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เป็นปีท่ี 51 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
         พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 
         โดยท่ีสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี 
         จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดงัต่อไปนี้ 
          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 
2539 

          มาตรา 2 (1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคบัต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 
          มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บังคบัใด ๆ  ในสว่นท่ีมบัีญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบับทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
          มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
          เจ้าหน้าท่ี หมายความว่า  ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไมว่่าจะเป็น
การแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
          หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า  กระทรวง ทบวง กรม หรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม  
ราชการสว่นภูมภิาค ราชการสว่นท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกจิท่ีต้ังขึน้โดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา และให้ 
หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมพีระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัตินี้ดว้ย 



          มาตรา 5  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสยีหายในผลแห่งละเมดิท่ีเจ้าหน้าท่ีของตนไดก้ระท า
ในการปฏิบัติหน้าท่ี ในกรณีนี้ผู้เสยีหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดงักล่าวไดโ้ดยตรง แต่จะฟ้อง
เจ้าหน้าท่ีไมไ่ด ้
          ถ้าการละเมดิเกดิจากเจ้าหน้าท่ีซึง่ไมไ่ดส้งักดัหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 
          มาตรา 6  ถ้าการกระท าละเมดิของเจ้าหน้าท่ีมใิช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีต้องรับ
ผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสยีหายอาจฟ้องเจ้าหน้าท่ีไดโ้ดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐไมไ่ด ้
          มาตรา 7  ในคดท่ีีผู้เสยีหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีเจ้าหน้าท่ี
ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดท่ีีผู้เสยีหายฟ้องเจ้าหน้าท่ีถ้าเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ี
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวมสีทิธิขอให้
ศาลท่ีพิจารณาคดนีั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เขา้มาเป็นคูค่วามในคด ี
          ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีถูกฟ้องมใิช่ผู้ต้องรับผิด ให้
ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ท่ีต้องรับผิดซึง่มไิดถู้กเรียกเขา้มาในคดอีอกไปถึงหกเดอืนนับแต่วันท่ีค า
พิพากษานั้นถึงท่ีสดุ 
          มาตรา 8  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้คา่สนิไหมทดแทนแกผู้่เสยีหายเพ่ือการละเมดิ
ของเจ้าหน้าท่ี ให้หน่วยงานของรัฐมสีทิธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าละเมดิชดใช้คา่สนิไหมทดแทนดงักล่าว
แกห่น่วยงานของรัฐไดถ้้าเจ้าหน้าท่ีไดก้ระท าการนั้นไปดว้ยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง 
          สทิธิเรียกให้ชดใช้คา่สนิไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมไีดเ้พียงใดให้ค านึงถึงระดบัความ
ร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมต้ิองให้ใช้เต็มจ านวนของ
ความเสยีหายกไ็ด ้
          ถ้าการละเมดิเกดิจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงาน
สว่นรวม ให้หักสว่นแห่งความรับผิดดงักล่าวออกดว้ย 
          ในกรณีท่ีการละเมดิเกดิจากเจ้าหน้าท่ีหลายคน มใิห้น าหลักเร่ืองลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคบัและ
เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนต้องรับผิดใช้คา่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นของตนเท่านั้น 
          มาตรา 9  ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีไดใ้ช้คา่สนิไหมทดแทนแกผู้่เสยีหาย สทิธิท่ีจะเรียก
ให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้คา่สนิไหมทดแทนแกต่นให้มกี าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าท่ีไดใ้ช้คา่สนิไหมทดแทนนั้นแกผู้่เสยีหาย  



          มาตรา 10  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กระท าละเมดิต่อหน่วยงานของรัฐไมว่่าจะเป็นหน่วยงานของ
รัฐท่ีผู้นั้นอยู่ในสงักดัหรือไม ่ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าท่ีการเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนจาก
เจ้าหน้าท่ีให้น าบทบัญญัติมาตรา 8 มาใช้บังคบัโดยอนุโลม แต่ถ้ามใิช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าท่ีให้
บังคบัตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
          สทิธิเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีท้ังสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มกี าหนดอายุ
ความสองปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมดิและรู้ตัวเจ้าหน้าท่ี ผู้จะพึงต้องใช้คา่สนิไหม
ทดแทน และกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นไมต้่องรับผิด แต่กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สทิธิเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนนั้นมกี าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่
วันท่ีหน่วยงานของรัฐมคี าสัง่ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
          มาตรา 11  ในกรณีท่ีผู้เสยีหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา 5 ผู้เสยีหายจะย่ืนค า
ขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้คา่สนิไหมทดแทนส าหรับความเสยีหายท่ีเกดิแกต่นกไ็ด ้ใน
การนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นโดยไมชั่กช้า เมือ่
หน่วยงานของรัฐมคี าสัง่เช่นใดแล้วหากผู้เสยีหายยังไมพ่อใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็
ให้มสีทิธิร้องทุกขต่์อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกขต์ามกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ภายในเกา้สบิวันนับแต่วันท่ีตนไดรั้บแจ้งผลการวินิจฉัย 
          ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอท่ีไดรั้บตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสบิวัน 
หากเร่ืองใดไมอ่าจพิจารณาไดทั้นในก าหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้า
สงักดัหรือก ากบัหรือควบคมุดแูลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมติัขยายระยะเวลาออกไป
ได ้แต่รัฐมนตรีดงักล่าวจะพิจารณาอนุมติัให้ขยายระยะเวลาให้อีกไดไ้มเ่กนิหนึ่งร้อยแปดสบิวัน 
          มาตรา 12  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องชดใช้คา่สนิไหมทดแทนท่ีหน่วยงานของรัฐไดใ้ช้ให้แก่
ผู้เสยีหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องใช้คา่สนิไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นได้
กระท าละเมดิต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกบัมาตรา 8 ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเสยีหายมี
อ านาจออกค าสัง่เรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นช าระเงินดงักล่าวภายในเวลาท่ีก าหนด 
          มาตรา 13  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มรีะเบียบเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีซึง่ต้องรับผิดตามมาตรา 8 และ
มาตรา 10 สามารถผ่อนช าระเงินท่ีจะต้องรับผิดนั้นไดโ้ดยค านึงถึงรายได ้ฐานะ ครอบครัวและความ
รับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบดว้ย 
          มาตรา 14  เมือ่ไดม้กีารจัดต้ังศาลปกครองขึน้แล้ว สทิธิร้องทุกขต่์อคณะกรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกขต์ามมาตรา 11 ให้ถือว่าเป็นสทิธิฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง 
          มาตรา 15  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
      บรรหาร ศิลปอาชา 
        นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คอื การท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินกจิการต่าง ๆ  
ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาไดเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม ่การปล่อยให้ความรับผิด
ทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี ในกรณีท่ีปฏิบัติงานในหน้าท่ีและเกดิความเสยีหายแกเ่อกชนเป็นไปตามหลัก
กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไมเ่หมาะสมกอ่ให้เกดิความเขา้ใจผิด
ว่า เจ้าหน้าท่ีจะต้องรับผิดในการกระท าต่าง ๆ  เป็นการเฉพาะตัวเสมอไปเมือ่การท่ีท าไปท าให้
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดกจ็ะมกีารฟ้องไล่เบ้ียเอาจากเจ้าหน้าท่ีเต็มจ านวน
นั้น ท้ังท่ีบางกรณีเกดิขึน้โดยความไมต้ั่งใจ หรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าท่ี  
นอกจากนั้น ยังมกีารน าหลักเร่ืองลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคบั ให้เจ้าหน้าท่ีต้องร่วมรับ
ผิดในการกระท าของเจ้าหน้าท่ีผู้อ่ืนดว้ย ซึง่ระบบนั้นมุง่หมายแต่จะไดเ้งินครบโดยไมค่ านึงถึงความเป็น
ธรรมท่ีจะมต่ีอแต่ละคน กรณีเป็นการกอ่ให้เกดิความไมเ่ป็นธรรมแกเ่จ้าหน้าท่ีและยังเป็นการบ่ันทอน
ก าลังขวัญในการท างานของเจ้าหน้าท่ีดว้ยจนบางคร้ังกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าท่ีไม่
กล้าตัดสนิใจด าเนินงานเท่าท่ีควร เพราะเกรงความรับผิดชอบท่ีจะเกดิแกต่น  อนึ่ง การให้คณุให้โทษแก่
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือควบคมุการท างานของเจ้าหน้าท่ียังมวิีธีการในการบริหารงานบุคคล และการด าเนินการ
ทางวินัยก ากบัดแูลอีกสว่นหนึ่ง อันเป็นหลักประกนัมใิห้เจ้าหน้าท่ีท าการใด ๆ  โดยไมร่อบคอบอยู่แล้ว  
ดงันั้น จึงสมควรก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดทางละเมดิในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเฉพาะเมือ่เป็นการ
จงใจกระท าเพ่ือการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกดิความเสยีหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น 
และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมใิห้น าหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคบั  ท้ังนี้ เพ่ือให้เกดิความเป็น
ธรรมและเพ่ิมพูนประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกีย่วกบัความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. 2539 
    

          โดยท่ีไดม้กีารตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี พ .ศ. 2539 ขึน้ และ
กฎหมายดงักล่าวมหีลักการเกีย่วกบัความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ีซึง่เปล่ียนแปลงไปจากแนวทาง
ปฏิบัติในเร่ืองความรับผิดทางแพ่งท่ีทางราชการถือปฏิบัติในปัจจุบัน โดยไดแ้ยกความรับผิดทางละเมดิ
ของเจ้าหน้าท่ีออกเป็นเหตุท่ีเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีและท่ีไมใ่ช่การปฏิบัติหน้าท่ี โดยเมือ่มคีวาม
เสยีหายเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีนั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องรับภาระชดใช้คา่เสยีหายไปกอ่น สว่น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับผิดชดใช้คา่เสยีหายต่อหน่วยงานของรัฐเพียงใดนั้น ให้ไปไล่เบ้ียต่อไปใน
ภายหลัง โดยจะยึดหลักว่าจะเรียกเอาแกเ่จ้าหน้าท่ีของรัฐเฉพาะกรณีความเสยีหายนั้นเกดิขึน้โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น  นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องรับผิดชดใช้
คา่เสยีหายให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถผ่อนช าระคา่สนิไหมทดแทนไดโ้ดยค านึงถึงรายได ้ฐานะ 
ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบดว้ยส าหรับความเสยีหายท่ีเกดิจาก
การท่ีไมใ่ช่การปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องถูกฟ้องและชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเป็นการ
สว่นตัวโดยไมเ่กีย่วกบัทางราชการสมควรวางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกีย่วกบัความรับผิด
ทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ีให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมดิของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีจึงมมีติให้วางระเบียบไว้ ดงัต่อไปนี้ 
          ขอ้ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกีย่วกบัความ
รับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 

          ขอ้ 2 (1) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
          ขอ้ 3  ให้ยกเลิก 
          (1) ระเบียบความรับผิดชอบของขา้ราชการในทางแพ่ง ซึง่ออกตามมติคณะรัฐมนตรี โดยหนังสอื
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดว่น ท่ี นว 155/2503 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2503 
          (2) หนังสอืกระทรวงการคลัง ท่ี 13582,13583 (บคร)./2504 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2504 
          (3) หนังสอืกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0508/6466 ลงวันท่ี 11 มนีาคม 2509 



          (4) หนังสอืกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0508/10283 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2516 
          (5) หนังสอืกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0508/ว.27274 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2525 
          (6) หนังสอืกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/21738 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2528 
          (7) หนังสอืกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0514/2302 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2529 
          (8) หนังสอืกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/12461 ลงวันท่ี 25 มนีาคม 2530 
          (9) หนังสอืกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/52333 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2530 
         (10) หนังสอืกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0514/5975 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2530 
         (11) หนังสอืกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/23228 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2531 
         (12) หนังสอืกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/63119 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2531 
          บรรดาระเบียบ ขอ้บังคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนใดในสว่นท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือ
ซึง่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
          ขอ้ 4  ในระเบียบนี้ 
          เจ้าหน้าท่ี หมายความว่า ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไมว่่าจะเป็น
การแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใดบรรดาซึง่ไดรั้บแต่งต้ังหรือถูกสัง่ให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ 
          คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ 
          ผู้แต่งต้ัง หมายความว่า ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการขึน้เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
          ความเสยีหาย หมายความว่า ความเสยีหายท่ีเกดิจากการละเมดิอย่างใด ๆ  แต่ไมร่วมถึงการออก
ค าสัง่หรือกฎ 
          ขอ้ 5  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด 1 
กรณีเจ้าหน้าท่ีกระท าละเมดิต่อหน่วยงานของรัฐ 

    
 
          ขอ้ 6  ในหมวดนี้ 
          หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือ สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการสว่นภูมภิาค ราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกจิท่ีจัดต้ังขึน้โดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว่าดว้ยความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี 



          ขอ้ 7  เมือ่เกดิความเสยีหายแกห่น่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วขอ้งแจ้งต่อผู้บังคบับัญชาโดย
ไมชั่กช้า และให้มกีารรายงานตามล าดบัช้ันถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
          ขอ้ 8  เมือ่เกดิความเสยีหายแกห่น่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมี
เหตุอันควรเช่ือว่าเกดิจากการกระท าของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐดงักล่าวแต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมดิขึน้คณะหนึ่งโดยไมชั่กช้า 
เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกีย่วกบัผู้ต้องรับผิดและจ านวนคา่สนิไหมทดแทนท่ีผู้นั้นต้องชดใช้ 
          คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มจี านวนไมเ่กนิห้าคน โดยแต่งต้ังจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้นหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 
          กระทรวงการคลังอาจประกาศก าหนดว่าในกรณีความเสยีหายท่ีเกดิขึน้มมีลูคา่ความเสยีหายต้ังแต่
จ านวนเท่าใด จะให้มผู้ีแทนของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ยกไ็ด ้
          ในการแต่งต้ังคณะกรรมการ ให้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ดว้ย 
          ขอ้ 9  ถ้าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งท าให้เกดิความเสยีหายแกห่น่วยงานของรัฐอีก
แห่งหนึ่ง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าให้เกดิความเสยีหายแจ้งต่อผู้บังคบับัญชาและให้มกีารรายงานตามล าดบัช้ัน
จนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีตนสงักดั เว้นแต่ 
          (1) ถ้าเจ้าหน้าท่ีผู้ท าให้เกดิความเสยีหายเป็นรัฐมนตรี ให้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรี 
          (2) ถ้าเจ้าหน้าท่ีผู้ท าให้เกดิความเสยีหายเป็นกรรมการท่ีต้ังขึน้เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
แห่งใด ให้แจ้งต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
          (3) ถ้าเจ้าหน้าท่ีผู้ท าให้เกดิความเสยีหายเป็นผู้ซึง่ไมไ่ดส้งักดัหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้แจ้งต่อ
กระทรวงการคลัง 
          (4) ถ้าเจ้าหน้าท่ีผู้ท าให้เกดิความเสยีหายเป็นผู้ซึง่ไมม่ผู้ีบังคบับัญชาและมใิช่ผู้ปฏิบัติงานใน
ราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกจิท่ีจัดต้ังขึน้โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐตามกฎหมายว่าดว้ยความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี ให้แจ้งต่อผู้มอี านาจก ากบัดแูล ผู้
แต่งต้ังตน หรือผู้ซึง่สัง่ให้ตนปฏิบัติงานให้แกห่น่วยงานของรัฐ 
          ขอ้ 10  ในกรณีความเสยีหายเกดิขึน้ตามขอ้ 9 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีไดรั้บความเสยีหาย
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นสงักดัหรือผู้ซึง่ระเบียบนี้ก าหนดให้เป็นผู้รับแจ้งตามขอ้ 9 
(1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี มอี านาจร่วมกนัแต่งต้ังคณะกรรมการ 
          ขอ้ 11  ในกรณีท่ีเกดิความเสยีหายแกห่น่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และหรือความเสยีหาย
เกดิจากผลการกระท าของเจ้าหน้าท่ีหลายหน่วยงาน ให้ผู้มอี านาจแต่งต้ังคณะกรรมการตามขอ้ 8 หรือ
ขอ้ 10 บรรดาท่ีเกีย่วขอ้ง แล้วแต่กรณี ร่วมกนัแต่งต้ังคณะกรรมการ 



          ขอ้ 12  ถ้าผู้มอี านาจแต่งต้ังคณะกรรมการตามขอ้ 8 ขอ้ 10 หรือขอ้ 11 ไมด่ าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแต่งต้ังกรรมการโดยไมเ่หมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง 
หรือรัฐมนตรีซึง่เป็นผู้บังคบับัญชาหรือก ากบัดแูลหรือควบคมุการปฏิบัติงานของบุคคลดงักล่าวมี
อ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการหรือเปล่ียนแปลงกรรมการแทนผู้มอี านาจแต่งต้ังนั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
          ขอ้ 13  ในการประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไมน่้อยกว่ากึง่หนึ่งของกรรมการ
ท้ังหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ถ้าประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้
ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึน้ท าหน้าท่ีแทน 
          มติท่ีประชุมให้ถือเสยีงขา้งมาก กรรมการท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุมอาจท าความเห็นแย้งมติท่ี
ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได ้
          ขอ้ 14  ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้คณะกรรมการมอี านาจหน้าท่ีพิจารณาขอ้เท็จจริงอันเกีย่วกบัการ
กระท าละเมดิ โดยตรวจสอบขอ้เท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเกีย่วขอ้ง รับฟังพยาน
บุคคล หรือพยานผู้เช่ียวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานท่ี 
          กระทรวงการคลังอาจก าหนดแนวทางการสอบขอ้เท็จจริง การท าบันทึก และการรายงานผล เพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นการท่ัวไปได ้
          ขอ้ 15  คณะกรรมการต้องให้โอกาสแกเ่จ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วขอ้งหรือผู้เสยีหายไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริงและ
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม 
          ขอ้ 16  เมือ่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งต้ัง ถ้าผู้แต่งต้ังขอให้
ทบทวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติม ให้คณะกรรมการรีบด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายในเวลาท่ีผู้แต่งต้ังก าหนด 
          ความเห็นของคณะกรรมการต้องมขีอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายท่ีแจ้งชัดและต้องมพียานหลักฐาน
ท่ีสนับสนุนประกอบดว้ย 
          ความเห็นของคณะกรรมการไมผู่กมดัผู้แต่งต้ังหรือรัฐท่ีจะมคีวามเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
          ขอ้ 17  เมือ่ผู้แต่งต้ังไดรั้บผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วให้วินิจฉัยสัง่การว่ามผู้ีรับผิด
ชดใช้คา่สนิไหมทดแทนหรือไม ่และเป็นจ านวนเท่าใดแต่ยังมต้ิองแจ้งการสัง่การให้ผู้ท่ีเกีย่วขอ้งทราบ 
          ให้ผู้แต่งต้ังสง่ส านวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสัง่การให้กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ 
เว้นแต่เป็นเร่ืองท่ีกระทรวงการคลังประกาศก าหนดว่าไมต้่องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
          ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไมชั่กช้า และให้มอี านาจตรวจสอบพยานหลักฐานท่ีเกีย่วขอ้ง 
ในกรณีท่ีเห็นสมควรจะให้บุคคลใดสง่พยานหลักฐานหรือมาให้ถ้อยค าเพ่ือประกอบการพิจารณา
เพ่ิมเติมอีกกไ็ด ้



          ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งต้ังสัง่การให้ตระเตรียมเร่ืองให้พร้อม
ส าหรับการออกค าสัง่ให้เจ้าหน้าท่ีช าระคา่สนิไหมทดแทนหรือด าเนินการฟ้องคดเีพ่ือมใิห้ขาดอายุความ
สองปีนับจากวันท่ีผู้แต่งต้ังวินิจฉัยสัง่การ 
          ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จกอ่นอายุความสองปีสิน้สดุไมน่้อยกว่าหกเดอืน ถ้า
กระทรวงการคลังไมแ่จ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ผู้แต่งต้ังมคี าสัง่
ตามท่ีเห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ท่ีเกีย่วขอ้งทราบ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการสว่น
ท้องถ่ิน รัฐวิสาหกจิ ท่ีจัดต้ังขึน้โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม
กฎหมายว่าดว้ยความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จกอ่นอายุ
ความสองปีสิน้สดุไมน่้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไมแ่จ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ผู้แต่งต้ังมคี าสัง่ตามท่ีเห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ท่ีเกีย่วขอ้งทราบ 
          ขอ้ 18  เมือ่กระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งต้ังมคี าสัง่ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง และแจ้งค าสัง่นั้นให้ผู้ท่ีเกีย่วขอ้งทราบ แต่ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีเสยีหายเป็น
ราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกจิ ท่ีจัดต้ังขึน้โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐตามกฎหมายว่าดว้ยความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี ให้ผู้บังคบับัญชาหรือผู้ก ากบัดแูล
หรือควบคมุหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นวินิจฉัยสัง่การให้หน่วยงานของรัฐดงักล่าวปฏิบัติตามท่ีเห็นว่า
ถูกต้อง 
          ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีเสยีหายตามวรรคหนึ่งสัง่การตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ให้ผู้แต่งต้ังด าเนินการเพ่ือออกค าสัง่ให้ช าระคา่สนิไหมทดแทน หรือฟ้องคดต่ีอศาลอย่าให้ขาดอายุ
ความหนึ่งปีนับแต่วันท่ีผู้แต่งต้ังแจ้งค าสัง่ให้ผู้รับผิดชดใช้คา่สนิไหมทดแทนทราบ 
          ขอ้ 19  การแจ้งค าสัง่ให้ผู้ท่ีเกีย่วขอ้งทราบตามขอ้ 17 และขอ้ 18 ให้แจ้งดว้ยว่าผู้นั้นมสีทิธิร้อง
ทุกขต่์อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกขแ์ละฟ้องคดต่ีอศาลไดพ้ร้อมกบัแจ้งก าหนดอายุความร้องทุกข์
และอายุความฟ้องคดต่ีอศาลให้ทราบดว้ย 
          ขอ้ 20  ในกรณีร่วมกนัแต่งต้ังคณะกรรมการตามขอ้ 10 หรือขอ้ 11 ให้ผู้แต่งต้ังร่วมร่วมกนั
วินิจฉัยสัง่การ และเสนอความเห็นท้ังหมด ไมว่่าจะเห็นตรงกนัหรือไม ่ไปยังกระทรวงการคลัง และเมือ่
ไดด้ าเนินการตามขอ้ 17 และขอ้ 18 แล้วถ้าผลในช้ันท่ีสดุผู้แต่งต้ังร่วมยังมคีวามเห็นตามขอ้ 18 แตกต่าง
กนัจนหาขอ้ยุติไมไ่ดก้ใ็ห้เสนอเร่ืองให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยช้ีขาด 
          ขอ้ 21  ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ม ีคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง 
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อกระทรวงการคลัง 



          ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบดว้ยอธิบดกีรมบัญชีกลางเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานอัยการสงูสดุ ผู้แทนส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ และ
ผู้แทนกระทรวงการคลังตามจ านวนท่ีจ าเป็นซึง่ปลัดกระทรวงการคลังแต่งต้ัง เป็นกรรมการ 
          คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
มอบหมายได ้
          ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งให้น าความในขอ้ 13 มาใช้บังคบั
โดยอนุโลม 
          ขอ้ 22  ในกรณีท่ีความเสยีหายเกดิแกเ่งิน ให้ใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดยีว 
          ขอ้ 23  ในกรณีท่ีความเสยีหายมไิดเ้กดิแกเ่งิน จะด าเนินการดงัต่อไปนี้แทนการช าระเงินกไ็ด ้
          (1) ชดใช้เป็นทรัพย์สนิอย่างเดยีวกนั โดยมสีภาพ คณุภาพ ปริมาณ และลักษณะเดยีวกนักบั
ทรัพย์สนิท่ีสญูหายหรือเสยีหายและใช้งานแทนไดเ้ช่นเดยีวกบัทรัพย์สนิท่ีสญูหายหรือเสยีหาย โดยท า
สญัญายินยอมชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเป็นทรัพย์สนิดงักล่าว 
          (2) ซอ่มแซมหรือบูรณะทรัพย์สนิท่ีช ารุดเสยีหายให้คงสภาพเดมิ โดยท าสญัญาว่าจะจัดการให้
ทรัพย์สนิคงสภาพเหมอืนเดมิภายในเวลาไมเ่กนิหกเดอืน 
          (3) การชดใช้เป็นทรัพย์สนิหรือการซอ่มแซมหรือบูรณะทรัพย์สนิท่ีแตกต่างไปจาก (1) หรือ (2) 
ต้องไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอ่น 
          การชดใช้คา่เสยีหายเป็นทรัพย์สนิหรือการซอ่มแซมหรือบูรณะทรัพย์สนิตามวรรคหนึ่ง ให้มกีาร
ตรวจรับตามระเบียบว่าดว้ยการพัสดขุองทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
          การท าสญัญาตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มผู้ีค้ าประกนั และในกรณีท่ีเห็นสมควรจะให้วาง
หลักประกนัดว้ยกไ็ด ้
          ขอ้ 24  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดตาย ให้รีบด าเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม เพ่ือให้ไดข้อ้
ยุติโดยเร็วและระมดัระวังอย่าให้ขาดอายุความมรดก ในกรณีท่ีผู้แต่งต้ังเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดชดใช้
คา่สนิไหมทดแทนแกห่น่วยงานของรัฐ ให้สง่เร่ืองให้พนักงานอัยการเพ่ือฟ้องผู้จัดการมรดกหรือ
ทายาทต่อไป ในกรณีของผู้แต่งต้ังร่วมถ้ามคีวามเห็นแตกต่างกนัให้ด าเนินการไปพลางกอ่นตาม
ความเห็นของผู้แต่งต้ัง ส าหรับหน่วยงานของรัฐท่ีเสยีหาย และถ้าต่อมามขีอ้ยุติเป็นประการใดให้แกไ้ข
เปล่ียนแปลงการด าเนินการไปตามนั้น 
          ขอ้ 25  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดและขอผ่อนช าระคา่สนิไหมทดแทนไมว่่าจะเกดิขึน้ใน
ขัน้ตอนใด ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเสยีหายก าหนดจ านวนเงินท่ีขอผ่อนช าระนั้นตามความเหมาะสม โดย



ค านึงถึงรายได ้คา่ใช้จ่ายในการด ารงชีพตามฐานานุรูปของเจ้าหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีบุคคลนั้นมอียู่
ตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันด ีและพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบดว้ย 
          ในการให้ผ่อนช าระ ต้องจัดให้มผู้ีค้ าประกนั และในกรณีท่ีเห็นสมควรจะให้วางหลักประกนัดว้ย 
กไ็ด ้
          ขอ้ 26  กระทรวงการคลังอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกบัการค้ าประกนั การวาง
หลักประกนั หนังสอืผ่อนช าระ และสญัญาค้ าประกนักไ็ด ้
          ขอ้ 27  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องชดใช้คา่สนิไหมทดแทน แมป้รากฏว่าเจ้าหน้าท่ีไมส่ามารถช าระ
หนี้ได ้ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเสยีหายพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลังก าหนดและต้องไมด่ าเนินคดล้ีมละลายแกผู้่นั้น แต่ถ้าการท่ีไมส่ามารถช าระหนี้ไดน้ั้น
เกดิจากการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหน้าท่ีกระท าการใด ๆ  อันเป็นการประพฤติ
ช่ัวอย่างร้ายแรงเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐไมไ่ดรั้บช าระหนี้ครบถ้วน ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเสยีหายสง่
เร่ืองให้พนักงานอัยการด าเนินคดล้ีมละลาย 
          ขอ้ 28  การประนีประนอมยอมความไมว่่าจะเกดิขึน้ในขัน้ตอนใดต้องไดรั้บความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังกอ่น เว้นแต่กระทรวงการคลังจะประกาศก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
          ขอ้ 29  ในกรณีตามขอ้ 26 ขอ้ 27 หรือขอ้ 28 ถ้าเกีย่วกบัหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นราชการสว่น
ท้องถ่ิน รัฐวิสาหกจิท่ีจัดต้ังขึน้โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม
กฎหมายว่าดว้ยความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส าหรับ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
 
 
 

หมวด 2 
กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าละเมดิต่อบุคคลภายนอก 

    
 
          ขอ้ 30  ในหมวดนี้ 
          หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม และราชการสว่นภูมภิาคแต่ไมร่วมถึงราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 



          ขอ้ 31  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีท าให้เกดิความเสยีหายต่อบุคคลภายนอกถ้าเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นเห็นว่าความ
เสยีหายเกดิขึน้เนื่องในการท่ีตนไดก้ระท าในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นแจ้งต่อผู้บังคบับัญชา
โดยไมชั่กช้า และให้มกีารรายงานตามล าดบัช้ันถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น แต่ในกรณีท่ี
เจ้าหน้าท่ีเป็นรัฐมนตรีหรือกรรมการท่ีต้ังขึน้เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึง่ไมส่งักดั
หน่วยงานของรัฐแห่งใดหรือผู้ซึง่ไมม่ผู้ีบังคบับัญชา ให้ด าเนินการตามขอ้ 9 (1) (2) (3) หรือ (4) และให้
น าขอ้ 8 ถึงขอ้ 20 มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 
          ขอ้ 32  ในกรณีท่ีผู้เสยีหายย่ืนค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้คา่สนิไหมทดแทน ให้หน่วยงาน
ของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นสงักดั หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมไิดส้งักดัหน่วยงานใด หรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง ในกรณีท่ีความเสยีหายเกดิจากผลการกระท าของเจ้าหน้าท่ีหลาย
หน่วยงาน รับค าขอนั้นและด าเนินการตามระเบียบนี้โดยไมชั่กช้า 
          ในกรณีท่ีผู้เสยีหายย่ืนค าขอผิดหน่วยงาน ให้หน่วยงานผู้รับค าขอรีบสง่เร่ืองไปยังหน่วยงานของ
รัฐท่ีเห็นว่าเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจะต้องรับผิดชอบพิจารณาต่อไปและให้แจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบ กรณี
ดงักล่าวนี้ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐไดรั้บค าขอให้ชดใช้คา่สนิไหมทดแทนนับแต่วันท่ีไดรั้บค าขอท่ีสง่
มานั้น 
          ขอ้ 33  เมือ่ไดรั้บค าขอตามขอ้ 32 และหน่วยงานของรัฐท่ีไดรั้บค าขอไว้เห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีเกีย่วกบั
ตน ให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการต่อไปโดยไมชั่กช้า 
          ขอ้ 34  ในกรณีท่ีต้องชดใช้คา่สนิไหมทดแทนให้แกผู้่ย่ืนค าขอให้หน่วยงานของรัฐท่ีต้องชดใช้คา่
สนิไหมทดแทนปฏิบัติตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
          ให้คดิดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียผิดนัดนับแต่วันกระท าละเมดิในจ านวนเงินท่ีต้องชดใช้คา่
สนิไหมทดแทนให้แกผู้่ย่ืนค าขอจนถึงวันช าระคา่สนิไหมทดแทน 
          ขอ้ 35  ในกรณีท่ีผู้เสยีหายฟ้องคดต่ีอศาล ให้ผู้มอี านาจแต่งต้ังต้ังคณะกรรมการโดยไมชั่กช้า เว้น
แต่จะไดม้กีารต้ังคณะกรรมการดงักล่าวไว้แล้ว และให้ประสานงานกบัส านักงานอัยการสงูสดุเพ่ือ
เตรียมการต่อสูค้ดต่ีอไป พร้อมท้ังรายงานให้กระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติตามท่ีไดรั้บค าแนะน า
จากกระทรวงการคลัง 
          ขอ้ 36  ถ้าผู้แต่งต้ังเห็นว่าความเสยีหายเกดิจากเจ้าหน้าท่ีมไิดก้ระท าในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือเมือ่
ไดฟั้งความเห็นของคณะกรรมการ หรือไดรั้บทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแล้ว เห็นว่า
ความเสยีหายเกดิจากเจ้าหน้าท่ีมไิดก้ระท าในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้เรียกเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นเขา้มาเป็นคูค่วาม
ในคดดีว้ย 



          ขอ้ 37  ถ้าผลการพิจารณาของผู้แต่งต้ังยุติเป็นท่ีสดุว่า ความเสยีหายเกดิจากเจ้าหน้าท่ีไดก้ระท าใน
การปฏิบัติหน้าท่ี จะต้องไมม่กีารเรียกเจ้าหน้าท่ีเขา้มาเป็นคูค่วามในคด ีแต่ถ้าผู้เสยีหายไดฟ้้องเจ้าหน้าท่ี
ต่อศาลกอ่นแล้วหรือมกีารเรียกเจ้าหน้าท่ีเขา้มาเป็นคูค่วามในคดกีอ่นแล้ว ให้ผู้แต่งต้ังแจ้งผลการ
พิจารณาให้พนักงานอัยการเพ่ือแถลงต่อศาล เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมโีอกาสพ้นจากการเป็นคูค่วามในคด ี
และขอให้พนักงานอัยการช่วยเหลือทางคดแีกเ่จ้าหน้าท่ีในระหว่างนั้นดว้ย 
          ขอ้ 38  ในกรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสยีหายท่ีเกดิขึน้จากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีนั้น ความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีจะมหีรือไม ่และเพียงใด เป็นกรณีท่ีหน่วยงาน
ของรัฐจะพิจารณาไล่เบ้ียเอาจากเจ้าหน้าท่ีในภายหลัง ซึง่คณะกรรมการ ผู้แต่งต้ัง และกระทรวงการคลัง 
แล้วแต่กรณี ต้องพิจารณาดว้ยว่าจะมกีารไล่เบ้ียหรือไม ่หรือจะไล่เบ้ียให้ชดใช้เพียงใด และให้น าขอ้ 22 
ถึงขอ้ 29 มาใช้บังคบักบัการชดใช้คา่สนิไหมทดแทนท่ีหน่วยงานของรัฐไดใ้ช้ให้แกผู้่เสยีหาย โดย
อนุโลม 
 
                         ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
 
 
                                   บรรหาร ศิลปอาชา 
                                     นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คอื การท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินกจิการต่าง ๆ  
ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาไดเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม ่การปล่อยให้ความรับผิด
ทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี ในกรณีท่ีปฏิบัติงานในหน้าท่ีและเกดิความเสยีหายแกเ่อกชนเป็นไปตามหลัก
กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไมเ่หมาะสมกอ่ให้เกดิความเขา้ใจผิด
ว่า เจ้าหน้าท่ีจะต้องรับผิดในการกระท าต่าง ๆ  เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เมือ่การท่ีท าไปท าให้
หน่วยงานของรัฐต้องรีบผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดกจ็ะมกีารฟ้องไล่เบ้ียเอาจากเจ้าหน้าท่ีเต็มจ านวน
นั้น ท้ังท่ีบางกรณีเกดิขึน้โดยความไมต้ั่งใจหรือความผิดพลาดเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าท่ี นอกจากนั้น 
ยังมกีารน าหลักเร่ืองลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคบั ให้เจ้าหน้าท่ีต้องร่วมรับผิดในการ
กระท าของเจ้าหน้าท่ีผู้อ่ืนดว้ย ซึง่ระบบนั้นมุง่หมายแต่จะไดเ้งินครบโดยไมค่ านึงถึงความเป็นธรรมท่ี
จะมต่ีอแต่ละคน กรณีเป็นการกอ่ให้เกดิความไมเ่ป็นธรรมแกเ่จ้าหน้าท่ีและยังเป็นการบ่ันทอนก าลัง



ขวัญในการท างานของเจ้าหน้าท่ีดว้ย จนบางคร้ังกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าท่ีไมก่ล้า
ตัดสนิใจด าเนินงานเท่าท่ีควร เพราะเกรงความรับผิดชอบท่ีจะเกดิแกต่น อนึ่ง การให้คณุให้โทษแก่
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือควบคมุการท างานของเจ้าหน้าท่ียังมวิีธีการในการบริหารงานบุคคลและการด าเนินการ
ทางวินัยก ากบัดแูลอีกสว่นหนึ่งอันเป็นหลักประกนัมใิห้เจ้าหน้าท่ีท าการใด ๆ  โดยไมร่อบคอบอยู่แล้ว 
ดงันั้น จึงสมควรก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดทางละเมดิในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเฉพาะเมือ่เป็นการ
จงใจกระท าเพ่ือการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกดิความเสยีหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น 
และให้แบ่งแยกความรับผิดชอบของแต่ละคนมใิห้น าหลักลูกหนี้ร่วมให้เกดิความเป็นธรรมและเพ่ิมพูน
ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 


