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 คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ได้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึง
การกระท าที่ก่อให้เกิดความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
ของหน่วยงานของรัฐต่อบุคคลภายนอก  

งานนิติการ ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดเทศบาล หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับนี้จะ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงการกระท าที่ก่อให้เกิดความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่กระท าการ
ใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลภายนอก หากการจัดท าคู่มือฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด งานนิติ
การ        ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดเทศบาลต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

 
วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือให้ทราบถึงการกระท าที่ก่อให้เกิดความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการพิจารณา
ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐต่อบุคคลภายนอก   
 
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือที่ใช้อ้างอิง 
 - คู่มือการบรรยายความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  โดยส าานักความรับผิดทาง
แพ่งร่วมกับ ส านักงานคลังเขต 7 กรมบัญชีกลาง 
 - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
มาตรา 4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการ
แต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะ
เป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือ        
พระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็น
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 
การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มี 2 ประเภท 
1. การกระท าละเมิดต่อเอกชนหรือบุคคลภายนอก 
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดแก่เอกชนหรือบุคคลภายนอกเป็นไปตามความในมาตรา 8            
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
2. การกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดแก่หน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามความในมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 
8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 
การจะพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐต่อบุคคลภายนอกแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
 1. กรณีการกระท าละเมิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (มาตรา 5) 
 2. กรณีการกระท าละเมิดเป็นการกระท านอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (มาตรา 6) 
กรณีท่ี 1 ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
“มาตรา 5 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้        
 



 
 ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้ถือว่ากระทรวงการคลัง            

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง” 
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้กระท าการละเมิด หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด/ถูกฟ้องแทนเจ้าหน้าที่           
ตามมาตรา 5 วรรคแรก ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 
กรณีที่ 2 ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐที่เกิดขึ้นจากการกระท านอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที ่
“มาตรา 6 ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการ
นั้น เป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้”  
ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ (นอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่)
หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิดหรือถูกฟูอง ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้เป็นการเฉพาะตัว 
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีบทบัญญัติให้ผู้เสียหายใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนได้ 2 ทาง คือ 
1. ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล ตามนัยมาตรา 5 หรือมาตรา 6 หรือ 
2. ใช้สิทธิยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา 11 
 
การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล 

บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรง โดยไม่ต้องยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ
ก่อนโดยหากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายต้องฟูองเจ้าหน้าที่
โดยตรงจะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ (มาตรา 6) แต่หากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการกระท า      
ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรงจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ (มาตรา 5) 

บุคคลภายนอก คือ บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้เสียหายได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของเจ้าหน้าที่
และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คนอ่ืนไม่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดจะสังกัดหน่วยงานเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือสังกัด
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 
 
การใช้สิทธิยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา 11 
  บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้เสียหายสามารถยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐตามนัยมาตรา 11 

“มาตรา 11 ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา 5 ผู้เสียหายจะยื่น     
ค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้
หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นโดยไม่ชักช้าเมื่อหน่วยงานของ
รัฐมีค าสั่งเช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ



คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตน
ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย  

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด     
หรือก ากับ หรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบ และขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้        
แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน” 

การร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ผู้เสียหายสามารถร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนได้โดยตรง และเมื่อหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งเช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายไม่พอใจค าวินิจฉัย        
ก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลได ้
 
การยื่นค าขอ 
ให้ผู้เสียหายยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดสังกัดอยู่โดยตรง หากเจ้าหน้าที่ไม่สังกัด
หน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้ผู้เสียหายยื่นค าขอต่อกระทรวงการคลัง ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของ
รัฐต้องรับผิดเนื่องจากเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อผู้เสียหาย ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะยื่นค าขอต่อ
หน่วยงานของรัฐให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยหน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ 
ใบรับค าขอต้องเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานของรัฐได้รับค าขอของ
ผู้เสียหายแล้ว ซึ่งการออกใบรับค าขอจะมีผลต่อการนับระยะเวลาการพิจารณาค าขอ 
 
การพิจารณาค าขอ 

ระยะเวลาในการพิจารณาค าขอนั้น ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติละเมิด ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน การพิจารณาค าขอจึงต้องกระท าโดยไม่ชักช้า และหาก
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค าขอพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตน ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นเพ่ือด าเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า และจะต้องพิจารณาค าขอให้แล้ว
เสร็จภายใน 180 วัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันภายในก าหนด ต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือก ากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ สามารถขอขยายระยะเวลาออกไป
อีกได้ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เมื่อกฎหมายได้ก าหนดกระบวนการพิจารณา ระยะเวลาการพิจารณา 
และภาระหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอไว้ชัดแจ้ง หากหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติ ย่อมถือว่าเป็นการ
ละเลยต่อหน้าทีต่ามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของตนกระท าละเมิดจริง ให้ก าหนดค่าเสียหายและ
ส่งค าสั่งนั้นให้แก่ผู้เสียหาย ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 

กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของตนไม่ต้องรับผิดก็ให้ยกค าร้อง และแจ้งให้ผู้ยื่น     
ค าร้องทราบการฟ้องคด ี

กรณีที่ยังไม่พอใจผลการพิจารณาค าขอ หากผู้เสียหายไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของหน่วยงาน       
ของรัฐ ให้มีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ านาจ ซึ่งอาจจะเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแล้วแต่กรณี 
ภายใน 90 วัน 
 


