ าเลยที่ 3 อดี ต ผู้ อ านวยการ
โรงเรียน ไม่ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็ บ รัก ษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
ในหน้าที่ของอาเภอและกิ่งอาเภอ พ.ศ.2520 ข้อ 20 และข้อ 37 กล่าวคือ จาเลยที่ 3 ไม่แต่งตั้งผู้ตรวจ
สอบการรับจ่ายเงินประจาวันเพื่อตรวจสอบการรับจ่ายเงินในแต่ละวันเป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบ
พบการกระท าผิดของจ าเลยที่ 1 การไม่ ป ฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวจึงเป็นการประมาทเลินเล่อ
ของจาเลยที่ 3 ทาให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จากค าพิ พ ากษาข้ า งต้ น พิ จ ารณาได้ ว่ า การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ต รวจสอบ
การรับ จ่ายเงินประจ าวันตามระเบียบดัง กล่าวมี ลัก ษณะเป็น การใช้อานาจตามกฎหมาย ดังนั้ น
การที่เจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
จึงมี ลัก ษณะเป็น คดีพิ พ าทเกี่ ยวกั บ การกระท าละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ของรัฐอันเกิ ดจากการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในอานาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
4.1.2.2 คดีละเมิดอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย
(1) คดีละเมิดอันเกิดจากการดาเนินการทางวินัย
คาสั่ง ลงโทษทางวินัยมี ผ ลเป็นการสร้างนิติสัม พั นธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
ในอันที่จ ะก่ อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี ผลกระทบต่อสถานภาพของสิท ธิห รือหน้าที่
ของโจทก์ จึงเป็นคาสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 (พ.ร.บ. วิธีป ฏิบั ติร าชการฯ) การออกค าสั่ง ดัง กล่าวจึ งมี ลัก ษณะเป็น การใช้อ านาจ
ตามกฎหมาย
คาพิ พ ากษาศาลฎี กาที่ 3504/2543 ขณะเกิ ดเหตุ โจทก์ รับ ราชการ
ในกรมตารวจ เมื่อมีกรณีที่โจทก์ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด วินัยอย่างร้ายแรง จาเลยที่ 1 ซึ่งมีฐานะเป็น
ผู้บังคับบัญชาของโจทก์จึงออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยโจทก์ ซึ่งต่อมาจาเลยที่ 2 และที่ 3
ได้รายงานข้อเท็จจริงต่อจาเลยที่ 1 ว่า โจทก์กล่าวข้อความหมิ่นประมาทจาเลยที่ 1 จริง เป็นเหตุให้
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จาเลยที่ 1 ออกคาสั่งพักราชการโจทก์ การกระทาของจาเลยทั้งสามดังกล่าวจึงเป็นการกระทาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งสิ้น การที่โจทก์ฟ้องว่า จาเลยทั้งสามร่วมกันใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบกระทา
ต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายและจงใจให้โจทก์เสียหาย จงใจร่วมกันกลั่นแกล้งโจทก์ให้ได้รับความเสีย หาย
ขอให้จ าเลยทั้ ง สามชดใช้ ค่าสิน ไหมทดแทน กรณี จึ งต้ องด้วยมาตรา 5 แห่ ง พ.ร.บ.ความรับ ผิ ด
ทางละเมิดฯ โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้องให้จาเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดในมูลละเมิดที่จาเลยทั้งสามกระทาไป
ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่อาจฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดต่อโจทก์ได้
จากคาพิพากษาข้างต้นพิจารณาได้ว่า โจทก์ได้รับความเสียหายจากคาสั่ง
ลงโทษทางวินัยซึ่งเป็นคาสั่งทางปกครอง กรณี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอั นเกิ ดจากคาสั่งทางปกครอง ซึ่งอยู่ ในเขตอานาจของศาลปกครอง
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
(2) คดีละเมิดอันเกิดจากการออกใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
การออกเอกสารราชการใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ มีลักษณะเป็นคาสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการฯ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5726/2558 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจาเลยทั้งสี่
ร่วมกันหรือแทนกันชาระค่าสินไหมทดแทน จากการที่จาเลยที่ 2 ซึ่งรับราชการอยู่ที่สานักงานขนส่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในสังกัดของจาเลยที่ 4 โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ปลอมเอกสารราชการใบคู่ มื อ จดทะเบี ย นรถยนต์ ท าให้ โ จทก์ ได้ รับ ความเสี ย หาย จ าเลยที่ 4
ซึ่ง เป็ น หน่ วยงานของรัฐ ต้ น สั ง กั ด ของจ าเลยที่ 2 ซึ่ ง ถู ก โจทก์ ก ล่ า วหาว่ากระท าการโดยทุ จ ริ ต
หรือ ประมาทเลิ น เล่ อ อย่ างร้ ายแรง ปลอมใบคู่ มื อ จดทะเบี ยนรถยนต์ พิ พ าทท าให้ โ จทก์ ได้ รั บ
ความเสียหาย จึงต้องรับผิดทางแพ่งต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
จากคาพิพากษาข้างต้นพิจ ารณาได้ว่า การที่ โจทก์ นาคดีม าฟ้องขอให้
หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายจากคาสั่ง ทางปกครองที่พิพาท จึงมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทาละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคาสั่งทางปกครอง ซึ่งอยู่ใน
เขตอานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
(3) คดีละเมิดอันเกิดจากการพิจารณาผลการประกวดราคา
ค าสั่ ง ยกเลิ ก ผลการประกวดราคาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีลักษณะเป็นคาสั่งทางปกครอง ตามข้อ 1 (3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการฯ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8128/2551 โจทก์ฟ้องว่า ในการปฏิบัติหน้าที่
พิจารณาผลการประกวดราคา จาเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะร่วมกันกลั่นแกล้งโจทก์
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สั่งยกเลิกผลการประกวดราคา เนื่องจากเรียกเงินเป็นผลประโยชน์ตอบแทนจากโจทก์เพื่อกระทาการ
หรือไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่ แต่โจทก์ไม่ยินยอมให้ อันเป็นการร่วมกันกระทาละเมิด
ต่อโจทก์ทาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย
ขอให้ เพิก ถอนคาสั่ง ยกเลิก การประกวดราคาของจ าเลยที่ 2 และให้
จาเลยที่ 2 มีคาสั่งอนุมัติจ้างโจทก์ก่อสร้างอาคารที่ทาการของจาเลยที่ 1 (องค์การบริหารส่วนตาบล
ทรัพย์พระยา) กับให้จาเลยที่ 1 ทาสัญญาจ้างโจทก์ในวงเงินที่โจทก์ประมูลได้ หากจาเลยที่ 1 และที่ 2
ไม่ปฏิบัติตามให้จาเลยทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าเสียหาย
จากคาพิพากษาข้างต้นพิจ ารณาได้ว่า การที่โ จทก์ ฟ้องขอให้เพิก ถอน
คาสั่งทางปกครองที่พพิ าท มีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ออกค าสั่งทางปกครองโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ ในเขตอานาจศาลปกครองตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ ง (1) แห่ ง พ.ร.บ. จั ด ตั้ ง ศาลปกครองฯ และการที่ โ จทก์ ฟ้ อ งขอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
และเจ้าหน้าที่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการออกคาสั่งดังกล่าว มี ลักษณะเป็น คดีพิพาทเกี่ยวกั บ
การกระทาละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคาสั่งทางปกครอง ซึ่งอยู่ใน
เขตอานาจของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
(4) คดีละเมิดอันเกิดจากการตรวจรับงานจ้าง
การควบคุมงานจ้าง และตรวจรับงานจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 นั้น มีลักษณะเป็นการใช้อานาจตามกฎหมาย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 748/2552 จาเลยที่ 1 เป็นผู้ควบคุม งานจ้าง
ก่อสร้างถนน จาเลยที่ 2 ถึงที่ 6 เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง แต่ผู้รับจ้างก่อสร้างถนนไม่ถูก ต้อง
ตามแบบทาให้ถนนชารุด การที่จาเลยที่ 1 ไม่ทาหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างถนน ส่วนจาเลยที่ 2 ถึงที่ 6
มิได้ไปตรวจรับงานจ้างพร้อมกันไม่ชอบด้วยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ถื อ ว่ า จ าเลยทั้ ง หกประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้ ายแรงในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากนายอาเภอสรรคบุรเี ป็นเหตุให้โจทก์ซงึ่ คือกรมการพัฒนาชุมชนได้รับความเสียหาย โจทก์จึงนาคดี
มาฟ้องขอให้จาเลยทั้ง 6 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์
จากคาพิ พ ากษาข้ างต้ นพิ จ ารณาได้ว่า การที่ ห น่วยงานของรัฐน าคดี
มาฟ้อ งขอให้เจ้าหน้าที่ ชดใช้ค่าเสียหายจากการปฏิบัติห น้าที่ ท างปกครอง กรณีจึง เป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในเขต
อานาจของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
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4.2 คาพิพากษาของศาลยุติธรรมในทางสารบัญญัติ
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐ
มีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่
ได้กระทําการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง”
จากบทบัญญัติมาตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดทางละเมิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เท่านั้น แต่จากการศึกษาคาพิพากษาศาลฎีกาพบว่า ศาลฎีกาวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่รับผิด แตกต่างกัน
ใน 2 กรณี ดังนี้ 1. การให้เจ้าหน้าที่รับผิดโดยศาลวินิจฉัยว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง และ 2. การให้เจ้าหน้าที่รับผิดโดยศาลวินิจฉัยว่าปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความประมาทเลินเล่อ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
4.2.1 การให้เจ้ า หน้า ที่ รับ ผิ ดโดยศาลวินิจฉั ย ว่า ปฏิบั ติหน้ า ที่ ด้วยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง
ตัวอย่างคดีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด โดยศาลวินิจฉัยว่าปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง มีดังนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5093/2556 ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จาเลยที่ 1 ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของโจทก์ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้อง แต่กระทาโดยประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงไม่ ตรวจตราให้แน่ชัดเสียก่ อน เป็ นเหตุ ให้ผู้แอบอ้างว่าเป็นนายแดงใช้โ ฉนดปลอม
โอนขายที่ดินให้นายนาชัยกับพวกจนต้องมีการเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายทีด่ ินในเวลาต่อมา ทาให้โจทก์
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย จาเลยที่ 1 จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 14264/2558 โจทก์เป็นพนักงานของจาเลย ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานภาคกลาง เขต 6 มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการดาเนินงานของสานักงานบริหาร
จัดการในสานักงานให้เกิดความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดตามคาสั่งจาเลย การที่
โจทก์ไม่ตรวจสอบลายมือชื่อโจทก์ในใบสั่งจ่าย บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่าง ๆ
โดยเฉพาะในส่วนที่ โจทก์ ม าท างานในวันหยุดว่าโจทก์ ม าท างานในวันหยุดด้วยหรือไม่ และโจทก์
ไม่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้รอบคอบ ทาให้เกิดความเสียหายจากการจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน
การเบิกจ่ายและปลอมแปลงหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินและเบิกซ้า จนทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ของโจทก์ ซึ่ ง ท าหน้ าที่ รับ ผิ ดชอบการเงิน และบั ญ ชีภ ายใน ท าการทุ จ ริต ปลอมลายมื อ ชื่อโจทก์
พนักงานจาเลยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทาให้จาเลยได้รับความเสียหาย ย่อมเป็นการกระทา

Ref. code: 25646101032099BID

57
ที่ ป ราศจากความระมั ด ระวัง อย่ างร้า ยแรงซึ่ ง โจทก์ จั ก ต้ อ งมี ในฐานะผู้ อ านวยการ หากโจทก์
ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบลายมื อชื่อของตน และตรวจสอบความถูก ต้องของเอกสารประกอบ
การเบิกจ่ายเงินอย่างละเอียดรอบคอบ โจทก์ต้องพบการกระทาที่มิชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะส่งผลให้
ไม่สามารถทุจริตยักยอกเงินของจาเลยเป็นจานวนมากได้ พฤติการณ์ของโจทก์เช่นนี้จึงเป็นการกระทา
ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่ างร้ายแรง การที่จาเลยมีคาสั่งให้โจทก์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่จาเลยตามความเห็นของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง อันเป็นไปตาม พ.ร.บ.ความรับผิด
ทางละเมิดฯ มาตรา 8 ประกอบมาตรา 10 จึงชอบแล้ว
คาพิ พากษาศาลฎีกาที่ 7990/2559 ขณะจ าเลยเป็นลูก จ้างโจทก์ (องค์ก าร
ส่งเสริมกิ จการโคนมแห่งประเทศไทย) ในตาแหน่งหัวหน้าสานัก งานผลิตและจ าหน่ายพันธุ์โคนม
และรักษาการในตาแหน่งหัวหน้าส านัก งานส่งเสริม กิจการโคนม มี หน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จาเลย
ไม่ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ กล่าวคือ หลังจากทาสัญญาขายน้านมดิบให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด พ.
จาเลยไม่ได้จัดส่งสัญญาให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบทาให้ขาดความชัดเจนว่าการชาระค่าน้านมดิบจะ
ชาระเมื่อใด ณ สถานที่ใด หรือหน่วยงานใดจะเป็นผู้มีหน้าที่ส่งสัญญาให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ไม่ได้กาหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเรื่องการชาระหนี้ ขาดการประสานงานในการ
รับชาระเงินหรือติดตามหนี้ หรือขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้ทุ กฝ่ายไม่ ได้
ติดตามว่ามีการชาระหนี้ครบตามสัญญาหรือไม่ และขาดการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อระงับการขาย
ตามเงื่อนไขของสัญญา เป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนจ ากั ด พ. ไม่ ชาระค่าน้านมดิบ ที่ รับ ไปแก่ โจทก์ โจทก์
ไม่สามารถบังคับชาระหนี้ได้ ถือว่าการกระทาของจาเลยเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทาให้
โจทก์ได้รับความเสียหาย จาเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์
4.2.2 การให้เจ้าหน้าที่รับผิดโดยศาลวินิจฉัยว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ
ตั วอย่ างคดี ที่ เจ้ าหน้ าที่ ต้ องรั บผิ ด โดยศาลวิ นิ จฉั ยว่ าปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความ
ประมาทเลินเล่อ มีดังนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 14427/2555 การที่ ดาบตารวจ ว. ซึ่งเป็นข้าราชการ
ในสังกัดจาเลยที่ 3 มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงเป็นเวรดูแลผูต้ ้องหาในห้องควบคุมของสถานีตารวจให้อยู่ใน
ความสงบเรียบร้อยและเพื่ อไม่ ให้ผู้ต้องหาหลบหนี แต่ดาบตารวจ ว. ขาดความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติหน้าที่เวรยามจนเป็นเหตุให้จาเลยที่ 1 และที่ 2 ทาร้าย ส. จนถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นการงด
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่จาต้องกระทา เพื่อป้องกันผลจากเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น ถือได้ว่า ดาบตารวจ ว.
ประมาทเลินเล่อ จาเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของดาบตารวจ ว. จึงต้องรับผิดต่อโจทก์
ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แต่ดาบตารวจ ว. ไม่ต้องร่วมกับ จาเลยที่ 1
และที่ 2 รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดแก่โจทก์ คงรับผิดเป็นการเฉพาะตัวของดาบตารวจ ว.
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ที่ป ระมาทเลินเล่อไม่ ตรวจห้องควบคุมผู้ต้องหาเป็นเหตุให้จ าเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันท าร้าย ส.
ถึงแก่ความตาย ซึ่งพิเคราะห์พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว สมควรให้ดาบตารวจ ว.
รับผิดเพียง 200,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่จาเลยที่ 3 ต้องชดใช้แก่โจทก์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5093/2556 จาเลยที่ 2 ได้รับคาสั่ง ของผู้บังคับบัญชา
ให้ช่วยปฏิบัติงานรับคาขอเพื่อสอบสวนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินร่วมกับจาเลยที่ 3 โดยมีจาเลยที่ 1
เป็ นผู้ บั ง คับ บั ญ ชานั้ น ก่ อ ให้เ กิ ด หน้า ที่ แ ก่ จ าเลยที่ 2 เสมื อนว่ามี อานาจหน้ าที่ ดั ง เช่น พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ ของสานักงานที่ ดิน เมื่ อตรวจสอบพบว่าโฉนดที่ ดิน พิพาทฉบับ เจ้าของที่ดินเป็นเอกสาร
ปลอมเพราะเห็นได้ชัดว่าใช้แบบพิมพ์ไม่ตรงกับฉบับของสานักงานที่ดิน หรือพบว่าอายุของนายแดง
ที่ระบุไว้ในบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของนายแดงแตกต่างกับที่ระบุไว้ในสัญญา
ซื้อขายที่ดินครั้งที่นายแดงเป็นผู้ซื้อที่ดินในปี 2510 โดยวิสัยของจาเลยที่ 2 ซึ่งเคยทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดินมาก่อน ย่อมไม่ควรรับเรื่องไว้เพื่อดาเนินการต่อไปหรือกระท า
เพียงปรึกษาจาเลยที่ 1 เพื่ อหาหลักฐานมายืนยันเกี่ยวกับอายุที่แท้จริงของนายแดงเท่านั้น ส าหรับ
จาเลยที่ 3 ก็เช่นเดียวกันจากข้อพิรุธอย่างชัดแจ้งหลายจุดของโฉนดปลอมจาเลยที่ 3 ควรจะตรวจพบ
ได้ด้วยตนเอง จึงไม่ควรลงลายมือชื่อเป็นผู้สอบสวนและเป็นพยานในคาขอแก้ไขอายุของบุคคลซึ่งอ้างว่า
เป็นนายแดง การที่จาเลยที่ 3 ยอมดาเนินการให้ แสดงว่าจาเลยที่ 3 มิได้ตรวจสอบโฉนดที่ดินที่นามา
จดทะเบียนอย่างรอบคอบถี่ถ้วน ผิดวิสัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ
สาหรับ ที่ ดินเป็นอย่างยิ่ง การกระท าของจาเลยที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นการกระท าหน้าที่ ด้วยความ
ประมาทเลินเล่ออันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ เช่นเดียวกับจาเลยที่ 1 จาเลยทั้งสามจึงต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
4.3 คาพิพากษาของศาลยุติธรรมในทางวิธีสบัญญัติ
4.3.1 การฟ้องคดีต้องมีทนายความ
การพิ จ ารณาคดี ใ นศาลยุ ติ ธ รรมนั้ น เป็ น ไปตามหลั ก วิ ธีพิ จ ารณาความแพ่ ง
ที่คู่ความแต่ละฝ่ายจะต้องเสนอข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีกันเอง ผู้พิพากษาจะทาหน้าที่
เป็คนกลางเท่านั้น อีกทั้งการดาเนินคดีก็เป็นไปอย่างเคร่งครัดต่อแบบพิธี ทาให้การพิจารณาคดีชี้ขาดว่า
ฝ่ า ยใดผิ ด หรื อ ถู ก มิ ได้ อ ยู่ ที่ ก ารน าพยานมาพิ สู จ น์ ค วามจริ ง แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว การปฏิ บั ติ
ตามแบบพิธีที่กฎหมายกาหนดไว้ก็สาคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น โดยส่วนมากการฟ้องคดีในศาลยุติธรรม
จะต้องอาศัยทนายความผู้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และกระบวนวิธีพิจารณาเป็นอย่างดี อันจะ
ทาให้คู่ความดาเนินคดีไปได้อย่างถูกต้อง และไม่เสียเปรียบกัน แต่อย่างไรก็ตาม ค่าทนายความนั้นมีราคา
ที่ค่อนข้างสูง ทาให้นอกจากที่คู่ความจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลแล้ว ยังต้องเสียค่าทนายความเพิ่มอีก
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ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 4824/2562 ให้ โ จทก์ ทั้ ง สี่ ใช้ ค่ า ฤชาธรรมเนี ย ม
แทนจาเลยทั้งสอง โดยกาหนดค่าทนายความ 30,000 บาท
ค าพิ พ ากษ าศาลฎี กาที่ 15899/2557 ให้ โ จท ก์ ใช้ ค่ า ฤชาธรรมเนี ย ม
ในชั้นอุทธรณ์แทนจาเลยที่ 1 โดยกาหนดค่าทนายความ 500,000 บาท
4.3.2 การไม่เป็นผูม้ ีสิทธิฟ้องคดีเนื่องจากใช้สิทธิไม่สุจริต
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตน
ก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทําโดยสุจริต”
มาตรา 5 เป็นหลักทั่วไปที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิหรือชาระหนี้ทางแพ่งของบุคคล
เป็นหลักทีน่ ามาใช้ในกรณีที่บุคคลจะใช้สิทธิหรือชาระหนี้ของตนในเมื่อกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างกัน
มิได้กาหนดรายละเอียดถึงการปฏิบัติต่อกันไว้ ก็ให้ถือเอาความสุจริตเป็นที่ตั้ง ดังสุภาษิตกฎหมายที่ว่า
“บุคคลที่ม าศาลต้องมาด้วยมือ สะอาด" หมายถึง การที่บุคคลใช้สิทธิห รือบังคับ ตามสิท ธิของตนที่
เกิดขึ้นมาแล้วนั้นจะต้องใช้โดยสุจริต มิฉะนั้นศาลจะไม่รับรองสิทธินั้นหรือไม่รับบังคับให้ รวมทั้งการ
ชาระหนี้ก็ต้องกระทาโดยสุจริตด้วยเช่นเดียวกัน โดยถือว่าในการที่บุคคลได้ผูกนิติสัมพันธ์ต่อกันแล้ว
ทุ กคนต้ องซื่ อ สั ตย์ และไว้ วางใจต่ อกั น และต้ องปฏิ บั ติ ต่ อกั นด้ วยความซื่ อสั ตย์ และไว้ วางใจด้ วย
ถ้าการกระทาใดเป็นปฏิปักษ์ต่อความซื่อสัตย์และความไว้วางใจดังกล่าว ย่อมถือว่าเป็นการกระท า
ที่ไม่สุจริต การใช้สิทธิที่ไม่สุจริตนั้นมีผลถึงเรื่องการไม่มีอานาจฟ้องคดี ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลมีอานาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง แม้คู่ความจะไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาไว้ก็ตาม
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8347 - 8401/2560 เมื่อพิจารณาพฤติการณ์แวดล้อม
ประกอบแล้วน่าเชื่อว่าโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนรู้เห็นกับจาเลยที่ 5 ถึงที่ 7 ผู้ซึ่งรับทาการจัดซื้อ
ที่ ดินผืนใหญ่ สนั บ สนุนให้จ าเลยที่ 3 เจ้าหน้าที่ ที่ ดินกระท าโดยทุ จ ริตในการออกหนังสือรับ รอง
การทาประโยชน์แปลงพิพาท ดังนั้นเมื่อโจทก์มีส่วนก่อให้เกิดการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(น.ส. 3 ก.) โดยไม่ชอบ โจทก์ไม่อาจอ้างสิทธิใดๆ ได้ ที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ สุจริต
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้องจาเลยทั้งสี่สิบเก้า
ในมูลคดีเรื่องละเมิดและนายหน้า
คาพิ พ ากษาฉบับ นี้แสดงให้ เห็นว่า หากบุคคลภายนอกผู้ได้รับ ความเสียหาย
มีส่วนก่อให้เกิดการกระทาความผิดของเจ้าหน้าที่ ก็จะไม่มีสิทธินาคดีมาฟ้อง เพราะเป็นการใช้สิทธิ
โดยไม่สุจริต
4.3.3 กรณีความไม่ชัดแจ้งของคาฟ้อง คาอุทธรณ์ และฎีกา
4.3.3.1 การพิจารณาเรื่องฟ้องเคลือบคลุม
ในศาลยุติธรรมนั้น มี ก ารพิจ ารณาว่าคาฟ้อง คาอุท ธรณ์ และฎีก านั้น
เคลือบคลุมหรือไม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 5726/2558 มี ปั ญ หาต้ อ งวินิ จ ฉั ย ตามฎี ก า
ของจาเลยที่ 2 และที่ 4 ประการแรกว่า ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจาเลยที่ 2 และที่ 4 เคลือบคลุมหรือไม่
4.3.3.2 อุทธรณ์และฎีกาที่ศาลไม่รับวินิจฉัยเพราะไม่ชัดแจ้ง
อุทธรณ์และฎีกาที่ยื่นต่อศาลยุติธรรมนั้นต้องมีความชัดแจ้ง หากไม่ชัดแจ้ง
ศาลจะไม่รับวินิจฉัย ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้
คาพิ พ ากษาศาลฎี กาที่ 17584 - 17585/2557 ปั ญ หาตามอุ ท ธรณ์
ของจ าเลยทั้ งสองในเรื่อ งฟ้ อ งเคลือบคลุม นั้น จ าเลยทั้ งสองมิ ได้ยกเหตุขึ้นเป็ นข้อโต้แย้ง คัดค้าน
คาพิพากษาศาลแรงงานกลางที่วินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมว่าไม่ถูกต้องอย่างไร จึงเป็นอุทธรณ์
ที่ไม่ชัดแจ้ง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย
ค าพิ พากษ าศาลฎี ก าที่ 1928/2554 ฎี ก าที่ ไ ม่ ชั ด แจ้ ง ต้ อ งห้ า ม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
4.3.4 การฟ้องขอให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองโดยไม่ต้องอุทธรณ์คาสั่งก่อนฟ้องคดี
จากการศึก ษาพบว่าคดีที่ อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรมนั้น มี คดี ความรับ ผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ เกิดจากการใช้อานาจทางปกครอง ซึ่งมีคดีที่เป็นการฟ้องเพิกถอนคาสั่ง
ทางปกครองรวมอยู่ด้วย อย่างเช่น กรณี ที่มี ก ารฟ้องขอให้เพิกถอนคาสั่งที่ เรียกให้เจ้าหน้าที่ ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ค าพิ พ าก ษ าศ าล ฎี ก าที่ 7990/2559 (ศ าล ฎี ก าแผ น ก ค ดี แรงงาน )
โจทก์ (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) ฟ้องว่า จาเลย (ลูกจ้างโจทก์) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามอานาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของโจทก์ ทาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จาเลยชดใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์
จาเลยฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนคาสั่งที่เรียกให้จาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 14264/2558 (ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน) โจทก์ซึ่งเป็น
พนักงานของจาเลย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ฟ้องขอให้เพิกถอนคาสั่งจาเลยที่ให้โจทก์ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน
ซึ่งสถานะของคาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น มีลักษณะเป็น
คาสั่ งทางปกครอง ตามที่ ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสูง สุ ด ที่ อผ. 63/2565 วินิ จ ฉัย ว่า คาสั่ง ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เรียกให้พนักงานเทศบาลชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทาละเมิด มีผ ล
ทางกฎหมายทาให้เจ้าหน้าที่ตกเป็นลูกหนี้ในมูลละเมิดตามที่ระบุไว้ใน อันเป็นนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใหม่
ในระหว่างเจ้าหน้าที่ กั บหน่ วยงานของรัฐ แยกต่างหากจากนิติสัมพันธ์ในทางหน้าที่ราชการที่ มี อยู่เดิม
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จึงเข้าลักษณะเป็นคาสั่งทางปกครองตาม (1) ของบทนิยามคาว่า “คาสั่งทางปกครอง” ในมาตรา 5 แห่ง
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการฯ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8819/2554 (ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร) โจทก์ฟ้อง
ขอให้เพิกถอนประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดมูลค่าของสุราที่ทาในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็น
เกณฑ์ ในการคานวณภาษี ลงวันที่ 13 ตุล าคม 2546 ที่ออกโดยอธิบ ดีก รมสรรพสามิ ต และขอให้
จาเลยที่ 3 (กรมสรรพสามิต) ชดใช้ค่าเสียหายโดยการคืนเงินค่าภาษี
ประกาศพิพาทเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ใช้อานาจตามกฎหมายสร้างนิติสัมพันธ์
กับโจทก์ โดยมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ ประกาศดังกล่าวจึงเป็นคาสั่ง
ทางปกครองตาม พ.ร.บ. วิธีป ฏิบัติราชการฯ มาตรา 5 ซึ่ง การฟ้องขอให้เพิ ก ถอนประกาศคาสั่ง
ทางปกครองต่อศาลยุติธรรมนั้น ไม่มีบทบัญญัติที่กาหนดให้ต้องมีการอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวก่อนนาคดี
มาฟ้อง ดังเช่นที่กาหนดไว้ในมาตรา 42 วรรคสอง1 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด
4.3.5 อายุความการฟ้องคดี
4.3.5.1 อายุ ความการฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับ ผิดจากการกระทาละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายต้องฟ้อง
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ ผู้นั้นอยู่ในสังกัด หรือกระทรวงการคลังในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ได้
สังกั ดหน่วยงานของรัฐแห่งใดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือ
ศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี ซึ่งจากการศึกษาพบว่า อายุความในการฟ้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิด
ในศาลปกครองและศาลยุติธรรมมีความแตกต่างกัน ดังนี้
(1) คดีละเมิดอันเกิ ดจากการปฏิบัติห น้าที่ โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
ซึ่งอยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
นั้น ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครองภายในกาหนดอายุความ 1 ปีนับแต่วันที่รู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้ องคดี แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี นับ แต่วันที่มี เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 51
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ

1

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 42
“ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการสาหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ในเรื่อ งใดไว้ โ ดยเฉพาะ การฟ้ อ งคดี ป กครองในเรื่ อ งนั้ น จะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ มี ก ารด าเนิ น การ
ตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลา
อันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกาหนด”
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(2) คดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้อานาจตามกฎหมาย
หรือคดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมายแต่ได้รับยกเว้นให้อยู่ในอานาจ
ศาลยุติธรรม นั้น มีประเด็นพิจารณาว่า ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครองภายใน
อายุความการฟ้ องคดี เช่นเดียวกับ คดี ล ะเมิ ดทั่ วไปที่ อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรม ที่ บัญ ญัติไว้ใน
มาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ 2 คื อผู้เสียหายจะต้องฟ้อ งเรีย ก
ค่าเสียหายภายในอายุความหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิ ดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทน แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันทาละเมิด หรือไม่
แต่จากการศึกษาพบว่า กรณีที่บุคคลภายนอกให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด
ต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิ ด ที่เจ้าหน้าที่ ของตนได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง
แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ นั้น ศาลยุติธรรมไม่ได้ใช้อายุความมาตรา 448 แต่ใช้อายุความ
10 ปีนับแต่วันทาละเมิดตามมาตรา 193/30 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากศาล
เห็นว่า เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องเข้ารับผิดแทนเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งเป็นผู้กระทาละเมิด มิใช่รับผิด
ในฐานะผู้ก ระท าละเมิ ดหรือ ผู้ร่วมรับ ผิ ดกั บ ผู้ ก ระท าละเมิ ด ดังเช่ นกรณี ที่ นายจ้างต้ องร่วมรับผิ ด
กั บ ลูก จ้าง จึ งไม่ อาจนาก าหนดอายุ ความตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ชย์ ซึ่งใช้บัง คับ ในกรณี ที่ ผู้เสียหายฟ้องผู้กระท าละเมิ ดหรือผู้ร่วมรับผิดกั บผู้กระท าละเมิ ด
มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้ และเมื่อ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มิได้บัญญัติอายุความฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนาก าหนดอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 193/30 แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับกรณีนี้ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างคาพิพากษาศาลฎีกา
ดังต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 14954/2556 วินิจ ฉัยว่า พ.ร.บ. ความรับ ผิด
ทางละเมิ ด ฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ให้ ห น่ว ยงานของรัฐ ต้อ งรับ ผิ ดทางแพ่ ง ต่ อผู้ เสี ยหาย
ในผลแห่ ง ละเมิ ด ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องตนได้ ก ระท าในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยเท่ า นั้ น หาได้ บั ญ ญั ติ
ให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งเป็นผู้กระทาละเมิดดังเช่นในฐานะนายจ้าง
กับลูกจ้างไม่ จึงไม่อาจนาอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 มาใช้บังคับ
แก่ ก รณี นี้ได้ แต่ เนื่ อ งจากตาม พ.ร.บ. ความรับ ผิด ทางละเมิ ดฯ มิ ได้ บั ญ ญั ติ อ ายุค วามฟ้ อ งร้อ ง
หน่วยงานของรัฐไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนากาหนดอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง
“สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่
วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่
วันทาละเมิด
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มาตรา 193/30 มาใช้บังคับ ดังนั้น ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 5 มีอายุความ 10 ปี
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/30 นับแต่เกิดความรับผิดแก่หน่วยงานของรัฐ หาใช่
อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่งไม่ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่
12686/2557, ที่ 4373/2558, ที่ 5726/2558 และที่ 5384/2560)
4.3.5.2 การไม่ นาอายุความทางอาญามาใช้ กับ คดีที่บุ คคลภายนอกฟ้ องให้
หน่วยงานของรัฐรับผิดจากการที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดอันเกิดจากมูลความผิดอาญา
ศาลยุติธรรมวางหลักการในเรื่องนี้ไว้ว่า การฟ้องเรียกค่าเสียหายในมู ล
อันเป็นความผิดมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ที่จะนับอายุความทางอาญาที่ยาวกว่าตามมาตรา
448 วรรคสอง ได้นั้นต้องเป็นการฟ้องตัวผู้กระทาความผิดหรือผู้ร่วมในการกระทาความผิดโดยเฉพาะ
แต่กรณีที่บุคคลภายนอกฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ในมูลความผิด
อาญานั้น เป็นการฟ้องบุคคลที่ กฎหมายบั ญญัติให้รับผิดเท่ านั้น ไม่ ใช่ ก ารฟ้องตัวผู้ก ระทาความผิด
หรือผู้ ร่วมในการกระท าความผิด จึงไม่ อาจใช้ อายุความทางอาญาที่ ยาวกว่า ได้ ดังจะเห็น ได้จ าก
ตัวอย่างคาพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้
ค าพิ พากษาศาลฎี ก าที่ 14954/2556 วิ นิ จ ฉั ย ว่ า การฟ้ อ งเรี ย ก
ค่าเสียหายในมูล อันเป็นความผิดมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งให้นับ อายุความทางอาญา
ที่ยาวกว่าตามมาตรา 448 วรรคสอง นั้น หมายความเฉพาะการเรียกร้องจากตัวผู้กระท าความผิด
หรื อ ผู้ ร่ว มในการกระท าความผิ ด โดยเฉพาะ ส่ ว นบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มิ ได้ ร่ วมกระท าความผิ ด อา ญา
แต่กฎหมายบัญญัติให้รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งกรณีปัญหาในคดีนี้ตามพ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดทางแพ่งต่อผู้เสียหายในผล
แห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเท่านั้น หาได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งเป็นผูก้ ระทาละเมิดดังเช่นในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างไม่ จึงไม่อาจ
นาอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้ แต่เนื่องจาก
ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มิได้บัญญัติอายุความฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ
ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนากาหนดอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30
มาใช้บังคับ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5726/2558)
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า การที่ศาลตีความว่าการฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ในมู ล อั นเป็นความผิดมี โ ทษตามประมวลกฎหมายอาญา ที่ จ ะนั บ อายุความทางอาญาที่ ยาวกว่า
ตามมาตรา 448 วรรคสอง ได้นั้ นต้องเป็น การฟ้ องตัวผู้ ก ระท าความผิ ดหรือผู้ร่วมในการกระท า
ความผิดโดยเฉพาะ นั้น ทาให้เกิดความแตกต่างในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่อหน่วยงานของรัฐ ที่ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิฟ้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดในความเสียหายนั้น ได้โดยตรง
ซึ่งเป็นการฟ้องตัวผู้กระทาความผิดหรือผู้ร่วมในการกระทาความผิดโดยเฉพาะ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐ
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จึงใช้อายุความทางอาญาที่ยาวกว่าได้ เท่ากับว่าหากผลของการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ มีมู ลความผิดอาญา เกิ ดขึ้นแก่ บุคคลภายนอก บุคคลภายนอกไม่อาจใช้อายุความทางอาญา
ที่ยาวกว่าได้ แต่หากผลแห่งละเมิ ดดังกล่าวเกิ ดขึ้นแก่ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้
อายุความทางอาญาที่ยาวกว่าได้
4.3.5.3 การยกฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อขาดอายุความ
ในคดี ที่ ยื่ น ฟ้ อ งเมื่ อ ขาดอายุ ค วามศาลยุ ติ ธ รรมจะพิ พ ากษายกฟ้ อ ง
โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นให้พิจารณา
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7990/2559 อายุความในมูลหนี้ผิดสัญ ญาจ้าง
แรงงานและละเมิ ดเริ่ม นับ แต่วันที่ 31 สิงหาคม 2544 เมื่ อโจทก์ ฟ้องคดีนี้วันที่ 25 ตุล าคม 2554
จึงเกิน 10 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ พิพากษายกฟ้องโจทก์
4.3.6 การยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจาเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทาละเมิดอันเกิดจากมูลความผิดอาญา
4.3.6.1 ผู้เสียหายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีสิทธิยื่นคาร้อง
ศาลยุติธรรมวางหลักไว้ว่า หน่วยงานของรัฐยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณา
คดีอาญา ขอให้บังคับจาเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานได้ ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างคาพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 309/2558 คดีสืบเนื่องจากโจทก์ (คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ) ฟ้องขอให้ลงโทษจาเลยทั้งสอง (เจ้าพนักงานบังคับคดี)
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 49, 154, 157 ระหว่างพิจ ารณา ผู้ร้อง (กรมบั งคับคดี )
ยื่นคาร้องว่า ผู้ร้องมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะได้รับ ความเสียหายในทางทรัพย์สิน
อันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลยทั้งสองจากการร่วมกันกระทาความผิดโดยไม่เรียกเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมเจ้าพนัก งานบังคับคดีจากการขายทอดตลาดตามกฎหมายโดยทุจริต ทาให้ผู้ร้อง
ได้รับ ความเสียหายไม่ ได้รับเงินค่าธรรมเนียมเจ้าพนัก งานบังคับคดีจากการขายทอดตลาด ผู้ร้อง
จึงมีสิทธิที่จะยื่นคาร้องต่อ ศาลที่พิ จารณาคดีอาญา ขอให้บังคับจาเลยทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้ร้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/13
3

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 วรรคหนึ่ง
“ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เสียหายมีสทิ ธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน เพราะเหตุ
ได้รับ อั นตรายแก่ ชีวิต ร่างกาย จิต ใจ หรือ ได้รับ ความเสื่อมเสียต่อ เสรีภาพในร่างกาย ชื่ อเสีย ง
หรือได้รับ ความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจ าเลย ผู้เสียหาย
จะยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้”
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4.3.6.2 ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่มสี ิทธิยื่นคาร้อง
ศาลยุติธรรมวางหลัก ไว้ว่า บุคคลภายนอกซึ่ง เป็นผู้เสียหายในผลแห่ง
ละเมิดที่ เจ้าหน้าที่ ได้กระท าไปในการปฏิบัติหน้าที่มีอานาจฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิด แต่ไม่มี
อานาจฟ้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดได้ ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิ ดฯ บุคคลภายนอก
จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของจาเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ อันส่งผลให้ไม่มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้
บังคับเจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
44/1 ได้ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างคาพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้
ค าพิ พากษาศาลฎี ก าที่ 2322 - 2323/2561 ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 กาหนดเงื่อนไขสาคัญว่า ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาล
ที่พิจารณาคดีขอให้บังคับจาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้นั้น ผู้เสียหายต้องมีสทิ ธิที่จะเรียกร้อง
เอาค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลย
จ าเลยเป็ น เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ และการกระท าความผิ ด ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 ในขอบเขตแห่งการที่จาเลยปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ม หาวิท ยาลัย ร. ซึ่ งเป็น
หน่วยงานของรัฐ จาเลยจึงได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 5 ที่บัญญัติว่า
“หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อ ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ของตนได้กระท าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่
ไม่ ได้” โดยผลของมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จึงไม่มีอานาจฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระทาการในการปฏิบัติหน้าที่ได้ และย่อมส่งผลพลอยทาให้
ผู้เสียหายจากการกระท าละเมิ ดเนื่องจากปฏิบัติห น้าที่ ไม่ มี สิท ธิจ ะยื่นคาร้องต่อศาลที่ พิจ ารณา
คดีอาญาขอให้ บัง คับ จ าเลยซึ่ง เป็น เจ้าหน้ าที่ ของรัฐชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ ตนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1
4.3.7 เงื่อนไขการอุทธรณ์คาพิพากษาศาลชั้นต้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 บัญญัติว่า
“ในคดี ที่ ร าคาทรั พ ย์ สิ น หรื อ จํ า นวน ทุ น ทรั พ ย์ ที่ พิ พ าทกั น ในชั้ น อุ ท ธรณ์
ไม่ เ กิ น ห้ าหมื่ น บาทหรื อ ไม่ เกิ น จํ านวนที่ กํ าหนดในพระราชกฤษฎี ก า ห้ ามมิ ให้ คู่ ค วามอุท ธรณ์
ในข้อเท็จจริง เว้นแต่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลชั้นต้นได้ทําความเห็นแย้งไว้หรือได้รับรองว่า
มี เ หตุ อั น ควรอุ ท ธรณ์ ได้ หรื อ ถ้ า ไม่ มี ค วามเห็ น แย้ ง หรื อ คํ า รั บ รองเช่ น ว่ า นี้ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าต
ให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาชั้นต้นหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้มีอํานาจ แล้วแต่กรณี
บทบั ญ ญั ติ ในวรรคหนึ่ ง มิ ได้ ให้ บั ง คั บ ในคดี เกี่ ย วด้ ว ยสิ ท ธิแ ห่ ง สภาพบุ ค คล
หรือสิทธิในครอบครัวและคดีฟ้องขอให้ปลดเปลือ้ งทุกข์อันไม่อาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ เว้นแต่ในคดี
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ฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคําฟ้องไม่เกิน
เดือนละสี่พันบาทหรือไม่เกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา… ”
การอุ ท ธรณ์ปัญ หาข้อเท็ จ จริงในศาลยุติธรรมนั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตาม
มาตรา 224 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ การจะอุทธรณ์ปัญ หาข้อเท็จจริงได้
ต้องมีจานวนทุนทรัพย์ตามที่กาหนดในมาตรา 224 เว้นแต่ เข้าข้อยกเว้นตามที่กาหนดในมาตรา 224
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งการอุทธรณ์คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
จะมีเงื่อนไขในการอุทธรณ์เช่นเดียวกับคดีอื่นในศาลยุติธรรม ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างคาพิพากษา
ศาลฎีกาดังต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12335/2557 โจทก์กับผู้คัดค้านอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษา
ที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่า มีเหตุสมควรที่ผู้คัดค้านจะอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้
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บทที่ 5
วิเคราะห์ปัญหาการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ในศาลยุติธรรม
จากการศึกษาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ ยวกั บความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ในระบบ
กฎหมายไทย ข้อ ความคิดว่าด้ วยระบบศาลกั บ เขตอานาจของศาลในการพิ จ ารณาความรับ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย และแนวคาพิพากษาของศาลยุติธรรมในคดีละเมิดอันเกิดจาก
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ท าให้ พ บว่ า การใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรม มีปัญหาหลายประการ ในบทนี้จึงมุ่งที่จะวิเคราะห์ปัญหา
การใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วในศาลยุ ติ ธ รรม เพื่ อ น าไปเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญ หาการใช้
พระราชบัญญัติดังกล่าวในศาลยุติธรรมต่อไป
5.1 ปัญหาเรื่องเขตอานาจศาล : ความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติที่กาหนดเขตอานาจศาล
จากที่ได้ศึก ษาในบทที่ 4 พบว่า ศาลยุติธรรมรับฟ้องคดีที่ไม่ได้อยู่ในอานาจพิจารณา
อยู่หลายคดี กล่าวคือ เป็นคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
อานาจตามกฎหมายซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นให้อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรมแต่อย่างใด กรณีจึงอยู่ใน
เขตอ านาจของศาลปกครอง เช่น การฟ้องขอให้ เพิก ถอนคาสั่ง ยกเลิก การประกวดราคาและให้
(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8128/2551) การฟ้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการ
ที่เจ้าหน้าที่ ปลอมใบคู่มือ จดทะเบียนรถยนต์ (คาพิพากษาศาลฎีก าที่ 5726/2558) การฟ้องขอให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายจากการดาเนินการทางวินัยแก่โจทก์ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3504/2543)
เนื่องจากคดีพิ พ าทดังกล่าวเกิ ดจากการปฏิบัติห น้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ที่ มีลัก ษณะเป็นการใช้อานาจ
ตามกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองเป็นศาลที่ มีความชานาญเฉพาะในการพิจารณา การที่ศาลยุติธรรม
รับคดีที่อยู่ในอานาจของศาลปกครองมาพิจารณานั้น เป็นการกระทาที่ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอานาจศาล
การแบ่ ง แยกเขตอ านาจศาลยุ ติ ธ รรมและศาลปกครองนั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 194 บัญญัติว่า “ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ทั้ ง ป วง เว้ น แต่ ค ดี ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ห รื อ กฎห มายบั ญ ญั ติ ให้ อยู่ ใ น อํ า น าจของศาลอื่ น ...”
และมาตรา 197 บัญญัติว่า “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการ
ใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง...” อันสรุปได้ว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาคดีอันเนื่องมาจากการใช้
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อานาจทางปกครอง และถ้าคดีใดไม่อยู่ในเขตอานาจศาลปกครองและศาลอื่น คดีก็จะอยู่ในเขตอานาจ
ของศาลยุติธรรม
พ.ร.บ. จั ด ตั้ งศาลปกครองฯ มาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (3) บั ญ ญั ติ ให้ ศาลปกครอง
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีพิพาทเกีย่ วกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ
คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
เมื่ อ พิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ ต ามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับเจตนารมณ์ของการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นใช้บังคับแล้ว1
กฎหมายมี ค วามประสงค์ จ ะให้ ศ าลปกครองพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี พิ พ าทระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ “อานาจ

1 เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบั ญญั ติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง

พ.ศ. 2542 คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อให้มี
อานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยกัน เกี่ยวกับการกระทา
หรือการละเว้นการกระทาที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจาก
การกระทาหรือการละเว้นการกระทาที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย ซึ่งตามอานาจหน้าที่ ของศาลปกครองดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกั บ
การออกกฎหรือคาสั่งทางปกครอง การกระทาละเมิดในทางปกครอง หรือการทาสัญญาทางปกครอง
อั น เป็ น เรื่อ งของกฎหมายมหาชน และโดยที่ ร ะบบการพิ จ ารณาและพิ พ ากษาคดี จ าเป็ น ต้ อ ง
มีกระบวนการเป็นพิเศษต่างจากคดีปกติทั่วๆ ไป เพราะผลแห่งคาพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือต้อ งจ่ายเงินภาษีอากรของส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่เอกชน
ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบที่ไม่อาจทราบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐได้ ในการ
พิจารณาจึงจาเป็นต้องใช้ระบบไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริง ที่แท้จริง และต้องมีตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญ
เป็ นการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบได้ จากฝ่ ายบริ หาร ฝ่ายนิ ติบั ญ ญั ติ และประชาชนทั่ วไปซึ่ ง จะ
ถูก กระทบในทางใดทางหนึ่ ง จากค าพิ พ ากษาของศาลปกครอง รวมทั้ ง ต้ อ งมี ห น่ว ยงานธุร การ
ของศาลปกครองที่เป็นอิสระ ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ทางปกครอง” เป็นสาคัญ 2 ดังนั้น คาว่า “การใช้อํานาจตามกฎหมาย” ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
จึงหมายถึง “การใช้อานาจทางปกครอง”
แต่ความหมายของคาว่า “อานาจทางปกครอง” นั้น ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน
มีเพียงการให้นิยามของจากนักวิชาการนิติศาสตร์ การให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือคาพิพากษาของศาล
อย่างเช่นที่ ปรากฏใน ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสูง สุด ที่ อ.1408/2558 ว่า “อานาจทางปกครอง
หมายถึง อานาจทางบริหารของรัฐที่มีแหล่งที่มาจากกฎหมายอื่นนอกจากรัฐธรรมนูญ ได้แก่ อานาจ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ หรื อ พระราชก าหนด ” หรื อ ที่
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์3 ได้ให้นิยามว่า “อานาจทางปกครอง” คือ อานาจทางบริหารที่มีแหล่งที่มาจาก
กฎหมายอื่นนอกจากรัฐธรรมนูญ หรือที่เรียกสั้ นๆ ว่า “อานาจทางบริห ารตามกฎหมาย” ซึ่งมิใช่
อานาจดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรืออานาจดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
ทางแพ่ง
ผู้ เขี ยนมี ความเห็ นว่ า การที่ พ.ร.บ. จั ดตั้ งศาลปกครองฯ ยั งไม่ ก าหนดชั ดเจนว่ าคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในอานาจศาลปกครอง ต้องเกิดจากการใช้อานาจทางปกครอง
เป็ นเหตุ ท าให้ เขตอ านาจของศาลปกครองและศาลยุติ ธรรมไม่ ชั ดเจนตามไปด้ วย อั นส่ งผลให้ ท าให้
ศาลยุติธรรมยังรับพิจารณาคดีที่ อยู่ในอานาจพิจารณาของศาลปกครองอยู่ ดังนั้น จึงควรมีการบัญ ญัติ
เขตอานาจศาลปกครองให้ชัดเจน อันจะทาให้ทราบได้ว่า คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คดีใดไม่อยู่ในอานาจศาลปกครอง ก็จะอยู่ในอานาจศาลยุติธรรม
ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ควรมีการเพิ่มนิยามคาว่า “อานาจทางปกครอง” ไว้ในมาตรา 3
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ว่า “อํานาจทางปกครอง หมายถึง อํานาจทางบริหารที่มีแหล่งที่มา
จากกฎหมายอื่นนอกจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิใช่อํานาจดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หรืออํานาจดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง”
และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องเขตอานาจศาลปกครอง ให้มีการแก้ไขบทบัญญัติ
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จากคาว่า “การใช้อานาจตามกฎหมาย”
เป็นคาว่า “การใช้อานาจทางปกครอง” ดังนี้ “คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิด
อย่างอื่ นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ ของรัฐอันเกิ ดจากการใช้อํานาจทางปกครอง
ออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่น...”

2

วรพจน์ วิศรุตพิ ชญ์ , รวมข้อเขียนเกี่ ยวกั บ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง
(พิมพ์ครั้งที่ 1, วิญญูชน 2565) 146.
3 เพิง่ อ้าง 150.
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ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ปัญหาในประการอื่น หากมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ผู้เขี ยนจะใช้ค าว่า “อ านาจทางปกครอง” แทนค าว่าอานาจตามกฎหมายเพื่อ ให้ ส อดคล้ องกั บ
บทบัญญัติที่ได้เสนอให้แก้ไขข้างต้น
5.2 ปัญ หาในประเด็นทางสารบั ญ ญั ติ : การวินิจฉัยให้เจ้าหน้า ที่รับ ผิดทางละเมิดโดยวินิจฉัย
เพียงว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมี
สิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่
ได้กระทําการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง”
จากบทบัญญัติมาตราดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดทางละเมิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
แต่จ ากการศึกษาพบว่า มีคาพิ พากษาศาลฎีกาที่ วินิจฉัย ให้เจ้าหน้าที่ รับ ผิ ดเนื่องจากปฏิบัติห น้าที่
ด้ว ยความประมาทเลิ น เล่ อ (ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 14427/2555 และค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่
5093/2556)
ซึ่ง เพ็ ง เพ็ ง นิ ติ อธิบ ายเรื่ องนี้ ไว้ว่ า 4 ค าพิ พ ากษาฎี ก าที่ วินิ จ ฉั ย ว่าเป็ น การกระท า
โดยประมาทเลินเล่อ โดยมิได้วินิจฉัยว่าเป็นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ก็มิได้หมายความว่า
การกระทานั้นเป็นประมาทเลินเล่อธรรมดา เพราะมีประเด็นให้วินิจฉัยเพียงว่าเป็นประมาทเลินเล่อ
หรือไม่เท่านั้น
แต่จ ากการศึก ษาคดีความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ในศาลยุติธรรม ปรากฏใน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 14264/2558 ว่า คดีนี้ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยถึงการกระทาของโจทก์
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ว่า “การกระทาของโจทก์เป็นเพียงความประมาทเลินเล่อธรรมดาเท่านั้น ยังไม่ถึงกับ
เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงพิพากษาให้เพิกถอนคาสั่งจาเลยซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ให้
โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน” คาพิพากษานี้ได้มีการแยกระหว่างการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
และประมาทเลินเล่อธรรมดา และเมื่อกระทาด้วยความประมาทเลินเล่อธรรมดาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่
ก็ไม่ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดนั้น
4

เพ็ง เพ็งนิติ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติ
ความรับ ผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้อ ง (พิ ม พ์ ค รั้งที่ 11,
บริษัท กรุงสยามพับลิสชิ่ง จากัด 2561) 459.
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เมื่ อ พิ จ ารณาตามเจตนารมณ์ ข อง พ.ร.บ. ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ฯ ที่ ส รุ ป ได้ ว่ า
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดาเนินกิจการของรัฐเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว การให้เจ้าหน้าที่รับผิดเต็มจานวนจะเป็น
การไม่เหมาะสม ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติ
หน้าที่ ท าให้เกิ ดความไม่ เป็ นธรรมแก่ เจ้า หน้ าที่ และยัง เป็นการบั่นทอนก าลัง ขวัญ ในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ด้วย กฎหมายจึงกาหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่
เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทาเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงเท่ านั้น ซึ่งหลักการนี้ถือเป็นหัวใจของกฎหมายฉบับ นี้เลย ดังนั้น คาว่า “ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง” ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญ ญัติ ดังกล่าว จึงเป็นเงื่อนไขสาคัญ ในการที่
จะพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ การที่คาพิพากษาของศาลฎีกา
บางคดีไม่วินิจฉัยว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทาโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
แต่กลับให้เจ้าหน้าที่รับผิดในผลแห่งละเมิ ดนั้น จึง เป็นการวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่ รับผิดโดยที่ ยังไม่ ได้
วินิจ ฉัยถึงเงื่อนไขความรับ ผิดของเจ้าหน้าที่ อย่างครบถ้วน ทาให้เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องรับ ผิดไม่ส ามารถ
เข้าใจได้อ ย่ างชัดแจ้ง ว่า เหตุใดตนจึง ต้องรับ ผิดในความเสียหายดังกล่ าว อัน จะท าให้ เจ้าหน้าที่
เสียกาลังใจในการทางาน และอาจเป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่คนอื่นเข้าใจไปเช่นนั้นอีกด้วย อัน ทาให้
การบังคับใช้กฎหมายยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ต้องการจะคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ ทั้งศาลควรวินิจฉัยคดีไปตามตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจน ไม่ปล่อยให้คู่ความต้องตีความเองว่า
คาว่าประมาทเลินเล่อ หมายถึงประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว
ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า เมื่อศาลจะวินิจฉัยให้เจ้ าหน้าที่รับผิดทางละเมิดเนื่องจากการ
ปฏิบัติห น้าที่ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก็ สมควรต้องวินิจ ฉัยว่าเป็นความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงอย่างไร ให้ชัดเจน
5.3 ปัญหาในประเด็นทางวิธีสบัญญัติ
5.3.1 ปัญหาความไม่เหมาะสมของการใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
5.3.1.1 ปัญหาการไม่นาระบบไต่สวนมาใช้
การยกเว้นให้คดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันเกิดจาก
การใช้อานาจตามกฎหมาย ซึ่ง มี ลัก ษณะเป็นคดีป กครอง หรือที่ เรียกว่า คดีล ะเมิ ดทางปกครอง
อยู่ในอานาจการพิจารณาของศาลยุติธรรม ตามที่ได้กล่าวไปแล้วใน หัวข้อที่ 3.3.1.3 ทั้งที่โดยหลักแล้วคดี
อยูใ่ นเขตอานาจของศาลปกครอง ซึ่งการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมกับศาลปกครองนั้นเป็นคนละระบบกัน
กล่าวคื อ ศาลปกครองใช้ วิธีพิ จ ารณาคดี ระบบไต่ส วน แต่ศ าลยุ ติธรรมใช้ร ะบบกล่าวหา ซึ่ง การ
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พิจารณาคดีระบบกล่าวหาย่อมทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการต่อสู้คดีปกครอง ทั้งยังไม่สอดคล้อง
กับหลักที่ก่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ส่วนตัวของเอกชน เนื่องจาก
ลักษณะของคดีปกครองแตกต่างจากคดีแพ่ง เพราะเหตุว่าคดีแพ่งนั้นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นข้อพิพาท
ระหว่างบุคคลธรรมดาหรือเอกชนที่มีฐานะเท่าเทียมกันที่ต่างฝ่ายต่างดูแลรักษาผลประโยชน์กันเอง
ส่วนคดีป กครองนั้นเป็นข้อพิ พ าทที่ เกิ ดจากความแตกต่างกันในระดับ ของความเกี่ยวพันระหว่าง
คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎร เป็นกรณีที่ คนหนึ่งดูแลรักษาประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็น
ส่วนรวม กับอีกคนหนึ่งซึ่งดูแลรักษาผลประโยชน์ของตัวเอกชน5 นอกจากนี้ ลักษณะของการปฏิบัติ
หน้าที่ โ ดยใช้อ านาจตามกฎหมายนั้น มี ลัก ษณะเกิ ดจากการกระท าที่ ฝ่ายปกครองดาเนินการได้
โดยใช้อานาจฝ่ายเดียว เช่น คดีที่อยู่ในเขตอานาจของศาลแรงงาน ที่โจทก์นาคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอน
คาสั่งประเมินเงินสมทบของเจ้าหน้าที่ (คาพิพากษาศาลฎีก าที่ 7055/2560) และโจทก์ ฟ้องขอให้
เพิกถอนคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6492/2557)
ทั้งยังทาเป็นเอกสารหรือลายลักษณ์อั กษร ซึ่งเกือบทั้งหมดจะอยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
จึงเป็นการยากที่ เอกชนจะหาพยานหลักฐานมาพิสูจ น์ยืน ยันข้อกล่าวอ้างของตน ลักษณะในการ
ดาเนินคดีละเมิ ดทางแพ่งและคดีละเมิดทางปกครองจึงควรมีความแตกต่างกัน ไม่อาจถือหลักการ
ค้นหาความจริงอย่างเคร่งครัดว่าเป็นหน้าที่ ของคู่ความหรือคู่ก รณีที่จะต้องพิสูจน์กล่าวอ้างของตน
และศาลจะต้องพิ จารณาเฉพาะข้อเท็ จ จริง ที่ คู่ความแต่ล ะฝ่ายกล่าวอ้างและนาสืบ เท่ านั้นดังเช่น
คดี แ พ่ ง ได้ อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ใ นกรณี ที่ ฝ่ า ยปกครองอาจไม่ ย อมน าพยานหลั ก ฐานที่ อ ยู่ ใ น
ความครอบครองของตนมาพิ สู จ น์ในศาล ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพ่ ง มาตรา 122
ได้กาหนดวิธีการแก้ไขปัญหาไว้ โดยให้เอกชนผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคาร้องขอต่อศาลสั่งให้คู่ความอีกฝ่าย
หนึ่งส่งต้นฉบับเอกสารที่อ้างเป็นพยานแทนการที่ตนจะต้องส่งสาเนาเอกสารนั้นได้ก็ตาม แต่ก็ยังมี
ประเด็นเรื่องที่คู่ความอาจไม่ทราบถึงความสาคัญ หรือความมีอยู่ของเอกสารทาให้อาจมีเอกสารที่
ไม่ได้ขอไป ดังนั้น ศาลจึงควรเข้ามามีบทบาทในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดีประเภทนี้ด้วย โดย
การเปิด ช่อ งให้ ศาลยุติ ธรรมสามารถเรีย กพยานเอกสารเพิ่ ม เติ ม ได้ ด้วยตัวเอง ไม่ ต้องรอคาร้อ ง
ของโจทก์และจาเลยแต่อย่างใด อันจะทาให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการต้องมีทนายความ ทั้งศาลจะมีอานาจ
เข้ามากาหนดประเด็นในคดี หากประเด็นใดไม่ชัดแจ้งก็จะสามารถสอบถามไปยังคู่ความได้ จะทาให้
5

กิ ตติศัก ดิ์ ปรกติ และสมเกี ยรติ วรปั ญ ญาอนัน ต์ , ‘ปัญ หาเขตอานาจศาลในคดีพิพ าท
เกี่ยวกับการใช้อานาจหรือการดาเนินการทางปกครองในเรื่องสิทธิในที่ดิน Conflicts of Jurisdiction
over Disputes on Activities of Administrative Agency relating to Land Title’ (รายงานวิจัย
เสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ สานักงานศาลยุติธรรม 2562) 156.
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คดีละเมิดทางปกครองที่อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรม จะไม่ต้องมีการพิจารณาเรื่องฟ้องเคลือบคลุม
การอุทธรณ์ฎีกาไม่ชัดแจ้ง
ผู้ เขี ยนจึง มี ค วามเห็ นว่า ในคดี ความรับ ผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่
อันเกิ ด จากการปฏิบั ติห น้ าที่ โดยใช้อานาจตามกฎหมาย สมควรมี บ ทบั ญ ญั ติให้ ศ าลยุติธรรมน า
วิธีพิจ ารณาคดีร ะบบไต่ส วนมาใช้ในการพิ จ ารณาคดี ป ระเภทดัง กล่าว โดยก าหนดให้ศาลเข้ามา
มีบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดี
5.3.1.2 ปัญหาการไม่ต้องอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองก่อนนาคดีมาฟ้อง
จากที่ได้ศึกษาตัวอย่างคาพิพากษาคดีในบทที่ 4 ในหัวข้อ ที่ 4.3.4 นั้น
จะเห็นได้ว่า คดีความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ อันเกิ ดจากการปฏิบั ติห น้าที่ โดยใช้อานาจ
ตามกฎหมาย มีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคาสั่งทางปกครองด้วย เช่น การฟ้องขอให้เพิกถอนคาสั่ง
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน 6 (ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 7990/2559, ที่ 14264/2558
(ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน)) หรือการฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดมูลค่า
ของสุราที่ทาในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี ที่ออกโดยอธิบดีกรมสรรพสามิต
(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8819/2554 (ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร))
การฟ้ องเพิก ถอนคาสั่ งทางปกครองในศาลยุติธรรมนั้น ไม่ มี กฎหมาย
กาหนดให้ต้องอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวก่อนนาคดีมาฟ้อง ดังเช่นที่กาหนดในศาลปกครองในมาตรา 42
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 7 ว่า ในกรณีที่ มี ก ฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีก าร
สาหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีในเรื่องนั้นจะกระทาได้
ต่อเมื่ อมี การดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวแล้ว ซึ่งมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ. วิธีป ฏิบัติ
ราชการฯ8 ได้กาหนดวิธีการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองไว้ ดังนั้น การฟ้องเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง
6

คาพิพ ากษาศาลฎีก าที่ 7990/2559 (ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน) คาพิพากษาศาลฎีกาที่
14264/2558 (ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน)
7 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 42 วรรคสอง
“ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการสาหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ในเรื่อ งใดไว้ โดยเฉพาะ การฟ้ อ งคดีป กครอง ในเรื่ อ งนั้ น จะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ มี ก ารด าเนิ น การ
ตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่ าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้ มี การสั่งการภายใน
เวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกาหนด”
8 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44
“ภายใต้ บังคับ มาตรา 78 ในกรณีที่ คาสั่งทางปกครองใดไม่ ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่ มี
กฎหมายก าหนดขั้น ตอนอุ ท ธรณ์ ภ ายในฝ่ ายปกครองไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้ คู่ ก รณี อุท ธรณ์ คาสั่ ง
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ต่อศาลปกครองจึงต้องมีการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองก่อนนาคดีมาฟ้อง ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขการฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองเลย อันสอดคล้องกับหลักความเป็นที่สุดในฝ่ายปกครองซึ่งเป็นไปเพื่อ
1) ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ ประชาชน (การอุทธรณ์ มี วัตถุประสงค์
เพื่อเยียวยาผลกระทบที่ เกิ ดแก่ คู่กรณีผู้รับ คาสั่งทางปกครอง โดยเปิดโอกาสให้คู่กรณีโต้แย้งคาสั่ง
และขอให้ฝ่ายปกครองทบทวนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนคาสั่ง
2) ส่งเสริมการควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายปกครอง โดยที่การออกคาสัง่
ทางปกครองในแต่ละเรื่อ งมี ค วามยุ่งยากซับซ้อน อีก ทั้ งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองอาจมีภาระหน้าที่
จานวนมากและต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว บางกรณีจึงอาจมีก ารออกคาสั่ง ทางปกครอง
ที่ผิดพลาดได้ไม่ว่าจะในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือเรื่องความเหมาะสม
3) แบ่ งเบาภาระในการพิจ ารณาพิพากษาคดีของศาลอุท ธรณ์ ภายใน
ฝ่ายปกครองช่วยกลั่นกรองข้อพิพาทและลดจานวนคดีพิพาทที่จะขึ้นสู่ศาล9
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการอุ ท ธรณ์ ภายในฝ่ า ยปกครอง มี ผู้ ที่ มี
ความเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งหมด 3 ฝ่าย10 คือ ผู้ที่ได้รับคาสั่งทางปกครองนั้นจะได้รับมาตรการเยียวยา
ทางปกครองในความเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ น จากค าสั่ ง ดั ง กล่ าว ฝ่ ายปกครองที่ จ ะได้ รั บ โอกาสรั บ รู้
และแก้ไขการสั่งการที่ผิดพลาดหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งทางปกครอง เพื่อตรวจสอบ
และแก้ไขความบกพร่องให้การบริห ารงานของรัฐอย่างมีป ระสิทธิภาพ และอีกฝ่ายคือ องค์ก รศาล
หรือองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองที่จะทาให้ข้อพิพาทบางเรื่องระงับหรือยุติลงได้ อีกทั้งอาจทาให้ลักษณะ
ข้อพิพาทมีความชัดเจนมากขึ้น การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วย
การบริหารงานยุติธรรมทางปกครองได้
ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ในการฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
อันเกิ ดจากการปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดยใช้ อ านาจตามกฎหมาย หากมี การฟ้ องเพิ กถอนค าสั่ งทางปกครอง
อันมีประเด็นให้ศาลต้องพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งทางปกครองนั้น ควรมีบทบัญญัติ
กาหนดเงื่อ นไขให้ต้อ งอุ ท ธรณ์ คาสั่งทางปกครองก่ อนนาคดีมาฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมในท านอง
ทางปกครองนั้น โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้ง
คาสั่งดังกล่าว”
9 บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ , หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ฝ่ า ยปกครอง (พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 4,
สานักพิมพ์วิญญูชน 2560) 94.
10 ฤทั ย หงส์ สิริ , ‘การทบทวนค าสั่ งทางปกครอง’ ใน พนม เอี่ ยมประยู ร (บรรณาธิก าร)
รวมบทความทางวิชาการกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (วิญญูชน 2541)
109.
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เดียวกับ ที่กาหนดในศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนี้
“ในคดีละเมิดที่เกิดจากการใช้อํานาจทางปกครอง กรณีที่เป็นการฟ้องเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มี
กฎหมายกํ าหนดขั้ นตอนหรือ วิธีก ารสําหรับ การแก้ ไขความเดือดร้อนหรือเสี ยหายไว้โ ดยเฉพาะ
การฟ้องคดีในเรื่องนั้นจะกระทําได้ต่อเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มี
การสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้น
กําหนด”
5.3.1.3 ปัญหาการยกฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อขาดอายุความ โดยไม่มีเงื่อนไขอื่น
ให้พิจารณาอีก
ในศาลยุติธรรมคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อขาดอายุความ ศาลจะพิพากษายกฟ้ อง
โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นให้พิจารณาอีก ต่างกับในศาลปกครอง ที่มาตรา 52 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ บัญญัติไว้ว่า “การฟ้องคดีปกครองที่ ยื่นเมื่อพ้นกําหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาล
ปกครองเห็นว่าคดีที่ ยื่นฟ้ องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นโดยศาลเห็นเอง
หรือคู่กรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้” กล่าวคือในศาลปกครองนั้น หากมีการยื่นฟ้อง
คดีเมื่อพ้น กาหนดเวลาการฟ้องคดี โดยหลักแล้วศาลจะไม่รับคาฟ้องคดีไว้พิจารณาเช่นกัน แต่ศาล
มี ดุล พิ นิจ ที่ จ ะรับ ฟ้ อ งคดีได้ หากเห็ นว่าคดีดัง กล่าวเป็น ประโยชน์แก่ ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอื่ น
เป็นการกาหนดให้ศาลมีดุลพินิจในการรับคาฟ้องที่มีลักษณะดังกล่าวไว้พิจารณาได้
จากการศึกษาพบว่า คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจาก
การปฏิบัติห น้าที่ โดยไม่ใช้อ านาจตามกฎหมายที่ อยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรมนั้น มี ลักษณะ
เป็นการปฏิบัติการทางปกครอง อันเป็นการกระทาในทางกายภาพ ที่ฝ่ายปกครองไม่ได้ใช้อานาจเหนือ
ต่อเอกชน จึงไม่ ได้เกิ ดผลกระทบต่อประโยชน์ ส่วนรวมเท่ าไรนัก แต่อย่างไรก็ตาม ในคดีความรับผิด
ทางละเมิ ด ของเจ้าหน้าที่ อั น เกิ ด จากการปฏิบั ติห น้ าที่ โ ดยใช้อ านาจตามกฎหมาย ที่ มี ข้อยกเว้ น
ให้อยูใ่ นเขตอานาจของศาลยุติธรรมนั้นมีกรณีที่น่าจะเป็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมอยู่บา้ ง ยกตัวอย่างเช่น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8819/2554 (ศาลฎีกาแผนกคดีภาษี อากร)
โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดมูลค่าของสุราที่ทาในราชอาณาจักร
เพื่อถือ เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี ลงวันที่ 13 ตุล าคม 2546 ที่ ออกโดยอธิบ ดีกรมสรรพสามิ ต
และขอให้จาเลยที่ 3 (กรมสรรพสามิต) คืนเงินค่าภาษีอันเป็นการฟ้องขอค่าเสียหาย
เป็นที่น่าพิจารณาว่า การฟ้องคดีดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม
หรือไม่ ซึ่งศาลปกครองสูงสุด วางหลักเรื่องการฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไว้ว่า การพิจารณาว่า
การฟ้องคดีเป็นประโยชน์แก่ ส่วนรวมหรือไม่ ต้องพิจารณาจากผลที่จะเกิดขึ้นจากคาพิพากษาคดีนั้น
ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและอย่างแท้จริงหรือไม่ และต้องคานึงถึงความเสมอภาคของคู่กรณี
เป็นสาคัญเพราะเป็นกรณีเกี่ ยวกับ สิท ธิในการฟ้องคดี มิ ใช่การดาเนินการเพื่อให้บ ริการสาธารณะ
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บรรลุผ ลรัฐหรือ หน่ วยงานของรัฐจึง ไม่ มี เอกสิท ธิ์ห รือ สิท ธิพิ เศษเหนื อคู่ก รณี ฝ่ายเอกชน (คาสั่ ง
ศาลปกครองสูง สุด ที่ 10/2550, ที่ 11/2550 และที่ 10/2550) โดยมี ตัวอย่ างการฟ้ องคดี ที่ ถือ ว่า
เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น ข้อกาหนดการออกใบอนุญาตขายสุรา ที่อาจกระทบผู้ประกอบการ
ค้าสุรารายอื่ นๆ ที่ เปิดการค้าสุร าในบริเวณสถานีบริการน้ามัน (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
ฟ. 36/2551)
เมื่ อ เที ย บกั บ ค าขอในค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 8819/2554 ที่ ข อให้
เพิกถอนประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดมูลค่าของสุราที่ทาในราชอาณาจักรเพื่ อถือเป็นเกณฑ์
ในการคานวณภาษี ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546 นั้น ก็พอจะเทียบเคียงได้ว่าประกาศกรมสรรพสามิต
กาหนดมูลค่าของสุราทาในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษีนั้น เป็นประกาศที่อาจ
กระทบต่อผู้ทาสุราในราชอาณาจักรรายอื่นด้วย ดังนั้น ผลที่จะเกิดขึ้นจากคาพิพากษาคดีนี้อาจก่อให้เกิด
ประโยชน์ แก่ ส่วนรวม หากศาลจะไม่ รั บพิ จารณาคดี เพราะเหตุที่ โจทก์ ยื่ นฟ้ องคดี เมื่ อขาดอายุ ความ
โดยไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการอื่น ก็อาจจะทาให้กระทบต่อประโยชน์แก่ส่วนรวมได้
ผู้เขียนจึงเห็นว่า เพื่อให้การใช้ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ ในคดีละเมิด
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายที่ได้รับการยกเว้นให้อยู่ใน
อานาจของศาลยุติธรรมเป็นธรรมมากขึ้น ก็ ควรให้มีบทบัญ ญัติที่ เปิดช่องกฎหมายให้ศาลยุติธรรม
มีดุลพินิจในการรับฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่ยื่นฟ้องเมื่อขาดอายุความแล้ว ในทานอง
เดียวกับมาตรา 52 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนี้ “การฟ้องคดีละเมิดที่เกิดจาก
การใช้อํานาจทางปกครองที่ยื่นฟ้องเมื่อขาดอายุความแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวมโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคําขอ ศาลจะรับไว้พิจารณาก็ได้”
5.3.1.4 ความลักลั่นกันในการอุทธรณ์คาพิพากษาศาลชั้นต้น
การอุ ท ธรณ์ คดีค วามรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ อัน เกิ ดจากการ
ปฏิบัติห น้าที่ โดยใช้อ านาจตามกฎหมายที่ อยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรมนั้น มี เงื่อนไขในการ
อุท ธรณ์เช่นเดียวกั บ คดีล ะเมิ ดทั่ วไป คือ จะอุท ธรณ์ ปัญ หาข้อเท็ จ จริงได้ ต้องมี จ านวนทุ นทรัพย์
ตามที่กาหนดในมาตรา 224 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นที่กาหนด
ในมาตรา 224 วรรคหนึ่งและวรรคสอง อันเป็นเงื่อนไขการอุทธรณ์ที่นาราคาทรัพย์สินหรือจานวน
ทุนทรัพย์เป็นเกณฑ์พิจารณา ต่างจากคดีประเภทเดียวกันที่อยู่ในอานาจของศาลปกครอง
การอุ ท ธรณ์ คดีค วามรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ อัน เกิ ดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมายที่อยู่ในอานาจศาลปกครองนั้น เป็นไปตามข้อ 101 วรรคสอง
ของระเบี ยบของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ว่า ด้ว ยวิธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. 2543 บัญญัติว่า “ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นคาอุทธรณ์นั้น ผู้อุทธรณ์
จะต้ อ งกล่ า วไว้ โ ดยชั ด แจ้ ง ในค าอุ ท ธรณ์ และต้ อ งเป็ น ข้ อ ที่ ได้ ย กขึ้ น ว่ า กั น มาแล้ ว โดยชอบ
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ในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าปั ญหาข้อใดเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
หรือปัญ หาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะผู้อุทธรณ์จะยกปัญหาข้อนั้นขึ้นกล่าวในคาอุทธรณ์หรือในชั้น
อุทธรณ์ ก็ ได้ ” อั นแสดงให้เห็นว่า สามารถอุท ธรณ์ ได้ทั้ ง ปัญ หาข้อเท็ จ จริง และปัญ หาข้อกฎหมาย
และไม่มีเงื่อนไขเรื่องทุนทรัพย์
เมื่ อ คดีความรับ ผิ ดทางละเมิ ด ของเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกิ ด จากการใช้อานาจ
ตามกฎหมายที่อยู่ในเขตอานาจศาลปกครอง และที่ ได้รับยกเว้นให้อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรมนั้น
มีลัก ษณะเช่นเดียวกั น ดังนั้น สิท ธิในการอุท ธรณ์คาพิพากษาคดี ดัง กล่าวในทั้ งศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครองจึงควรเป็นไปเหมือนกัน ไม่ลักลั่นกัน กล่าวคือเมื่อในศาลปกครองสามารถอุทธรณ์ปัญหา
ข้อเท็ จ จริงโดยไม่ มี เงื่อนไขเรื่อ งทุ นทรัพย์ ศาลยุติธรรมจึงควรบัญ ญัติเช่นเดียวกั น ดังนั้น จึง ควร
บัญญัติข้อยกเว้นเพิ่มเติมในมาตรา 224 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนี้
“บทบั ญ ญัติ ในวรรคหนึ่ง มิ ได้ให้บั งคั บ ในคดีเกี่ ยวด้วยสิท ธิแห่ งสภาพ
บุคคลหรือสิทธิในครอบครัวและคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ เว้นแต่
ในคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคําฟ้อง
ไม่ เ กิ น เดื อ นละสี่ พั น บาทหรือ ไม่ เ กิ น จํ านวนที่ กํ าหนดในพระราชกฤษฎี ก า และ ในคดี ล ะเมิ ด
ที่เกิดจากการใช้อํานาจปกครอง”
5.3.2 ปั ญ หาความไม่ เหมาะสมของการใช้ ป ระมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
ในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีอ่ ันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
: การไม่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีเนื่องจากใช้สิทธิไม่สุจริต
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี
ในการชาระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทาโดยสุจริต”
มาตรา 5 เป็นหลักทั่วไปที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิหรือชาระหนี้ทางแพ่งของบุคคล
เป็นหลักทีน่ ามาใช้ในกรณีที่บุคคลจะใช้สิทธิหรือชาระหนี้ของตนในเมื่อกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างกัน
มิได้กาหนดรายละเอียดถึงการปฏิบัติต่อกันไว้ ก็ให้ถือเอาความสุจริตเป็นที่ตั้ง ดังสุภาษิตกฎหมายที่ว่า
“บุคคลที่ ม าศาลต้อ งมาด้วยมื อ สะอาด" หมายถึง การที่ บุคคลใช้สิท ธิห รือบังคับ ตามสิท ธิของตน
ที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นจะต้องใช้โดยสุจริต มิฉะนั้นศาลจะไม่รับรองสิทธินั้นหรือไม่รับบังคับให้ รวมทั้ ง
การชาระหนี้ก็ต้องกระทาโดยสุจริตด้วยเช่นเดียวกัน โดยถือว่าในการที่บุคคลได้ผูกนิติสัมพันธ์ต่อกันแล้ว
ทุ ก คนต้ อ งซื่ อ สั ตย์ และไว้ วางใจต่ อกั น และต้ องปฏิ บั ติ ต่ อกั นด้ วยความซื่ อสั ตย์ และไว้ วางใจด้ วย
ถ้าการกระทาใดเป็นปฏิปักษ์ต่อความซื่อสัตย์และความไว้วางใจดังกล่าว ย่อมถือว่าเป็นการกระท า
ที่ ไม่ สุจ ริต การใช้สิท ธิที่ ไม่ สุจ ริตนั้น มี ผ ลถึง เรื่องการไม่ มี อานาจฟ้อ งคดี ซึ่ง เป็น ปัญ หาเกี่ ยวด้ วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลมีอานาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง แม้คู่ความจะไม่ได้อุทธรณ์ฎีกา
ไว้ก็ตาม ดังตัวอย่างที่ ปรากฏในคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8347 - 8401/2560 ว่า เมื่อโจทก์มี ส่วน
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ก่อให้เกิดการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) โดยไม่ชอบ โจทก์ไม่อาจอ้างสิทธิใดๆ ได้
ที่โจทก์ ฟ้อ งคดีนี้ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ สุจ ริต ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 5 โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้องจาเลยทั้งสี่สิบเก้าในมูลคดีเรื่องละเมิดและนายหน้า คาพิพากษา
ฉบับ นี้แสดงให้เห็นว่า หากบุคคลภายนอกผู้ได้รั บ ความเสียหายมี ส่วนร่วมในการกระท าความผิด
ของเจ้าหน้าที่ ก็จะไม่มีสิท ธินาคดีมาฟ้อง เพราะเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตอันเป็นการจากัดสิท ธิ
การฟ้องคดีในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แต่ อ ย่ างไรก็ ตาม ผู้เ ขีย นเห็ น ว่า การปฏิ บั ติห น้ าที่ ข องเจ้า หน้า ที่ โ ดยเฉพาะ
การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมายนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวโดยไม่ชอบล้วนกระทบต่อประโยชน์สาธารณะด้วย อย่างคาพิพากษาข้างต้นเป็นการที่
เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์โดยไม่ชอบ อันเป็นการออกเอกสารทางราชการที่แสดง
สิทธิในที่ดินของบุคคล การดาเนินการโดยไม่ชอบไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ ล้วนส่งผลกระทบต่อบุคคล
อื่นและสังคมด้วย ทั้งการใช้อานาจตามกฎหมายนั้นเป็นอานาจบังคับการเหนือเอกชน และผู้ที่อยู่ใน
บังคับ ของการใช้อ านาจประเภทนี้ จ ะต้องได้รับ ผลกระทบต่อสิท ธิป ระโยชน์ ห รือรับ ภาระหน้ าที่
อย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายนั้นเสมอ ดังนั้น ไม่ว่าโจทก์ผู้นาคดีม าฟ้องจะมี ส่วนในการกระท า
ความผิดด้วยหรือไม่ เจ้าหน้าที่สมควรที่จะถูกลงโทษจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
ที่ไม่ชอบนีเ้ พื่อประโยชน์แก่สังคม หน่วยงานและระบบงานโดยรวมด้วย หลักการไม่เป็นผู้มสี ิทธิฟ้องคดี
เนื่ องจากใช้สิทธิไม่ สุจริตจึงไม่ ควรเป็นไปอย่างเคร่งครัดในคดีประเภทนี้ กล่าวคือ แม้ โจทก์ ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่จะมีส่วนร่วมในการกระทาความผิด ศาลยุติธรรม
ก็ควรรับคดีดังกล่าวไว้พิจารณา ไม่ควรตัดสิทธิตั้งแต่แรก แต่อย่างไรก็ตาม โจทก์ก็ควรได้รับการลงโทษ
จากการเป็นผู้มีส่วนกระทาความผิดด้วยเช่นกัน ในรูปแบบของการถูกลดทอนค่าเสียหายจากที่ควรจะได้
ลงด้วยเหตุที่ ตนใช้สิทธิโดยไม่ สุจ ริตเท่ านั้น ดังที่ บัญ ญัติไว้ในมาตรา 223 วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ว่า “ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทํ าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่ อให้เกิ ด
ความเสียหายด้วยไซร้ ท่านว่าหนี้อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้น
ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสําคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผูก้ อ่
ยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร”
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ผู้เขียนจึง มีความเห็นว่า ศาลยุติธรรมไม่ควรใช้หลักการ
ใช้สิทธิโดยสุจริตอย่างเคร่งครัดในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการใช้อานาจ
ตามกฎหมาย กล่าวคือ แม้โจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่จะมีส่วนร่วม
ในการกระทาความผิด ศาลยุติธรรมก็ควรรับคดีดังกล่าวไว้พิจารณา
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5.3.3 ปั ญ หาการจากัดสิทธิของผู้เสียหายซึ่ งเป็นบุ คคลภายนอกในการยื่ นคาร้อง
ต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจาเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน
การยื่นคาร้องต่อศาลที่ พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับ จ าเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนนั้น มีแนวคาพิพากษาฎีกาว่า มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด
ฯ บัญญัติให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ได้กระทาไปในการปฏิบัติ
หน้าที่มีอานาจฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิด แต่ไม่มีอานาจฟ้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดได้ บุคคลภายนอก
จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของจาเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ อันส่งผลให้ไม่มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้
บังคับเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ได้
ในทางกลับกัน หน่วยงานของรัฐกลับมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีขอให้บังคับจาเลยซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ ตนได้ เนื่องจากเป็นผู้มี สิท ธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทน
ในความเสียหายอั นเนื่อ งมาจากการกระท าความผิดของจ าเลยได้โดยตรง ดังตัวอย่างคาพิพากษา
ศาลฎีกาดังนี้
คาพิพ ากษาศาลฎีกาที่ 2322 - 2323/2561 ประมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณา
ความอาญา มาตรา 44/1 กาหนดเงื่อนไขสาคัญว่า ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณา
คดี ข อให้ บั ง คั บ จ าเลยชดใช้ ค่ าสิ น ไหมทดแทนแก่ ต นได้ นั้ น ผู้ เ สีย หายต้ อ งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเรีย กร้ อ ง
เอาค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลย
จาเลยเป็นเจ้าพนัก งานเป็นเจ้าหน้าที่ และการกระท าความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 ในขอบเขตแห่งการที่จาเลยปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย ร. ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐ จาเลยจึงได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 5 ที่บัญญัติว่า
“หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อ ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ของตนได้กระท าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่
ไม่ได้” โดยผลของมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้เสียหายในผลแห่ งละเมิดของเจ้าหน้าที่
จึง ไม่ มี อ านาจฟ้ อ งเจ้าหน้ าที่ ที่ ได้ก ระท าการในการปฏิ บัติ ห น้าที่ ได้ และย่อ มส่ ง ผลพลอยท าให้
ผู้เสียหายจากการกระท าละเมิ ดเนื่องจากปฏิบัติห น้าที่ ไม่ มี สิท ธิจ ะยื่นคาร้องต่อศาลที่ พิจ ารณา
คดีอาญาขอให้บังคับ จาเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ ตนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1
จากแนวคาพิ พากษาดังกล่ าว ผู้เขียนเห็ นว่าการยื่นคาร้องต่อศาลที่ พิจ ารณา
คดีอาญาขอให้บังคับจาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น เป็นเรื่องที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ยื่น ในการที่
ไม่ต้องไปยื่นเป็นคาฟ้องแพ่ง ต่างหาก แต่การที่กฎหมายกาหนดให้บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย
ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ นั้น ทาให้บุคคลภายนอก

Ref. code: 25646101032099BID

80
ไม่ เป็ น ผู้มี สิท ธิฟ้ อ งเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ก ระท าละเมิ ด ท าให้ เ สีย สิท ธิป ระโยชน์ ส่วนนี้ ไป ซึ่ง เจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ให้ฟอ้ งหน่วยงานของรัฐนั้นเพื่อให้ผู้เสียหายที่เป็นบุคคลภายนอกไม่ต้อง
ไปลาบากค้นหาว่า เจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิดเป็นใคร ตาแหน่งอะไร และจะต้องฟ้องใคร อีกทั้งการฟ้อง
หน่วยงานของรัฐก็ เป็นการรับ ประกั นว่า ผู้เสียหายจะได้รับ การชดใช้ค่าเสียหายแน่ น อน เพราะ
หน่วยงานของรัฐมีงบประมาณเพียงพอ ดังนั้น การที่ศาลตีความขยายไปเช่นนี้ทาให้ มาตรา 5 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติดั ง กล่าวที่ มี เจตนารมณ์ จ ะคุ้ ม ครองผู้ เสี ย หายซึ่ ง เป็น บุ ค คลภายนอก กลั บ เป็ น
บทบัญ ญัติที่จากัดสิท ธิอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินคดีของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็น การขัดกั บ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
โดยเมื่อพิจารณามาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่บัญญัติว่า “ในคดี
ที่พนัก งานอั ยการเป็นโจทก์ ถ้า ผู้เสียหายมีสิท ธิที่ จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน เพราะเหตุได้รับ
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือ ได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพ ในร่างกาย ชื่อเสียง หรือ ได้รับ
ความเสียหาย ในทางทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลย ผู้เสียหายจะยื่นคาร้อง
ต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญา ขอให้บังคับจาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน ก็ได้ จะเห็นได้ว่า มาตรา
ดังกล่าวบัญญัติเพียงว่า ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทา
ความผิ ดของจ าเลย ซึ่ง การที่ บุ คคลภายนอกฟ้ องหน่ วยงานของรัฐให้ รับ ผิด ก็ เ ป็ น การให้ รับ ผิ ด
อันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลยในคดีอาญาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ อันถือเป็นการใช้สิทธิเรียก
ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลยแล้ว แต่ศาลกลับตีความขยายไปว่า
ผู้เสียหายที่มีสิทธิจะยื่นคาร้องดังกล่าว ต้องมีอานาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจาเลยในคดีอาญาด้วย
ทั้ ง ที่ ไม่ ว่า จ าเลยจะเป็น ใคร ก็ เป็ นการฟ้อ งเรียกค่าเสียหายในมู ล ละเมิ ด ดัง กล่ าวแล้ว ซึ่ งในการ
พิจารณาของศาลนั้นเป็น ไปเพื่อสืบค้นเพื่อให้ได้ความจริงเกี่ยวกับการกระทาความผิดดังกล่าว และ
หากมีการกระทาความผิดจริงก็ให้มีการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่ผู้เสียหาย กล่าวคือ การฟ้องคดี
สาคัญ ที่ว่า มี การกระท าความผิดจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้กระทาความผิด และผู้เสีย หายสมควรได้รับ
ชดใช้ความเสียหายเท่านั้น การจะฟ้องใครเป็นจาเลยจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นสาระสาคัญในคดีความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ดังนั้น ศาลยุติธรรมจึงไม่ ควรตีความจากั ดสิทธิของบุคคลภายนอก
ในการยื่นคาร้องต่อศาลที่พจิ ารณาคดีอาญาขอให้บงั คับจาเลยซึง่ เป็นเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน
5.3.4 ปัญหาเรื่องอายุความ
5.3.4.1 ปัญหาความลักลั่นกันในเรื่องอายุความการฟ้องให้หน่วยงานของรัฐ
รับผิดจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ในศาลยุตธิ รรมและศาลปกครอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายต้องฟ้อง
หน่วยงานของรัฐให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม
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แล้วแต่กรณี ซึ่งจากการศึกษาพบว่า อายุความในการฟ้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดในศาลปกครอง
และศาลยุติธรรมมีความลักลั่นกัน ดังนี้
(1) คดีละเมิดอันเกิ ดจากการปฏิบัติห น้าที่ โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
ซึ่งอยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
นั้น ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครองภายในกาหนดอายุความ 1 ปีนับแต่วันที่รู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้ องคดี แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี นับ แต่วันที่มี เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 51
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
(2) คดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้อานาจตามกฎหมาย
หรือคดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมายแต่ได้รับยกเว้นให้อยู่ในอานาจ
ศาลยุติธรรม นั้น ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลยุติธรรมภายในกาหนดอายุความ 10 ปี
นับแต่วันทาละเมิดตามมาตรา 193/30 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากศาลเห็นว่า
เป็นกรณีที่ หน่วยงานของรัฐต้อ งเข้ารับผิดแทนเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งเป็นผู้กระท าละเมิด มิ ใช่รับผิด
ในฐานะผู้ก ระท าละเมิ ดหรือ ผู้ร่วมรับ ผิดกั บ ผู้ก ระท าละเมิ ด ดังเช่นกรณีที่ นายจ้างต้องร่วมรับ ผิด
กั บ ลูก จ้าง จึ งไม่ อาจนาก าหนดอายุ ความตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ ซึ่งใช้บังคับ เฉพาะในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องผู้กระทาละเมิดหรือผู้ร่วมรับผิดกับผู้กระทา
ละเมิดมาใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้ และเมื่อ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มิได้บัญญัติ อายุความฟ้อง
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนากาหนดอายุความ 10 ปี ตามมาตรา
193/30 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ มาใช้บัง คับ กั บ กรณี นี้ (คาพิ พากษาศาลฎี ก าที่
14954/2556, ที่ 12686/2557, ที่ 4373/2558, ที่ 5726/2558 และที่ 5384/2560)
การที่ศาลวินิจฉัยว่า การฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ข องเจ้าหน้าที่ นั้ น เป็ นการที่ ห น่วยงานของรัฐต้อ งเข้ ารับ ผิดแทนเจ้าหน้าที่ ของตนซึ่ง เป็ น
ผู้กระทาละเมิด ไม่ใช่การรับผิดในฐานะผู้กระทาละเมิดหรือผู้ร่วมรับผิดกับผู้กระทาละเมิด ดังเช่นกรณี
ที่ นายจ้างต้องร่วมรับผิดกั บ ลูกจ้าง นั้น จากการศึก ษาพบว่า ก่ อนที่ จ ะมี ก ารใช้บัง คับ ตาม พ.ร.บ.
ความรับผิดความละเมิดฯ นี้ หากข้าราชการทาละเมิดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ นิติบุคคลซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดต้องรับผิดเพื่อความเสียหายของบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 76 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์11 (คาพิพากษาศาลฎีกาที่
11 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 76 วรรคหนึ่ง
“ถ้าการกระทาตามหน้าที่ของผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล
เป็ น เหตุ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ บุ ค คลอื่ น นิ ติ บุ ค คลนั้ น ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย”
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3071/2547)12 ซึ่งผู้เสียหายอาจฟ้องให้หน่วยงานของรัฐร่วมรับผิดกับข้าราชการผู้นั้นได้ เพราะเป็น
หนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกกันชาระตามมาตรา 301 ประกอบมาตรา 241 แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว13
และต้อ งใช้ อ ายุ ค วามตามมาตรา 448 แห่ ง ประมวลกฎหมายดัง กล่าว (ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่
1354/250814) ส่วนในกรณีลูกจ้างทาละเมิดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายก็อาจฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐในฐานะนายจ้างให้ร่วมรับผิดได้ตามมาตรา 425 15 แต่ต่อมา ได้มีการบัญญัติมาตรา 5 แห่ง
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ เป็นการกาหนดห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการคุ้มครองเจ้าหน้าที่
เท่ านั้น ดังนั้น เมื่ อ มาตรา 5 จึงมีฐานมาจากสองมาตราดังกล่าว อายุความการฟ้องคดีจึงไม่ ควร
แตกต่างกัน แม้มาตรา 425 จะบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่า นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้าง แต่ก็ไม่ใช่
สาระส าคัญ ที่ จ ะท าให้ก ารฟ้ อ งให้นายจ้างรับ ผิด กั บ การฟ้องให้เจ้าหน้าที่ รับ ผิดต้องใช้อายุความ
แตกต่างกัน
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามาตรา 76 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 76 วรรคหนึ่ง และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ จะพบว่า
ทั้งสองมาตราต่างก็ใช้คาว่า นิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ “...ต้องรับผิด...” มิได้ใช้คาว่าต้องร่วมรับผิด
เมื่อมาตรา 76 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้นิติบุคคลต้องรับผิดในการกระทา

12

คาพิ พ ากษาศาลฎีก าที่ 3071/2547 : จ าเลยที่ 1 เป็นข้าราชการกระท าละเมิ ดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ก่อน พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ความรับผิดของจาเลยที่ 3
ซึ่งเป็นกรมในรัฐบาลจึงจัดอยู่ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ”
13 เพ็ง เพ็งนิติ (เชิงอรรถ 4) 453.
14 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1354/2508 : โจทก์ฟ้องว่าจาเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจาเลยที่ 1
(สหกรณ์ขายพื ชผลหลังสวนจากัดสินใช้ ) ซึ่งเป็นนิติบุคคลและมีจ าเลยที่ 3, ถึงที่ 6 เป็นกรรมการ
ได้ทาละเมิ ดขับรถยนต์ชนโจทก์ บาดเจ็บ สาหัสไม่ สามารถประกอบอาชีพจนตลอดชีวิต ขอให้ศาล
บังคับให้จาเลยที่ 2 กับจาเลยที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 ร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์
สิท ธิเ รีย กร้ อ งค่ าเสี ย หายอั น เกิ ด แต่ มู ล ละเมิ ด ขาดอายุ ค วามเมื่ อ พ้ น ปี ห นึ่ ง นั บ แต่วั น ที่
ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิ ดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ผู้เสียหายมี สิท ธิฟ้อง
ผู้ทาละเมิดภายใน 1 ปีนับแต่วันรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
15 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425
“นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูก จ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้ กระท าไปในทางการ
ที่จ้างนั้น
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ของผู้แทนของนิติบุคคลภายในอายุความตามมาตรา 448 ก็ไม่มีเหตุผลที่ มาตรา 5 วรรคหนึ่ ง แห่ง
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ จะไม่ต้องร่วมรับผิดและไม่ใช้อายุความตามมาตรา 448 แต่อย่างใด16
เมื่ อ พิ จ ารณามาตรา 7 วรรคหนึ่ ง พ.ร.บ. ความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด ฯ
ที่บัญญัติว่า “ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่
ต้อ งรับ ผิด หรือ ร่ วมรับ ผิด หรือ ในคดีที่ ผู้ เสี ยหายฟ้ องเจ้าหน้ าที่ ถ้ าเจ้า หน้ าที่ เ ห็น ว่าเป็ นเรื่อ งที่
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดั งกล่าวมีสิทธิขอให้
ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี เข้ามาเป็นคู่ความในคดี ”
จะเห็นได้ว่า มีกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดและต้องร่วมรับผิด โดยคาว่า “หน่วยงานต้องรับผิด”
นั้นกรณีที่ บุคคลภายนอกยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่โดยตรงเพราะเห็นว่าเป็นการที่เจ้าหน้าที่ กระทาละเมิ ด
ในฐานะส่วนตัว แต่เจ้าหน้าที่เห็นว่า เจ้าหน้าที่ได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นกรณีที่หน่วยงาน
ต้องรับผิด ส่วนคาว่า “หน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับผิด” ผู้เขียนเข้าใจว่า เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แต่หน่วยงานของรัฐมีส่วนต้องรับผิดด้วยตามมาตรา 8 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่น
เหตุละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ เช่นนี้เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ด้วย ดังนั้น การที่ศาลตีความว่า การฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดตาม
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องเข้ารับผิดแทนเจ้าหน้าที่ ของตน
ซึ่งเป็นผู้กระทาละเมิด มิ ใช่รับผิดในฐานะผู้กระทาละเมิดหรือผู้ร่วมรับผิด นั้นผู้เขียนจึงไม่เห็นด้วย เ
พราะมีกรณี ที่ หน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับผิดอยู่ ซึ่งศาลต้องวินิจฉัยลงไปในเนื้อหาของแต่ละคดี ไป
การจะวินิจฉัยตั้งแต่ต้นในประเด็นอายุความการฟ้องคดีว่า ไม่ใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับผิด
จึงไม่อาจใช้อายุความตามมาตรา 448 ได้นั้น จึงไม่ถูกต้องนัก
อีกทั้ ง เมื่อพิจารณาถ้อยคาในบทบัญ ญัติ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ซึ่ ง เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ช้ กั บ คดี ล ะเมิ ด ทั่ ว ไป ที่ บั ญ ญั ติ ว่ า
“สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้อง
เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรูต้ ัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทําละเมิด”
จะเห็นได้ว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าวอายุความตามมาตรา 448 นี้ ใช้กับ “ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน”
ไม่ได้ใช้เฉพาะกับผู้ก่ อให้เกิ ดความเสียหายในมูลละเมิ ดและผู้ที่ ต้องร่วมรับผิดเพื่อการละเมิ ด ตามที่
ศาลตีความแต่อย่างใด ซึ่งการฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ก็มีหลักการเช่นเดียวกับ
การฟ้องคดีละเมิดทั่วไป คือเป็นการฟ้องให้มีผู้รับผิดในผลแห่งละเมิดเป็นสาคัญ กล่าวคือ หาผู้ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เดือดร้อนให้ได้ ไม่ได้สาคัญว่าจะฟ้องให้ใคร
16
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เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ดั ง นั้ น อายุ ค วามในการฟ้ อ งคดี ค วามรับ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ าที่ จึ ง สมควร
มีอายุความเช่นเดียวกับการฟ้องคดีละเมิดทั่วไปตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย
ดัง กล่า ว ซึ่ ง จะท าให้ อ ายุ ค วามการฟ้ อ งคดี ดั ง กล่ าวในศาลยุ ติ ธรรมเหมื อ นกั บ ในศาลปกครอง
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) อันจะส่งผลให้อายุความการฟ้องคดีดังกล่าวในทั้งสองศาลไม่ลักลั่นกัน
อีกต่อไป
ทั้งนี้ การฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดนั้น ไม่ ว่าจะฟ้องในศาลใด ก็ เป็น
การฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกัน และอยู่ภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดฯ เหมือนกัน โดยความแตกต่างในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
หรือไม่นั้น ไม่ได้เป็นสาระสาคัญที่จะทาให้อายุความการฟ้องคดีละเมิดอั นเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้หรือไม่ใช่อานาจตามกฎหมายต้องแตกต่างกัน อีกทั้งหากจะเปรียบเทียบกันอย่างที่สุด คดีที่ฟ้อง
ในศาลยุติธรรมและศาลปกครองต่างก็ มีคดีละเมิ ดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
เช่นเดียวกัน แต่กรณีกลับมีอายุความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
จากเหตุผลที่ กล่าวมาทั้งหมดผู้เขียนจึงเห็นว่า ในคดีที่ บุคคลภายนอกฟ้อง
ให้ห น่วยงานของรัฐรับผิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรมควรพิจารณาอายุความ
ตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
5.3.4.2 ปั ญ หาความเสมอภาคของการใช้ อ ายุ ค วามทางอาญาที่ ย าวกว่ า
ในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากมูลความผิดอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 51 บัญญัติว่า “ถ้าไม่มี
ผู้ใดฟ้ อ งทางอาญา สิท ธิของผู้เสี ยหายที่ จ ะฟ้ องทางแพ่ ง เนื่องจากความผิด นั้น ย่อมระงับ ไปตาม
กําหนดเวลาดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา เรื่อง อายุความฟ้องคดีอาญา…”
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา 448 วรรคสอง บั ญ ญั ติว่ า
“แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมู ลอั นเป็นความผิดมี โทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมี กํ าหนด
อายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซร้ ท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสรุปได้ว่า การเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็น
ความผิดที่มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกาหนดอายุความทางอาญายาวกว่า ก็ให้เอาอายุความ
ที่ยาวกว่ามาบังคับนั้น แต่ในเรื่องความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในคดีละเมิดที่เกิดจากมูลความผิดอาญา นั้น
จากคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 14954/2556 ที่ได้กล่าวไปในหัวข้อที่ 4.3.5.2 อันสรุปได้ว่า การฟ้องเรียก
ค่าเสียหายในมูล อั นเป็นความผิดมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ที่จ ะนับ อายุความทางอาญา
ที่ยาวกว่าตามมาตรา 448 วรรคสอง ได้นั้นต้องเป็นการฟ้องตัวผู้กระทาความผิดหรือผู้ร่วมในการ
กระทาความผิดโดยเฉพาะ ดังเช่นในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง แต่กรณีที่บุคคลภายนอกฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐให้รับผิดจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าทีต่ ามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ นั้น
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เป็นการฟ้องบุคคลที่กฎหมายบัญญัติให้รบั ผิดเท่านั้น ไม่ใช่การฟ้องตัวผู้กระทาความผิดหรือผูร้ ่วมในการ
กระท าความผิด จึงไม่อาจใช้ อ ายุความทางอาญาที่ ยาวกว่า ได้ ซึ่งการที่ ศาลตีความเช่นนี้ท าให้เกิ ด
ความไม่เสมอภาคกันระหว่างกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่หน่วยงานของรัฐมีสิทธิฟ้องให้เจ้าหน้าที่รบั ผิดในความเสียหายนั้นได้โดยตรง ซึ่งเป็นการฟ้องตัวผู้กระทา
ความผิ ด หรือ ผู้ร่ วมในการกระท าความผิด โดยเฉพาะ ดัง นั้ น หน่ว ยงานของรัฐ จึ งใช้ อ ายุค วาม
ทางอาญาที่ยาวกว่าได้ เท่ ากับว่าหากผลของการกระทาละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้ าที่ที่มี
มูลความผิดอาญาเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกไม่อาจใช้อายุความทางอาญาที่ยาวกว่าได้
แต่หากผลแห่งละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้อายุความทางอาญา
ที่ยาวกว่าได้
คาว่า “ผู้ร่วมในการกระท าความผิด ” คาพิพากษาข้างต้นยกตัวอย่าง
กรณีนายจ้างกับลูกจ้าง ตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจากที่ได้กล่าวมา
ในหัวข้อที่ 5.3.4.1 แล้วว่า ความรับผิดของหน่วยงานจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการ
ตรา พ.ร.บ. ความรับ ผิ ดทางละเมิ ดฯ ขึ้น ก็ ใช้ ม าตรา 425 เช่น กั น เพี ยงแต่ พ.ร.บ. ความรับ ผิ ด
ทางละเมิดฯ มุ่งที่ จะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ให้ไม่ต้องถูกฟ้องคดีโดยตรง และในทางกลับ กันก็เป็นการ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ และผู้เสียหายในการที่ไม่ ต้องไปตามหาตัวเจ้าหน้าที่ ที่ก ระทาความผิด แต่ฟ้อง
หน่วยงานของรัฐได้เ ลย การที่ ศาลวินิ จ ฉัยจ ากั ดสิท ธิของบุค คลภายนอกเช่นนี้ ย่อมไม่ เป็น ธรรม
กับบุคคลภายนอกผู้เสียหาย และจะไม่เป็นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้
การที่บุคคลภายนอกฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นั้น ก็ไม่ใช่ความผิดของบุคคลภายนอก แต่เป็นการที่กฎหมาย
บัญญัติบังคับไว้ โดยที่ไม่ได้ให้ทางเลือกไว้เลยว่าฟ้องเจ้าหน้าที่ได้ บทบัญญัติที่มุ่งจะคุ้มครองกลับมา
ทาให้เสียสิทธิเช่นนี้จึงไม่เป็นธรรมนัก และจะทาให้ประเด็นเรื่องการใช้อายุความเป็นไปโดยไม่เสมอ
ภาคกันระหว่างกรณีที่ผู้เสียหายเป็น บุคคลภายนอก และหน่วยงานของรัฐ เพราะยากที่จะอธิบาย
ได้ว่าเหตุใดหน่วยงานของรัฐจึงควรได้รับการปฏิบัติในทางที่เป็นคุณในแง่ของอายุความดีกว่าเอกชน
อย่างกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผูเ้ สียหายจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ นั้นที่กาหนดอายุความให้
หน่วยงานฟ้องมากกว่าก็เป็นเพราะระเบียบปฏิบัติภายในหน่วยงานที่มีขั้นตอนหลายอย่าง ก่อนจะสั่งการได้
อันเป็นคาอธิบายในกรณีดังกล่าวได้
จากที่ได้ศึกษาไปในหัวข้อที่ 5.3.4.1 แล้วว่า มาตรา 7 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.
ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ฯ บั ญ ญั ติ ถึ ง กรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งร่ ว มรั บ ผิ ด กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ไว้
ซึ่งเป็นประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยลงไปในเนื้อหาของแต่ละคดีไป การจะวินิจฉัยตั้งแต่ต้นในประเด็น
อายุความการฟ้องคดีว่า ไม่ใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับผิดจึงไม่อาจใช้อายุความอาญาที่ยาวกว่า
ตามมาตรา 448 วรรคสอง กับ คดีความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ฟ้อง
หน่วยงานของรัฐได้นั้น จึงไม่ ถูก ต้องนัก อีก ทั้ งผู้เขียนเห็นว่า บทบัญ ญั ติมาตรา 51 แห่งประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใช้คาว่า สิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องทางแพ่งเนื่องจากความผิด นั้น
และมาตรา 448 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้คาว่า การเรียกร้องค่าเสียหาย
ในมูลอันเป็นความผิด มี โทษตามกฎหมายลักษณะอาญา อันมี ลัก ษณะเป็น การบัญ ญัติถึงอายุความ
ในการฟ้องหรือเรียกร้องในมูลความผิดเท่านั้น ไม่ได้กาหนดว่าจะต้องฟ้องใคร เพราะไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดี
จะเป็นใคร ก็เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายในมูลความผิดดังกล่าวเท่านั้น การฟ้องตัวผู้กระทาความผิด
ไม่ ได้เป็ น สาระส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ น าอายุค วามทางอาญาที่ ยาวกว่ามาใช้กั บ การที่ บุ คคลภายนอก
ฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้
ผู้เขียนจึงเห็นว่า ในคดีที่บุคคลภายนอกฟ้องให้หน่วยงานของรัฐให้รับผิด
จากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเป็นมูลความผิดอาญา ถ้ามีกาหนดอายุความทางอาญายาวกว่า
ให้ น าอายุ ค วามที่ ย าวกว่ า มาบั ง คั บ ได้ ตามมาตรา 448 วรรคสอง แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์
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บทที่ 6
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในบทสุด ท้ ายนี้ จ ะเป็ น การสรุป ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การใช้พ ระราชบั ญ ญั ติค วามรับ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรม อันได้แก่ ปัญหาเรื่องเขตอานาจศาล ปัญหา
ในประเด็นทางสารบัญญัติ และปัญหาในประเด็นทางวิธีสบัญญัติ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะของผู้เขียน
เพื่อให้การใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวในศาลยุติธรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมมากขึ้น
6.1 บทสรุป
จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 ในศาลยุติธรรม พบว่ามี ปัญ หาหลายประการ ดังนี้ ปัญ หาเรื่องเขตอานาจศาล ปัญ หา
ในประเด็นทางสารบัญ ญั ติ และปั ญ หาในประเด็นทางวิธีส บัญ ญัติ การค้นคว้าอิส ระฉบั บ นี้จึงได้
ท าการศึ ก ษาถึ ง ประวัติ ความเป็น มา และแนวคิ ดเกี่ ยวกั บ ความรับ ผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่
ในประเทศไทย แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบศาลกั บ เขตอ านาจของศาลในการพิ จ ารณาความรับ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย ตลอดจนแนวคาพิพากษาของศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว นาไปสู่บทสรุปดังนี้
6.1.1 ประเด็ น เรื่ องเขตอานาจศาล : ความไม่ ชั ด เจนของบทบั ญ ญั ติ ที่ ก าหนด
เขตอานาจศาล
จากการศึก ษาพบว่าศาลยุติธรรมรับ ฟ้องคดีที่ไม่ ได้อยู่ในอานาจพิจ ารณาของ
ศาลยุติธรรม กล่าวคือคดีดังกล่าวเป็นคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมายซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นให้อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรมแต่อย่างใด
กรณีจึงอยู่ในเขตอานาจของศาลปกครอง ซึ่งจากการศึกษาเรื่องการแบ่งแยกเขตอานาจศาลยุติธรรม
และศาลปกครองนั้ น รั ฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 194 บั ญ ญั ติ ว่ า
“ศาลยุติธรรมมี อํานาจพิ จารณาพิ พากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายบัญ ญัติ
ให้อยู่ในอํานาจของศาลอื่น...” และมาตรา 197 บัญญัติว่า “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีปกครองอันเนื่อ งมาจากการใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการ
ทางปกครอง...” อันสรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณา
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คดีอันเนื่องมาจากการใช้อานาจทางปกครอง และถ้าคดีใดไม่อยู่ในเขตอานาจศาลปกครองและศาลอื่น
ก็จะอยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรม
ความหมายของคาว่า “อานาจทางปกครอง” นั้น ยัง ไม่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติไว้
อย่างชัด เจน มี เพี ยงการให้ นิย ามของจากนั ก วิช าการนิ ติศ าสตร์ การให้ค วามเห็น ทางกฎหมาย
หรือคาพิ พ ากษาของศาลเท่ านั้น ผู้เขียนเห็นว่า การยังไม่ มี ก ารบัญ ญั ตินิยามของคาว่า “อานาจ
ทางปกครอง” ไว้อย่างชัดเจน และการที่ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ยังไม่กาหนดชัดเจนว่าคดีความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอานาจศาลปกครอง ต้องเกิดจากการใช้อานาจทางปกครอง เป็นเหตุ
ท าให้ เ ขตอ านาจของศาลปกครองและศาลยุ ติ ธ รรมไม่ ชั ด เจนตามไปด้ ว ย อั น ส่ ง ผลให้ ท าให้
ศาลยุติธรรมยัง รับ พิ จ ารณาคดีที่ อยู่ในอานาจพิจารณาของศาลปกครองอยู่ ดังนั้น จึงควรมี ก าร
บั ญ ญั ติ เขตอ านาจศาลปกครองให้ ชั ด เจน อั น จะท าให้ ท ราบได้ ว่า คดี ค วามรับ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่คดีใดไม่อยู่ในอานาจศาลปกครอง ก็จะอยู่ในอานาจศาลยุติธรรม
ผู้เขียนจึงมี ความเห็นว่า ควรมีการเพิ่มนิยามคาว่า “อานาจทางปกครอง” ไว้ใน
มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ว่า “อํานาจทางปกครอง หมายถึง อํานาจทางบริหาร
ที่มีแหล่งที่มาจากกฎหมายอื่นนอกจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิใช่อํานาจดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาหรืออํานาจดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง”
และเพื่ อ ให้เ กิ ด ความชัด เจนในเรื่อ งเขตอ านาจศาลปกครอง ให้ มี ก ารแก้ ไข
บทบัญ ญั ติม าตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ ง พ.ร.บ. จัด ตั้ง ศาลปกครองฯ จากคาว่า “การใช้อานาจ
ตามกฎหมาย” เป็นคาว่า “การใช้อานาจทางปกครอง” ดังนี้ “คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
หรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจ
ทางปกครอง ออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่น…”
ทั้งนี้ ในประเด็นอื่นหากมีข้อเสนอแนะให้แก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ผู้เขียนจะใช้
คาว่า “อานาจทางปกครอง” แทนคาว่าอานาจตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้เสนอ
ให้แก้ไขข้างต้น
6.1.2 ประเด็นทางสารบัญญัติ
มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ความรับ ผิดทางละเมิ ดฯ บัญ ญั ติให้ เจ้าหน้าที่ จ ะต้อง
รับ ผิด ทางละเมิ ด จากการปฏิบั ติ ห น้ าที่ ของตน ก็ ต่ อเมื่ อ เจ้ าหน้ าที่ ป ฏิบั ติ ห น้ าที่ ด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ อ อย่างร้ายแรง แต่จ ากการศึก ษาพบว่า มี คาพิพ ากษาศาลฎีก าที่ วินิจ ฉัย ให้
เจ้าหน้าที่รับผิดเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเท่านั้น
เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ ที่สรุปได้ว่า
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดาเนินกิจการของรัฐเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว การให้เจ้าหน้าที่รับผิดเต็มจานวนจะเป็นการ
ไม่เหมาะสม ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติ
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หน้าที่ ท าให้เกิ ดความไม่ เป็ นธรรมแก่ เจ้าหน้ าที่ และยัง เป็นการบั่นทอนก าลัง ขวัญ ในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ด้วย กฎหมายจึงกาหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่
เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทาเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือ ประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงเท่ านั้น ซึ่ง หลัก การนี้ถือเป็นหัวใจของกฎหมายฉบับ นี้เลย ดัง นั้น คาว่า “ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง” ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นเงื่อนไขสาคัญในการที่จะ
พิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ การที่คาพิพากษาของศาลฎีกา
บางคดีไม่วินิจฉัยว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทาโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
แต่กลับให้เจ้าหน้าที่รับผิดในผลแห่งละเมิ ดนั้น จึงเป็นการวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่ รับผิดโดยที่ ยังไม่ ได้
วินิจ ฉัยถึงเงื่อนไขความรับ ผิดของเจ้าหน้าที่ อย่างครบถ้วน ทาให้เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องรับ ผิดไม่ส ามารถ
เข้าใจได้อ ย่ างชัดแจ้ง ว่า เหตุใดตนจึง ต้องรับ ผิดในความเสียหายดังกล่ าว อัน จะท าให้ เจ้าหน้าที่
เสียกาลังใจในการทางาน และอาจเป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่คนอื่นเข้าใจไปเช่นนั้นอีกด้วย อันทาให้
การบังคับใช้กฎหมายยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ต้องการจะคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ ทั้งศาลควรวินิจฉัยคดีไปตามตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจน ไม่ปล่อยให้คู่ความต้องตีความเองว่า
คาว่าประมาทเลินเล่อ หมายถึงประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว
ผู้ เขี ย นจึง มี ค วามเห็ น ว่ า เมื่ อ ศาลจะวิ นิ จ ฉั ย ให้ เ จ้ าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้ า ยแรง ก็ ส มควรต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ว่ า
เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอย่างไร ให้ชัดเจน
6.1.3 ประเด็นทางวิธีสบัญญัติ
6.1.3.1 ความไม่เหมาะสมของการใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
(1) การไม่นาระบบไต่สวนมาใช้
การยกเว้นให้คดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันเกิด
จากการใช้อานาจตามกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะเป็นคดีปกครอง หรือที่เรียกว่า คดีละเมิดทางปกครอง
อยู่ในอานาจการพิ จารณาของศาลยุติธรรม ทั้งที่โดยหลักแล้วคดีอยู่ในเขตอานาจของศาลปกครอง
ซึ่งการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมกับศาลปกครองนั้นเป็นคนละระบบกั น กล่าวคือ ศาลปกครองใช้
วิธีพิจ ารณาคดีระบบไต่ส วน แต่ศาลยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหา ซึ่งการพิจ ารณาคดีร ะบบกล่าวหา
ย่อมทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการต่อสู้คดีปกครอง ทั้งยังไม่สอดคล้องกับหลักที่ก่อให้เกิดดุลยภาพ
ระหว่างประโยชน์ส าธารณะและประโยชน์ส่วนตัวของเอกชน เนื่องจากลัก ษณะของคดีป กครอง
แตกต่างจากคดีแพ่ง เพราะเหตุว่าคดีแพ่งนั้นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นข้อพิพาทระหว่างบุคคลธรรมดา
หรือเอกชนที่มีฐานะเท่าเทียมกันที่ต่างฝ่ายต่างดูแลรักษาผลประโยชน์กันเอง ส่วนคดีปกครองนั้นเป็ น
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นส่วนรวม กับเอกชนซึ่งดูแล
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รักษาผลประโยชน์ของตัวเอกชน นอกจากนี้ ลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
นั้น มีลักษณะเกิดจากการกระทาที่ฝ่ายปกครองดาเนินการได้โดยใช้อานาจฝ่ายเดียว เช่น คดีที่อยู่ใน
เขตอานาจของศาลแรงงาน ที่โจทก์นาคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคาสั่งประเมินเงินสมทบของเจ้าหน้าที่
(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7055/2560) และโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่
สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6492/2557) ทั้งยังทาเป็นเอกสารหรือลายลักษณ์
อัก ษร ซึ่ง เกื อ บทั้ งหมดจะอยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ จึง เป็นการยากที่ เอกชนจะหา
พยานหลัก ฐานมาพิ สูจน์ยืนยันข้อกล่าวอ้างของตน ลัก ษณะในการดาเนินคดีล ะเมิ ดทางแพ่งและ
คดีละเมิดทางปกครองจึงควรมีความแตกต่างกัน ไม่อาจถือหลักการค้นหาความจริงอย่ างเคร่งครัด
ว่าเป็นหน้าที่ของคู่ความหรือคู่กรณีที่จะต้องพิสูจน์กล่าวอ้างของตน และศาลจะต้องพิจารณาเฉพาะ
ข้อเท็จจริงที่คู่ความแต่ละฝ่ายกล่าวอ้างและนาสืบเท่านั้นดังเช่นคดีแพ่งได้ อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีที่
ฝ่ายปกครองอาจไม่ยอมนาพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนมาพิสูจน์ในศาล ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 122 ได้กาหนดวิธีการแก้ไขปัญหาไว้ โดยให้เอกชนผู้เสียหาย
มีสิทธิยื่นคาร้องขอต่อศาลสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งส่งต้นฉบับเอกสารที่อ้างเป็นพยานแทนการที่ตน
จะต้อ งส่ง ส าเนาเอกสารนั้นได้ก็ ตาม แต่ก็ ยังมี ป ระเด็นเรื่ องที่ คู่ความอาจไม่ ท ราบถึงความส าคัญ
หรือความมี อ ยู่ของเอกสารท าให้อาจมี เ อกสารที่ ไม่ ได้ขอไป ดัง นั้น ศาลจึง ควรเข้ามามี บ ทบาท
ในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดีด้วย โดยการเปิดช่องให้ศาลยุติธรรมสามารถเรียกพยานเอกสาร
เพิ่ม เติมได้ด้วยตัวเอง ไม่ ต้อ งรอคาร้องของโจทก์ และจ าเลยแต่อย่างใด อันจะท าให้ไม่ เกิ ดปัญ หา
ในเรื่องการต้องมีทนายความ ทั้งศาลจะมีอานาจเข้ามากาหนดประเด็นในคดี หากประเด็นใดไม่ชัดแจ้ง
ก็จะสามารถสอบถามไปยังคู่ความได้ จะทาให้คดีละเมิดทางปกครองที่อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรม
จะไม่ต้องมีการพิจารณาฟ้องเคลือบคลุม การอุทธรณ์ฎีกาไม่ชัดแจ้ง
ผู้ เขี ยนจึง มี ค วามเห็ นว่า ในคดี ความรับ ผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่
อั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โ ดยใช้ อ านาจตามกฎหมาย สมควรมี บ ทบั ญ ญั ติ ให้ ศ าล ยุติ ธรรม
นาวิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาคดีป ระเภทดังกล่าว โดยกาหนดให้ศาลเข้ามา
มีบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดี
(2) การไม่ต้องอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองก่อนนาคดีมาฟ้อง
คดีความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่ อันเกิ ดจากการปฏิบัติห น้าที่
โดยใช้อานาจตามกฎหมาย มีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง ด้วย เช่น การฟ้องขอให้
ศาลเพิ ก ถอนค าสั่ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน การฟ้ อ งขอให้ เ พิ ก ถอนประกาศ
กรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดมูลค่าของสุราที่ทาในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ ในการคานวณ
ภาษี ที่ออกโดยอธิบดีกรมสรรพสามิต แต่การฟ้องเพิกถอนคาสั่งทางปกครองในศาลยุติธรรมนั้น ไม่มี
กฎหมายก าหนดให้ต้อ งอุท ธรณ์คาสั่งดังกล่าวก่ อนนาคดีม าฟ้อง ดังเช่นที่ ก าหนดในศาลปกครอง

Ref. code: 25646101032099BID

91
ในมาตรา 42 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ว่า ในกรณีที่มี กฎหมายกาหนดขั้นตอน
หรือวิธีการสาหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีในเรื่องนั้น
จะกระทาได้ต่อเมื่อมีการดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวแล้ว ซึ่งมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.
วิธีป ฏิบัติราชการฯ ได้กาหนดวิธีก ารอุท ธรณ์คาสั่งทางปกครองไว้ ดัง นั้น การฟ้องเพิกถอนคาสั่ง
ทางปกครองต่อ ศาลปกครองจึง ต้องมีก ารอุท ธรณ์คาสั่งทางปกครองก่อนนาคดีมาฟ้อง ซึ่งถือเป็น
เงื่อนไขการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเลย อันสอดคล้องกับหลักความเป็นที่สุดในฝ่ายปกครองซึ่งเป็นไปเพื่อ
ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งทางปกครองได้รับมาตรการเยียวยาทางปกครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคาสั่ง
ดังกล่าว และฝ่ายปกครองจะได้รับโอกาสรับรู้และแก้ไขการสั่งการที่ ผิดพลาดหรือความไม่ ชอบด้วย
กฎหมายของคาสั่งทางปกครอง เพื่อตรวจสอบและแก้ ไขความบกพร่องให้ก ารบริห ารงานของรัฐ
อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ อั น จะท าให้ข้อพิ พาทบางเรื่องระงับ หรือยุติล งได้ อีก ทั้ ง อาจท าให้ ลัก ษณะ
ข้อพิพาทมีความชัดเจนมากขึ้น การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วย
การบริหารงานยุติธรรมทางปกครองได้
ผู้ เ ขี ย นจึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า ในการฟ้ อ งคดี ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย หากมีการฟ้องเพิกถอนคาสั่ง
ทางปกครอง อันมีประเด็นให้ศาลต้องพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งทางปกครองนั้น
ควรมีบทบัญญัติกาหนดเงื่อนไขให้ต้องอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองก่อนนาคดีมาฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
ในทานองเดียวกับที่กาหนดในศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
ดั ง นี้ “ในคดี ล ะเมิ ด ที่ เ กิ ด จากการใช้ อํ า นาจทางปกครอง กรณี ที่ เ ป็ น การฟ้ อ งเพิ ก ถอนคํ า สั่ ง
ทางปกครองที่มี กฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ไว้โดยเฉพาะ การฟ้ อ งคดีในเรื่อ งนั้นจะกระทํ าได้ต่อเมื่ อมี การดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีก าร
ดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายใน
เวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด”
(3) ปัญหาการยกฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อขาดอายุความ โดยไม่มีเงื่อนไขอื่น
ให้พิจารณาอีก
ในศาลยุติธรรมคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อขาดอายุความ ศาลจะพิพากษายกฟ้ อง
โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นให้พิจารณาอีก ต่างกับในศาลปกครอง ที่มาตรา 52 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จั ดตั้ง
ศาลปกครองฯ บัญญัติไว้ว่า “การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นกาหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณี
มี คาขอ ศาลปกครองจะรับ ไว้พิ จ ารณาก็ ได้ ” กล่าวคือในศาลปกครองนั้ น ห ากมี ก ารยื่ นฟ้อ งคดี
เมื่ อพ้ นก าหนดเวลาการฟ้ อ งคดี โดยหลัก แล้วศาลจะไม่ รับ คาฟ้องคดีไว้พิจ ารณาเช่นกั น แต่ศาล
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มีดุล พิ นิจ ที่จ ะรับ ฟ้อ งคดีได้ หากเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ ส่วนรวมหรือมี เหตุจาเป็นอื่น
เป็นการกาหนดให้ศาลมีดุลพินิจในการรับคาฟ้องที่มีลักษณะดังกล่าวไว้พิจารณาได้
จากการศึกษาพบว่า คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจาก
การปฏิบัติห น้าที่ โดยไม่ใช้อ านาจตามกฎหมายที่ อยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรมนั้น มี ลักษณะ
เป็นการปฏิบัติการทางปกครอง อั นเป็นการกระท าในทางกายภาพ ที่ ฝ่ายปกครองไม่ ได้ใช้อานาจเหนือ
ต่อเอกชน จึ งไม่ ได้เกิ ดผลกระทบต่ อประโยชน์ ส่วนรวมเท่ าไรนั ก แต่ อย่ างไรก็ ตาม ในคดี ความรับผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมายที่มีข้อยกเว้นให้อยู่ใน
เขตอ านาจของศาลยุติธรรมนั้น มี ก รณี ที่ น่ าจะเป็นแก่ ป ระโยชน์ ส่วนรวมอยู่บ้ าง ยกตัวอย่ างเช่ น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8819/2554 (ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร) โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศ
กรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดมูลค่าของสุราที่ทาในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ ในการคานวณ
ภาษี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า เป็นประกาศที่ อาจกระทบต่อผู้ท าสุร าในราชอาณาจัก รรายอื่นด้วย ดังนั้น
ผลที่จะเกิดขึ้นจากคาพิพากษาคดีนี้อาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม หากศาลจะไม่รับพิจารณาคดี
เพราะเหตุที่ โจทก์ยื่นฟ้ อ งคดีเมื่ อขาดอายุความ โดยไม่ ได้พิจ ารณาถึง ความเหมาะสมประการอื่น
ก็อาจจะทาให้กระทบต่อประโยชน์แก่ส่วนรวมได้
ผู้เขียนจึงเห็นว่า เพื่อให้การใช้ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ ในคดีละเมิด
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายที่ได้รับการยกเว้นให้อยู่ใน
อานาจของศาลยุติธรรมเป็นธรรมมากขึ้น ก็ ควรให้มีบทบัญ ญัติที่ เปิดช่องกฎหมายให้ศาลยุติธรรม
มีดุลพินิจในการรับฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่ วนรวมแต่ยื่นฟ้องเมื่อขาดอายุความแล้ว ในทานอง
เดียวกับมาตรา 52 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนี้ “การฟ้องคดีละเมิดที่เกิดจาก
การใช้อํ านาจทางปกครองที่ ยื่นฟ้ องเมื่ อขาดอายุความแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าคดีที่ ยื่นฟ้องนั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคําขอ ศาลจะรับไว้พิจารณาก็ได้”
(4) ความลักลั่นกันในการอุทธรณ์คาพิพากษาศาลชัน้ ต้น
การอุ ท ธรณ์ คดีค วามรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ อัน เกิ ดจากการ
ปฏิบัติห น้าที่ โดยใช้อ านาจตามกฎหมายที่ อยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรมนั้น มี เงื่อนไขในการ
อุทธรณ์เช่นเดียวกับคดีละเมิดทั่วไป คือ จะอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงได้ ต้องมีจานวนทุนทรัพย์ตามที่
กาหนดในมาตรา 224 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ กาหนด
ในมาตรา 224 วรรคหนึ่งและวรรคสอง อันเป็นเงื่อนไขการอุทธรณ์ที่นาราคาทรัพย์สินหรือจานวนทุน
ทรัพย์เป็นเกณฑ์พิจารณา ต่างจากคดีประเภทเดียวกันที่อยู่ในอานาจของศาลปกครอง
การอุ ท ธรณ์ คดีค วามรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ อัน เกิ ดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมายที่อยู่ในอานาจศาลปกครองนั้น เป็นไปตามข้อ 101 วรรคสอง
ของระเบี ยบของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ว่า ด้ว ยวิธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
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พ.ศ. 2543 บัญญัติว่า “ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นคาอุทธรณ์นั้น ผู้อุทธรณ์
จะต้ อ งกล่ า วไว้ โ ดยชั ด แจ้ ง ในค าอุ ท ธรณ์ และต้ อ งเป็ น ข้ อ ที่ ได้ ย กขึ้ น ว่ า กั น มาแล้ ว โดยชอบ
ในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าปั ญหาข้อใดเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
หรือปัญ หาเกี่ยวกับประโยชน์ สาธารณะผู้อุทธรณ์จะยกปัญหาข้อนั้นขึ้นกล่าวในคาอุทธรณ์หรือในชั้น
อุทธรณ์ ก็ ได้ ” อั นแสดงให้เห็นว่า สามารถอุท ธรณ์ ได้ทั้ ง ปัญ หาข้อเท็ จ จริง และปัญ หาข้อกฎหมาย
และไม่มีเงื่อนไขเรื่องทุนทรัพย์
เมื่ อ คดีความรับ ผิ ดทางละเมิ ด ของเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกิ ด จากการใช้อานาจ
ตามกฎหมายที่อยู่ในเขตอานาจศาลปกครอง และที่ได้รับยกเว้นให้อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรมนั้น
มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั น ดั ง นั้ น สิ ท ธิ ในการอุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษาคดี ดั ง กล่ าวในทั้ ง ศาลยุ ติ ธรรม
และศาลปกครองจึงควรเป็นไปเหมือนกัน ไม่ลักลั่นกัน กล่าวคือเมื่อในศาลปกครองสามารถอุทธรณ์
ปัญ หาข้อ เท็ จ จริงโดยไม่ มี เงื่อ นไขเรื่องทุ นทรัพย์ ศาลยุติธรรมจึง ควรบัญ ญัติเช่นเดียวกั น ดัง นั้น
จึงควรบัญญัติข้อยกเว้นเพิ่มเติมในมาตรา 224 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ดังนี้
“บทบั ญ ญัติ ในวรรคหนึ่ง มิ ได้ให้บั งคั บ ในคดีเกี่ ยวด้วยสิท ธิแห่ งสภาพ
บุคคลหรือสิทธิในครอบครัวและคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ อันไม่อาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ เว้นแต่
ในคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคําฟ้อง
ไม่ เ กิ น เดื อ นละสี่ พั น บาทหรือ ไม่ เ กิ น จํ านวนที่ กํ าหนดในพระราชกฤษฎี ก า และ ในคดี ล ะเมิ ด
ที่เกิดจากการใช้อํานาจปกครอง”
6.1.3.2 ความไม่เหมาะสมของการใช้ ป ระมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
ในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
: การไม่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีเนื่องจากใช้สิทธิไม่สุจริต
หลักการตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า
“ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชาระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทาโดยสุจริต” นั้นหลักทั่วไปที่ใช้บงั คับ
ในการใช้สิทธิหรือชาระหนี้ทางแพ่งของบุคคล เป็นหลักที่นามาใช้ในกรณีที่บุคคลจะใช้สิทธิหรือชาระหนี้
ของตนในเมื่อกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างกันมิได้กาหนดรายละเอียดถึงการปฏิบัติต่อกันไว้ ก็ให้ถือเอา
ความสุจริตเป็นที่ตั้ง โดยถือว่าในการที่บุคคลได้ผูกนิติสัมพันธ์ต่อกันแล้วทุกคนต้องซื่อสัตย์และไว้วางใจ
ต่อกั น และต้องปฏิ บัติต่อ กั นด้วยความซื่อสัตย์และไว้วางใจด้ วย ถ้ าการกระท าใดเป็น ปฏิปั ก ษ์ต่ อ
ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจดังกล่าว ย่อมถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่สุจริต การใช้สิทธิที่ไม่สุจริตนั้น
มีผลถึงเรื่องการไม่มีอานาจฟ้องคดี ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาล
มี อ านาจยกขึ้ น วิ นิ จ ฉั ย ได้ เ อง แม้ คู่ ค วามจะไม่ ไ ด้ อุ ท ธรณ์ ฎี ก าไว้ ก็ ต าม อั น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
หากบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดของเจ้าหน้าที่ ก็จะไม่มีสิทธิ
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นาคดีมาฟ้อง เพราะเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตอันเป็นการจากัดสิทธิการฟ้องคดีในคดีความรับผิด
ทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ดั งตัวอย่างที่ ป รากฏในคาพิพ ากษาศาลฎีก าที่ 8347 - 8401/2560 ว่า
เมื่อโจทก์มีส่วนก่อให้เกิดการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) โดยไม่ชอบ โจทก์ไม่อาจ
อ้างสิทธิใด ๆ ได้ ที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 5 โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้องจาเลยทั้งสี่สิบเก้าในมูลคดีเรื่องละเมิดและนายหน้า
คาพิพากษาฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า หากบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายมีส่วนร่วมในการกระทา
ความผิดของเจ้าหน้าที่ ก็จะไม่มีสิทธินาคดีมาฟ้อง เพราะเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตอันเป็นการจากัด
สิทธิการฟ้องคดีในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ
การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมายนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวโดยไม่ชอบล้วนกระทบต่อประโยชน์สาธารณะด้วย อย่างคาพิพากษาข้างต้นเป็นการที่
เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์โดยไม่ชอบ อันเป็นการออกเอกสารทางราชการที่แสดงสิทธิ
ในที่ดินของบุคคล การดาเนินการโดยไม่ชอบไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ ล้วนส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น
และสังคมด้วย ทั้งการใช้อานาจตามกฎหมายนั้นเป็นอานาจบังคับการเหนือเอกชน และผู้ที่อยู่ใน
บังคั บ ของการใช้อ านาจประเภทนี้จ ะต้องได้รับ ผลกระทบต่อสิท ธิป ระโยชน์ ห รือรับ ภาระหน้ าที่
อย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายนั้นเสมอ ดังนั้น ไม่ว่าโจทก์ ผู้นาคดีม าฟ้องจะมี ส่วนในการกระท า
ความผิดด้วยหรือไม่ เจ้าหน้าที่สมควรที่จะถูกลงโทษจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
ที่ไม่ชอบนี้เพื่อประโยชน์แก่สังคม หน่วยงานและระบบงานโดยรวมด้วย หลักการไม่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี
เนื่ องจากใช้สิทธิไม่ สุจริตจึงไม่ ควรเป็นไปอย่างเคร่งครัดในคดีประเภทนี้ กล่าวคือ แม้ โจทก์ ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่จะมีส่วนร่วมในการกระทาความผิด ศาลยุติธรรม
ก็ควรรับคดีดังกล่าวไว้พิจารณา ไม่ควรตัดสิทธิตั้งแต่แรก แต่อย่างไรก็ตาม โจทก์ก็ควรได้รับการลงโทษ
จากการเป็นผู้มีส่วนกระทาความผิดด้วยเช่นกัน ในรูปแบบของการถูกลดทอนค่าเสียหายจากที่ควรจะ
ได้ลงด้วยเหตุที่ตนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเท่านั้น ดังที่บัญญั ติไว้ในมาตรา 223 วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ว่า “ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทํ าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่ อให้เกิ ด
ความเสียหายด้วยไซร้ ท่านว่าหนี้อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้น
ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสําคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผูก้ อ่
ยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร”
ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ศาลยุติธรรมไม่ควรใช้หลักการใช้สิทธิโดยสุ จริต
อย่างเคร่งครัดในคดีความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ อันเกิ ดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย
กล่าวคือ แม้โจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าทีจ่ ะมีส่วนร่วมในการกระทา
ความผิด ศาลยุติธรรมก็ควรรับคดีดังกล่าวไว้พิจารณา
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6.1.3.3 การจากัดสิทธิข องผู้เสียหายซึ่งเป็ นบุ คคลภายนอกในการยื่ นคาร้อง
ต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจาเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน
จากการศึ กษาค าพิ พากษาศาลฎี กาสรุปความได้ว่า มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.
ความรับผิดทางละเมิ ดฯ บัญ ญัติให้ บุคคลภายนอกซึ่งเป็น ผู้เ สียหายในผลแห่งละเมิ ดที่ เจ้าหน้าที่
ได้ ก ระท าไปในการปฏิ บั ติห น้าที่ มี อานาจฟ้ อ งให้ ห น่ว ยงานของรัฐ รับ ผิ ด แต่ ไม่ มี อ านาจฟ้ องให้
เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ได้ บุ ค คลภายนอกจึ ง ไม่ ใช่ ผู้ เ สี ย หายที่ มี สิ ท ธิเ รี ย กร้ อ งเอาค่ าสิ น ไหมทดแทน
ในความเสียหายอั นเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ของจาเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ อันส่งผลให้ไม่ มีสิทธิ
ยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บงั คับเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ได้ ในทางกลับกัน หน่วยงานของรัฐกลับมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาล
ที่พิจารณาคดีขอให้บังคับจาเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ เนื่องจากเป็นผู้มีสิทธิ
เรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลยได้โดยตรง
ผู้เขียนเห็นว่าการยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจาเลย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น เป็นเรื่องที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ยื่น ในการที่ไม่ต้องไปยื่นเป็นคาฟ้องแพ่ง
ต่างหาก แต่การที่ กฎหมายกาหนดให้บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ความรับ ผิด ทางละเมิ ดฯ นั้น ท าให้บุคคลภายนอกไม่ เป็น ผู้มี สิท ธิฟ้อ ง
เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิด ทาให้เสียสิทธิประโยชน์ส่วนนี้ไป ซึ่งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
ที่ ให้ ฟ้ อ งหน่ ว ยงานของรัฐ นั้ น เพื่ อ ให้ ผู้ เสี ยหายที่ เ ป็ น บุ ค คลภายนอกไม่ ต้ องไปล าบากค้ นหาว่ า
เจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิดเป็นใคร ตาแหน่งอะไร และจะต้องฟ้องใคร อีกทั้ งการฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ก็ เป็นการรับ ประกั นว่า ผู้เสียหายจะได้รับ การชดใช้ค่าเสียหายแน่นอน เพราะหน่วยงานของรัฐ
มีงบประมาณเพียงพอ ดังนั้น การที่ศาลตีความขยายไปเช่นนี้ทาให้ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่มีเจตนารมณ์จะคุ้มครองผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก กลับเป็นบทบัญญัติที่จากัดสิทธิ
อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น คดี ข องบุ ค คลภายนอก ซึ่ ง เป็ น การขั ด กั บ เจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
โดยเมื่อพิจารณามาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่บัญ ญัติว่า
“ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน เพราะเหตุได้รบั
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือ ได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพ ในร่างกาย ชื่อเสียง หรือ ได้รับ
ความเสียหาย ในทางทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลย ผู้เสียหายจะยื่นคาร้อง
ต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญา ขอให้บังคับจาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน ก็ได้ จะเห็นได้ว่า มาตรา
ดังกล่าวบัญญัติเพียงว่า ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทา
ความผิ ดของจ าเลย ซึ่ง การที่ บุ คคลภายนอกฟ้ องหน่ วยงานของรัฐให้ รับ ผิด ก็ เ ป็ น การให้ รับ ผิ ด
อันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลยในคดีอาญาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ อันถือเป็นการใช้สิทธิเรียก

Ref. code: 25646101032099BID

96
ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลยแล้ว แต่ศาลกลับตีความขยายไปว่า
ผู้เสียหายที่มีสิทธิจะยื่นคาร้องดังกล่าว ต้องมีอานาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจาเลยในคดีอาญาด้วย
ทั้ ง ที่ ไม่ ว่าจ าเลยจะเป็น ใคร ก็ เป็ นการฟ้อ งเรียกค่าเสียหายในมู ล ละเมิ ดดัง กล่ าวแล้ว ซึ่ งในการ
พิจ ารณาของศาลนั้น เป็น ไปเพื่ อ สืบ ค้น เพื่ อให้ ได้ค วามจริง เกี่ ยวกั บ การกระท าความผิ ดดัง กล่ าว
และหากมีการกระทาความผิดจริงก็ให้มีการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่ผู้เสียหาย กล่าวคือ การฟ้องคดี
สาคัญ ที่ว่า มี การกระท าความผิดจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้กระทาความผิด และผู้เสียหายสมควรได้รับ
ชดใช้ความเสียหายเท่านั้น การจะฟ้องใครเป็นจาเลยจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นสาระสาคัญในคดีความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ดังนั้น ศาลยุติธรรมจึงไม่ ควรตีความจากั ดสิทธิของบุคคลภายนอก
ในการยื่น คาร้อ งต่อ ศาลที่ พิ จ ารณาคดีอาญาขอให้บัง คับ จ าเลยซึ่ง เป็นเจ้าหน้ าที่ ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ตน
6.1.3.4 ประเด็นเรื่องอายุความ
(1) ความลั ก ลั่ น กั น ในเรื่ อ งอายุ ค วามการฟ้ อ งให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
รับผิดจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายต้องฟ้อง
หน่วยงานของรัฐให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม
แล้วแต่กรณี ซึ่งจากการศึกษาพบว่า อายุความในการฟ้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดในศาลปกครอง
และศาลยุติธรรมมีความลักลั่นกัน ดังนี้
(1) คดีละเมิดอันเกิ ดจากการปฏิบัติห น้าที่ โดยใช้อานาจตามกฎหมาย
ซึ่งอยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น
ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครองภายในกาหนดอายุความ 1 ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้ องคดี แต่ต้อ งไม่เกิน 10 ปี นับ แต่วันที่ มีเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 51 แห่ง
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
(2) คดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้อานาจตามกฎหมาย
หรือคดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมายแต่ได้รับยกเว้นให้อยู่ในอานาจ
ศาลยุติธรรม นั้น ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลยุติธรรมภายในกาหนดอายุความ 10 ปี
นับแต่วันทาละเมิดตามมาตรา 193/30 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากศาลเห็นว่า
เป็นกรณีที่ หน่วยงานของรัฐต้อ งเข้ารับผิดแทนเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งเป็นผู้กระท าละเมิด มิ ใช่รับผิด
ในฐานะผู้ก ระท าละเมิ ดหรือ ผู้ร่วมรับ ผิดกั บ ผู้ก ระท าละเมิ ด ดังเช่นกรณีที่ นายจ้างต้องร่วมรับ ผิด
กั บ ลูก จ้าง จึ ง ไม่ อาจนาก าหนดอายุ ความตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ ซึ่งใช้บังคับเฉพาะในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องผู้กระทาละเมิดหรือผู้ร่วมรับผิดกับผู้กระทา
ละเมิ ด มาใช้บั งคั บ แก่ ก รณี นี้ได้ และเมื่ อ พ.ร.บ. ความรับ ผิด ทางละเมิ ด ฯ มิ ได้บั ญ ญั ติ อายุความ
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ฟ้องหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนากาหนดอายุความ 10 ปี ตามมาตรา
193/30 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ มาใช้บัง คับ กั บ กรณี นี้ (คาพิ พากษาศาลฎี ก าที่
14954/2556, ที่ 12686/2557, ที่ 4373/2558, ที่ 5726/2558 และที่ 5384/2560)
แต่จากการศึกษาพบว่า ก่อนที่จะมีการใช้บังคับตาม พ.ร.บ. ความรับผิด
ความละเมิดฯ นี้ หากข้าราชการทาละเมิดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ นิติบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
ต้นสัง กัดต้อ งรับ ผิดเพื่ อความเสียหายของบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 76 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้เสียหายอาจฟ้องให้หน่วยงานของรัฐ
ร่วมรับผิดกับข้าราชการผู้นั้นได้ และต้องใช้อายุความตามมาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว
ส่วนในกรณีลูกจ้างทาละเมิดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายก็อาจฟ้องหน่วยงานของรัฐในฐานะ
นายจ้างให้ร่วมรับผิดได้ตามมาตรา 425 แต่ต่อมา ได้มีการบัญญัติมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิ ดฯ เป็น การก าหนดห้ ามฟ้ องเจ้าหน้าที่ เพื่อ เป็ นการคุ้ม ครองเจ้ าหน้าที่ เท่ านั้ น ดัง นั้ น
เมื่ อ มาตรา 5 จึ ง มี ฐานมาจากสองมาตราดั ง กล่ าว อายุ ค วามการฟ้ อ งคดี จึ ง ไม่ ค วรแตกต่า งกั น
แม้มาตรา 425 จะบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่า นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้าง แต่ก็ไม่ใช่สาระสาคัญ
ที่จะทาให้การฟ้องให้นายจ้างรับผิด กับการฟ้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดต้องใช้อายุความแตกต่างกัน
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามาตรา 76 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 76 วรรคหนึ่ง และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ จะพบว่า
ทั้งสองมาตราต่างก็ใช้คาว่า นิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ “...ต้องรับผิด...” มิได้ใช้คาว่าต้องร่วมรับผิด
เมื่อมาตรา 76 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้นิติบุคคลต้องรับผิดในการกระทา
ของผู้แทนของนิติบุคคลภายในอายุความตามมาตรา 448 ก็ไม่ มีเหตุผลที่มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่ง
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ จะไม่ต้องร่วมรับผิดและไม่ใช้อายุความตามมาตรา 448 แต่อย่างใด
ยิ่ง เมื่ อ พิจ ารณามาตรา 7 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ. ความรับ ผิดทางละเมิ ดฯ
ที่บัญญัติว่า “ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่
ต้อ งรับ ผิด หรือ ร่ วมรับ ผิด หรือ ในคดีที่ ผู้ เสี ยหายฟ้ องเจ้าหน้ าที่ ถ้ าเจ้า หน้ าที่ เ ห็น ว่าเป็ นเรื่อ งที่
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีสิทธิขอให้
ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี เข้ามาเป็นคู่ความในคดี ”
จะเห็นได้ว่า มีกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดและต้องร่วมรับผิด โดยคาว่า “หน่วยงานต้องรับผิด”
นั้นกรณี ที่ บุคคลภายนอกยื่นฟ้ องเจ้าหน้าที่โดยตรงเพราะเห็นว่าเป็นการที่ เจ้าหน้าที่ ก ระท าละเมิ ด
ในฐานะส่วนตัว แต่เจ้าหน้าที่เห็นว่า เจ้าหน้าที่ได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นกรณีที่หน่วยงาน
ต้องรับ ผิด ส่วนคาว่า “หน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับ ผิด ” ผู้เขียนเข้าใจว่า เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน แต่หน่วยงานของรัฐมีส่วนต้องรับผิดด้วยตามมาตรา 8 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
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เช่น เหตุละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ เช่นนี้เป็นกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ด้วย ดังนั้น การที่ศาลตีความว่า การฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิด
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องเข้ารับผิดแทนเจ้าหน้าที่
ของตนซึ่งเป็นผูก้ ระทาละเมิด มิใช่รับผิดในฐานะผูก้ ระทาละเมิดหรือผู้ร่วมรับผิด นั้นผู้เขียนจึงไม่เห็นด้วย
เพราะมีกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับผิดอยู่ ซึ่งศาลต้องวินิจฉัยลงไปในเนื้อหาของแต่ละคดีไป
การจะวินิจฉัยตั้งแต่ต้นในประเด็นอายุความการฟ้องคดีว่า ไม่ใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับผิด
จึงไม่อาจใช้อายุความตามมาตรา 448 ได้นั้น จึงไม่ถูกต้องนัก
และเมื่ อพิ จ ารณาถ้อ ยคาในบทบั ญ ญั ติ มาตรา 448 วรรคหนึ่ ง แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ซึ่ ง เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ช้ กั บ คดี ล ะเมิ ด ทั่ ว ไป ที่ บั ญ ญั ติ ว่ า
“สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้อง
เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรูต้ ัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทําละเมิด”
จะเห็นได้ว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าวอายุความตามมาตรา 448 นี้ ใช้กับ “ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน”
ไม่ได้ใช้เฉพาะกับผู้ก่ อให้เกิ ดความเสียหายในมูลละเมิ ดและผู้ที่ ต้องร่วมรับผิดเพื่อการละเมิ ด ตามที่
ศาลตีความแต่อย่างใด ซึ่งการฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็มีหลักการเช่นเดียวกับ
การฟ้องคดีละเมิดทั่วไป คือเป็นการฟ้องให้มีผู้รับผิดในผลแห่งละเมิดเป็นสาคัญ กล่าวคือ หาผู้ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ เป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เดือดร้อนให้ได้ ไม่ ได้ส าคัญ ว่าจะฟ้อง
ให้ใครเป็นผู้รับผิด ดังนั้น อายุความในการฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จึงสมควร
มีอายุความเช่นเดียวกับการฟ้องคดีละเมิดทั่วไปตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย
ดัง กล่า ว ซึ่ ง จะท าให้ อ ายุ ค วามการฟ้ อ งคดี ดั ง กล่ าวในศาลยุ ติ ธรรมเหมื อ นกั บ ในศาลปกครอง
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) อันจะส่งผลให้อายุความการฟ้องคดีดังกล่าวในทั้งสองศาลไม่ลักลั่นกัน
อีกต่อไป
นอกจากนี้ การฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดนั้น ไม่ว่าจะฟ้องในศาลใด
ก็เป็ น การฟ้ องคดีความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกั น และอยู่ภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ.
ความรับผิดทางละเมิ ดฯ เหมื อ นกั น โดยความแตกต่างในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้อานาจ
ตามกฎหมายหรือไม่นั้น ไม่ได้เป็นสาระสาคัญที่จะทาให้อายุความการฟ้องคดีละเมิดอันเกิดจากการ
ปฏิบั ติห น้าที่ โดยใช้ห รือ ไม่ ใช่อานาจตามกฎหมายต้องแตกต่างกั น อีกทั้ งหากจะเปรียบเที ยบกั น
อย่างที่ สุด คดีที่ฟ้ องในศาลยุติธรรมและศาลปกครองต่างก็มี คดีล ะเมิดที่ เกิ ดจากการปฏิบัติห น้าที่
โดยใช้อานาจตามกฎหมายเช่นเดียวกัน แต่กรณีกลับมีอายุความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ผู้เขียนจึงเห็ นว่า ในคดีที่ บุคคลภายนอกฟ้องให้ ห น่ วยงานของรัฐรับ ผิ ด
จากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรมควรพิจารณาอายุความตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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(2) ความเสมอภาคของการใช้ อ ายุ ค วามทางอาญาที่ ย าวกว่ า ในคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากมูลความผิดอาญา
คาพิพากษาศาลฎีกาวางหลักว่า การฟ้องเรียกค่าเสียหายในมู ลอันเป็น
ความผิดที่มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ที่จะนับอายุความทางอาญาที่ยาวกว่าตามมาตรา 448
วรรคสอง ได้นั้นต้องเป็นการฟ้ องตัวผู้ก ระท าความผิดหรือผู้ร่วมในการกระทาความผิดโดยเฉพาะ
ดังเช่นในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง แต่กรณีที่บุคคลภายนอกฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รบั ผิดจากการกระทา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ นั้น เป็นการฟ้องบุคคลที่กฎหมาย
บัญญัติให้รับผิดเท่านั้น ไม่ใช่การฟ้องตัวผู้กระทาความผิดหรือผู้ร่วมในการกระทาความผิด จึงไม่อาจใช้
อายุความทางอาญาที่ยาวกว่าได้ ซึ่งการที่ศาลตีความเช่นนี้ทาให้เกิดความไม่เสมอภาคกันระหว่างกรณีที่
เจ้าหน้าที่ กระท าละเมิ ดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต่อหน่วยงานของรัฐ ที่ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิฟ้องให้
เจ้าหน้าที่รับผิดในความเสียหายนั้นได้โดยตรง ซึ่งเป็นการฟ้องตัวผู้กระทาความผิดหรือผู้ร่วมในการ
กระทาความผิดโดยเฉพาะ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐ จึงใช้อายุความทางอาญาที่ยาวกว่า ได้ เท่ากับว่า
หากผลของการกระท าละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ มี มู ล ความผิ ดอาญาเกิ ดขึ้ น กั บ
บุคคลภายนอก บุคคลภายนอกไม่อาจใช้อายุความทางอาญาที่ยาวกว่าได้ แต่หากผลแห่งละเมิดดังกล่าว
เกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้อายุความทางอาญาที่ยาวกว่าได้
คาว่า “ผู้ร่วมในการกระท าความผิด” คาพิพากษาศาลฎีกายกตัวอย่าง
กรณี น ายจ้ างกั บ ลูก จ้าง ตามมาตรา 425 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ซึ่ง จากที่ ได้
กล่าวมาแล้วว่า ความรับผิดของหน่วยงานจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการตรา พ.ร.บ.
ความรับผิดทางละเมิดฯ ขึ้น ก็ใช้มาตรา 425 เช่นกัน เพียงแต่ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ มุ่งที่จะ
คุ้ม ครองเจ้าหน้าที่ ให้ไม่ ต้อ งถูก ฟ้ องคดีโดยตรง และในทางกลับ กั นก็ เ ป็นการคุ้ม ครองเจ้าหน้ าที่
และผู้เสียหายในการที่ไม่ต้องไปตามหาตัวเจ้าหน้าที่ที่กระทาความผิด แต่ฟ้องหน่วยงานของรัฐได้เลย
การที่ศาลวินิจฉัยจากัดสิทธิของบุคคลภายนอกเช่นนี้ย่อมไม่เป็นธรรมกับ บุคคลภายนอกผู้เสียหาย
และจะไม่ เป็นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญ ญัติดัง กล่าวนัก นอกจากนี้ การที่ บุคคลภายนอก
ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นั้น ก็ไม่ ใช่ความผิดของบุคคลภายนอก แต่เป็นการที่ กฎหมายบัญ ญัติบังคับ ไว้
โดยที่ไม่ได้ให้ทางเลือกไว้เลยว่าฟ้อ งเจ้าหน้าที่ได้ บทบัญญัติที่ มุ่งจะคุ้มครองกลับมาทาให้เสียสิทธิ
เช่นนี้จึงไม่เป็นธรรมนัก และจะทาให้ประเด็นเรื่องการใช้อายุความเป็นไปโดยไม่เสมอภาคกันระหว่าง
กรณีที่ผู้เสียหายเป็น บุคคลภายนอก และหน่วยงานของรัฐ เพราะยากที่จะอธิบายได้ว่าเหตุใดหน่วยงาน
ของรัฐจึงควรได้รับการปฏิบัติในทางที่เป็นคุณในแง่ของอายุความดีกว่าเอกชน
และจากที่ ได้ศึกษาไปแล้วว่า มาตรา 7 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ. ความรับ ผิด
ทางละเมิดฯ บัญญัติถึงกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ไว้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ศาล
ต้องวินิจฉัยลงไปในเนื้อหาของแต่ละคดีไป การจะวินิจฉัยตั้งแต่ต้นในประเด็นอายุความการฟ้องคดีว่า

Ref. code: 25646101032099BID

100
ไม่ ใช่กรณีที่ หน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับผิดจึงไม่อาจใช้อายุความอาญาที่ ยาวกว่าตามมาตรา 448
วรรคสอง กับคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดให้ฟ้องหน่วยงานของรัฐได้นั้น
จึงไม่ถูกต้องนัก
ผู้เขียนเห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 51 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ใช้ค าว่า สิท ธิของผู้ เสี ยหายที่ จะฟ้ องทางแพ่ งเนื่ องจากความผิ ด นั้ น และมาตรา 448
วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้คาว่า การเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิด
มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา อันมีลักษณะเป็นการบัญญัติถึงอายุความในการฟ้องหรือเรียกร้อง
ในมูลความผิดเท่านั้น ไม่ได้กาหนดว่าจะต้องฟ้องใคร เพราะไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นใคร ก็เป็นการ
ฟ้องเรียกค่าเสียหายในมูลความผิดดังกล่าวเท่านั้น การฟ้องตัวผู้กระทาความผิดไม่ได้เป็นสาระสาคัญ
ที่จะทาให้นาอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาใช้กับการที่บุคคลภายนอกฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า ในคดีที่บุคคลภายนอกฟ้องให้หน่วยงานของรัฐ
ให้รับผิดจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเป็นมูลความผิดอาญา ถ้ามีกาหนดอายุความทางอาญา
ยาวกว่า ให้นาอายุความที่ยาวกว่ามาบังคับได้ ตามมาตรา 448 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
6.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัญหาการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ในศาลยุติธรรม พบว่ามีปัญหาหลายประการ ดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาในประการต่างๆ ดังนี้
6.2.1 ควรมีการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย
6.2.1.1 ประเด็นเรื่องเขตอานาจศาล
ควรบัญญัติ เพิ่มนิยามคาว่า “อานาจทางปกครอง” ไว้ในตามมาตรา 3
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ว่า “อํานาจทางปกครอง หมายถึง อํานาจทางบริหารที่มีแหล่งที่มา
จากกฎหมายอื่นนอกจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิใช่อํานาจดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หรืออํานาจดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง”
และแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
จากคาว่า “การใช้อ านาจตามกฎหมาย” เป็นค าว่า “การใช้อ านาจทางปกครอง” ดังนี้ “คดีพิพ าท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครอง ออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่น…”
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ทั้งนี้ ในข้อเสนอแนะที่ให้แก้ไขเพิ่ม เติม กฎหมายในประเด็นอื่น ผู้เขียน
จะใช้คาว่า “อานาจทางปกครอง” แทนคาว่าอานาจตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ที่ได้เสนอให้แก้ไขข้างต้น
6.2.1.2 ประเด็นทางวิธีสบัญญัติ
ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้จะกล่าวถึงเฉพาะในคดีความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมายเท่านั้น
(1) ควรให้มี บ ทบัญ ญัติให้ศาลยุติธรรมนาวิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวน
มาใช้ในการพิจารณาคดีประเภทดังกล่าว โดยกาหนดให้ศาลเข้ามามีบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริง
ในคดี
(2) ควรให้มีบทบัญญัติกาหนดเงื่อนไขให้ต้องอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
ก่อนฟ้ องคดีป ระเภทดังกล่าวในศาลยุติธรรม ในท านองเดียวกับ มาตรา 42 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนี้ “ในคดีล ะเมิดที่เกิดจากการใช้อํานาจทางปกครอง กรณีที่เป็นการฟ้อง
เพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ การฟ้ องคดีในเรื่องนั้นจะกระทํ าได้ต่อเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร
หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด”
(3) ควรให้มีบทบัญญัติที่เปิดช่องกฎหมายให้ศาลยุติธรรมมีดุลพินิจในการ
รับฟ้องคดีประเภทดังกล่าวที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่ยื่นฟ้องเมื่อขาดอายุความแล้ว ในทานอง
เดียวกับมาตรา 52 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนี้ “การฟ้องคดีละเมิดที่เกิดจาก
การใช้ อํ า นาจทางปกครองที่ ยื่ น ฟ้ อ งเมื่ อ ขาดอายุ ค วามแล้ ว ถ้ า ศาลเห็ น ว่ า คดี ที่ ยื่ น ฟ้ อ งนั้ น
จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคําขอ ศาลจะรับไว้พิจารณาก็ได้ ”
(4) ควรบัญญัติข้อยกเว้นให้การอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง ในคดีประเภท
ดังกล่าวไม่ต้องพิ จารณาเรื่อ งจานวนทุ นทรัพย์ โดยบัญ ญัติเพิ่มเติมในมาตรา 224 วรรคสอง แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนี้
“บทบั ญ ญัติ ในวรรคหนึ่ง มิ ได้ให้บั งคั บ ในคดีเกี่ ยวด้วยสิท ธิแห่ งสภาพ
บุคคลหรือสิทธิในครอบครัวและคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ เว้นแต่
ในคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคําฟ้อง
ไม่ เ กิ น เดื อ นละสี่ พั น บาทหรือ ไม่ เ กิ น จํ านวนที่ กํ าหนดในพระราชกฤษฎี ก า และ ในคดี ล ะเมิ ด
ที่เกิดจากการใช้อํานาจปกครอง”
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6.2.2 ศาลยุติธรรมควรใช้และการตีความกฎหมายให้ชัดเจนขึ้น
6.2.2.1 ประเด็นทางสารบัญญัติ
เมื่อ ศาลจะวินิจ ฉัยให้ เจ้าหน้าที่ รับ ผิดทางละเมิ ดเนื่องจากการปฏิ บัติ
หน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก็สมควรต้องวินิจฉัยว่าเป็ นความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงอย่างไร ให้ชัดเจน
6.2.2.2 ประเด็นทางวิธีสบัญญัติ
(1) ศาลยุติธรรมไม่ควรใช้หลักการใช้สิทธิโดยสุจริตอย่างเคร่งครัดในคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย กล่าวคือ แม้โจทก์ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่จะมีส่วนร่วมในการกระทาความผิด ศาลยุติธรรม
ก็ควรรับคดีดังกล่าวไว้พิจารณา
(2) ศาลยุติธรรมไม่ควรตีความจากั ดสิทธิของบุคคลภายนอกในการยื่น
คาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจาเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน
(3) ในคดีที่บุคคลภายนอกฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดจากการกระท า
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรมควรพิจารณาอายุความตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(4) ในคดีที่ บุ คคลภายนอกฟ้ องให้ ห น่วยงานของรัฐให้ รับ ผิดจากการ
กระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเป็นมูลความผิดอาญา ถ้ามีกาหนดอายุ ความทางอาญายาวกว่า ให้นา
อายุความที่ยาวกว่ามาบังคับได้ ตามมาตรา 448 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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บรรณานุกรม
หนังสือและบทความในหนังสือ
ภาษาไทย
ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้าที่ (พิมพ์ครั้งที่ 6,
วิญญูชน 2550).
-- คําอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 9, วิญญูชน 2558).
บรรเจิด สิงคะเนติ , ความรู้เบื้อ งต้นเกี่ ยวกั บ คดีป กครองเยอรมั น (พิ ม พ์ค รั้ง ที่ 1, โครงการตารา
และวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547).
-- หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 4, สานักพิมพ์วิญญูชน 2560).
พรเพชร วิชิตชลชัย, กฎหมายลักษณะพยาน (พิมพ์ครั้งที่ 1, รัชดา 2536).
เพ็ ง เพ็ ง นิ ติ , คํ า อธิ บ ายประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ยละเมิ ด พระราชบั ญ ญั ติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (พิมพ์ครั้งที่ 11,
บริษัท กรุงสยามพับลิสชิ่ง จากัด 2561).
ยิ่งศักดิ์ กฤษณจินดา, กฎหมายลักษณะพยาน (พิมพ์ครั้งที่ 2, สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2525).
ฤทัย หงส์สิริ, ‘การทบทวนคาสั่งทางปกครอง’ ใน พนม เอี่ยมประยูร (บรรณาธิการ) รวมบทความ
ทางวิชาการกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (วิญญูชน 2541).
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , วิธีพิ จารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของศาลรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย (พิมพ์ครั้งที่ 1, วิญญูชน 2546).
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, รวมข้อเขียนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 1,
วิญญูชน 2565).
วรรณชัย บุญบารุง , ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพันธ์ พลรบ, หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 2, วิญญูชน 2549).
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ศาลปกครองไทย : วิเคราะห์เปรียบเที ยบ รูป แบบโครงสร้าง อํานาจหน้าที่
และการบริห ารงานบุคคลกั บศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมั น (พิม พ์ครั้ง ที่ 1,
นิติธรรม 2542).
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิ ตยสภา, คู่มื อการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง (จิรรัชการพิมพ์
2543).
สุริย า ปานแป้น และอนุวัฒ น์ บุญ นัน ท์ , คู่มื อ สอบกฎหมายปกครอง (พิ ม พ์ ครั้งที่ 10, วิญ ญูช น
2560).
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อักขราทร จุฬารัตน, กว่าจะมาเป็นศาลปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2552).
อิ ส สระ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ, ตอบ 20 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ศาลปกครอง เรี ย นรู้ เ รื่อ งศาลปกครอง
อย่างคนธรรมดา (พิมพ์ครั้งที่ 1, วิญญูชน 2540).
บทความวารสาร
ภาษาไทย
ประพันธ์ ทรัพย์แสง, ‘สิทธิฟ้องหน่วยราชการ’ (2517) 3 ดุลพาห 19.
โภคิน พลกุล, ‘ท่านปรีดีกับศาลปกครอง’ (2544) 2 วารสารวิชาการศาลปกครอง 63.
วรพจน์ วิศรุต พิ ชญ์ , ‘กฎหมายว่าด้วยความรับ ผิ ดทางละเมิ ด ของเจ้าหน้าที่ ’ (2541) 2 วารสาร
นิติศาสตร์ 366.
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และรายงานส่วนบุคคล
ภาษาไทย
มนัส แจ่มเวหา, ‘การพั ฒนาเกี่ ยวกั บความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ’ (เอกสารวิชาการส่วนบุคคล
หลั ก สู ต รผู้ บ ริ ห ารกระบวนการยุ ติ ธรรมระดั บ สู ง (บ.ย.ส.) รุ่ น ที่ 11 วิ ท ยาลั ย ยุ ติ ธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม 2551).
วรรณชัย บุญบารุง , ‘หลักทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกับหลักสิทธิมนุษยชน’ (เอกสาร
วิ ช าการส่ ว นบุ ค คล หลั ก สู ต รหลั ก นิ ติ ธ รรมเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย วิ ท ยาลั ย รั ฐ ธรรมนู ญ
ศาลรัฐธรรมนูญ 2559).
สมลัก ษณ์ จันทรังษี , ‘ความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้า หน้าที่ ’ (วิท ยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552).
รายงานผลการวิจัย
ภาษาไทย
กิตติศักดิ์ ปรกติ และสมเกียรติ วรปัญญาอนันต์, ‘ปัญหาเขตอานาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้
อานาจหรือการดาเนินการทางปกครองในเรือ่ งสิทธิในที่ดิน Conflicts of Jurisdiction over
Disputes on Activities of Administrative Agency relating to Land Title’ (รายงาน
วิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ สานักงานศาลยุติธรรม 2562).
สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ และคณะ, ‘รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหมายและ
ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ ความรับ ผิด ทางละเมิ ด ของเจ้ าหน้ าที่ รัฐ ’ (รายงานวิจัย เสนอต่ อ
สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550).
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภาษาไทย
สะเทื้อน ชูสกุล, ‘ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากฝ่ายปกครอง’ (krisdika,
ตุ ล าคม 2548) <https://www.krisdika.go.th/data/activity/act71.htm> สื บ ค้ น เมื่ อ
20 ธันวาคม 2564.
ประชุมทางวิชาการ
ภาษาไทย
อัก ขราทร จุฬ ารัตน, ประธานศาลปกครองสูง สุด , ‘แนวทางและความเหมาะสมของการจัดตั้ ง
ศาลปกครองไทย’ (ประชุม ทางวิช าการ, ห้ องประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ตึก โดม ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 16 กันยายน พ.ศ. 2537).
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วุฒิการศึกษา

ปัญญ์ปพร นกหนู
ปีการศึกษา 2556: นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2558 : เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 68
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปัญ ญ์ ป พร นกหนู, ‘การใช้พ ระราชบัญ ญั ติความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ในศาลยุติธรรม’ (การค้นคว้าอิส ระ นิติศาสตรมหาบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์
2565).
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