
กฎหมายอาญา

การด าเนินคดีอาญาของรัฐนั้น จุดประสงคเ์พ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน  ใหป้ระชาชนนั้นไดรั้บ
การรับรองคุม้ครองในเร่ืองความปลอดภยัในการด ารงชีวิต ซ่ึงรัฐ
การันตีวา่หากมีผูใ้ดกระท าผิด โดยล่วงละเมิดบทบญัญติัของ
กฎหมายอาญา  ผูน้ั้นจะตอ้งถูกลงโทษ 

วตัถุประสงค์



การด าเนินการทางวินยัและการด าเนินคดีทางอาญา  มีวตัถุประสงคแ์ดกต่างกนั
กล่าวคือ มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนและวิธีการสอบสวนแยกต่างหากจากกนั อีกทั้งการรับฟัง

พยานหลกัฐานก็แตกต่างกนั การลงโทษทางวินัยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาระเบียบวินยัของเจา้หน้าท่ี
ของรัฐให้เป็นผูเ้หมาะสมและสมควรแก่ความไวว้างใจของสาธารณชนท่ีจะใชอ้  านาจรัฐในการจดัท า
บริการสาธารณะ แต่การด าเนินการทางอาญาเป็นการด าเนินการท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ใน
ชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของผูก้ระท าผิด จึงตอ้งกระท าโดยมีพยานหลกัฐานท่ีประจกัษแ์จง้ ดงันั้น 
เม่ือคณะกรรมการสอบสวนหรือผูมี้อ  านาจสัง่ลงโทษไดรั้บฟังขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานของทุกฝ่าย
แลว้ หากเช่ือวา่ผูถู้กกล่าวหากระท าผดิวินยัจริง กย็อ่มลงโทษทางวินยัแก่ผูถู้กกวา่วหาได้



1. ความผดิเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร
2. ความผดิเก่ียวกบัการก่อการร้าย
3. ความผดิเกีย่วกบัการปกครอง 
4. ความผดิเก่ียวกบัการยติุธรรม
5. ความผดิเก่ียวกบัศาสนา
6. ความผดิเก่ียวกบัความสงบสุขของประชาชน
7. ความผดิเก่ียวกบัการก่อใหเ้กิดภยนัตรายต่อประชาชน

ลกัษณะความผดิ



8. ความผดิเก่ียวกบัการปลอมและการแปลง
9. ความผดิเก่ียวกบัการคา้

10. ความผดิเก่ียวกบัเพศ
11. ความผดิเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย
12. ความผดิเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง
13. ความผดิเก่ียวกบัทรัพย์



โทษทางอาญา

1. ประหารชีวติ
2. จ าคุก
3. กกัขัง 
4. ปรับ 
5. ริบทรัพย์สิน



นิยาม

1 .  โดยทุจ ริต  หมายความ ว่ า     
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองและ
ผู้อ่ืน      

2. เอกสารราชการ หมายความว่า 
เอกสารซ่ึงเจ้าพนักงานได้ท าขึ้นหรือ
รับรองในหน้าที่   และให้หมายความ
ร ว ม ถึ ง ส า เ น า เ อ ก ส า ร น้ั น ๆ  ที ่              
เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย



มาตรา 2 บุคคลจักต้องรับโทษ
ทางอาญาต่อเม่ือได้กระท าการอันกฎหมาย 
ที่ใช้ในขณะกระท าน้ันบัญญัติเป็นความผิด
และก าหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่
ผู้กระท าความผดิต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมาย

มาตรา 59 บุคคลจะตอ้งรับผดิในทางอาญากต่็อเม่ือไดก้ระท าโดย
เจตนา เวน้แต่จะไดก้ระท าโดยประมาท ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติั
ใหต้อ้งรับผดิเม่ือไดก้ระท าโดยประมาท หรือเวน้แต่ในกรณีท่ี
กฎหมายบญัญติัไวโ้ดยแจง้ชดัใหต้อ้งรับผิดแมไ้ดก้ระท าโดยไม่มี
เจตนา

การกระท าโดยเจตนา ไดแ้ก่กระท าโดยรู้ส านึกในการท่ี
กระท าและในขณะเดียวกนัผูก้ระท าประสงคต่์อผล หรือยอ่ม
เลง็เห็นผลของการกระท านั้น  



ถา้ผูก้ระท ามิไดรู้้ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นองคป์ระกอบของความผดิ 
จะถือวา่ผูก้ระท าประสงคต่์อผล หรือยอ่มเลง็เห็นผลของการกระท า
นั้นมิได ้

กระท าโดยประมาท ไดแ้ก่กระท าความผดิมิใช่โดยเจตนาแต่
กระท าโดยปราศจากความระมดัระวงัซ่ึงบุคคลในภาวะเช่นนั้นจกั
ตอ้งมีตามวสิยัและพฤติการณ์ และผูก้ระท าอาจใชค้วามระมดัระวงั
เช่นวา่นั้นได ้แต่หาไดใ้ชใ้หเ้พียงพอไม่ 

การกระท า ใหห้มายความรวมถึงการใหเ้กิดผลอนัหน่ึงอนัใด
ข้ึนโดยงดเวน้การท่ีจกัตอ้งกระท าเพื่อป้องกนัผลนั้นดว้ย   



กฎหมายที่บัญญัตว่ิาการกระท าเป็นความผดิ จะบัญญัติถึงองค์ประกอบ
ภายนอกและองค์ประกอบภายใน รวมทั้งระวางโทษไว้

องคป์ระกอบภายนอก 
กคื็อการกระท าท่ีเกิดจากการ

เคล่ือนไหวอิริยาบถ โดยรู้ส านึก อยู่
ภายใตบ้งัคบัของจิตใจ

องคป์ระกอบภายใน คือ การรู้
ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นองคป์ระกอบ

ภายนอกของความผดิ (59 วรรค 3) 
+ การประสงคต่์อผลหรือยอ่ม

เลง็เห็นผล (59 วรรค 2)



ความผดิทางอาญาเร่ืองทีเ่กีย่วข้องและอยู่ใกล้ตัว 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มากท่ีสุด 

คือ   
ความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ

ซ่ึงอยูใ่นหมวดลกัษณะความผดิเก่ียวกบัการปกครอง



คดีหมายเลขด าท่ี อห ๗/๒๕๖๔
คดีหมายเลขแตงท่ี อท ๒๘/๒๕๖๔

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
ปอ. ความผดิฐานเจา้พนกังานปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริตหรือโตยมิชอบ มาตรา ๑๕๗
เจา้พนกังานเรียกรับทรัพยสิ์น มาตรา ๑๔๙

ขณะเกิดเหตุจ าเลยรักษาราชการแทนหวัหน ากองการศึกษาเทศบาลต าบล ท. อ าเภอ ต. จงัหวดั ส
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุส่ือการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๙
จ าเลยเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๓ และเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา จ าเลยท า
หนงัสือเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ห. เพ่ือขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุกองการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๒๕๔๙ ใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบล ห. ๑๐๒ รายการ โดยแนบใบเสนอราคาวสัดุของบริษทั 
ส. จ ากัด ๘๐ รายการ เป็นเงิน ๔๐,๙๐๐ บาท เทศบาลต าบล ท. ได้อนุมติัให้ด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
การศึกษาและท าใบสัง่ซ้ือวสัดุส่ือการเรียนการสอน ๘๑ รายการ กบับริษทั ส. จ ากดั โดยวิธีการดกลง
ราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ



โดยมีจ าเลยร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ คณะกรรมการได้ตรวจรับพสัดุและเห็นควรเบิก
จ่ายเงิน ๔๐,๙๐๐ บาท ให้แก่บริษทั ส. จ ากดั ผูข้าย เทศบาลต าบล ห. ไตอ้นุมติัเบิกจ่ายเงิน ๔๐,๔๐๐ 
บาท ให้แก่บริษทั ส. จ ากดั นางสาว ธ. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ห. โทรศพัท์ไปสอบถาม
ขอ้มูลท่ีบริษทั ส. จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจ าเลยจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอนเพ่ือขอทราบเหตุผลท่ีราคา
สินคา้สูงกว่าราคาทอ้งตลาดทัว่ไปและไดรั้บแจง้ว่าบริษทัไดใ้ห้ค่าตอบแทนแก่จ าเลยท่ีติดต่อซ้ือสินคา้
กบับริษทั เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมส่งหลกัฐานส าเนาใบน าฝากเงินเขา้บญัชีของจ าเลยท่ีธนาคาร ก. 
สาขา ศ. บริษทั ส. จ ากดั ไดโ้อนเงิน ๙,000 บาท เขา้บญัชีของจ าเลยท่ีธนาคาร ก. สาขา ศ. หลงัจากท่ี
เทศบาลต าบล ห. มีการจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน และเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษทัผูข้ายเป็นระยะเวลาไม่
นาน และบริเวณส่วนล่างของเอกสารการโอนเงินมีรายละเอียดว่าเป็นการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่
เทศบาลต าบล ห ขอ้เท็จจริงจึงฟังไดว้่าในการจดัซ้ือวสัดุส่ือการเรียนการสอนของเทศบาลต าบล ห. 
บริษทั ส. จ ากดั ผูข้ายไดจ่้ายค่าตอบแหนให้แก่จ าเลยเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท จ าเลยปฏิบติัหน้าท่ีรักษา
ราชการหัวหน้าส่วนการศึกษามีหน้าท่ีรับผิดขอบงานทางดา้นการศึกษาของเทศบาลต าบล ห. เป็นเจา้
พนกังานมีหนา้ท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้ง จ าเลยเป็นผูข้ออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่ือการเรียนการสอน เป็นผูติ้ดต่อ
ซ้ือสินคา้กบับริษทัผูข้าย และไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ การจดัซ้ือวสัดุส่ือการ
เรียนการสอนตงักล่าวจ าเลยไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทั ส. จ ากดั ผูข้าย



จึงเป็นการแสงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบตวัยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น และเป็นความผิด
ฐานเป็นเจา้พนกังาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น
โดยมิชอบเพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบดว้ย
หนา้ท่ีตามฟ้องโจทก ์และเม่ือการกระท าของจ าเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 
ซ่ึงเป็นบทเฉพาะแลว้จึงไม่จ าตอ้งปรับบทตามมาตรา 157 ซ่ึงเป็นบททัว่ไปอีก



มาตรา 162 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน มีหนา้ท่ีท าเอกสาร รับเอกสารหรือกรอก
ขอ้ความลงในเอกสาร  กระท าการดงัต่อไปน้ีในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี

(1) รับรองเป็นหลกัฐานว่า ตนไดก้ระท าการอยา่งใดข้ึนหรือว่า
การอยา่งใดไดก้ระท าต่อหนา้ตนอนัเป็นความเทจ็ 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนส่ี
พนับาท     

ฎีกา 5575-5582/2554
คณะกรรมการควบคุมงานและกรรมการตรวจการจา้ง มีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน

การตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและขอ้ก าหนดในสัญญาจา้ง
แต่ละโครงการ เม่ืองานในแต่ละโครงการ ท าไม่เสร็จครบถว้นตามสัญญา กลบัลง
ลายมือช่ือในใบควบคุมงานและเอกสารการตรวจการจ้างเป็นเท็จว่ามีการท างาน
ถูกตอ้งครบถว้นตามสญัญา การกระท าดงักล่าวเป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 157 และ
มาตรา 162 (1)



กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั                 
ความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี



เดมินั้น ความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีมีหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ีคือ
๑. ในกรณีเจา้หน้าท่ีกระท าละเมิดในหน้าท่ีหรือในทางการท่ีจา้ง ผู ้เสียหายมีสิทธิ

ฟ้องเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานของรัฐให้รับผิดร่วมกนั เม่ือหน่วยงานชดใชค่้าสินไหม
ทดแทนแก่ผูเ้สียหายแล้ว ก็มีสิทธิไถ่เบ้ียกบัเจ้าหน้าท่ีเต็มจ านวนนั้น (มาตรา ๗๖,     
มารตรา ๔๒๕ และมาตรา ๔๒๖ แห่ง ป.พ.พ.) คือ ในท่ีสุดแลว้ เจา้หนา้ท่ียงัคงตอ้งรับ
ผดิเป็นการส่วนตวัในผลแห่งละเมิดนั้น
๒. ในกรณีเจ้าหน้าท่ีหลายคนร่วมกันท าละเมิดในการกระท าในหน้าท่ีหรือใน

ทางการท่ีจา้งเจา้หน้าท่ีทั้งหมดตอ้งรับผิดอย่างลูกหน้ีร่วม (หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ
เรียกใหแ้ต่ละคนชดใชเ้ตม็จ านวน) โดยไม่ไดแ้ยกส่วนความรับผดิของแต่ละคน



ตวัอย่าง นายวิชยั ด ารงต าแหน่งเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดันนทบุรีไดอ้อกใบแทน
โฉนดให้แก่ผูท่ี้ไม่ใช่เจา้ของโฉนค (ใบแทนโฉนคออกให้แก่เจา้ของโฉนดเม่ือโฉนด
ฉบบัเดิมสูญหายหรือถูกท าลาย) และต่อมาไดมี้การน าใบแทนโฉนดไปจ านองไวก้บั
ผูเ้สียหาย ต่อมาศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษา ใหก้รมท่ีดินกบัพวกชดใชเ้งินใหแ้ก่ผูเ้สียหาย
เป็นจ านวนเงิน ๑6 ลา้นบาทเศษ หลงัจากมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแลว้ กรมท่ีดินได้
แต่งตั้งกรรมการสอบสวนหาตวัผูรั้บผิดทางแพ่งและในท่ีดินเห็นวา่ นายวิชยั กบัพวก
รวม ๔ คน ตอ้งรับผิดชดใช้เงินคืนให้กับกรมท่ีดินเต็มตามจ านวนท่ีกรมท่ีดินตอ้ง
ชดใชใ้หก้บัผูเ้สียหาย แต่บุคคลทั้งส่ีไม่ยอมชดใชค่้าเสียหายใหก้บักรมท่ีดิน กรมท่ีดิน
จึงฟ้องไล่เบ้ียบุคคลทั้งส่ี ซ่ึงศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้นายวชิยักบัพวกรวม ๔ คน 
ตอ้งรับผิดร่วมกนัชดใชเ้งินจ านวน ๑๖ ลา้นบาทเศษ คืนแก่กรมท่ีดิน จากค าพิพากษา
ของศาลฎีกาลงักล่าว ทุกคนตอ้งรับผดิในจ านวนเงิน ๑๖ ลา้นบาทเศษต่อกรมท่ีดิน



ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ก่ียวกบัความรับผิด
ทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี

๑. เจา้หนา้ท่ีของรัฐบางคนเกิดความกลวัไม่กลา้สั่งการ เน่ืองจากกลวัตอ้งรับผิด
ในทางละเมิดเป็นส่วนตวั ดงันั้น ก่อนจะตดัสินใจสัง่การในเร่ืองใดกม็กัจะโยนเร่ืองไป
ให้คณะกรรมการท่ีตนแต่งตั้งพิจารณาก่อน หรือในบางกรณีใช้วิธีการหารือไปยงั
หน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงการท่ีตอ้งรับผิดอนัเกิดจากการสั่งการของคน เป็นตน้ 
ซ่ึงการท าเช่นน้ีท าให้การตดัสินใจเกิดความล่าชา้เป็นผลเสียแก่การด าเนินงานของรัฐ 
โดยรวม

ตวัอยา่ง มีหลกัอยูว่า่ หากผูรั้บจา้งส่งมอบงานล่าชา้ ก็จะถูกผูว้า่จา้งคือหน่วยงาน
เรียกค่าปรับ ในเร่ืองน้ีน ้ าท่วมสถานท่ีก่อสร้าง ผูรั้บจา้งจึงยืน่ขอขยายระยะเวลาการ
ก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีก จ านวน ๒๕๐ วนั หากเจา้หนา้ท่ีอนุญาตให้ขยายตามท่ี
ขอ



ต่อมาส านกังานตรวจเงินแผน่ดินเห็นวา่ ไม่มีเหตุท่ีจะต่ออายสุญัญาจา้งเพราะผูรั้บจา้งรู้ล่วงหนา้อยูแ่ลว้
ว่าช่วงท่ีก่อสร้างเป็นเดือนท่ีฝนตกเป็นประจ าอยู่แลว้ การท่ีเจา้หน้าท่ีอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการ
ก่อสร้างออกไป ท าให้ทางราชการเสียหายท่ีเป็นเงินค่าปรับอนัเน่ืองมาจากผูรั้บจา้งส่งมอบงานเกิน
ระยะเวลาตามสญัญาจา้งท่ีเรียกวา่ส่งมอบงานล่าชา้ เจา้หนา้ท่ีกต็อ้งรับผดิชดใชเ้งินให้กบัหน่วยงานของ
รัฐเม่ือมีตวัอย่างเช่นน้ีเกิดข้ึนมาแล้ว ในเวลาต่อมาจึงท าให้เจ้าหน้าท่ีไม่กลา้ตดัสินใจโดยล าพงัอีก        
จะท าอย่างไรดี ก็ตอ้งใชว้ิธีการหารือไปยงัส านกันายกรัฐมนตรีซ่ึงในเวลานั้นรับผดิชอบดูแลปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการบงักบัใชร้ะเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงปัจจุบนัก็อาจจะ
หารือไปยงักรมบญัชีกลางคามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อย่างน้ีเป็นตน้ ซ่ึงผลท่ีตามมาท าให้การตดัสินใจเพ่ือพิจารณาค าขอของผูรั้บจา้งล่าชา้ออกไปส่งผลให้
การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเส่ือมประสิทธิภาพในสายตาของประชาชนได้



๒. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีกลา้ตดัสินใจสั่งการหรือกระท าการบางอย่างในหน้าท่ี แต่มนั
เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐท่ีเรียกวา่กระท าละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐ แมว้า่การสั่งการหรือการกระท าดงักล่าวเกิดจากการประมาทเลินเล่อ แต่ก็เป็น
เพียงการประมาทเลินเล่ออยา่งธรรมดา เม่ือตอ้งรับผิดเต็มตามจ านวนความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนยอ่มก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่เจา้หนา้ท่ี

ค  าวา่ "ประมาทเลินเล่อ" หมายถึง การกระท าโดยขาดความระมดัระวงัท่ีบุคคล
ในภาวะเช่นนั้นพึงมีตามวิสัยและพฤติการณ์ หรือผูก้ระท าอาจใชค้วามระมดัระวงัเช่น
วา่นั้นได ้แต่หาไดใ้ชใ้หเ้พียงพอไม่



เช่น เม่ือใกลค้รบก าหนดวนัยื่นเสียภาษีเงินได ้จะมีผูม้ายื่นเสียภาษีเป็น
จ านวนมาก เจา้หนา้ท่ีสรรพากรตรวจแบบภาษีและรับเงิน ปรากฏวา่เงิน
ขาดหายไปจ านวนหน่ึง การกระท าของเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวถือวา่ปราศจาก
ความระมดัระวงัในการตรวจนบัเงินจากผูเ้สียภาษี ถือวา่เป็นการกระท า
โดยประมาทเลินเล่อและเป็นการกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ กรณี
น้ีถือไดว้า่เป็นการประมาทเลินเล่อธรรมดา เพราะเม่ือมีคนมายื่นเสียภาษี
มากยอ่มนบัเงินผดิพลาดไดเ้ป็นธรรมดา 

แต่เจ้าหน้าท่ีสรรพากรผูน้ั้ นก็ต้องรับผิดเต็มตามจ านวนเงินท่ีขาด
หายไป ซ่ึงยอ่มไม่เป็นธรรมแก่เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้น



การแก้ไขปัญหา ไดมี้การตราพระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของ
เจ้าหน้า ท่ี  พ .ศ .  ๒๕๓๙ เพื่อจ  ากัดความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า ท่ีโดย
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีสาระส าคญัวา่

1. ใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งรับผดิทางละเมิดกแ็ต่เฉพาะกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีท าละเมิด
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงเท่านั้น

ค าว่า"ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง" หมายถึง มิได้ใช้ความระมดัระวังเอา
เสียเลย ซ่ึงถา้หากใช้ความระมดัระวงัแมเ้พียงเล็กน้อยก็อาจป้องกนัไม่ให้เกิดความ
เสียหายได ้(การกระท าท่ีขาดความระมดัระวงัท่ีเบ่ียงเบนเกินกวา่มาตรฐานอยา่งมาก)

ตวัอย่าง  - ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูค้วบคุมงาน แต่ไม่ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีควบคุมงาน 
ถือว่ากระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงตอ้งรับผิดต่อทางราชการ ในความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน ตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง ประกอบกบั มาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.ความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี           
อ.๒๖๗/๒๕๕๐)
















