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1 ข้อความคิดเรือ่งละเมดิ 

พระราชบญัญัติความรบัผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

ความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
ก่อนใช้ พ.ร.บ. ฉบบันี้ 

3 ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
หลังใช้ พ.ร.บ. ฉบบันี้ 



 

 

 

 

 

 

1. เป็นความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล  
(เป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน) 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : นิติเหตุ 

ข้อความคิดเรื่อง “ละเมิด” 



 

 

 

 

 

 

นิติเหตุ : สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหว 
           ในทางกฎหมาย 

• การเกดิ 
• การเจริญเตบิโต 
• การตาย 

ธรรมชาต ิ

• มุ่งใหเ้กดิผลทางกฎหมาย 
• ไม่ได้ตัง้ใจใหเ้กดิผลทางกฎหมาย 

การกระท าของ
บุคคล 



 

 

 

 

 

 

ผู้กระท ามุ่งให้เกิด 
ผลทางกฎหมาย 
 
1. นิติกรรม 
2. สัญญา 

ผู้กระท าไม่ได้ตั้งใจ 
ให้ผลในทาง
กฎหมายเกิดขึ้น 
 
1. ละเมิด 

นิติเหตุ : การกระท าของบุคคล 



 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอืน่ โดยผิด
กฎหมายใหเ้ขาเสียหายถึงแก่ชีวติก็ดี แก่ร่างกายก็ดี             
อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรพัยส์ินหรือสทิธิอย่างหนึ่ง             
อย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นัน้ท าละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทน เพือ่การนั้น 

ความรับผดิ เพื่อการกระท าละเมิดจาก 
การกระท าของตนเอง ป.พ.พ. มาตรา 420 



วัตถุประสงค์ในการตรากฎหมายนี้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
มิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะ 
 

ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ท่ีปฏิบัติหน้าที่ แล้วก่อให้เกิดละเมิดแก่ 
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 
 
 

ก่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้นโดยทางออ้ม 



 

 

 

 

 

 

หลักการส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ 

วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผดิชอบของหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในผลแหง่ละเมิดที่เกิดขึ้นแกห่น่วยงาน 
ของรัฐ หรือบคุคลภายนอก 
 

หลักเกณฑค์วามรบัผิดจากการท าละเมดิดังกล่าว  
ต้องเป็นความรบัผิดจากการท าละเมิดอันเนื่องมาจาก 
การปฏิบัติหนา้ที่เท่านั้น 

1 

2 



 

 

 

 

 

 

หลักการส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ 

3 

4 

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรบัผิดเปน็การส่วนตัวจากการกระท า 
ละเมิดเมื่อการปฏิบัติหน้าทีน่ั้นเป็นไปด้วยความจงใจหรือ 
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 
บคุคลภายนอกจะฟอ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเปน็การส่วนตัวไม่ได้  
ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ 
 
หน่วยงานของรัฐมีส่วนต้องรบัผิดในความเสียหายนั้นด้วย 
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กรอบในการใช้ พระราชบัญญัติ นี้ 

1.กรอบในแงอ่งคก์ารและองค์กร 

2.กรอบในแงเ่วลา 
 



 

 

 

 

 

 

องค์การและองค์กร 

หน่วยงานของรัฐ 

ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎกีา 

เจ้าหน้าที่ 

1. กรอบในแง่องคก์ารและองค์กร 



หน่วยงานของรัฐ 

ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ก าหนดไว้ใน พ.ร.ฎ. 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ 
 

กระทรวง ทบวง กรมฯ 
ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

 

ก าหนดเป็น 
เฉพาะหนว่ยงาน  

จัดตัง้โดย พ.ร.บ. 
หรือโดย พรฎ. 

 



 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ 

ข้าราชการ 
 

พนักงาน  
 

ลูกจ้าง 

ผู้ปฏบิตังิานประเภท
อื่นไม่ว่าในฐานะ
กรรมการหรือฐานะ 
อื่นใด 



2. กรอบในแง่เวลา 

ให้ใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้  
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 

กระท าละเมิดก่อน 
15 พฤศจิกายน  
ต้องท าอย่างไร 

กระท าละเมิดหลัง 
15 พฤศจิกายน  
ต้องท าอย่างไร 



 

 

 

 

 

 
ก. กระท าต่อ
บุคคลภายนอก 
(เอกชน) 

การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

ข.กระท าต่อหน่วยงานของรฐั 
-หน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัด 
-กระท าต่อหน่วยงานอื่น 
-กระท าต่อหน่วยงานเดียว 
หรือหลายหน่วยงาน 



ก. กรณีกระท าละเมิดต่อเอกชน 

 :  ต้องเป็นกรณเีจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิน้าที่ 

•  หน่วยงานของรัฐต้องรบัผิดชอบโดยตรงจาก 
   ผลละเมิดนัน้ (มาตรา 5) 

• ถ้าฟ้องผิดตัว ผู้ถูกฟอ้งยื่นค าร้องต่อศาล 
   ให้เรียกผู้ตอ้งรบัผิดเข้ามาในคดีได้ 

 



ก. กรณีกระท าละเมิดต่อเอกชน 

เอกชนเรียกร้อง
สิทธิ ์

ยื่นค าขอให้
ชดใช้คา่เสียหาย
ต่อหน่วยงาน 

ฟ้องร้องต่อศาล 

(ศาลใดแล้วแต่
กรณลีะเมดิ) 

ศาลปกครอง 

ระยะเวลาการฟ้องคดี  

(ม.51 พ.ร.บ.จัดตั้งฯ) 

 

ศาลยุติธรรม 

ระยะเวลาการฟ้องคดี 

(ม.448 ป.พ.พ.)  

 
ต้องเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 



ก. กรณีกระท าละเมิดต่อเอกชน 

ถ้าไม่ใช่เป็นการปฏบิตัหิน้าที่ 
-  การพจิารณาความรบัผิดของเจ้าหน้าที่ 
   ใช้หลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ. 
-  ฟ้องต่อศาลยุติธรรม 
-  อายุความใช้ตาม ม. 488 ป.พ.พ. 



ข. กรณีกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 

ละเมดิต่อ
หน่วยงาน          
ของรัฐ 

หน่วยงานทีผู่้นั้นสังกัด 

กระท าต่อหน่วยงานอื่น  

กระท าต่อหน่วยงาน
เดียว/หลายหน่วยงาน 

 
เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ : ใช้หลักเกณฑ์
เดียวกับละเมิดต่อเอกชน 

  
มิใช่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ : บังคับตาม ป.พ.พ. 

 



ข. การท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 

    อายุความที่จะเรียกคา่เสียหายจากเจ้าหน้าที่ไม่ว่าการละเมดินั้น 
   จะเป็นการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าทีห่รือไม่ หน่วยงานของรัฐต้อง 
   ฟ้องเรียกรอ้งภายใน 2 ปี นับแต่วันทีห่น่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด 
   และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะชดใช้คา่สินไหมทดแทน แต่ถ้าหน่วยงานเหน็ว่า 
   เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด แตก่ระทรวงการคลงัยืนยันว่าต้องรบัผิดให้มี 
   อายุความ 1 ปี นับแต่วนัที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของ 
   กระทรวงการคลงั (มาตรา 10) 



 1. 2. 

3. 
4. 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว 
การกระท าละเมิดที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้กระท าไป 
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

จ านวนค่าสินไหมให้ค านึงถึงระดับ 
ของความร้ายแรงของการกระท า                  

และความเป็นธรรม 

ถ้าหน่วยงานมีส่วนในการละเมิดด้วย  
ให้หน่วยงานมีส่วนรับผิดด้วย 

กรณีที่การกระท าละเมิดเกิดจาก 
เจ้าหน้าที่หลายคนมิได้น าหลัก 
ลูกหนีร้่วมมาใช้บังคับ 



ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ก า ร ก ร ะท า โ ด ย มิ ไ ด้ จ ง ใ จ แ ต่ เ ป็ น          
การกระท าซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่า
อาจก่อให้ เกิ ดความเสี ยหายแต่ ไม่
ตระหนักที่จะใช้ความระมัดระวัง ซึ่งหาก
ใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยก็อาจ
ป้องกันความเสียหายได้ 



หลักเกณฑ์การค านวณสัดส่วนการรับผิด 

จงใจ 
ชดใช้  

100%  

-ประมาท เลินเล่อ อย่างร้ายแรง – 
 ฝ่าฝนื หลีกเลี่ยง ละเลย การใช้กฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ 

มิได้แก้ไข / 
บรรเทา            

ความเสียหาย 
ชดใช้  

91 -95 % 

ได้ช่วยแก้ไข / 
บรรเทา            

ความเสียหาย 
ชดใช้  

81 - 90% 

ขาดความระวังในลักษณะ
คาดเห็น / หากระมัดระวัง 

ก็จะคาดเห็นได้ 
ชดใช้  

65 -80%  

(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.6ว121 ลว. 26 ธันวาคม 45) 



ปฎิบัติหน้าท่ี  &  ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าท่ี   

แยกความรับผิด 

สรุปกฎหมายว่าความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ 

หน่วยงานภาครัฐ  &  เจ้าหน้าท่ี 

แยกความรับผิด 

จงใจ & ประมาทเลินเล่อ  

สิทธิการไล่เบ้ีย 

มาใช้บังคับ 

ไม่น าหลัก “ลูกหน้ีร่วม” 

ระดับความร้ายแรง & ความบกพร่อง 

การไล่เบ้ีย 

แตกต่างจาก ป.พ.พ. 

ก าหนดเรื่อง “อายุความ” 

หน่วยงานใช้ “มาตรการบังคับทางปกครอง” ได้เอง 



วิชญ์ชัย  ธรรมประดิษฐ์ 


