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บทคัดยอ   

วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมาย

เก่ียวกับการกระทําทางปกครอง การใชดุลพินิจ และการตรวจสอบการใชดุลพินิจของ

กระทรวงการคลังในการตรวจสอบคาเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ซึ่งความเห็นของกระทรวงการคลังในฐานะองคกรฝายปกครองผูทําหนาท่ี

ตรวจสอบมีผลผูกพันใหหนวยงานของรัฐออกคําส่ังตามความเห็นดังกลาว แตกระทรวงการคลัง

เองยังใชดุลพินิจไมเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 

จากการศึกษาพบวา ในการออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 นั้น ตองปรากฏวาเจาหนาท่ีได

กระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงตอหนวยงานของรัฐ แตถาผลการสอบ

ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดปรากฏวา ไมทราบสาเหตุแหงความเสียหายและไมรูตัวผู

กอใหเกิดความเสียหาย กรณีดังกลาวจึงไมอาจเช่ือไดวาเจาหนาท่ีผูถูกออกคําส่ังเรียกใหชดใชคา

สินไหมทดแทนเปนผูกระทําละเมิด จึงไมอาจใชอํานาจตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 เรียกใหเจาหนาท่ีซึ่งไมไดกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนแก

หนวยงานของรัฐผูเสียหายได สําหรับการกําหนดสัดสวนความรับผิดแกเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดให

ชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐนั้น ตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 หนวยงานของรัฐตองใชดุลพินิจในการกําหนดจํานวนคาเสียหาย

โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงละเมิด ความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบ

การดําเนินงานสวนรวม ไมตองใหใชเต็มจํานวนความเสียหายก็ได แตในทางปฏิบัติ ผูใชอํานาจ

กลับไมยอมใชดุลพินิจท่ีกฎหมายมอบหมายไว และเรียกคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีจนเต็ม

จํานวนความเสียหาย ซึ่งขัดตอเจตนารมณของกฎหมายท่ีมุงคุมครองเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ี

อยางสุจริต สวนในเร่ืองการออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น มีลักษณะ

พิเศษท่ีแตกตางจากการออกคําส่ังทางปกครองท่ัวไป คือ ตองใหกระทรวงการคลังตรวจสอบกอน

                                                            

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ออกคําส่ัง แลวหนวยงานของรัฐออกคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งโดยปกติหาก

ผูรับคําส่ังไมพอใจก็ตองอุทธรณคําส่ังทางปกครองนั้นกอนฟองคดี แตการพิจารณาออกคําส่ังทาง

ปกครองนี้ถือวาไดผานการตรวจสอบจากองคกรฝายปกครองท่ีมีอํานาจตรวจสอบโดยเฉพาะ หาก

ใหมีการอุทธรณคําส่ังทางปกครองอีกก็จะทําใหหนวยงานของรัฐท่ีถูกตรวจสอบสามารถยกเลิก

เพิกถอนผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลังได นอกจากนี้ก็จะเปนชองทางใหมีการออกคําส่ัง

ชวยเหลือเจาหนาท่ีผูกระทําผิดใหไมตองรับผิด อันไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย 

ผูเขียนจึงเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาดังนี้ กรณีการออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ี 

ท่ีไมไดกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น ถือเปนขอผิดพลาดอยางรายแรงและเปนท่ีทราบ

กันอยางชัดแจง ทําใหคําส่ังทางปกครองนั้นเปนโมฆะ ผูมีสวนไดเสียสามารถยกข้ึนกลาวอางความ

เปนโมฆะได หากปรากฏในช้ันกอนออกคําส่ัง ใหหนวยงานของรัฐเสนอกระทรวงการคลังเพ่ือ

ทบทวนความเห็นได สําหรับการกําหนดสัดสวนความรับผิดนั้น ใหแกไขเนื้อหาในหนังสือ

กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.2/ว. 66 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2550 ใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 โดยใหอัตราสวนความรับผิดท่ี

กระทรวงการคลังกําหนดข้ึนเปนเพียงตัวอยางเปรียบเทียบเทานั้น ตองไมเปนการช้ีนําการใช

ดุลพินิจใหตองกําหนดตามอัตราดังกลาวโดยเฉพาะ สวนคําส่ังท่ีออกตามความเห็นของ

กระทรวงการคลังนั้น ถือวาผานข้ันตอนท่ีไดรับการตรวจสอบท้ังความชอบดวยกฎหมายและความ

เหมาะสมของคําส่ังทางปกครองจากองคกรฝายปกครองแลว จึงไมจําเปนตองใชมาตรการเยียวยา

ภายในฝายปกครองซํ้าอีก หากเห็นวาคําส่ังทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ก็สามารถย่ืน

ฟองตอศาลปกครองไดเลย โดยใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 วา ใหเจาหนาท่ีผูรับคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 

12 มีสิทธิย่ืนฟองตอศาลปกครองไดโดยไมตองอุทธรณ  

 
1.  บทนํา 

เดิมการใชสิทธิเรียกรองใหเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนแก

หนวยงานของรัฐผูเสียหาย หนวยงานของรัฐแหงนั้นตองย่ืนฟองเจาหนาท่ีตอศาลเทานั้น ซึ่งศาล

จะเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดวาเจาหนาท่ีผูนั้นเปนผูกระทําละเมิดและจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนแก

หนวยงานของรัฐหรือไม แตเม่ือมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

พ.ศ. 2539 ออกมาใชบังคับ ไดมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายสามารถออกคําส่ังทาง

ปกครองเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนไดโดยไมจําตองย่ืนฟองคดีตอศาล การวินิจฉัย

วาเจาหนาท่ีผูนั้นกระทําละเมิดและจะตองใชคาสินไหมทดแทนหรือไม ยอมเปนอํานาจของ

หนวยงานของรัฐผูเสียหาย โดยกระทรวงการคลังเขามาเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง

และความเห็นของหนวยงานของรัฐอีกช้ันหนึ่ง และความเห็นของกระทรวงการคลังมีผลผูกพัน

หนวยงานของรัฐในการออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
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ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ดุลพินิจของกระทรวงการคลังยอมมีความสําคัญ

เปนอยางย่ิงในการกําหนดจํานวนคาเสียหายและกําหนดตัวผู รับผิด จึงควรมีการควบคุม

ตรวจสอบการใชดุลพินิจของกระทรวงการคลังใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายและรวดเร็ว 

 
2.  แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการกระทําทางปกครอง และการตรวจสอบ
ดุลพินิจของฝายปกครอง 
  

 2.1  หลักการกระทําทางปกครอง 
 ในการดําเนินกิจการทางปกครองน้ัน องคกรฝายปกครองจะตองมีเคร่ืองมือในการ

ปฏิบัติภารกิจอันเปนการบริการสาธารณะใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งเคร่ืองมือดังกลาวปรากฏเปน

การกระทําของฝายปกครองประเภทตาง ๆ การกระทําทางปกครองไมใชการกระทําของเอกชน 

แตเปนการกระทําของรัฐท่ีใชสิทธิและปฏิบัติหนาท่ีโดยผานบุคคลธรรมดาท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเปนเจาหนาท่ีของรัฐ โดยอาศัยอํานาจในตําแหนงหนาท่ีท่ีตนดํารงอยู ไมใชกระทําใน

ฐานะสวนตัว และเปนการกระทําเพ่ือประโยชนมหาชน การกระทําของรัฐดังกลาวตองไมใชการ

กระทําทางนิติบัญญัติ การกระทําทางตุลาการ หรือการกระทําทางรัฐบาล และการกระทํานั้นมี

ลักษณะของการกระทําท่ีกําหนด กอ เปล่ียนแปลง โอน หรือระงับซึ่งสิทธิและหนาท่ีของประชาชน 

การกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย การจะบอกไดวาการกระทําทางปกครองชอบดวย

กฎหมายหรือไม การกระทําดังกลาวจะตองสามารถถูกควบคุมตรวจสอบโดยองคกรอ่ืนได  

  

 2.2  ดุลพินิจของฝายปกครอง 
 ฝายปกครองมีอํานาจเหนือกวาเอกชนในฐานะผูใชอํานาจมหาชน เพ่ือรักษาไวซึ่ง

ความสงบเรียบรอยของสังคมและประโยชนสาธารณะ การปฏิบัติหนาท่ีของฝายปกครองจึงเปน

การใชอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งการใหบทบัญญัติของกฎหมายมีลักษณะตายตัวก็จะเสมือนเปนการ

ตีกรอบ ทําใหการบริการสาธารณะไมอาจบรรลุผลไดตามท่ีควรจะเปน จึงเปดโอกาสใหฝาย

ปกครองมีอิสระในการตัดสินใจออกมาตรการตาง ๆ ได ซึ่งแตกตางจากอํานาจผูกพัน ท่ีกฎหมาย

บัญญัติไวลวงหนาวาเม่ือมีขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนดไวเกิดข้ึนแลว 

องคกรของรัฐฝายปกครององคกรนั้นจะตองออกคําส่ังโดยมีเนื้อความตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

อยางไรก็ตาม ในทางกฎหมายแมจะยอมใหฝายปกครองมีอํานาจดุลพินิจเลือกท่ีจะตัดสินใจได 

แตการตัดสินใจนั้นก็ตองอยูภายใตกรอบของกฎหมาย เพ่ือปองกันไมใหมีการใชอํานาจดุลพินิจตาม

อําเภอใจ  

 

 2.3   หลักการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง 
การกระทําทางปกครองทุกประเภทตกอยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมาย สําหรับ

นิติกรรมหรือคําส่ังทางปกครองนั้น จะมีกระบวนการควบคุมความชอบดวยกฎหมายท่ีชัดเจนกวา
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การกระทําทางปกครองประเภทอ่ืน โดยวิธีการในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคําส่ัง

ทางปกครองแยกพิจารณาไดเปนสองข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรก กอนออกคําส่ังทางปกครอง เร่ิม

ตั้งแตการท่ีฝายปกครองคิดตระเตรียม เร่ือยไปจนถึงมีคําส่ังทางปกครองเพื่อใหคําส่ังทาง

ปกครองชอบดวยกฎหมาย นอกจากนั้น การควบคุมกอนออกคําส่ังทางปกครองนี้ ยังรวมถึงการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของคําส่ังทางปกครองดวย ข้ันตอนท่ีสอง หลังออกคําส่ังทางปกครอง 

เปนกรณีท่ีมีคําส่ังทางปกครองเกิดข้ึนแลว จึงตองพิจารณาถึงความสมบูรณของตัวคําส่ัง หากคําส่ัง

ทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมายระดับสูง มีขอผิดพลาดอยางรายแรงและเปนท่ีทราบกันอยาง

แจงชัด ท่ีแมแตวิญูชนท่ีไมไดมีการศึกษาทางนิติศาสตรพิจารณาแลว ก็ตอบไดวาคําส่ังทาง

ปกครองผิดพลาดอยางแจงชัด ถือวาคําส่ังทางปกครองนั้นไมเกิดข้ึนเลย หรืออาจเรียกไดวาคําส่ัง

นั้นตกเปนโมฆะ ผูมีสวนไดเสียอาจหยิบยกความเปนโมฆะข้ึนกลาวอางไดเสมอ แมคูกรณีจะไมได

กลาวอางไว ศาลปกครองหรือองคกรวินิจฉัยคดีปกครองอ่ืนก็อาจยกประเด็นเก่ียวกับความเปน

โมฆะของคําส่ังทางปกครองข้ึนพิจารณาเอง และพิพากษาแสดงความเสียเปลาของคําส่ังทาง

ปกครองนั้นได แตไมจําตองเพิกถอนเพราะถือวาไมมีคําส่ังทางปกครองนั้นอยูเลย ถาเปนคําส่ัง

ทางปกครองที่ยังคงสมบูรณอยู คําส่ังทางปกครองนั้นมีผลใชบังคับจนกวาจะถูกยกเลิกหรือเพิก

ถอน หากบุคคลผูรับคําส่ังทางปกครองเห็นวาคําส่ังทางปกครองดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 

บุคคลนั้นจะตองโตแยงคําส่ังทางปกครอง โดยหลักแลวการโตแยงคําส่ังทางปกครองกระทําไดโดย

การอุทธรณคําส่ังทางปกครอง และการฟองคดีขอใหศาลปกครองเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 
 

 2.4   มาตรการเยียวยาทางปกครอง  
เม่ือฝายปกครองไดออกคําส่ังทางปกครองไปแลว อาจมีกรณีท่ีคําส่ังดังกลาวไม

ถูกตองหรือไมเหมาะสม เชนนี้คูกรณีอาจใชวิธีการเยียวยาโดยการอุทธรณหรือโดยทางศาลก็ได 

การอุทธรณเปนมาตรการภายในของฝายปกครองหลังจากท่ีฝายปกครองไดดําเนินการออกคําส่ัง

ทางปกครองไปแลว การกําหนดใหคูกรณีอุทธรณคําส่ังทางปกครองของฝายปกครองก็เพ่ือเปน

การระงับขอพิพาทในเบื้องตน ทําใหฝายปกครองไดทําการตรวจสอบพิจารณาทบทวนการกระทํา

ของตนวา เปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมายหรือไม รวมถึงการพิจารณาถึงความเหมาะสม

ในการกระทํานั้น ๆ ดวย เพ่ือทราบถึงขอบกพรองและทําการแกไขในส่ิงท่ีผิดพลาด หากผูรับ

คําส่ังทางปกครองยังไมพอใจผลการพิจารณาคําอุทธรณก็สามารถย่ืนฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อ

ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังทางปกครองนั้นได ซึ่งการเยียวยาโดยทางศาลนั้น ศาลจะมุงท่ีความชอบ

ดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองเทานั้น ไมอาจกาวเขาไปใชดุลพินิจแทนฝายปกครองในการ

ตรวจสอบความเหมาะสมของคําส่ังทางปกครองได 
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3.  หลักเกณฑการเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนของ
ตางประเทศและของไทย 
  

 3.1   ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
หนวยงานของรัฐจะเรียกใหเจาหนาท่ีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนไดเฉพาะการ

ละเมิดอันเกิดจากการกระทําสวนตัวหรือจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาท่ีใน

การปฏิบัติหนาท่ี หากเปนการกระทําละเมิดรวมกันของเจาหนาท่ีหลายคนจะไมนําหลักเร่ืองลูกหนี้

รวมมาใชบังคับ การย่ืนฟองคดีตอศาลปกครองขอใหเพิกถอนคําส่ังทางปกครองจะตองมีการอุทธรณ

คําส่ังทางปกครองกอน แตการอุทธรณคําส่ังทางปกครองนี้ไมใชกับการกระทําละเมิดและการ

ทบทวนสัญญาทางปกครอง แมหนวยงานของรัฐจะออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหม

ทดแทนจากการกระทําละเมิดสําหรับกรณีท่ีมีบุคคลเกี่ยวของสามฝาย คือ ผูเสียหาย เจาหนาท่ี 

และหนวยงานของรัฐ หากเจาหนาท่ีผูรับคําส่ังไมเห็นดวยก็สามารถย่ืนฟองตอศาลปกครองไดเลย 

เพราะไมมีกฎหมายบังคับใหตองอุทธรณกอน แตถาเปนการย่ืนฟองเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง

ท่ัวไปก็จะตองอุทธรณคําส่ังทางปกครองกอนฟองคดี 

 

 3.2   ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 หนวยงานของรัฐจะเรียกใหเจาหนาท่ีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนไดเฉพาะการ

ละเมิดอันเกิดจากการกระทําสวนตัวหรือจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาท่ีใน

การปฏิบัติหนาท่ี และผูเสียหายไดใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากหนวยงานของรัฐแลว แตจะนําหลัก

เร่ืองลูกหนี้รวมมาใชบังคับกับการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีหลายคน สวนการใชสิทธิเรียกรองให

เจาหนาท่ีของรัฐผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐจะตองย่ืนฟองตอศาล

ยุติธรรม สําหรับการย่ืนฟองเพิกถอนคําส่ังทางปกครองนั้น จะตองอุทธรณคําส่ังกอนฟองคดีตอ

ศาลปกครอง เวนแตมีกฎหมายบัญญัติใหไมตองอุทธรณ หรือเปนคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดย

เจาหนาท่ีระดับสูง หรือเปนบุคคลท่ีสามท่ีไดรับผลกระทบจากคําส่ังทางปกครอง กอนฟองคดีตอ

ศาลปกครองก็ไมตองอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 

  

 3.3  ประเทศไทย 
หนวยงานของรัฐจะเรียกใหเจาหนาท่ีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนได เฉพาะการ

ละเมิดอันเกิดจากการกระทําสวนตัวหรือจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาท่ีใน

การปฏิบัติหนาท่ี โดยไมนําหลักเร่ืองลูกหนี้รวมมาใชบังคับกับการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี

หลายคน คําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐผูเสียหายถือเปน

คําส่ังทางปกครอง กอนฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ังจะตองอุทธรณคําส่ังทาง

ปกครองนั้นกอน 
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4.  วิเคราะหปญหาการใชดุลพินิจของกระทรวงการคลังในการตรวจสอบ
คาเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  
 

 4.1  ปญหาการออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของ
รัฐกรณีไมทราบสาเหตุแหงความเสียหายและไมรูตัวผูกอใหเกิดความเสียหาย 

การกระทําละเมิดจะตองมีการกระทําโดยผิดกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหายแก

ผูเสียหาย ท้ังนี้ ตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือไมทราบสาเหตุแหง

ความเสียหายและไมรูตัวผูกอใหเกิดความเสียหาย จึงไมถือวาเจาหนาท่ีกระทําละเมิด และไมตอง

ดวยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ท่ีจะออก

คําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐได หากมีการออกคําส่ังทาง

ปกครองตามกรณีดังกลาวยอมเปนคําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดอยางชัดแจง เสมือนไมมีคําส่ัง

ทางปกครองอยูเลย 

 

 4.2   ปญหาการกําหนดสัดสวนความรับผิดใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 
การกําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีเจาหนาท่ีจะตองชดใชแกหนวยงานของรัฐนั้น 

จะตองคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณี ถาการกระทํา

ละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม 

ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย โดยไมตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได 

ท้ังนี้ ตามมาตรา 8 วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ซึ่งเปนกรณีท่ีกฎหมายบังคับใหใชดุลพินิจ แตการออกหลักเกณฑตาม

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.2/ว. 66 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2550 มีลักษณะ

ช้ีนําการใชดุลพินิจในการกําหนดสัดสวนความรับผิดใหเปนไปตามจํานวนท่ีกระทรวงการคลัง

กําหนดไวกอนลวงหนา มุงประสงคท่ีจะใหหนวยงานของรัฐไดรับชดใชเต็มจํานวนความเสียหาย 

เสมือนเปนการไมใชดุลพินิจ และขัดตอเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 

  

 4.3  ปญหาการควบคุมการใชดุลพินิจของกระทรวงการคลังในการตรวจสอบ
คาเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

ความเห็นของกระทรวงการคลังในการตรวจสอบคาเสียหายตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 มีลักษณะเปนความเห็นผูกพันใหหนวยงานของรัฐ

ตองออกคําส่ังตามหรือใชเปนแนวทางในการออกคําส่ัง ถือวากระบวนการและเนื้อหาของคําส่ัง

ทางปกครองไดรับการตรวจสอบจากองคกรภายในฝายปกครองแลว หากใหมีการอุทธรณคําส่ัง

ทางปกครองอีกก็จะทําใหองคกรผูถูกตรวจสอบมีอํานาจเหนือกวาองคกรผูตรวจสอบในการแกไข

เปล่ียนแปลงคําส่ังท่ีออกตามความเห็นผูกพันนั้นได จึงควรใหมีการย่ืนฟองเพิกถอนคําส่ังตอศาล
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ปกครองไดเลย โดยความเห็นของกระทรวงการคลังแมไมเปนคําส่ังทางปกครอง แตเปนสวน

เนื้อหาของคําส่ังทางปกครอง จึงถือวากระทรวงการคลังมีสวนรวมกับหนวยงานของรัฐในการกอ

ความเดือดรอนเสียหายแกผูรับคําส่ังทางปกครอง ศาลปกครองสามารถรับคําฟองในสวนท่ีฟอง

กระทรวงการคลังไวพิจารณาได 

 

5.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
จากสภาพปญหาท่ีไดกลาวไปขางตน จึงขอเสนอแนวทางแกไขปญหาดังนี้ 

1)  ปญหาการออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐ

กรณีไมทราบสาเหตุแหงความเสียหายและไมรูตัวผูกอใหเกิดความเสียหาย เห็นวา กอนออกคําส่ัง

ทางปกครอง ถากระทรวงการคลังมีความเห็นใหเรียกเจาหนาท่ีท่ีไมไดกระทําละเมิดรับผดิชดใชคา

สินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐ หากหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายไมเห็นดวยก็ใหเสนอ

กระทรวงการคลังทบทวนความเห็นใหม แตถามีการออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีท่ีไมไดกระทํา

ละเมิดใหชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว ถือวาเปนคําส่ังทางปกครองท่ีเปนโมฆะ ผูมีสวนไดเสีย

สามารถยกข้ึนกลาวอางถึงความเสียเปลาไดตลอดเวลา  

2)  ปญหาการกําหนดสัดสวนความรับผิดใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทน เห็นวา 

ใหแกไขเนื้อหาในหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.2/ว. 66 ลงวันท่ี 25 กันยายน 

2550 โดยใหมีหลักเกณฑการกําหนดจํานวนความเสียหายและการหักสวนความรับผิดตามท่ี

บัญญัติไวในมาตรา 8 วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 กลาวคือ ใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม

ในแตละกรณี หากการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบ

การดําเนินงานสวนรวม ก็ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย เม่ือเหลือจํานวนความ

เสียหายเพียงใดจึงกําหนดเปนอัตราสวนท่ีจะตองรับผิด โดยแนวทางการกําหนดอัตราสวนความ

รับผิดนั้น ใหกําหนดในลักษณะเปนการยกตัวอยางเทานั้น เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชดุลพินิจ

พิจารณาขอเท็จจริงเฉพาะเร่ืองในการกําหนดอัตราสวนความรับผิด 

3) ปญหาการควบคุมการใชดุลพินิจของกระทรวงการคลังในการตรวจสอบคาเสียหาย

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 เห็นวา ใหมีการแกไข

เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติ

วา “ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีชําระเงินตามมาตรา 12 หากเจาหนาท่ี

ผูรับคําส่ังดังกลาวไมเห็นดวยกับคําส่ัง ก็ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแต

วันท่ีตนไดรับแจงคําส่ัง” 

สวนการฟองกระทรวงการคลังนั้น ศาลปกครองสามารถอางเหตุท่ีกระทรวงการคลังใน

ฐานะผูทําความเห็นซึ่งเปนเนื้อหาของคําส่ังทางปกครอง เปนผูรวมกับหนวยงานของรัฐผูออก

คําส่ังในการกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูรับคําส่ังทางปกครอง เพ่ือรับคําฟองใน
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สวนท่ีฟองกระทรวงการคลังเขามาเปนผูถูกฟองคดีรวมกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีผูออก

คําส่ังได 
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