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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การดำาเนินการเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิด 

ของเจ้าหน้าท่ี
ก า ร ดำำา เ นิิ นิ ก า ร เ ก่� ย ว กั บ ค ว า ม รั บ ผิิ ดำ ท า ง ล ะ เ มิ ดำ ข อ ง

เ จ้้ าห น้ิา ท่�  ม่กฎหมายสำำา คัญท่�กำาหนิดำแนิวทางดำำา เ นิินิการ ไ ว้                                                                                                            

ได้ำแก่ พระราชบัญญัติิความรับผิิดำทางละเมิดำของเจ้้าหนิ้าท่� พ.ศ. 2539 

และระเบ่ยบสำำานัิกนิายกรัฐมนิติรี ว่าด้ำวยหลักเกณฑ์์การปฏิิบัติิ

เก่�ยวกับความรับผิิดำทางละเมิดำของเจ้้าหน้ิาท่�  พ.ศ. 2539 แม้

กฎหมายดัำงกล่าว น่ิ� จ้ ะ ม่ผิลใ ช้ บั ง คับมาเ ป็นิ เวลายาวนิานิกว่า                                                                                                                                                 

20 ปี แต่ิวิธ่ีปฏิิบัติิสำำาหรับหน่ิวยงานิของรัฐท่�อย่่ภายใต้ิบังคับอาจ้จ้ะยัง

ไม่คล่องแคล่วนัิก ซ่ึ่�งจ้ากการสำืบค้นิข้อม่ล ผ้่ิเขียนิพบว่าสำำานัิกงานิคณะ

กรรมการ กฤษฎ่กา (สำคก.) ไดำต้ิอบขอ้หารอืของสำำานัิกงานิคณะกรรมการ

ส่ำงเสำริมสำวัสำดิำการและสำวัสำดิำภาพคร่และบุคลากรทางการศึกษา (สำกสำค.)                                                                                        

เรื�องการดำำาเนิินิการความรบัผิิดำทางละเมิดำของ เจ้้าหน้ิาท่� กรณ่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.  ม่มติิชี�ม่ลความผิิดำทางอาญาและทางวนัิิย และอย่ร่ะหวา่งการ

ดำำาเนิินิการส่ำวนิแพ่งในิคด่ำอาญา (เรื�องเสำร็จ้ท่� 1625/2564) อันิอาจ้เป็นิ

ประโยชน์ิในิการปฏิิบัติิงานิ ดัำงน่ิ�

1. มููลเหตุุ เน่ื่�องมูาจากเกิด
ความูเสีียหายข้ึ้�นื่แก่สีำานัื่กงานื่ 
สีกสีค. (800 ล้านื่บาท) เพราะ
คณะกรรมูการ สีกสีค. มีูการ
จัดตัุ�งกองทุนื่ภายในื่ข้ึ้�นื่โดยไมู่มีู
กฎหมูายบัญญัติุเร่�องนีื่�ไว้ และ
มีูการทุจริตุนื่ำาเงินื่กองทุนื่ไป
ใช้้จ่ายโดยไมู่อยู่ในื่หน้ื่าที�และ
อำานื่าจขึ้องหนื่่วยงานื่ รวมูทั�ง
ขึ้าดการควบคุมูกำากับ ซ้ึ่�งกรณี
นีื่�คณะกรรมูการ ป.ป.ช้. ชี้�มููลผูู้้
ถููกกล่าวหาว่ามีูความูผิู้ดทั�งทาง
อาญาและทางวินัื่ย 

2. ในื่ส่ีวนื่ขึ้องความูรับผิู้ดทาง
ละเมิูดขึ้องเจ้าหน้ื่าที� สีำานัื่กงานื่ 
สีกสีค. เป็นื่หน่ื่วยงานื่ขึ้องรัฐ
ภายใตุ้บังคับพระราช้บัญญัติุ
ความูรับผิู้ดทางละเมิูดขึ้องเจ้า
หน้ื่าที� พ.ศ.2539 จ้งได้มีูคำาสัี�ง
แตุ่งตัุ�งคณะกรรมูการสีอบขึ้้อ
เท็จจริงความูรับผิู้ดทางละเมิูด
ขึ้องเจ้าหน้ื่าที� เพ่�อทำาหน้ื่าที�สีอบ
ข้ึ้อเท็จจริงและพิจารณาเสีนื่อ
ความูเห็นื่เกี�ยวกับผูู้้ตุ้องรับผิู้ด
และจำานื่วนื่ค่าสิีนื่ไหมูทดแทนื่                                                
(มีูกำาหนื่ดเวลาให้แล้วเสีร็จ
ภายในื่ 60 วันื่)

3. สีคก. ได้ตุอบข้ึ้อหาร่อ
ขึ้องสีำานัื่กงานื่ สีกสีค. เกี�ยวกับ
การสีอบข้ึ้อเท็จจริงความูรับผิู้ด
ทางละเมิูด ซ้ึ่�งสีรุปเป็นื่แนื่วทาง
ดำาเนื่ินื่การเกี�ยวกับความูรับ
ผิู้ดทางละเมิูด ที�เกี�ยวข้ึ้องโดย
สัีงเขึ้ปได้ดังนีื่�...

อรอารียา แจ่่มจ่ำารูญ
นิิติิกรชำำ�นิ�ญก�รพิิเศษ
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กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร    สำานักดิจิทัลและสารสนเทศ      

3.1 มูติุคณะกรรมูการ ป.ป.ช้. 
ชี้�มููลผูู้้ถููกกล่าวหาทั�งความูผิู้ดทาง
อาญาและทางวินัื่ย มีูผู้ลผูู้กพันื่ตุ่อ
การพิจารณาขึ้องคณะกรรมูการสีอบ
ข้ึ้อเท็จจริงความูรับผิู้ดทางละเมิูด
หร่อไมู่

ตอบ พ.ร.บ.ปปช้. พ.ศ. 2561 และ
กฎหมูายที�เกี�ยวข้ึ้องไมู่มีูข้ึ้อบัญญัติุ
/ผู้ลผูู้กพันื่ให้ผูู้้บังคับบัญช้าไมู่ตุ้อง
แตุ่งตัุ�งคณะกรรมูการสีอบขึ้้อเท็จจริง
ความูรับผิู้ดทางละเมิูด คณะกรรมูการ 
สีอบข้ึ้อเท็จจริงความูรับผิู้ดทางละเมิูด
ย่อมูมีูอำานื่าจหน้ื่าที�ในื่การพิจารณา
เสีนื่อความูเห็นื่เกี�ยวกับผูู้้ตุ้องรับผิู้ด
ทางละเมิูดและจำานื่วนื่ค่าสิีนื่ไหมู
ทดแทนื่ที�เจ้าหน้ื่าที�แตุ่ละคนื่ตุ้องช้ดใช้้ 
รวมูทั�งพิจารณาว่าการกระทำาละเมิูด
ขึ้องเจ้าหน้ื่าที�เป็นื่การกระทำาในื่การ
ปฏิิบัติุหน้ื่าที�หร่อมิูใช่้การกระทำาในื่
การปฏิิบัติุหน้ื่าที�

3.2  อัยการเป็นื่โจทก์ย่�นื่ฟ้้องเจ้าหน้ื่าที�เป็นื่จำาเลยในื่คดีอาญา โดยคำาขึ้อท้าย
ฟ้้องให้จำาเลยร่วมูกันื่ค่นื่เงินื่ให้หน่ื่วยงานื่ผูู้้เสีียหาย การดำาเนิื่นื่คดีอาญาและคำาขึ้อ
ท้ายฟ้้อง จะมูผีู้ลผูู้กพันื่ตุ่อการพิจารณาขึ้องคณะกรรมูการสีอบขึ้อ้เท็จจริงความู
รับผิู้ดทางละเมิูดหร่อไมู่

ตอบ การดำาเนิื่นื่การในื่ทางอาญาและการดำาเนิื่นื่การเกี�ยวกับความูรับผิู้ด
ทางละเมูิดขึ้องเจ้าหน้ื่าที� เป็นื่มูาตุรการทางกฎหมูายที�มีูเจตุนื่ารมูณ์แตุกตุ่างกันื่ 
หากหน่ื่วยงานื่ขึ้องรัฐออกคำาสัี�งเรียกให้เจ้าหน้ื่าที�ช้ดใช้้ค่าสิีนื่ไหมูทดแทนื่และ
เจ้าหน้ื่าที�ผูู้้ถููกเรียกให้ช้ดใช้้ฯ ฟ้้องขึ้อให้เพิกถูอนื่คำาสัี�งดังกล่าวตุ่อศาลปกครอง 
คำาพิพากษาในื่คดีอาญาและคำาพิพากษาในื่คดีปกครองย่อมูที�จะแตุกตุ่างกันื่ได้
ข้ึ้�นื่อยู่กับกระบวนื่การ เว้นื่แตุ่จะเป็นื่การดำาเนิื่นื่คดีแพ่งที�เกี�ยวเน่ื่�องกับคดีอาญา 
ดังนัื่�นื่ ลำาพังแตุ่การดำาเนิื่นื่คดีอาญาและคำาขึ้อท้ายคำาฟ้้องคดีอาญาจ้งยังไมู่มีูผู้ล
ผูู้กพันื่โดยตุรงตุ่อการดำาเนิื่นื่การขึ้องคณะกรรมูการสีอบข้ึ้อเท็จจริงความูรับผิู้ด
ทางละเมิูดแตุ่อย่างใด อน้ื่�งหากศาลในื่คดอีาญามีูคำาพิพากษาใดที�มีูผู้ลโดยตุรงตุอ่
การวินิื่จฉััยการกระทำาอันื่เป็นื่ความูผิู้ดทางอาญาและความูรับผิู้ดทางละเมิูด ก่อนื่
วินิื่จฉััยความูรับผิู้ดทางละเมิูด จ้งจะจำาเป็นื่ตุ้องนื่ำามูาประกอบการพิจารณาขึ้อง
คณะกรรมูการสีอบขึ้อ้เท็จจริงความูรับผิู้ดทางละเมิูด เพ่�อมิูให้การวินิื่จฉััยขัึ้ดหร่อ
แย้งตุ่อคำาวินิื่จฉััยขึ้องศาลในื่สีว่นื่ที�เกี�ยวกับความูรับผิู้ดทางละเมิูดขึ้องเจ้าหน้ื่าที�

3.3 กรณีนีื่�หน่ื่วยงานื่ผูู้้เสีียหาย จะตุ้องดำาเนิื่นื่การเฉัพาะในื่ส่ีวนื่คำาขึ้อ
ท้ายคำาฟ้้องคดีอาญาที�ให้ร่วมูกันื่ค่นื่เงินื่ หร่อสีามูารถูดำาเนิื่นื่การตุามู 
พ.ร.บ.ความูรับผิู้ดทางละเมิูดขึ้องเจ้าหน้ื่าที�ฯ ไปพร้อมูกันื่

ตอบ องค์ประกอบขึ้องความูผิู้ดทางละเมิูดอาจมีูความูแตุกตุ่างจาก
ความูผู้ดิทางอาญา โดยการกระทำาความูผู้ดิทางละเมูดิมีูทั�งกรณทีี�เป็นื่การ
กระทำาโดยจงใจหร่อประมูาทเลินื่เล่อ การกระทำาอันื่ก่อให้เกิดความูรับผิู้ด
ทางละเมิูดในื่บางกรณี แมู้ว่าจะไมู่ตุ้องรับผิู้ดทางอาญา แตุ่ก็อาจมีูการ
ให้รับผิู้ดทางละเมิูดได้ เมู่�อข้ึ้อเท็จจริงปรากฏิว่า คณะกรรมูการ ป.ป.ช้.                                                                                   
ชี้�มููลความูผิู้ดทางอาญาที�เป็นื่การกระทำาโดยเจตุนื่า ความูเสีียหายที�
เกิดข้ึ้�นื่ เกิดจากผูู้้กระทำาผิู้ดหลายคนื่ จ้งอาจมีูเจ้าหน้ื่าที�อ่�นื่ที�กระทำาโดย
ประมูาทเลินื่เล่อและก่อให้เกิดความูเสีียหาย จ้งตุ้องมีูการดำาเนิื่นื่การ
เกี�ยวกับความูรับผิู้ดทางละเมูิดขึ้องเจ้าหน้ื่าที�เพ่�อให้ได้ข้ึ้อเท็จจริงในื่
ส่ีวนื่นีื่� ดังนัื่�นื่ แมู้ว่าในื่คดีอาญา พนัื่กงานื่อัยการได้มีูคำาขึ้อท้ายคำาฟ้้อง
คดีอาญาให้จำาเลยทั�งหมูดร่วมูกันื่ค่นื่เงินื่โดยพนัื่กงานื่อัยการไมู่อาจเรียก
ดอกเบี�ยอันื่เกิดจากการผู้ิดนัื่ดไมู่ช้ำาระหนีื่�ได้ หน่ื่วยงานื่ผูู้้เสีียหายก็ตุ้อง
ดำาเนื่นิื่การเกี�ยวกับความูรบัผิู้ดทางละเมูดิขึ้องเจ้าหน้ื่าที�ทั�งหมูด และเจ้า-
หน้ื่าที�อ่�นื่ที�กระทำาโดยประมูาทเลินื่เล่ออย่างร้ายแรง รวมูทั�งพิจารณาเรียก
ดอกเบี�ยอันื่เกิดจากการผิู้ดนัื่ดไมู่ช้ำาระหนีื่� ตุามูที�กำาหนื่ดไว้ในื่ พ.ร.บ.ความู
รับผิู้ดทางละเมิูดขึ้องเจ้าหน้ื่าที�ฯ ตุ่อไป

ตอบ

ตอบ

ตอบ

3.4 การดำาเนิื่นื่การเกี�ยวกับความูรับผิู้ดทาง
ละเมิูดขึ้องเจ้าหน้ื่าที� จะถู่อว่ารู้ถู้งการละเมิูดและ
รู้ตัุวเจ้าหน้ื่าที�ผูู้้จะพ้งตุ้องใช้้ค่าสิีนื่ไหมูทดแทนื่
ตัุ�งแตุ่เมู่�อใด และจะครบอายุความูเมู่�อใด 

ตอบ การเรียกร้องให้เจ้าหน้ื่าที�ผูู้้กระทำาละเมิูด
ช้ดใช้้ค่าสิีนื่ไหมูทดแทนื่ตุ่อหน่ื่วยงานื่ขึ้องรัฐ ตุ้อง
กระทำาภายในื่กำาหนื่ดอายุความู 2 ปีนัื่บแตุ่วันื่ที�
รู้ถู้งการละเมิูดและรู้ตัุวเจ้าหน้ื่าที�ผูู้้ตุ้องรับผิู้ด (1. 
รู้ตุามูข้ึ้อเท็จจริง หร่อ 2. รู้จากรายงานื่ผู้ลการ
สีอบข้ึ้อเท็จจริงความูรับผิู้ดทางละเมิูดโดยคณะ-
กรรมูการสีอบขึ้้อเท็จจริงความูรับผิู้ดทางละเมูิด) 
เว้นื่แตุ่กรณีที�หน่ื่วยงานื่ขึ้องรัฐเห็นื่ว่าเจ้าหน้ื่าที�ไมู่
ตุ้องรับผิู้ดแตุ่กระทรวงการคลังเห็นื่ว่าตุ้องรับผิู้ด 
ให้สิีทธิิเรียกร้องค่าสิีนื่ไหมูทดแทนื่มูอีายุความู 1 ปี
นัื่บแตุ่วันื่ที�หน่ื่วยงานื่ขึ้องรัฐมีูคำาสัี�งตุามูความูเห็นื่
กระทรวงการคลัง แตุ่ทั�งนีื่�ทุกกรณีตุ้องไมู่เกินื่ 10 
ปีนัื่บแตุ่วันื่ทำาละเมิูด หากการพิจารณาความูรับผิู้ด
ทางละเมิูดสีำาหรับเจ้าหน้ื่าที�เป็นื่คดีแพ่งเกี�ยวเน่ื่�อง
กับคดีอาญา ให้เอาอายุความูที�ยาวกว่ามูาบังคับ
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จากข้ึ้อมููลดังกล่าวสีรุปได้ว่า หน่ื่วยงานื่
ที�ได้รับความูเสีียหาย จะตุ้องสีอบหาข้ึ้อเท็จจริง
ให้ได้ว่าความูเสีียหายที�เกิดข้ึ้�นื่นัื่�นื่ เกิดจากการ
ปฏิิบัติุงานื่ขึ้องเจ้าหน้ื่าที� ด้วยความูจงใจให้ได้รับ
ความูเสีียหายหร่อประมูาทเลินื่เล่ออย่างร้ายแรง                                                                                              
(การกระทำาที� เบี�ยงเบนื่ไปจากเกณฑ์์มูาตุรฐานื่
มูาก) ทำาให้ความูเสีียหายเกิดข้ึ้�นื่ ใครจะตุ้อง
รับผิู้ดช้อบ และรับผิู้ดช้อบเป็นื่จำานื่วนื่เท่าใด                                                               
โดยการแตุ่งตัุ�งคณะกรรมูการสีอบข้ึ้อเท็จจริง                                                                                   
ความูรับผิู้ดทางละเมูิด เพ่�อเรียกร้องให้มีูการช้ดใช้้
ค่าสิีนื่ไหมูทดแทนื่ ภายในื่อายุความู 2 ปีนัื่บแตุ่วันื่ที�
รู้ถู้งการละเมิูดและรู้ตัุวเจ้าหน้ื่าที�ผูู้้ตุ้องรับผิู้ด และ
ไมู่เกินื่ 10 ปีนัื่บแตุ่วันื่ทำาละเมิูด
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