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ปั ญหากฎมายเกีย่ วกับการบังคับใช้ยอ้ นหลังของ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
รุ่งโรจน์ ภู่ขาว
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

บทคัดย่อ
ในหัวข้ อนี้จะเป็ นการศึกษาข้ อกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการนาพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 มาใช้ บังคับย้ อนหลั งกับการกระทาละเมิดที่เกิดขึ้นก่อน
พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้ บังคับ โดยมุ่งเน้ นศึ กษาและวิเคราะห์ปัญหาข้ อกฎหมายที่เกิดขึ้นกับ
การบั งคั บ ใช้ ย้อ นหลั งของพระราชบั ญ ญั ติ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. 2539
เป็ นกรณีศึกษา วิเคราะห์และศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายย้ อนหลังและหลักความรับผิดของรัฐ
ในระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศ
ไทย เพื่อที่จะได้ นาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 มาใช้ บังคับ
ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ว่าจะมีผลบังคับกับการกระทาละเมิดที่เกิดขึ้น
ก่อนหรือไม่ เป็ นปัญหาเรื่องความมีผลย้ อนหลังของกฎหมาย เนื่องจากไม่ปรากฏบทเฉพาะกาล
ที่จะเปลี่ยนผ่านระบบความรับผิดของรัฐที่แต่เดิมให้ นาประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์มาใช้ บังคับ
โดยสามารถแยกพิจารณาปัญหาข้ อกฎหมายที่เกิดขึ้นกับการบังคับใช้ ย้อนหลังของพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ออกเป็ น 3 ปัญหา ดังนี้ ปัญหาการบังคับใช้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ย้ อนหลังกับการกระทาละเมิด
ที่เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้ บังคับ ปัญหาการแยกกฎหมายวิธีสบัญญัติและสารบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 และการบังคับใช้ ย้อนหลังในส่วน
สารบัญญัติ และปั ญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539
ในคดีของศาลปกครอง
ดั งนั้ น ภายหลั งจากที่ได้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ยบเทีย บแล้ ว ผู้ เ ขี ย นจึ ง เสนอให้
มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539
ในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ ย้อนหลังของพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
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พ.ศ. 2539 โดยบัญญัติให้ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ ใช้ บังคับแก่ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้ าหน้ าที่ท้งั ปวง ซึ่งค้ างพิ จารณาอยู่ในกระบวนการออกคาสั่งให้ รับผิด หรื อค้ างชาระอยู่ในศาล
เมื่อวั นใช้ พระราชบัญญัติน้ ี หรื อที่ได้ ย่ ืนต่อศาลภายหลังวั นนั้น ไม่ว่าเหตุแห่ งการกระทาละเมิด
จะได้ เกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันใช้ น้ัน และพระราชบัญญัติน้ ีในส่วนของสารบัญญัติให้ สามารถใช้ บังคับ
ย้ อนหลังกับการกระทาละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือน
กับความรับผิดของเจ้ าหน้ าที่รัฐที่ได้ รับการพิจารณาพิพากษาโดยถึงที่สุดแล้ ว และไม่เป็ นเหตุท่จี ะ
นามาขอให้ พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ได้ รวมทั้งให้ พระราชบัญญัติน้ ีมีผลใช้ บังคับย้ อนหลังโดยไม่ต้อง
อยู่ภายใต้ หลักการคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริต

1. บทนา
เดิมความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
อันเป็ นระบบที่มุ่งหมายแต่จะได้ เงินครบโดยไม่คานึงถึงความเป็ นธรรม จนบางครั้งกลายเป็ นปั ญหา
ในการบริหาร เพราะเจ้ าหน้ าที่ไม่กล้ าตัดสินใจดาเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบ
ที่จะเกิดแก่ตน เพื่อแก้ ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 แต่พระราชบัญญัติดังกล่ าวมิได้ กาหนดบทเฉพาะกาลเพื่อบังคับใช้
ในช่ ว งเปลี่ ยนผ่ า นกฎหมายระหว่ า งการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายเก่ า ไปสู่ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายใหม่
จึงทาให้ เกิดปั ญหาในการบังคับใช้ พระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539
และมี ก ารส่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก าพิ จ ารณา โดยคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ แ ยก
การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1) ในส่วนที่เป็ นสารบัญญัติ เช่น ความรับผิดในทางละเมิด สิทธิไล่เบี้ย ความรับผิด
อย่างลูกหนี้ร่วม ฯลฯ เห็นว่ า ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
ว่าด้ วยละเมิด ซึ่งเป็ นกฎหมายที่ใช้ ในขณะที่มีการทาละเมิด
2) ในส่วนที่เป็ นวิธีสบัญญัติ เช่น ขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริ ง
การพิจารณาของผู้มีอานาจสั่งการ การรายงานกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ การแจ้ งผลการ
พิ จ ารณา ฯลฯ ให้ ดาเนิ น การตามหลั กเกณฑ์แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติความรั บ ผิดทางละเมิดของ
เจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 เพราะหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบเดิมถูกยกเลิกแล้ ว
ต่อ มา ประเด็นปั ญหาดังกล่ า วนั้ นได้ รั บการพิ จารณาพิ พากษาโดยศาลฎีกาว่ า
ความรั บผิดทางละเมิดของผู้ทาละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของ
เจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ใช้ บังคับนั้น จะต้ องอยู่ภายใต้ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้ มีบทบัญญัติให้ ใช้ บังคับแก่คดีละเมิดที่เกิดขึ้นก่อน
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้ บังคับ
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แต่อย่างไรก็ดี ในประเด็นปั ญหาดังกล่าวนั้น ศาลปกครองได้ มีแนวคาพิพากษา
แตกต่างไปจากศาลฎีกา โดยแบ่งออกเป็ น 2 แนวทาง ดังนี้
ก) การที่จะพิ จารณาว่ าการกระทาของเจ้ าหน้ าที่เป็ นการกระทาละเมิดหรื อไม่
และเป็ นการกระท าในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ไม่ ต้ อ งพิ จ ารณาจากบทบั ญ ญั ติ ใ นส่ ว นที่ เ ป็ น
สารบัญญัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 โดยไม่อาจแยก
บทบัญญัติในส่วนที่เป็ นสารบัญญัติและวิธสี บัญญัติออกจากกันเพื่อใช้ บังคับกรณีละเมิดซึ่งเกิดขึ้น
ก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้ บังคับได้
ข) เมื่อพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ไม่มี
บทเฉพาะกาลกาหนดหลักเกณฑ์ท่ใี ช้ บังคับแก่การกระทาละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ท่เี กิดขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้ บังคับ กรณีจึงต้ องพิจารณาตามหลักกฎหมายทั่วไปโดยจะต้ องแยก
พิจารณาหลักเกณฑ์ของกฎหมายเป็ นสองส่วน คือ หลักเกณฑ์ในส่วนที่เป็ นสารบัญญัติให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ซึ่งเป็ นกฎหมายที่ใช้ ในขณะที่กระทาละเมิด
แต่หลักเกณฑ์ในส่วนที่เป็ นวิธสี บัญญัติจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 เนื่องจากหลักเกณฑ์ปฏิบัติเดิมได้ ถูก
ยกเลิกไปแล้ ว
ฉะนั้ น ปั ญ หาความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ผ้ ู ทาละเมิ ดที่เ กิด ขึ้ นก่ อ น
พระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ใช้ บังคับนั้น จะต้ องอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายใดยังมีความเห็นที่แตกต่ างกันและขัดแย้ งกันอยู่ ผู้เขียนจึงได้ ศึกษาเพื่ อหา
แนวทางแก้ ไขปัญหาดังจะกล่าวต่อไป

2. ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ยอ้ นหลังของพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแนวทางแก้ไขปั ญหา
2.1 ปัญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539
ย้ อนหลังกับการกระทาละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้ บังคับ
เมื่อทาการศึกษาค้ นคว้ าคาพิพากษาของศาลปกครองจะพบว่าพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 สามารถนามาใช้ บังคับย้ อนหลังได้ แต่จะย้ อนหลังได้ แค่ไหน
หรือวิธกี ารใด ยังเป็ นเรื่องที่เห็นต่างกันอยู่ในหลักการใช้ กฎหมายย้ อนหลัง ซึ่งไม่ว่าจะเป็ นไปตาม
แนวคาวินิจฉัยใดของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวกับการนาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 มาใช้ บังคับกับข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นก่อนนั้น ต่างก็เป็ นคาวินิจฉัยที่เกิด
จากการตีความแตกต่างกันไป แต่กเ็ ป็ นไปตามหลักกฎหมายย้ อนหลังทั้งของต่างประเทศและ
ของประเทศไทยด้ วยกันทั้งคู่ เพี ยงแต่แนวทางหนึ่ งดูจะเคร่ งครั ดในเรื่ องการปรั บใช้ กฎหมาย
อย่างตรงไปตรงมา เช่น คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 609/2555 เป็ นกรณีท่ศี าลปกครองสูงสุด
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ไม่ใช้ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ย้ อนหลังในส่วนของสารบัญญัติ
เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ กาหนดบทเฉพาะกาลให้ นามาใช้ ซึ่งเป็ นการใช้ กฎหมายย้ อนหลัง
แบบประเทศฝรั่งเศส
ส่วนอีก แนวทางหนึ่ งเป็ นแนวทางที่ปรั บใช้ ก ฎหมายเพื่ อให้ เ ป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายเป็ นสาคั ญ และเป็ นแนวทางที่สร้ า งความเป็ นธรรมได้ มากกว่ า เช่ น คาพิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 358-360/2549 เป็ นกรณีท่ศี าลปกครองสูงสุดได้ ใช้ พระราชบัญญัติ
ความรั บผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ า ที่ พ.ศ. 2539 ย้ อนหลัง แม้ ว่าพระราชบั ญญั ติดังกล่ า วจะ
กาหนดให้ เกิดผลทางกฎหมายไปในอนาคต (พระราชบัญญัติดังกล่ าวที่ตราขึ้นมาใหม่ได้ กาหนด
วันที่จะใช้ บังคับไว้ อย่างชัดเจน) เนื่องจากถือว่าเป็ นกรณีท่เี หตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้ เกิดขึ้น
ในขณะที่ใช้ ป ระมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ อัน เป็ นกฎหมายเก่ า แต่ เ มื่ อ จะตั ดสิ น คดี น้ั น
เป็ นเวลาที่พระราชบั ญญั ติดังกล่ าว อันเป็ นกฎหมายใหม่ ประกาศใช้ บังคับแล้ ว ซึ่ งเป็ นไปตาม
หลักการของการมีย้อนผลหลัง ไม่แท้ ของประเทศเยอรมนี และกรณีน้ ีกย็ ังตรงกับข้ อห้ ามมิ ให้ ใช้
กฎหมายย้ อนหลั งเฉพาะในคดี อาญาเท่านั้ น ซึ่ งเป็ นข้ อห้ ามตามประเทศสหรั ฐอเมริ กา รวมทั้ง
เป็ นการบังคับใช้ กฎหมายใหม่ ท่เี ป็ นกฎหมายเฉพาะที่ให้ ความเป็ นธรรมมากกว่ ากฎหมายเดิม
ที่เป็ นกฎหมายทั่วไป ตามแนวความคิด Savigny ที่กล่ าวไว้ ว่า “กฎหมายใหม่มักจะตราขึ้นมา
ภายใต้ สมมติฐานว่าเป็ นกฎหมายที่ดีกว่ากฎหมายเดิม ดังนั้น ความมีประสิทธิผลของกฎหมายใหม่น้ ี
จะถูกนาไปใช้ กับกรณีต่ างๆ ให้ มากที่สุด เพื่ อจะทาให้ ประโยชน์ จากการปรั บปรุงกฎหมายเดิม
ส่งผลต่อกรณีต่างๆ มากที่สดุ ด้ วยเช่นกัน”
เมื่อการปรับใช้ หลักกฎหมายย้ อนหลังของศาลปกครองในเรื่องดังกล่าวแบ่งออกเป็ น
สองแนวทาง ซึ่งไม่ว่าจะเป็ นการปรับใช้ ในแนวทางใดต่างก็เป็ นการปรับใช้ และตีความตามหลั ก
กฎหมายย้ อนหลังทั้งของต่างประเทศและของประเทศไทยด้ วยกันทั้งคู่ เพียงแต่เห็นต่างกันอยู่ในเรื่อง
การน าหลั ก กฎหมายย้ อ นหลั ง มาปรั บ ใช้ เ ท่า นั้ น อัน จะท าให้ เ กิด ปั ญ หาเรื่ อ งของการ ปรั บ ใช้
หลักกฎหมายไม่มีผลย้ อนหลัง
2.2 ปัญหาการแยกกฎหมายวิธสี บัญญัติและสารบัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 และการบังคับใช้ ย้อนหลังในส่วนสารบัญญัติ
การที่ผ้ ูร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ไม่กาหนด
บทเฉพาะกาลให้ ใช้ พระราชบัญญัติดังกล่ าวย้ อนหลังกับเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวใช้ บังคับ ผู้ร่างอาจมีเจตนาว่าพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็ นสารบัญญัติท้งั ฉบับ และให้ เป็ น
หน้ าที่ของผู้ใช้ กฎหมายที่จะต้ องตีความนาพระราชบัญญัติดังกล่ าวมาใช้ บังคับ ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและศาลปกครองได้ ตีความไปในแนวทางเดียวกันว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวแบ่งออกเป็ น
วิธีสบัญญัติซ่ึงสามารถใช้ บังคับได้ ทันทีและมีผลย้ อนหลังกับข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นมาแล้ วในอดีต
เนื่องจากไม่มีบทเฉพาะกาลกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น และสารบัญญัติซ่ึงไม่สามารถใช้ บังคับย้ อนหลังได้
เว้ นแต่จะมีบทเฉพาะกาลกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
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แต่ อ ย่ า งไรก็ดี ในส่ วนสารบั ญ ญั ติต ามพระราชบั ญ ญั ติ ความรั บ ผิดทางละเมิดของ
เจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ยังเป็ นปั ญหาว่ าจะสามารถนามาใช้ บังคับย้ อนหลังได้ หรือไม่ ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าวนั้น แนวคาพิพากษาของศาลปกครองยังมี 2 แนวทาง โดยแนวทางแรกให้ ใช้ ย้อนหลังได้
เช่ น คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 638/2548 และที่ 331/2546 กับคาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. 22/2553 ส่วนแนวทางที่สองไม่ สามารถใช้ ย้อนหลังได้ เนื่ องจากไม่ มีบทเฉพาะกาล เช่ น
แนวคาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 809/2551 และที่ 33/2546 กับคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. 887/2556 ที่ อ. 609/2555 ที่ อ. 37/2555 ที่ อ. 214/2549 ที่ อ. 276/2549 และ
ที่ อ. 329/2549
โดยปั ญหาในส่วนนี้เป็ นเรื่ องของการตีความว่ าสารบัญญัติจะใช้ ย้อนหลังได้ หรื อไม่
หากตีความตามประเทศฝรั่งเศสกรณีน้ ีย้อนหลังไม่ได้ เพราะไม่มีบทเฉพาะกาลกาหนดไว้ แต่หาก
ตีความตามประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมันแล้ ว สามารถย้ อนหลังได้ เนื่องจากไม่ใช่
เรื่องโทษทางอาญาและเป็ นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้ องทั้งหมด อันเป็ นปั ญหาในเรื่องดุลพินิจในการ
ตีความว่ าจะให้ เป็ นไปในแนวทางใด ซึ่งการแก้ ไขปั ญหาดังกล่ าวนั้น สามารถทาได้ โดยกาหนด
ระบุไว้ ให้ ชัดเจนในตัวบทของพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539
หรือกาหนดบทเฉพาะกาลให้ ชัดเจนว่าจะให้ ใช้ ย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง อันจะทาให้ ปัญหาในเรื่อง
การตีความดังกล่าวได้ รับการแก้ ไข
2.3 ปัญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539
ในคดีของศาลปกครอง
การนาพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 มาใช้ ในการ
วินิจฉัยคดีน้ัน ศาลปกครองยังเห็นต่างกันอยู่ เป็ น 2 แนวทาง คือ สามารถใช้ บังคับย้ อนหลังได้
ทั้งหมด กับ ใช้ บังคับย้ อนหลังได้ บางส่วน แต่ความเห็นดังกล่าวนั้นต่างก็เป็ นไปตามหลักกฎหมาย
ย้ อนหลังทั้งของต่างประเทศและของประเทศไทย จึงทาให้ เห็นว่าการตีความของศาลปกครองยัง
ไม่เป็ นที่ยุติในปัญหานี้
แต่อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในขณะที่เจ้ าหน้ าที่ได้ มีการกระทาละเมิดนั้น เจ้ าหน้ าที่ได้
ปฏิบัติหน้ า ที่ด้ว ยความระมัดระวั งมากกว่ า วิ ญญู ชนจะพึ งกระทา เนื่ องจากในขณะนั้ นเพี ยงแค่
กระทาละเมิดธรรมดาก็ต้องรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายแล้ ว อีกทั้ง ยังเป็ นการรับผิดเฉพาะตัว ซึ่งเป็ นเรื่องที่
เจ้ าหน้ าที่คนนั้นได้ รับรู้ถึงผลจากการกระทาตามที่กฎหมายกาหนดไว้ แล้ วว่ าจะต้ องได้ รับผลอย่างไร
อันทาให้ เจ้ าหน้ าที่เชื่อโดยสุจริ ตใจได้ ว่าหลั กเกณฑ์ความรั บผิดให้ เป็ นไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และเมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
พ.ศ. 2539 แต่ไม่ได้ กาหนดบทเฉพาะกาลไว้ จึงเป็ นกรณีท่กี ฎหมายไม่ได้ มีบทบัญญัติกาหนดไว้
โดยชัดเจนว่าให้ พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้ บังคับย้ อนหลังได้ หรือไม่ ซึ่งกระทบต่อความเชื่อ
โดยสุจริ ตของเจ้ าหน้ าที่ดังที่กล่ าวมาข้ างต้ นว่ าจะใช้ กฎหมายใดบังคับกับความรั บผิดทางละเมิด
ที่เกิดขึ้น
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ฉะนั้น การน าพระราชบั ญญั ติความรั บผิดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 มาใช้
บังคับย้ อนหลังกับการกระทาละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนกับเจ้ าหน้ าที่ จึงไม่ได้ กระทบกับการคุ้มครอง
ความเชื่อโดยสุจริตของเจ้ าหน้ าที่ เนื่องจากกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็ นคุณกับเจ้ าหน้ าที่
ทาให้ ไม่จาเป็ นต้ องคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตที่เจ้ าหน้ าที่เชื่อว่าจะต้ องรับผิดตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์

3. ข้อเสนอแนะ
ผู้เขี ยนได้ ศึ กษาวิ เคราะห์แต่ ละปั ญหาแล้ วเห็นว่ า ควรแก้ ไขเพิ่ มเติม บทบั ญญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ดังนี้
3.1 แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539
บัญญัติให้ บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ ใช้ บังคับแก่ความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
ทั้งปวง ซึ่งค้ างพิจารณาอยู่ในกระบวนการออกคาสั่งให้ รับผิด หรือค้ างชาระอยู่ในศาล เมื่อวันใช้
พระราชบัญญัติน้ ี หรือที่ได้ ย่ นื ต่อศาลภายหลังวันนั้น ไม่ว่าเหตุแห่งการกระทาละเมิดจะได้ เกิดขึ้น
ก่อนหรือหลังวันใช้ น้ัน
3.2 แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539
บัญญัติให้ พระราชบัญญัติน้ ีในส่วนของสารบัญญัติให้ สามารถใช้ บังคับย้ อนหลังกับการกระทาละเมิด
ที่เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนกับความรับผิดของเจ้ าหน้ าที่รัฐ
ที่ได้ รับการพิจารณาพิ พากษาโดยถึงที่สุดแล้ ว และไม่เป็ นเหตุท่จี ะนามาขอให้ พิจารณาพิพากษา
คดีใหม่ได้
3.3 แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539
บัญญัติให้ พระราชบัญญัติน้ ีมีผลใช้ บังคับย้ อนหลังโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้ หลักการคุ้มครองความเชื่อ
โดยสุจริต

202

7

บรรณานุ กรม
ภาษาไทย
กิรพัฆน์ ผลพฤกษ์. บทความวิชาการ เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานในระดับสหรัฐ
ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด ของรัฐ แห่ ง สหรัฐ (Federal Tort
Claims Act) ของประเทศสหรัฐอเมริกา.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2555). คาอธิบายกฎหมายเกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด (พิมพ์ครั้งที่ 8 ). กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2558). คาอธิบายกฎหมายเกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
ช านาญ จั น ทร์ เ รื อง. (2550). ข้อ ค้ า งคาใจในค าวิ นิ จ ฉั ย คดี ยุ บ พรรค.<http://www.publaw.net/Publaw/view.asp? PublawIDs=1112>
เชิดวุฒิ สินพิมลบูรณ์. สรุปผลการค้นคว้าหลักกฎหมายย้อนหลังกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ พ.ศ. 2539 กับการกระทาละเมิดทีเ่ กิดขึ้นก่อน :
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหลักกฎหมายเยอรมันและไทย.
ณัฎฐพล สกุลเมฆา. บทความวิชาการ เรื่อง หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
ในระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ธานินทร์ กรั ยวิเชียร และวิชามหาคุณ . (2548). การตี ความกฎหมาย (พิ มพ์ ครั้ งที่ 4 ).
กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์.
บรรเจิ ด สิงคะเนติ. (2534). อ านาจฟ้ องคดีป กครองในระบบกฎหมายไทย. (วิ ทยานิ พนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
บรรเจิด สิงคะเนติ. (2552). หลักพื้ นฐานเกีย่ วกับสิทธิ เสรี ภาพและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ (พิมพ์
ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
ประภาพรรณ อุ ด มจรรยา. (2521). กฎหมายไม่ มี ผ ลย้อ นหลัง (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์. (2554). หลักความมัน่ คงแน่นอนแห่งนิติฐานะ (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พูนศักดิ์ ไวสารวจ. (2530). ความรับผิดของฝ่ ายปกครองในฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง
เล่ม 6. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มานิ ตย์ วงศ์ เสรี . (2550). หลักการคุม้ ครองความเชื่อถื อหรื อ ความไว้วางใจโดยสุจริ ตของ
ประชาชน (Vertrauensschutzprinzip). วารสารวิชาการศาลปกครอง. 1. 41-42.

203

8
ร้ อยตารวจโท ณัฐพงษ์ บุปผเวส. (2553). ปัญหากฎหมายย้อนหลัง (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2555 ). กฎหมายปกครองเปรี ยบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบ
กฎหมาย เยอรมัน ฝรัง่ เศส และอังกฤษ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วรนารี สิงห์โต. (2553). บทความ เรือ่ ง การคุม้ ครองความเชือ่ โดยสุจริตในกรณียกเลิกเพิกถอนคาสัง่
ทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน. วารสารกฎหมายปกครอง. 27. 2.
วรพจน์ วิศรุตพิ ชญ์ . (2541). กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ . วารสาร
นิติศาสตร์ 28, 2 .
วีริยา เจียมศิริ. (2553). ปัญหาการตราและการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังกรณีการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2540). บันทึก เรือ่ ง การนาหลักการตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับกับการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที ่
ก่อนบังคับใช้ กฎหมาย. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2540). บันทึก เรือ่ ง หารือการปฏิบัติเกีย่ วกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที.่ กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
อดุลย์ อุดมผล. (2530). ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา. (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมร จันทรสมบูรณ์. (2516). หลักทัว่ ไปของกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง. กฎหมายไทย : เล่มข้ าราชการ.
กรุงเทพฯ : มงคลการพิมพ์.
อุษณีย์ ลี้วิไลกุลรัตน์. (2551). ผลกระทบของการพิพากษาเพิกถอนกฎโดยให้มีผลย้อนหลัง :
ศึ กษาคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณี กฟผ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกบุ ญ วงศ์ สวั สดิ์ กุ ล.(2552). การบังคับ ใช้กฎหมายย้อนหลัง . พิ มพ์ ครั้ งที่ 1 .กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

204

