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พระราชบัญญัติ  
ความผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี  

พ.ศ. 2539 
------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ให�ไว� ณ วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2539  

เป�นป�ท่ี 51 ในรัชกาลป!จจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�า ฯ ให�ประกาศว1า โดยท่ี

สมควรมีกฎหมายว1าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�
โดยคําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา ดังต1อไปนี้ 

มาตรา 1   พระราชบัญญัตินี้เรียกว1า "พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. 2539"  
มาตรา 2    พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต1วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป�นต�นไป 
[รก.2539/60ก/25/14 พฤศจิกายน 2539]  
มาตรา 3   บรรดากฎหมาย กฎ และข�อบังคับใด ๆ ในส1วนท่ีมีบัญญัติไว�แล�วในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัด

หรือแย�งกับบทแห1งพระราชบัญญัตินี้ ให�ใช� พระราชบัญญัตินี้แทน  
มาตรา 4    ในพระราชบัญญัตินี้ 
"เจ�าหน�าท่ี" หมายความว1า ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง หรือผู�ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม1ว1าจะเป�น 

การแต1งต้ังใน ฐานะเป�นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
"หน1วยงานของรัฐ" หมายความว1า กระทรวง ทบวง กรม หรือส1วนราชการท่ีเรียกชื่ออย1างอ่ืนและมีฐานะ

เป�นกรม ราชการส1วนภูมิภาค ราชการส1วนท�องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
ให�หมายความรวมถึงหน1วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให�เป�นหน1วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด�วย  
 มาตรา 5    หน1วยงานของรัฐต�องรับผิดต1อผู�เสียหายในผลแห1งละเมิดท่ีเจ�าหน�าท่ีของตนได�กระทําในการ
ปฏิบัติหน�าท่ี ในกรณีนี้ผู�เสียหายอาจฟLองหน1วยงานของรัฐดังกล1าวได�โดยตรง แต1จะฟLองเจ�าหน�าท่ีไม1ได� 
 ถ�าการละเมิดเกิดจากเจ�าหน�าท่ีซ่ึงไม1ได�สังกัดหน1วยงานของรัฐแห1งใดให�ถือว1ากระทรวงการคลังเป�น
หน1วยงานของรัฐท่ีต�องรับผิดตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา 6    ถ�าการกระทําละเมิดของเจ�าหน�าท่ีมิใช1การกระทํา ในการปฏิบัติหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ีต�องรับผิด 
ในการนั้นเป�นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู�เสียหายอาจฟLองเจ�าหน�าท่ีได�โดยตรง แต1จะฟLองหน1วยงานของรัฐไม1ได�  
 มาตรา 7    ในคดีท่ีผู�เสียหายฟLองหน1วยงานของรัฐ ถ�าหน1วยงานของรัฐเห็นว1าเป�นเรื่องท่ีเจ�าหน�าท่ีต�อง 
รับผิดหรือต�องร1วมรับผิด หรือในคดีท่ีผู�เสียหายฟLองเจ�าหน�าท่ี ถ�าเจ�าหน�าท่ีเห็นว1าเป�นเรื่องท่ีหน1วยงานของรัฐต�อง 
รับผิดหรือต�องร1วมรับผิด หน1วยงานของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีดังกล1าว มีสิทธิขอให�ศาลท่ีพิจารณาคดีนั้นอยู1เรียกเจ�าหน�าท่ีหรือ
หน1วยงานของรัฐ แล�วแต1กรณีเข�ามาเป�นคู1ความในคดี 
 ถ�าศาลพิพากษายกฟLองเพราะเหตุท่ีหน1วยงานของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีถูกฟLองมิใช1ผู�ต�องรับผิด ให�ขยาย 
อายุความ ฟLองร�องผู�ท่ีต�องรับผิดซ่ึงมิได�ถูกเรียกเข�ามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแต1วันท่ีคําพิพากษานั้นถึงท่ีสุด  
 มาตรา 8    ในกรณีท่ีหน1วยงานของรัฐต�องรับผิดใช�ค1าสินไหม ทดแทนแก1ผู�เสียหายเพ่ือการละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 
ให�หน1วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให�เจ�าหน�าท่ีผู�ทําละเมิดชดใช�ค1าสินไหมทดแทน ดังกล1าวแก1หน1วยงานของรัฐได� ถ�า
เจ�าหน�าท่ีได�กระทําการนั้นไปด�วยความจงใจหรือประมาทเลินเล1ออย1างร�ายแรง 
 สิทธิเรียกให�ชดใช�ค1าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได�เพียงใดให�คํานึงถึงระดับความร�ายแรงแห1ง 
การกระทําและ ความเป�นธรรมในแต1ละกรณีเป�นเกณฑPโดยมิต�องให�ใช�เต็มจํานวนของความเสียหายก็ได� 
 ถ�าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร1องของหน1วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานส1วนรวม 
ให�หักส1วนแห1งความรับผิดดังกล1าวออกด�วย 
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 ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจ�าหน�าท่ีหลายคน มิให�นําหลักเรื่องลูกหนี้ร1วมมาใช�บังคับและเจ�าหน�าท่ีแต1ละคน
ต�องรับผิดใช�ค1าสินไหมทดแทนเฉพาะส1วนของตนเท1านั้น  

มาตรา 9    ถ�าหน1วยงานของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ี ได�ใช�ค1าสินไหมทดแทนแก1ผู�เสียหาย สิทธิท่ีจะเรียกให� 
อีกฝRายหนึ่งชดใช�ค1าสินไหมทดแทนแก1ตนให�มีกําหนดอายุความหนึ่งป�นับแต1วันท่ีหน1วยงานของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีได�ใช� 
ค1าสินไหมทดแทนนั้นแก1ผู�เสียหาย  
 มาตรา 10    ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีเป�นผู�กระทําละเมิดต1อ หน1วยงานของรัฐไม1ว1าจะเป�นหน1วยงานของรัฐท่ี 
ผู�นั้นอยู1ในสังกัดหรือไม1 ถ�าเป�นการกระทําในการปฏิบัติหน�าท่ีการเรียกร�อง ค1าสินไหมทดแทนจากเจ�าหน�าท่ีให�นํา
บทบัญญัติมาตรา 8 มาใช�บังคับโดยอนุโลม แต1ถ�ามิใช1การกระทําในการปฏิบัติหน�าท่ีให�บังคับตามบทบัญญัติแห1งประมวล
กฎหมายแพ1งและพาณิชยP 
 สิทธิเรียกร�องค1าสินไหมทดแทนจากเจ�าหน�าท่ีท้ังสองประการตามวรรคหนึ่ง ให�มีกําหนดอายุความสองป�นับ
แต1วันท่ี หน1วยงานของรัฐรู�ถึงการละเมิดและรู�ตัวเจ�าหน�าท่ี ผู�จะพึงต�องใช�ค1าสินไหมทดแทน และกรณีท่ีหน1วยงานของรัฐ 
เห็นว1า เจ�าหน�า ท่ีผู�นั้นไม1ต�องรับผิด แต1กระทรวงการคลังตรวจสอบแล�วเห็นว1าต�องรับผิด ให�สิทธิ เรียกร�อง 
ค1าสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งป�นับแต1วันท่ีหน1วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  
 มาตรา 11    ในกรณีท่ีผู�เสียหายเห็นว1า หน1วยงานของรัฐ ต�องรับผิดตามมาตรา 5 ผู�เสียหายจะยื่นคําขอ
ต1อหน1วยงานของรัฐให�พิจารณาชดใช�ค1าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหาย ท่ีเกิดแก1ตนก็ได� ในการนี้หน1วยงานของรัฐ
ต�องออกใบรับคําขอให�ไว�เป�นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไม1ชักช�า เม่ือหน1วยงานของรัฐมีคําสั่งเช1นใดแล�ว 
หากผู�เสียหายยังไม1พอใจในผลการวินิจฉัยของหน1วยงานของรัฐก็ให�มีสิทธิร�องทุกขP ต1อคณะกรรมการวินิจฉัยร�องทุกขPตาม
กฎหมายว1าด�วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได�ภายในเก�าสิบวันนับแต1วันท่ีตนได�รับแจ�ง ผลการวินิจฉัย 
วรรค 2 ให�หน1วยงานของรัฐพิจารณาคําขอท่ีได�รับตามวรรคหนึ่งให�แล�วเสร็จภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวัน หากเรื่องใด
ไม1อาจ พิจารณาได�ทันในกําหนดนั้นจะต�องรายงานป!ญหาและอุปสรรคให�รัฐมนตรีเจ�าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแล
หน1วยงานของรัฐแห1งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได� แต1รัฐมนตรีดังกล1าวจะพิจารณาอนุมัติให�ขยาย
ระยะเวลาให� อีกได�ไม1เกินหนึ่งร�อยแปดสิบวัน  

มาตรา 12    ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีต�องชดใช�ค1าสินไหม ทดแทนท่ีหน1วยงานของรัฐได�ใช�ให�แก1ผู�เสียหายตาม
มาตรา 8 หรือในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีต�องใช�ค1าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ�าหน�าท่ี ผู�นั้นได�กระทําละเมิดต1อหน1วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ให�หน1วยงานของรัฐท่ีเสียหายมีอํานาจ ออกคําสั่งเรียกให�เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นชําระเงิน
ดังกล1าวภายในเวลาท่ีกําหนด  

มาตรา 13    ให�คณะรัฐมนตรีจัดให�มีระเบียบเพ่ือให� เจ�าหน�าท่ีซ่ึงต�องรับผิดตามมาตรา 8 และมาตรา 10 
สามารถผ1อนชําระเงินท่ีจะต�องรับผิดนั้นได�โดยคํานึงถึงรายได� ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณPแห1ง
กรณีประกอบด�วย  

มาตรา 14   เม่ือได�มีการจัดต้ังศาลปกครองข้ึนแล�ว สิทธิร�องทุกขPต1อคณะกรรมการวินิจฉัยร�องทุกขPตาม
มาตรา 11 ให�ถือว1าเป�นสิทธิฟLองคดีต1อศาลปกครอง  

มาตรา 15    ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

   

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ  
บรรหาร ศิลปอาชา  

นายกรัฐมนตรี 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 

พ.ศ. 2539 

 

          โดยที่ได	มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ	าหน	าที่ พ.ศ. 2539 ขึ้น และกฎหมาย
ดังกล+าวมีหลักการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ	าหน	าที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
ความรับผิดทางแพ+งที่ทางราชการถือปฏิบัติในป2จจุบัน โดยได	แยกความรับผิดทางละเมิดของเจ	าหน	าที่ออกเป4น
เหตุที่เนื่องมาจากการปฏิบัติหน	าที่และที่ไม+ใช+การปฏิบัติหน	าที่ โดยเมื่อมีความเสียหายเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน	าที่นั้น หน+วยงานของรัฐจะต	องรับภาระชดใช	ค+าเสียหายไปก+อน ส+วนเจ	าหน	าที่ของรัฐจะรับผิดชดใช	ค+าเสียหาย
ต+อหน+วยงานของรัฐเพียงใดนั้น ให	ไปไล+เบี้ยต+อไปในภายหลัง โดยจะยึดหลักว+าจะเรียกเอาแก+เจ	าหน	าที่ของรัฐ
เฉพาะกรณีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล+ออย+างร	ายแรงเท+านั้น  นอกจากนี้ ในกรณีที่
เจ	าหน	าที่ของรัฐต	องรับผิดชดใช	ค+าเสียหายให	เจ	าหน	าที่ของรัฐสามารถผ+อนชําระค+าสินไหมทดแทนได	โดย
คํานึงถึงรายได	 ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ<แห+งกรณีประกอบด	วยสําหรับความ
เสียหายที่เกิดจากการที่ไม+ใช+การปฏิบัติหน	าที่ เจ	าหน	าที่ของรัฐจะต	องถูกฟ?องและชดใช	ค+าสินไหมทดแทนเป4นการ
ส+วนตัวโดยไม+เกี่ยวกับทางราชการสมควรวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ<การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ	าหน	าที่ให	เหมาะสมและสอดคล	องกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ	าหน	าที่  
พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีจึงมีมตใิห	วางระเบียบไว	 ดังต+อไปนี้ 

          ข	อ 1  ระเบียบนี้เรียกว+า ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว+าด	วยหลักเกณฑ<การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด 

ทางละเมิดของเจ	าหน	าที่ พ.ศ. 2539 

          ข	อ 2(1) ระเบียบนี้ให	ใช	บังคับตั้งแต+วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป4นต	นไป 

(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2539) 

          ข	อ 3  ให	ยกเลิก 

          (1) ระเบียบความรับผิดชอบของข	าราชการในทางแพ+ง ซึ่งออกตามมติคณะรัฐมนตรี โดยหนังสือสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด+วน ที่ นว 155/2503 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2503 

          (2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 13582,13583 (บคร)./2504 ลงวันที่ 24 เมษายน 2504 

          (3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0508/6466 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2509 

          (4) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0508/10283 ลงวันที่ 5 เมษายน 2516 
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          (5) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0508/ว.27274 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2525 

          (6) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/21738 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2528 

          (7) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0514/2302 ลงวันที่ 16 เมษายน 2529 

          (8) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/12461 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2530 

          (9) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/52333 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2530 

         (10) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0514/5975 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2530 

         (11) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/23228 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 

         (12) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/63119 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2531 

          บรรดาระเบียบ ข	อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดในส+วนที่กําหนดไว	แล	วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ

แย	งกับระเบียบนี้ ให	ใช	ระเบียบนี้แทน 

          ข	อ 4  ในระเบียบนี้ 

          เจ	าหน	าที่ หมายความว+า ข	าราชการ พนักงาน ลูกจ	าง หรือผู	ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม+ว+าจะเป4นการ

แต+งตั้งในฐานะเป4นกรรมการหรือฐานะอื่นใดบรรดาซึ่งได	รับแต+งตั้งหรือถูกส่ังให	ปฏิบัติงานให	แก+หน+วยงานของรัฐ 

          คณะกรรมการ หมายความว+า คณะกรรมการสอบข	อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

          ผู	แต+งตั้ง หมายความว+า ผู	แต+งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

          ความเสียหาย หมายความว+า ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอย+างใด ๆ แต+ไม+รวมถึงการออกคําส่ัง

หรือกฎ 

          ข	อ 5  ให	นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 

กรณีเจ�าหน�าท่ีกระทําละเมิดต�อหน�วยงานของรัฐ 

 

          ข	อ 6  ในหมวดนี้ 

          หน+วยงานของรัฐ หมายความว+า กระทรวง ทบวง กรม หรือ ส+วนราชการที่เรียกช่ืออย+างอื่นและมีฐานะ
เป4นกรม ราชการส+วนภูมิภาค ราชการส+วนท	องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช

กฤษฎีกาหรือหน+วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว+าด	วยความรับผิดทางละเมิดของเจ	าหน	าที่ 
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          ข	อ 7  เมื่อเกิดความเสียหายแก+หน+วยงานของรัฐ ให	เจ	าหน	าที่ที่เกี่ยวข	องแจ	งต+อผู	บังคับบัญชาโดยไม+

ชักช	า และให	มีการรายงานตามลําดับช้ันถึงหัวหน	าหน+วยงานของรัฐแห+งนั้น 

          ข	อ 8  เมื่อเกิดความเสียหายแก+หน+วยงานของรัฐแห+งใด และหัวหน	าหน+วยงานของรัฐแห+งนั้นมีเหตุอันควร
เช่ือว+าเกิดจากการกระทําของเจ	าหน	าที่ของหน+วยงานของรัฐแห+งนั้น ให	หัวหน	าหน+วยงานของรัฐดังกล+าวแต+งตั้ง
คณะกรรมการสอบข	อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่งโดยไม+ชักช	า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็น

เกี่ยวกับผู	ต	องรับผิดและจํานวนค+าสินไหมทดแทนที่ผู	นั้นต	องชดใช	 

          คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให	มีจํานวนไม+เกินห	าคน โดยแต+งตั้งจากเจ	าหน	าที่ของหน+วยงานของรัฐแห+ง

นั้นหรือหน+วยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร 

          กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดว+าในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค+าความเสียหายตั้งแต+

จํานวนเท+าใด จะให	มีผู	แทนของหน+วยงานของรัฐหน+วยงานใดเข	าร+วมเป4นกรรมการด	วยก็ได	 

          ในการแต+งตั้งคณะกรรมการ ให	กําหนดเวลาแล	วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว	ด	วย 

          ข	อ 9  ถ	าเจ	าหน	าที่ของหน+วยงานของรัฐแห+งหนึ่งทําให	เกิดความเสียหายแก+หน+วยงานของรัฐอีกแห+งหนึ่ง 
ให	เจ	าหน	าที่ผู	ทําให	เกิดความเสียหายแจ	งต+อผู	บังคับบัญชาและให	มีการรายงานตามลําดับช้ันจนถึงหัวหน	า

หน+วยงานของรัฐที่ตนสังกัด เว	นแต+ 

          (1) ถ	าเจ	าหน	าที่ผู	ทําให	เกิดความเสียหายเป4นรัฐมนตรี ให	แจ	งต+อนายกรัฐมนตรี 

          (2) ถ	าเจ	าหน	าที่ผู	ทําให	เกิดความเสียหายเป4นกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานในหน+วยงานของรัฐแห+งใด 

ให	แจ	งต+อหัวหน	าหน+วยงานของรัฐแห+งนั้น 

          (3) ถ	าเจ	าหน	าที่ผู	ทําให	เกิดความเสียหายเป4นผู	ซึ่งไม+ได	สังกัดหน+วยงานของรัฐแห+งใด ให	แจ	งต+อ
กระทรวงการคลัง 

          (4) ถ	าเจ	าหน	าที่ผู	ทําให	เกิดความเสียหายเป4นผู	ซึ่งไม+มีผู	บังคับบัญชาและมิใช+ผู	ปฏิบัติงานในราชการส+วน
ท	องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน+วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมาย
ว+าด	วยความรับผิดทางละเมิดของเจ	าหน	าที่ ให	แจ	งต+อผู	มีอํานาจกํากับดูแล ผู	แต+งตั้งตน หรือผู	ซึ่งส่ังให	ตน

ปฏิบัติงานให	แก+หน+วยงานของรัฐ 

          ข	อ 10  ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นตามข	อ 9 ให	หัวหน	าหน+วยงานของรัฐที่ได	รับความเสียหายและ 
หัวหน	าหน+วยงานของรัฐที่เจ	าหน	าที่ผู	นั้นสังกัดหรือผู	ซึ่งระเบียบนี้กําหนดให	เป4นผู	รับแจ	งตามข	อ 9 (1) (2) (3) 

หรือ (4) แล	วแต+กรณี มีอํานาจร+วมกันแต+งตั้งคณะกรรมการ 

          ข	อ 11  ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก+หน+วยงานของรัฐมากกว+าหนึ่งแห+ง และหรือความเสียหายเกิดจาก
ผลการกระทําของเจ	าหน	าที่หลายหน+วยงาน ให	ผู	มีอํานาจแต+งตั้งคณะกรรมการตามข	อ 8 หรือข	อ 10 บรรดาที่

เกี่ยวข	อง แล	วแต+กรณี ร+วมกันแต+งตั้งคณะกรรมการ 
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          ข	อ 12  ถ	าผู	มีอํานาจแต+งตั้งคณะกรรมการตามข	อ 8 ข	อ 10 หรือข	อ 11 ไม+ดําเนินการแต+งตั้ง
คณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแต+งตั้งกรรมการโดยไม+เหมาะสม ให	ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือ
รัฐมนตรีซึ่งเป4นผู	บังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล+าวมีอํานาจแต+งตั้ง

คณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู	มีอํานาจแต+งตั้งนั้นได	ตามที่เห็นสมควร 

          ข	อ 13  ในการประชุมคณะกรรมการต	องมีกรรมการมาประชุมไม+น	อยกว+ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป4นองค<ประชุม ถ	าประธานกรรมการไม+อยู+ในที่ประชุมหรือไม+สามารถปฏิบัติหน	าที่ได	 ให	กรรมการที่มา

ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทําหน	าที่แทน 

          มติที่ประชุมให	ถือเสียงข	างมาก กรรมการที่ไม+เห็นด	วยกับมติที่ประชุมอาจทําความเห็นแย	งมติที่ประชุม

รวมไว	ในความเห็นของคณะกรรมการได	 

          ข	อ 14  ในการปฏิบัติหน	าที่ ให	คณะกรรมการมีอํานาจหน	าที่พิจารณาข	อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทํา
ละเมิด โดยตรวจสอบข	อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข	อง รับฟ2งพยานบุคคล หรือพยาน

ผู	เช่ียวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ 

          กระทรวงการคลังอาจกําหนดแนวทางการสอบข	อเท็จจริง การทําบันทึก และการรายงานผล เพื่อเป4น
แนวทางปฏิบัติเป4นการทั่วไปได	 

          ข	อ 15  คณะกรรมการต	องให	โอกาสแก+เจ	าหน	าที่ที่เกี่ยวข	องหรือผู	เสียหายได	ช้ีแจงข	อเท็จจริงและโต	แย	ง

แสดงพยานหลักฐานของตนอย+างเพียงพอและเป4นธรรม 

          ข	อ 16  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล	ว ให	เสนอความเห็นไปยังผู	แต+งตั้ง ถ	าผู	แต+งตั้งขอให	ทบทวน

หรือสอบสวนเพิ่มเติม ให	คณะกรรมการรีบดําเนินการให	เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู	แต+งตั้งกําหนด 

          ความเห็นของคณะกรรมการต	องมีข	อเท็จจริงและข	อกฎหมายที่แจ	งชัดและต	องมีพยานหลักฐานที่

สนับสนุนประกอบด	วย 

          ความเห็นของคณะกรรมการไม+ผูกมัดผู	แต+งตั้งหรือรัฐที่จะมีความเห็นเป4นอย+างอื่น 

          ข	อ 17  เมื่อผู	แต+งตั้งได	รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล	วให	วินิจฉัยส่ังการว+ามีผู	รับผิดชดใช	ค+า

สินไหมทดแทนหรือไม+ และเป4นจํานวนเท+าใดแต+ยังมิต	องแจ	งการส่ังการให	ผู	ที่เกี่ยวข	องทราบ 

          ให	ผู	แต+งตั้งส+งสํานวนภายในเจ็ดวันนับแต+วันวินิจฉัยส่ังการให	กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เว	นแต+เป4น

เรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดว+าไม+ต	องรายงานให	กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

          ให	กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม+ชักช	า และให	มีอํานาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข	อง ในกรณีที่

เห็นสมควรจะให	บุคคลใดส+งพยานหลักฐานหรือมาให	ถ	อยคําเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได	 
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          ในระหว+างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให	ผู	แต+งตั้งส่ังการให	ตระเตรียมเรื่องให	พร	อมสําหรับการ
ออกคําส่ังให	เจ	าหน	าที่ชําระค+าสินไหมทดแทนหรือดําเนินการฟ?องคดีเพื่อมิให	ขาดอายุความสองปOนับจากวันที่ผู	

แต+งตั้งวินิจฉัยส่ังการ 

          ให	กระทรวงการคลังพิจารณาให	แล	วเสร็จก+อนอายุความสองปOสิ้นสุดไม+น	อยกว+าหกเดือน ถ	า
กระทรวงการคลังไม+แจ	งผลการตรวจสอบให	ทราบภายในกําหนดเวลาดังกล+าว ให	ผู	แต+งตั้งมีคําส่ังตามที่
เห็นสมควรและแจ	งให	ผู	ที่เกี่ยวข	องทราบ เว	นแต+ในกรณีหน+วยงานของรัฐนั้นเป4นราชการส+วนท	องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน+วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว+าด	วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ	าหน	าที่ ให	กระทรวงการคลังพิจารณาให	แล	วเสร็จก+อนอายุความสองปOสิ้นสุดไม+น	อยกว+าหนึ่งปO 
ถ	ากระทรวงการคลังไม+แจ	งผลการตรวจสอบให	ทราบภายในกําหนดเวลาดังกล+าว ให	ผู	แต+งตั้งมีคําส่ังตามที่

เห็นสมควรและแจ	งให	ผู	ที่เกี่ยวข	องทราบ 

          ข	อ  18  เมื่ อกระทรวงการคลังพิจารณาเส ร็จแล	ว  ให	 ผู	 แต+ ง ตั้ งมีคํ า ส่ังตามความเ ห็นของ
กระทรวงการคลัง และแจ	งคําส่ังนั้นให	ผู	ที่เกี่ยวข	องทราบ แต+ในกรณีที่หน+วยงานของรัฐที่เสียหายเป4นราชการส+วน
ท	องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน+วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว+า
ด	วยความรับผิดทางละเมิดของเจ	าหน	าที่ ให	ผู	บังคับบัญชาหรือผู	กํากับดูแลหรือควบคุมหน+วยงานของรัฐแห+งนั้น

วินิจฉัยส่ังการให	หน+วยงานของรัฐดังกล+าวปฏิบัติตามที่เห็นว+าถูกต	อง 

          ในกรณีที่หน+วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่งส่ังการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ให	ผู	
แต+งตั้งดําเนินการเพื่อออกคําส่ังให	ชําระค+าสินไหมทดแทน หรือฟ?องคดีต+อศาลอย+าให	ขาดอายุความหนึ่งปOนับแต+

วันที่ผู	แต+งตั้งแจ	งคําส่ังให	ผู	รับผิดชดใช	ค+าสินไหมทดแทนทราบ 

          ข	อ 19  การแจ	งคําส่ังให	ผู	ที่เกี่ยวข	องทราบตามข	อ 17 และข	อ 18 ให	แจ	งด	วยว+าผู	นั้นมีสิทธิร	องทุกข<
ต+อคณะกรรมการวินิจฉัยร	องทุกข<และฟ?องคดีต+อศาลได	พร	อมกับแจ	งกําหนดอายุความร	องทุกข<และอายุความ

ฟ?องคดีต+อศาลให	ทราบด	วย 

          ข	อ 20  ในกรณีร+วมกันแต+งตั้งคณะกรรมการตามข	อ 10 หรือข	อ 11 ให	ผู	แต+งตั้งร+วมร+วมกันวินิจฉัยส่ัง
การ และเสนอความเห็นทั้งหมด ไม+ว+าจะเห็นตรงกันหรือไม+ ไปยังกระทรวงการคลัง และเมื่อได	ดําเนินการตามข	อ 
17 และข	อ 18 แล	วถ	าผลในช้ันที่สุดผู	แต+งตั้งร+วมยังมีความเห็นตามข	อ 18 แตกต+างกันจนหาข	อยุติไม+ได	ก็ให	

เสนอเรื่องให	คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยช้ีขาด 

          ข	อ 21  ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให	มี คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ+ง เป4นผู	

พิจารณาให	ความเห็นต+อกระทรวงการคลัง 

          ให	คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด	วยอธิบดีกรมบัญชีกลางเป4นประธานกรรมการ ผู	แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู	แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู	แทนสํานักงานตรวจเงินแผ+นดิน และผู	แทน

กระทรวงการคลังตามจํานวนที่จําเป4นซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต+งตั้ง เป4นกรรมการ 
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          คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ+งอาจแต+งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน	าที่ตามที่

มอบหมายได	 

          ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ+งให	นําความในข	อ 13 มาใช	บังคับโดย

อนุโลม 

          ข	อ 22  ในกรณีที่ความเสียหายเกิดแก+เงิน ให	ใช	เป4นเงินแต+เพียงอย+างเดียว 

          ข	อ 23  ในกรณีที่ความเสียหายมไิด	เกิดแก+เงิน จะดําเนินการดังต+อไปนี้แทนการชําระเงินก็ได	 

          (1) ชดใช	เป4นทรัพย<สินอย+างเดียวกัน โดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และลักษณะเดียวกันกับทรัพย<สินที่
สูญหายหรือเสียหายและใช	งานแทนได	เช+นเดียวกับทรัพย<สินที่สูญหายหรือเสียหาย โดยทําสัญญายินยอมชดใช	

ค+าสินไหมทดแทนเป4นทรัพย<สินดังกล+าว 

          (2) ซ+อมแซมหรือบูรณะทรัพย<สินที่ชํารุดเสียหายให	คงสภาพเดิม โดยทําสัญญาว+าจะจัดการให	ทรัพย<สิน

คงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไม+เกินหกเดือน 

          (3) การชดใช	เป4นทรัพย<สินหรือการซ+อมแซมหรือบูรณะทรัพย<สินที่แตกต+างไปจาก (1) หรือ (2) ต	อง
ไ ด	 รั บ 

ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก+อน 

          การชดใช	ค+าเสียหายเป4นทรัพย<สินหรือการซ+อมแซมหรือบูรณะทรัพย<สินตามวรรคหนึ่ง ให	มีการตรวจรับ

ตามระเบียบว+าด	วยการพัสดุของทางราชการหรือของหน+วยงานของรัฐนั้น ๆ 

          การทําสัญญาตามวรรคหนึ่งต	องจัดให	มีผู	ค้ําประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะให	วางหลักประกันด	วยก็

ได	 

          ข	อ 24  ในกรณีที่เจ	าหน	าที่ผู	รับผิดตาย ให	รีบดําเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม เพื่อให	ได	ข	อยุติ
โดยเร็วและระมัดระวังอย+าให	ขาดอายุความมรดก ในกรณีที่ผู	แต+งตั้งเห็นว+าเจ	าหน	าที่ต	องรับผิดชดใช	ค+าสินไหม
ทดแทนแก+หน+วยงานของรัฐ ให	ส+งเรื่องให	พนักงานอัยการเพื่อฟ?องผู	จัดการมรดกหรือทายาทต+อไป ในกรณีของผู	
แต+งตั้งร+วมถ	ามีความเห็นแตกต+างกันให	ดําเนินการไปพลางก+อนตามความเห็นของผู	แต+งตั้ง สําหรับหน+วยงานของ

รัฐที่เสียหาย และถ	าต+อมามีข	อยุติเป4นประการใดให	แก	ไขเปลี่ยนแปลงการดําเนินการไปตามนั้น 

          ข	อ 25  ในกรณีที่เจ	าหน	าที่ต	องรับผิดและขอผ+อนชําระค+าสินไหมทดแทนไม+ว+าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด  
ให	หน+วยงานของรัฐที่เสียหายกําหนดจํานวนเงินที่ขอผ+อนชําระนั้นตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงรายได	 
ค+าใช	จ+ายในการดํารงชีพตามฐานานุรูปของเจ	าหน	าที่ ความรับผิดชอบที่บุคคลนั้นมีอยู+ตามกฎหมายหรือศีลธรรม

อันดี และพฤติการณ<แห+งกรณีประกอบด	วย 

          ในการให	ผ+อนชําระ ต	องจัดให	มีผู	ค้ําประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะให	วางหลักประกันด	วยก็ได	 
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          ข	อ 26  กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ<เกี่ยวกับการค้ําประกัน การวางหลักประกัน 

หนังสือผ+อนชําระ และสัญญาค้ําประกันก็ได	 

          ข	อ 27  ในกรณีที่เจ	าหน	าที่ต	องชดใช	ค+าสินไหมทดแทน แม	ปรากฏว+าเจ	าหน	าที่ไม+สามารถชําระหนี้ได	 ให	
หน+วยงานของรัฐที่เสียหายพิจารณาผ+อนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ<ที่กระทรวงการคลังกําหนดและ
ต	องไม+ดําเนินคดีล	มละลายแก+ผู	นั้น แต+ถ	าการที่ไม+สามารถชําระหนี้ได	นั้นเกิดจากการประพฤติช่ัวอย+างร	ายแรง
ของเจ	าหน	าที่หรือเจ	าหน	าที่กระทําการใด ๆ อันเป4นการประพฤติช่ัวอย+างร	ายแรงเพื่อให	หน+วยงานของรัฐไม+ได	รับ

ชําระหนี้ครบถ	วนให	หน+วยงานของรัฐที่เสียหายส+งเรื่องให	พนักงานอัยการดําเนินคดีล	มละลาย 

          ข	อ 28  การประนีประนอมยอมความไม+ว+าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดต	องได	รับความเห็นชอบจาก

กระทรวงการคลังก+อน เว	นแต+กระทรวงการคลังจะประกาศกําหนดเป4นอย+างอื่น 

          ข	อ 29  ในกรณีตามข	อ 26 ข	อ 27 หรือข	อ 28 ถ	าเกี่ยวกับหน+วยงานของรัฐที่เป4นราชการส+วนท	องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน+วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว+าด	วย

ความรับผิดทางละเมิดของเจ	าหน	าที่การดําเนินการให	เป4นไปตามระเบียบสําหรับหน+วยงานของรัฐแห+งนั้น 

หมวด 2 

กรณีเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําละเมิดต�อบุคคลภายนอก 

          ข	อ 30  ในหมวดนี้ 

          หน+วยงานของรัฐ หมายความว+า กระทรวง ทบวง กรม หรือส+วนราชการที่เรียกช่ืออย+างอื่นและมีฐานะ

เป4นกรม และราชการส+วนภูมิภาคแต+ไม+รวมถึงราชการส+วนท	องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน+วยงานอื่นของรัฐ 

          ข	อ 31  ในกรณีที่ เจ	าหน	าที่ทําให	เกิดความเสียหายต+อบุคคลภายนอกถ	าเจ	าหน	าที่ ผู	 นั้นเห็นว+า 
ความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องในการที่ตนได	กระทําในการปฏิบัติหน	าที่ ให	เจ	าหน	าที่ผู	นั้นแจ	งต+อผู	บังคับบัญชา 
โดยไม+ชักช	า และให	มีการรายงานตามลําดับช้ันถึงหัวหน	าหน+วยงานของรัฐแห+งนั้น แต+ในกรณีที่เจ	าหน	าที่เป4น
รัฐมนตรีหรือกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานในหน+วยงานของรัฐหรือผู	ซึ่งไม+สังกัดหน+วยงานของรัฐแห+งใดหรือ 
ผู	ซึ่งไม+มีผู	บังคับบัญชา ให	ดําเนินการตามข	อ 9 (1) (2) (3) หรือ (4) และให	นําข	อ 8 ถึงข	อ 20 มาใช	บังคับโดย

อนุโลม 

          ข	อ 32  ในกรณีที่ผู	เสียหายยื่นคําขอให	หน+วยงานของรัฐชดใช	ค+าสินไหมทดแทน ให	หน+วยงานของรัฐที่
เจ	าหน	าที่ผู	นั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เจ	าหน	าที่มิได	สังกัดหน+วยงานใด หรือหน+วยงานของรัฐแห+ง
ใดแห+งหนึ่งในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจ	าหน	าที่หลายหน+วยงาน รับคําขอนั้นและ

ดําเนินการตามระเบียบนี้โดยไม+ชักช	า 
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          ในกรณีที่ผู	เสียหายยื่นคําขอผิดหน+วยงาน ให	หน+วยงานผู	รับคําขอรีบส+งเรื่องไปยังหน+วยงานของรัฐที่เห็น
ว+าเป4นหน+วยงานของรัฐที่จะต	องรับผิดชอบพิจารณาต+อไปและให	แจ	งให	ผู	ยื่นคําขอทราบ กรณีดังกล+าวนี้ให	ถือว+า

หน+วยงานของรัฐได	รับคําขอให	ชดใช	ค+าสินไหมทดแทนนับแต+วันที่ได	รับคําขอที่ส+งมานั้น 

          ข	อ 33  เมื่อได	รับคําขอตามข	อ 32 และหน+วยงานของรัฐที่ได	รับคําขอไว	เห็นว+าเป4นเรื่องที่เกี่ยวกับตน ให	

แต+งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการต+อไปโดยไม+ชักช	า 

          ข	อ 34  ในกรณีที่ต	องชดใช	ค+าสินไหมทดแทนให	แก+ผู	ยื่นคําขอให	หน+วยงานของรัฐที่ต	องชดใช	ค+าสินไหม

ทดแทนปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

          ให	คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัดนับแต+วันกระทําละเมิดในจํานวนเงินที่ต	องชดใช	ค+าสินไหมทดแทน
ให	แก+ผู	ยื่นคําขอจนถึงวันชําระค+าสินไหมทดแทน 

          ข	อ 35  ในกรณีที่ผู	เสียหายฟ?องคดีต+อศาล ให	ผู	มีอํานาจแต+งตั้งตั้งคณะกรรมการโดยไม+ชักช	า เว	นแต+จะ
ได	มีการตั้งคณะกรรมการดังกล+าวไว	แล	ว และให	ประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อเตรียมการต+อสู	คดี

ต+อไป พร	อมทั้งรายงานให	กระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติตามที่ได	รับคําแนะนําจากกระทรวงการคลัง 

          ข	อ 36  ถ	าผู	แต+งตั้งเห็นว+าความเสียหายเกิดจากเจ	าหน	าที่มิได	กระทําในการปฏิบัติหน	าที่ หรือเมื่อได	ฟ2ง
ความเห็นของคณะกรรมการ หรือได	รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแล	ว เห็นว+าความเสียหาย

เกิดจากเจ	าหน	าที่มไิด	กระทําในการปฏิบัติหน	าที่ ให	เรียกเจ	าหน	าที่ผู	นั้นเข	ามาเป4นคู+ความในคดีด	วย 

          ข	อ 37  ถ	าผลการพิจารณาของผู	แต+งตั้งยุติเป4นที่สุดว+า ความเสียหายเกิดจากเจ	าหน	าที่ได	กระทําในการ
ปฏิบัติหน	าที่ จะต	องไม+มีการเรียกเจ	าหน	าที่เข	ามาเป4นคู+ความในคดี แต+ถ	าผู	เสียหายได	ฟ?องเจ	าหน	าที่ต+อศาลก+อน
แล	วหรือมีการเรียกเจ	าหน	าที่เข	ามาเป4นคู+ความในคดีก+อนแล	ว ให	ผู	แต+งตั้งแจ	งผลการพิจารณาให	พนักงานอัยการ
เพื่อแถลงต+อศาล เพื่อให	เจ	าหน	าที่มโีอกาสพ	นจากการเป4นคู+ความในคดี และขอให	พนักงานอัยการช+วยเหลือทางคดีแก+

เจ	าหน	าที่ในระหว+างนั้นด	วย 

          ข	อ 38  ในกรณีหน+วยงานของรัฐต	องรับผิดต+อบุคคลภายนอกในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
หน	าที่ของเจ	าหน	าที่นั้น ความรับผิดของเจ	าหน	าที่จะมีหรือไม+ และเพียงใด เป4นกรณีที่หน+วยงานของรัฐจะ
พิจารณาไล+เบี้ยเอาจากเจ	าหน	าที่ในภายหลัง ซึ่งคณะกรรมการ ผู	แต+งตั้ง และกระทรวงการคลัง แล	วแต+กรณี 
ต	องพิจารณาด	วยว+าจะมีการไล+เบี้ยหรือไม+ หรือจะไล+เบี้ยให	ชดใช	เพียงใด และให	นําข	อ 22 ถึงข	อ 29 มาใช	บังคับ

กับการชดใช	ค+าสินไหมทดแทนที่หน+วยงานของรัฐได	ใช	ให	แก+ผู	เสียหาย โดยอนุโลม 

                         ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 

 

                                   บรรหาร ศิลปอาชา 

                                     นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช	พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจ	าหน	าที่ดําเนินกิจการต+าง ๆ ของ
หน+วยงานของรัฐนั้น หาได	เป4นไปเพื่อประโยชน<อันเป4นการเฉพาะตัวไม+ การปล+อยให	ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ	าหน	าที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน	าที่และเกิดความเสียหายแก+เอกชนเป4นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตาม
ประมวลกฎหมายแพ+งและพาณิชย<จึงเป4นการไม+เหมาะสมก+อให	เกิดความเข	าใจผิดว+า เจ	าหน	าที่จะต	องรับผิดใน
การกระทําต+าง ๆ เป4นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทําให	หน+วยงานของรัฐต	องรีบผิดต+อบุคคลภายนอก
เพียงใดก็จะมีการฟ?องไล+เบี้ยเอาจากเจ	าหน	าที่เต็มจํานวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม+ตั้งใจหรือความ
ผิดพลาดเล็กน	อยในการปฏิบัติหน	าที่ นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้ร+วมในระบบกฎหมายแพ+งมาใช	
บังคับ ให	เจ	าหน	าที่ต	องร+วมรับผิดในการกระทําของเจ	าหน	าที่ผู	อื่นด	วย ซึ่งระบบนั้นมุ+งหมายแต+จะได	เงินครบโดย
ไม+คํานึงถึงความเป4นธรรมที่จะมีต+อแต+ละคน กรณีเป4นการก+อให	เกิดความไม+เป4นธรรมแก+เจ	าหน	าที่และยังเป4น
การบั่นทอนกําลังขวัญในการทํางานของเจ	าหน	าที่ด	วย จนบางครั้งกลายเป4นป2ญหาในการบริหารเพราะเจ	าหน	าที่
ไม+กล	าตัดสินใจดําเนินงานเท+าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก+ตน อนึ่ง การให	คุณให	โทษแก+
เจ	าหน	าที่เพื่อควบคุมการทํางานของเจ	าหน	าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัย
กํากับดูแลอีกส+วนหนึ่งอันเป4นหลักประกันมิให	เจ	าหน	าที่ทําการใด ๆ โดยไม+รอบคอบอยู+แล	ว ดังนั้น จึงสมควร
กําหนดให	เจ	าหน	าที่ต	องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน	าที่เฉพาะเมื่อเป4นการจงใจกระทําเพื่อการ
เฉพาะตัว หรือจงใจให	เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล+ออย+างร	ายแรงเท+านั้น และให	แบ+งแยกความ
รับผิดชอบของแต+ละคนมใิห	นําหลักลูกหนี้ร+วมให	เกิดความเป4นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

รัฐ  จึงจําเป4นต	องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 




