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ประเด็นที่น่าสนใจ

นิยาม“ละเมิด” อ านาจฟ้อง

ความรับผิด เขตอ านาจศาล



นิยาม ความหมาย “ละเมิด”

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ 
มิไดบ้ัญญัตินิยามศัพท์ค าว่า “ละเมิด” ไว้เป็นการเฉพาะ 
จึงต้องน าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในส่วนที่เก่ียวข้องมาบังคับใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง

กับ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.101/2548



นิยาม ความหมาย “ละเมิด”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 420 ผู้ใด จงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ 

ท าต่อบุคคลอื่นโดย ผิดกฎหมาย ให้เขา เสียหาย
ถึงแก่ ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 
ทรัพย์สิน หรือ สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี 
ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด จ าต้อง ใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



นิยาม ความหมาย “จงใจ”

“จงใจ” หมายถึง การกระท าโดยรู้ส านึกถึงการกระท าของตน   
ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าความเสียหายนั้น    
จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดก็ตาม เช่น กรณีรู้อยู่แล้วว่าผิดระเบียบ
กลับมีค าสั่งอนุมัติ (อนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้านทั้งๆที่รู้ว่ามีบ้านพักอยู่
ในสภาพดี สามารถอยู่อาศัยได)้

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.37/2552



นิยาม ความหมาย “ประมาทเลินเล่อ”
“ประมาทเลินเล่อ” เป็นการกระท าโดยมิใช่เจตนาประสงค์ต่อผล หรือ

ย่อมเล็ ง เห็นผล แต่ เป็นการกระท าที่ปราศจากความระมัดระวัง                      
ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจ าต้องมีตามวิสัย และพฤติการณ์
วิสัย หมายถึง สภาพเกี่ยวกับตัวผู้กระท า เช่น การเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หรือชั้นผู้น้อย เป็นเจ้าหน้าที่ ธรรมดา                      
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่ง และหมายรวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติ หน้าที่                            
ของผู้นั้นด้วย
พฤติการณ์ หมายถึง เหตุภายนอกหรือปัจจัยแวดล้อมตัวผู้กระท า ซึ่งอาจมีผลต่อระดับความระมัดระวัง                                
และท าให้การใช้ความระมัดระวังของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.10/2552



ตัวอย่าง “ประมาทเลินเล่อ”

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 670/2554

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดและการที่ผู้ฟ้องคดีบังคับรถหลบรถคันอื่นที่วิ่งตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดก็เพื่อป้องกันมิให้รถของทางราชการชน
กับรถคันอื่น ทั้งการสอบสวนรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไดพ้ักผ่อนเพียงพอที่จะท าหน้าที่ขับรถยนต์ และ ไม่ได้ดื่มสุรา
ระหว่างขับรถ อันอาจน ามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ
แต่การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถแซงรถหลายคันซึ่งแล่นตามกันมาในช่องทางเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีต้องระลึกอยู่เสมอว่าใน
ภาวการณ์เช่นนั้นอาจมีรถคันอื่นแล่นเปลี่ยนช่องทางออกมาด้านขวาได้ตลอดแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีปราศจากความ
ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้
แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ อุบัติเหตุจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีแต่ไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ
ตามมาตรา 8 ประกอบมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539



นิยาม ความหมาย “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง”

“ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละกรณีไป
ซึ่ง ศาลปกครองสูงสุด ได้ให้ความหมายไว้ว่า การกระท าโดยมิได้เจตนา
แต่ เป็นการกระท าซึ่ งบุคคลพึ งคาดหมายได้ ว่ าอาจจะก่อ ให้ เกิ ด                           
ความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายได้ แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลย 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.10/2552



ตัวอย่าง “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง”
การเบิกจ่ายค่าจ้าง ทั้งที่ผู้รับจ้างไม่ได้ด าเนินการตามที่ก าหนดในสัญญา                            
เป็นการฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการ ค าพิพากษาศาลปกครองขอนแก่นที่ 133/2551

ดื่มสุราระหว่างขับรถ และขณะขับรถมีอาการเมาสุรา 
คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง 

จอดรถราชการไม่ปลอดภัย เป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการสูญหาย
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.462/2551



เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น

กรณีความรับผิด ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด ฯ

กรณีละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีละเมิดในทางส่วนตัว



กรณีละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ี 

มาตรา 5 หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิด
ที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าใน การปฏิบัติหน้าที่ 
ในกรณีนี้ ผู้เสียหาย อาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง 
แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้



กรณีละเมิดในทางส่วนตัว

มาตรา 6 ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าหน้าทีต่้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว 
ในกรณนีี้ ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหนา้ทีไ่ด้โดยตรง 
แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้



บุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย) ฟ้องใครได้บ้าง ??

กรณีละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 

ฟ้องหน่วยงานของรัฐ

กรณีละเมิดในทางสว่นตัว

ฟ้องเจ้าหน้าที่ผูท้ าละเมิด



ผู้ใดรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ??

มาตรา 8  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที ่

ใหห้น่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเ้จ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิด
ชดใชค้่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หนว่ยงานของรัฐได้
ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้นไปด้วย
ความจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง



โครงสร้างความรับผิดตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด ฯ

กรณีละเมิดในทางสว่นตัว

เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมดิ

จงใจ หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

กรณีละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 

หน่วยงานของรัฐ

ประมาทเลินเล่อ 



เขตอ านาจศาล

มาตรา 9 ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา หรือมีค าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
(3) คดพิีพาทเกี่ยวกับการกระท า ละเมิด.... ของหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ                                
ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น........

พระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครอง
และ วิธีพิจารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542



เขตอ านาจศาล

ศาลยุติธรรม
ศาลแพ่ง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

กรณีละเมิดในทางส่วนตัว



ขอบพระคุณค่ะ

นางสาวนิษฐา พรหมเชียรรัตน์ (กวาง)
ต าแหน่ง นิติกร
งานกฎหมาย กลุ่มบริหารทั่วไป
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา


