พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539

ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
เป็นปีที่ 51 ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยทีส่ มควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกว่า พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539
(1)

มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนทีม่ บี ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตนิ ี้
หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ใช้ พระราชบัญญัตนิ ี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี้
เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูป้ ฏิบตั งิ านประเภทอืน่ ไม่วา่ จะเป็น
การแต่งตัง้ ในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอืน่ ใด
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอืน่ และมี
ฐานะเป็นกรม
ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน่ และรัฐวิสาหกิจทีต่ งั้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราช
กฤษฎีกา และให้
หมายความรวมถึงหน่วยงานอืน่ ของรัฐทีม่ พี ระราชกฤษฎีกากาหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ดว้ ย

มาตรา 5 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผูเ้ สียหายในผลแห่งละเมิดทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องตนได้กระทา
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ในกรณีนี้ผเู้ สียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้อง
เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้
ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ไม่ได้สงั กัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถอื ว่ากระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานของรัฐทีต่ อ้ งรับผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 6 ถ้าการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าทีม่ ใิ ช่ การกระทาในการปฏิบตั หิ น้าที่ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งรับ
ผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผเู้ สียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าทีไ่ ด้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐไม่ได้
มาตรา 7 ในคดีทผี่ เู้ สียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องทีเ่ จ้าหน้าที่
ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีทผี่ เู้ สียหายฟ้องเจ้าหน้าทีถ่ า้ เจ้าหน้าทีเ่ ห็นว่าเป็นเรื่องที่
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวมีสทิ ธิขอให้
ศาลทีพ่ ิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้ามาเป็นคูค่ วามในคดี
ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุทหี่ น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีท่ ถี่ กู ฟ้องมิใช่ ผตู้ อ้ งรับผิด ให้
ขยายอายุความฟ้องร้องผูท้ ตี่ อ้ งรับผิดซึง่ มิได้ถกู เรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแต่วนั ทีค่ า
พิพากษานั้นถึงทีส่ ดุ
มาตรา 8 ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ คา่ สินไหมทดแทนแก่ผเู้ สียหายเพื่อการละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสทิ ธิเรียกให้เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ าละเมิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนดังกล่าว
แก่หน่วยงานของรัฐได้ถา้ เจ้าหน้าทีไ่ ด้กระทาการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง
สิทธิเรียกให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คานึงถึงระดับความ
ร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิตอ้ งให้ใช้ เต็มจานวนของ
ความเสียหายก็ได้
ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดาเนินงาน
ส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย
ในกรณีทกี่ ารละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าทีห่ ลายคน มิให้นาหลักเรื่องลูกหนี้รว่ มมาใช้ บงั คับและ
เจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคนต้องรับผิดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
มาตรา 9 ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีไ่ ด้ใช้ คา่ สินไหมทดแทนแก่ผเู้ สียหาย สิทธิทจี่ ะเรียก
ให้อกี ฝ่ายหนึ่งชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนแก่ตนให้มกี าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วนั ทีห่ น่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าทีไ่ ด้ใช้คา่ สินไหมทดแทนนั้นแก่ผเู้ สียหาย

มาตรา 10 ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีเ่ ป็นผูก้ ระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานของ
รัฐทีผ่ นู้ ั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทาในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก
เจ้าหน้าทีใ่ ห้นาบทบัญญัตมิ าตรา 8 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม แต่ถา้ มิใช่ การกระทาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
บังคับตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าทีท่ งั้ สองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มกี าหนดอายุ
ความสองปีนับแต่วนั ทีห่ น่วยงานของรัฐรู้ถงึ การละเมิดและรู้ตวั เจ้าหน้าที่ ผูจ้ ะพึงต้องใช้ คา่ สินไหม
ทดแทน และกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าทีผ่ นู้ ั้นไม่ตอ้ งรับผิด แต่กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สทิ ธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกาหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่
วันทีห่ น่วยงานของรัฐมีคาสัง่ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
มาตรา 11 ในกรณีทผี่ เู้ สียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา 5 ผูเ้ สียหายจะยื่นคา
ขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายทีเ่ กิดแก่ตนก็ได้ ใน
การนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคาขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคาขอนั้นโดยไม่ชักช้ า เมือ่
หน่วยงานของรัฐมีคาสัง่ เช่นใดแล้วหากผูเ้ สียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็
ให้มสี ทิ ธิรอ้ งทุกข์ตอ่ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีต่ นได้รบั แจ้งผลการวินิจฉัย
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคาขอทีไ่ ด้รบั ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทนั ในกาหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รฐั มนตรีเจ้า
สังกัดหรือกากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลาออกไป
ได้ แต่รฐั มนตรีดงั กล่าวจะพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ขยายระยะเวลาให้อกี ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา 12 ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีต่ อ้ งชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนทีห่ น่วยงานของรัฐได้ใช้ ให้แก่
ผูเ้ สียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีต่ อ้ งใช้คา่ สินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าทีผ่ นู้ ั้นได้
กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายมี
อานาจออกคาสัง่ เรียกให้เจ้าหน้าทีผ่ นู้ ั้นชาระเงินดังกล่าวภายในเวลาทีก่ าหนด
มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจดั ให้มรี ะเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ต้องรับผิดตามมาตรา 8 และ
มาตรา 10 สามารถผ่อนชาระเงินทีจ่ ะต้องรับผิดนั้นได้โดยคานึงถึงรายได้ ฐานะ ครอบครัวและความ
รับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย
มาตรา 14 เมือ่ ได้มกี ารจัดตัง้ ศาลปกครองขึน้ แล้ว สิทธิรอ้ งทุกข์ตอ่ คณะกรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ตามมาตรา 11 ให้ถอื ว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง
มาตรา 15 ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ การทีเ่ จ้าหน้าทีด่ าเนินกิจการต่าง ๆ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อนั เป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีทปี่ ฏิบตั งิ านในหน้าทีแ่ ละเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลัก
กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จงึ เป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ว่า เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องรับผิดในการกระทาต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไปเมือ่ การทีท่ าไปทาให้
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบีย้ เอาจากเจ้าหน้าทีเ่ ต็มจานวน
นั้น ทัง้ ทีบ่ างกรณีเกิดขึน้ โดยความไม่ตงั้ ใจ หรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบตั หิ น้าที่
นอกจากนั้น ยังมีการนาหลักเรื่องลูกหนี้รว่ มในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้ บงั คับ ให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งร่วมรับ
ผิดในการกระทาของเจ้าหน้าทีผ่ อู้ นื่ ด้วย ซึง่ ระบบนั้นมุง่ หมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่คานึงถึงความเป็น
ธรรมทีจ่ ะมีตอ่ แต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าทีแ่ ละยังเป็นการบัน่ ทอน
กาลังขวัญในการทางานของเจ้าหน้าทีด่ ว้ ยจนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าทีไ่ ม่
กล้าตัดสินใจดาเนินงานเท่าทีค่ วร เพราะเกรงความรับผิดชอบทีจ่ ะเกิดแก่ตน อนึ่ง การให้คณ
ุ ให้โทษแก่
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อควบคุมการทางานของเจ้าหน้าทีย่ งั มีวธิ ีการในการบริหารงานบุคคล และการดาเนินการ
ทางวินัยกากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าทีท่ าการใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว
ดังนั้น จึงสมควรกาหนดให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งรับผิดทางละเมิดในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีเ่ ฉพาะเมือ่ เป็นการ
จงใจกระทาเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น
และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นาหลักลูกหนี้รว่ มมาใช้ บงั คับ ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของรัฐ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539
โดยทีไ่ ด้มกี ารตราพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขึน้ และ
กฎหมายดังกล่าวมีหลักการเกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ เปลีย่ นแปลงไปจากแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นเรื่องความรับผิดทางแพ่งทีท่ างราชการถือปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั โดยได้แยกความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าทีอ่ อกเป็นเหตุทเี่ นื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละทีไ่ ม่ใช่ การปฏิบตั หิ น้าที่ โดยเมือ่ มีความ
เสียหายเนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีน่ ั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องรับภาระชดใช้ คา่ เสียหายไปก่อน ส่วน
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะรับผิดชดใช้ คา่ เสียหายต่อหน่วยงานของรัฐเพียงใดนั้น ให้ไปไล่เบีย้ ต่อไปใน
ภายหลัง โดยจะยึดหลักว่าจะเรียกเอาแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเฉพาะกรณีความเสียหายนั้นเกิดขึน้ โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น นอกจากนี้ ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐสามารถผ่อนชาระค่าสินไหมทดแทนได้โดยคานึงถึงรายได้ ฐานะ
ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วยสาหรับความเสียหายทีเ่ กิดจาก
การทีไ่ ม่ใช่ การปฏิบตั หิ น้าที่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะต้องถูกฟ้องและชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเป็นการ
ส่วนตัวโดยไม่เกีย่ วกับทางราชการสมควรวางระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
(1)

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง ซึง่ ออกตามมติคณะรัฐมนตรี โดยหนังสือ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน 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
(5) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0508/ว.27274 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2525
(6) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/21738 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2528
(7) หนังสือกรมบัญชี กลาง 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) หนังสือกรมบัญชี กลาง 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 ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอนื่ ใดในส่วนทีก่ าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือ
ซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูป้ ฏิบตั งิ านประเภทอืน่ ไม่วา่ จะเป็น
การแต่งตัง้ ในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอืน่ ใดบรรดาซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ หรือถูกสัง่ ให้ปฏิบตั งิ านให้แก่
หน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ผูแ้ ต่งตัง้ หมายความว่า ผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ เพื่อปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ความเสียหาย หมายความว่า ความเสียหายทีเ่ กิดจากการละเมิดอย่างใด ๆ แต่ไม่รวมถึงการออก
คาสัง่ หรือกฎ
ข้อ 5 ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
กรณีเจ้าหน้าทีก่ ระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 6 ในหมวดนี้
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือ ส่วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอืน่ และมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัตหิ รือ
พระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ข้อ 7 เมือ่ เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดย
ไม่ชักช้า และให้มกี ารรายงานตามลาดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
ข้อ 8 เมือ่ เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมี
เหตุอนั ควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าวแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึน้ คณะหนึ่งโดยไม่ชักช้ า
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับผูต้ อ้ งรับผิดและจานวนค่าสินไหมทดแทนทีผ่ นู้ ั้นต้องชดใช้
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มจี านวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตัง้ จากเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้นหรือหน่วยงานของรัฐอืน่ ตามทีเ่ ห็นสมควร
กระทรวงการคลังอาจประกาศกาหนดว่าในกรณีความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ มีมลู ค่าความเสียหายตัง้ แต่
จานวนเท่าใด จะให้มผี แู้ ทนของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการ ให้กาหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ดว้ ย
ข้อ 9 ถ้าเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีก
แห่งหนึ่ง ให้เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ าให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาและให้มกี ารรายงานตามลาดับชั้น
จนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีต่ นสังกัด เว้นแต่
(1) ถ้าเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ าให้เกิดความเสียหายเป็นรัฐมนตรี ให้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรี
(2) ถ้าเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ าให้เกิดความเสียหายเป็นกรรมการทีต่ งั้ ขึน้ เพื่อปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐ
แห่งใด ให้แจ้งต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
(3) ถ้าเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ าให้เกิดความเสียหายเป็นผูซ้ งึ่ ไม่ได้สงั กัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้แจ้งต่อ
กระทรวงการคลัง
(4) ถ้าเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ าให้เกิดความเสียหายเป็นผูซ้ งึ่ ไม่มผี บู้ งั คับบัญชาและมิใช่ ผปู้ ฏิบตั งิ านใน
ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงาน
อืน่ ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งต่อผูม้ อี านาจกากับดูแล ผู้
แต่งตัง้ ตน หรือผูซ้ งึ่ สัง่ ให้ตนปฏิบตั งิ านให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ข้อ 10 ในกรณีความเสียหายเกิดขึน้ ตามข้อ 9 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีผ่ นู้ ั้นสังกัดหรือผูซ้ งึ่ ระเบียบนี้กาหนดให้เป็นผูร้ บั แจ้งตามข้อ 9
(1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี มีอานาจร่วมกันแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ข้อ 11 ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และหรือความเสียหาย
เกิดจากผลการกระทาของเจ้าหน้าทีห่ ลายหน่วยงาน ให้ผมู้ อี านาจแต่งตัง้ คณะกรรมการตามข้อ 8 หรือ
ข้อ 10 บรรดาทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วแต่กรณี ร่วมกันแต่งตัง้ คณะกรรมการ

ข้อ 12 ถ้าผูม้ อี านาจแต่งตัง้ คณะกรรมการตามข้อ 8 ข้อ 10 หรือข้อ 11 ไม่ดาเนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแต่งตัง้ กรรมการโดยไม่เหมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง
หรือรัฐมนตรีซงึ่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาหรือกากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบตั งิ านของบุคคลดังกล่าวมี
อานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือเปลีย่ นแปลงกรรมการแทนผูม้ อี านาจแต่งตัง้ นั้นได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 13 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของกรรมการ
ทัง้ หมดจึงจะเป็นองค์ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุ มหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้กรรมการทีม่ าประชุ มเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึน้ ทาหน้าทีแ่ ทน
มติทปี่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการทีไ่ ม่เห็นด้วยกับมติทปี่ ระชุ มอาจทาความเห็นแย้งมติที่
ประชุ มรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้
ข้อ 14 ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าทีพ่ ิจารณาข้อเท็จจริงอันเกีย่ วกับการ
กระทาละเมิด โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทัง้ ปวงทีเ่ กีย่ วข้อง รับฟังพยาน
บุคคล หรือพยานผูเ้ ชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่
กระทรวงการคลังอาจกาหนดแนวทางการสอบข้อเท็จจริง การทาบันทึก และการรายงานผล เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบตั เิ ป็นการทัว่ ไปได้
ข้อ 15 คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องหรือผูเ้ สียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม
ข้อ 16 เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นไปยังผูแ้ ต่งตัง้ ถ้าผูแ้ ต่งตัง้ ขอให้
ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการรีบดาเนินการให้เสร็จสิน้ ภายในเวลาทีผ่ แู้ ต่งตัง้ กาหนด
ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีขอ้ เท็จจริงและข้อกฎหมายทีแ่ จ้งชั ดและต้องมีพยานหลักฐาน
ทีส่ นับสนุนประกอบด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผกู มัดผูแ้ ต่งตัง้ หรือรัฐทีจ่ ะมีความเห็นเป็นอย่างอืน่
ข้อ 17 เมือ่ ผูแ้ ต่งตัง้ ได้รบั ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วให้วนิ ิจฉัยสัง่ การว่ามีผรู้ บั ผิด
ชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจานวนเท่าใดแต่ยงั มิตอ้ งแจ้งการสัง่ การให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ
ให้ผแู้ ต่งตัง้ ส่งสานวนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั วินิจฉัยสัง่ การให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ
เว้นแต่เป็นเรื่องทีก่ ระทรวงการคลังประกาศกาหนดว่าไม่ตอ้ งรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชักช้ า และให้มอี านาจตรวจสอบพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณีทเี่ ห็นสมควรจะให้บคุ คลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถอ้ ยคาเพื่อประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมอีกก็ได้

ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผแู้ ต่งตัง้ สัง่ การให้ตระเตรียมเรื่องให้พร้อม
สาหรับการออกคาสัง่ ให้เจ้าหน้าทีช่ าระค่าสินไหมทดแทนหรือดาเนินการฟ้องคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความ
สองปีนับจากวันทีผ่ แู้ ต่งตัง้ วินิจฉัยสัง่ การ
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสนิ้ สุดไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้า
กระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ผแู้ ต่งตัง้ มีคาสัง่
ตามทีเ่ ห็นสมควรและแจ้งให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วน
ท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุ
ความสองปีสนิ้ สุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ผแู้ ต่งตัง้ มีคาสัง่ ตามทีเ่ ห็นสมควรและแจ้งให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ
ข้อ 18 เมือ่ กระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผแู้ ต่งตัง้ มีคาสัง่ ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง และแจ้งคาสัง่ นั้นให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ แต่ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายเป็น
ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงาน
อืน่ ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือผูก้ ากับดูแล
หรือควบคุมหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นวินิจฉัยสัง่ การให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวปฏิบตั ติ ามทีเ่ ห็นว่า
ถูกต้อง
ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายตามวรรคหนึ่งสัง่ การตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ให้ผแู้ ต่งตัง้ ดาเนินการเพื่อออกคาสัง่ ให้ชาระค่าสินไหมทดแทน หรือฟ้องคดีตอ่ ศาลอย่าให้ขาดอายุ
ความหนึ่งปีนับแต่วนั ทีผ่ แู้ ต่งตัง้ แจ้งคาสัง่ ให้ผรู้ บั ผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนทราบ
ข้อ 19 การแจ้งคาสัง่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบตามข้อ 17 และข้อ 18 ให้แจ้งด้วยว่าผูน้ ั้นมีสทิ ธิรอ้ ง
ทุกข์ตอ่ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และฟ้องคดีตอ่ ศาลได้พร้อมกับแจ้งกาหนดอายุความร้องทุกข์
และอายุความฟ้องคดีตอ่ ศาลให้ทราบด้วย
ข้อ 20 ในกรณีรว่ มกันแต่งตัง้ คณะกรรมการตามข้อ 10 หรือข้อ 11 ให้ผแู้ ต่งตัง้ ร่วมร่วมกัน
วินิจฉัยสัง่ การ และเสนอความเห็นทัง้ หมด ไม่วา่ จะเห็นตรงกันหรือไม่ ไปยังกระทรวงการคลัง และเมือ่
ได้ดาเนินการตามข้อ 17 และข้อ 18 แล้วถ้าผลในชั้นทีส่ ดุ ผูแ้ ต่งตัง้ ร่วมยังมีความเห็นตามข้อ 18 แตกต่าง
กันจนหาข้อยุตไิ ม่ได้กใ็ ห้เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีวนิ ิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 21 ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้มี คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง
เป็นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นต่อกระทรวงการคลัง

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมบัญชี กลางเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทน
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ ทนสานักงานอัยการสูงสุด ผูแ้ ทนสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
ผูแ้ ทนกระทรวงการคลังตามจานวนทีจ่ าเป็นซึง่ ปลัดกระทรวงการคลังแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งอาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่
มอบหมายได้
ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งให้นาความในข้อ 13 มาใช้ บงั คับ
โดยอนุโลม
ข้อ 22 ในกรณีทคี่ วามเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ใช้ เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว
ข้อ 23 ในกรณีทคี่ วามเสียหายมิได้เกิดแก่เงิน จะดาเนินการดังต่อไปนี้แทนการชาระเงินก็ได้
(1) ชดใช้เป็นทรัพย์สนิ อย่างเดียวกัน โดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และลักษณะเดียวกันกับ
ทรัพย์สนิ ทีส่ ญ
ู หายหรือเสียหายและใช้ งานแทนได้เช่ นเดียวกับทรัพย์สนิ ทีส่ ญ
ู หายหรือเสียหาย โดยทา
สัญญายินยอมชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเป็นทรัพย์สนิ ดังกล่าว
(2) ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สนิ ทีช่ ารุดเสียหายให้คงสภาพเดิม โดยทาสัญญาว่าจะจัดการให้
ทรัพย์สนิ คงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไม่เกินหกเดือน
(3) การชดใช้ เป็นทรัพย์สนิ หรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สนิ ทีแ่ ตกต่างไปจาก (1) หรือ (2)
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน
การชดใช้ คา่ เสียหายเป็นทรัพย์สนิ หรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึ่ง ให้มกี าร
ตรวจรับตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มผี คู้ ้าประกัน และในกรณีทเี่ ห็นสมควรจะให้วาง
หลักประกันด้วยก็ได้
ข้อ 24 ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดตาย ให้รบี ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม เพื่อให้ได้ขอ้
ยุตโิ ดยเร็วและระมัดระวังอย่าให้ขาดอายุความมรดก ในกรณีทผี่ แู้ ต่งตัง้ เห็นว่าเจ้าหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ ให้สง่ เรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องผูจ้ ดั การมรดกหรือ
ทายาทต่อไป ในกรณีของผูแ้ ต่งตัง้ ร่วมถ้ามีความเห็นแตกต่างกันให้ดาเนินการไปพลางก่อนตาม
ความเห็นของผูแ้ ต่งตัง้ สาหรับหน่วยงานของรัฐทีเ่ สียหาย และถ้าต่อมามีขอ้ ยุตเิ ป็นประการใดให้แก้ไข
เปลีย่ นแปลงการดาเนินการไปตามนั้น
ข้อ 25 ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีต่ อ้ งรับผิดและขอผ่อนชาระค่าสินไหมทดแทนไม่วา่ จะเกิดขึน้ ใน
ขัน้ ตอนใด ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายกาหนดจานวนเงินทีข่ อผ่อนชาระนั้นตามความเหมาะสม โดย

คานึงถึงรายได้ ค่าใช้ จา่ ยในการดารงชี พตามฐานานุรปู ของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบทีบ่ คุ คลนั้นมีอยู่
ตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย
ในการให้ผอ่ นชาระ ต้องจัดให้มผี คู้ ้าประกัน และในกรณีทเี่ ห็นสมควรจะให้วางหลักประกันด้วย
ก็ได้
ข้อ 26 กระทรวงการคลังอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการค้าประกัน การวาง
หลักประกัน หนังสือผ่อนชาระ และสัญญาค้าประกันก็ได้
ข้อ 27 ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีต่ อ้ งชดใช้ คา่ สินไหมทดแทน แม้ปรากฏว่าเจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถชาระ
หนี้ได้ ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกาหนดและต้องไม่ดาเนินคดีลม้ ละลายแก่ผนู้ ั้น แต่ถา้ การทีไ่ ม่สามารถชาระหนี้ได้นั้น
เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าทีห่ รือเจ้าหน้าทีก่ ระทาการใด ๆ อันเป็นการประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐไม่ได้รบั ชาระหนี้ครบถ้วน ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายส่ง
เรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดีลม้ ละลาย
ข้อ 28 การประนีประนอมยอมความไม่วา่ จะเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนใดต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังก่อน เว้นแต่กระทรวงการคลังจะประกาศกาหนดเป็นอย่างอืน่
ข้อ 29 ในกรณีตามข้อ 26 ข้อ 27 หรือข้อ 28 ถ้าเกีย่ วกับหน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็นราชการส่วน
ท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสาหรับ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น

หมวด 2
กรณีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก

ข้อ 30 ในหมวดนี้
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอืน่ และมี
ฐานะเป็นกรม และราชการส่วนภูมภิ าคแต่ไม่รวมถึงราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อืน่ ของรัฐ

ข้อ 31 ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีท่ าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกถ้าเจ้าหน้าทีผ่ นู้ ั้นเห็นว่าความ
เสียหายเกิดขึน้ เนื่องในการทีต่ นได้กระทาในการปฏิบตั หิ น้าที่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ นู้ ั้นแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา
โดยไม่ชักช้ า และให้มกี ารรายงานตามลาดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น แต่ในกรณีที่
เจ้าหน้าทีเ่ ป็นรัฐมนตรีหรือกรรมการทีต่ งั้ ขึน้ เพื่อปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐหรือผูซ้ งึ่ ไม่สงั กัด
หน่วยงานของรัฐแห่งใดหรือผูซ้ งึ่ ไม่มผี บู้ งั คับบัญชา ให้ดาเนินการตามข้อ 9 (1) (2) (3) หรือ (4) และให้
นาข้อ 8 ถึงข้อ 20 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 32 ในกรณีทผี่ เู้ สียหายยื่นคาขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ คา่ สินไหมทดแทน ให้หน่วยงาน
ของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีผ่ นู้ ั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีม่ ไิ ด้สงั กัดหน่วยงานใด หรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง ในกรณีทคี่ วามเสียหายเกิดจากผลการกระทาของเจ้าหน้าทีห่ ลาย
หน่วยงาน รับคาขอนั้นและดาเนินการตามระเบียบนี้โดยไม่ชักช้ า
ในกรณีทผี่ เู้ สียหายยื่นคาขอผิดหน่วยงาน ให้หน่วยงานผูร้ บั คาขอรีบส่งเรื่องไปยังหน่วยงานของ
รัฐทีเ่ ห็นว่าเป็นหน่วยงานของรัฐทีจ่ ะต้องรับผิดชอบพิจารณาต่อไปและให้แจ้งให้ผยู้ ื่นคาขอทราบ กรณี
ดังกล่าวนี้ให้ถอื ว่าหน่วยงานของรัฐได้รบั คาขอให้ชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาขอทีส่ ง่
มานั้น
ข้อ 33 เมือ่ ได้รบั คาขอตามข้อ 32 และหน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้รบั คาขอไว้เห็นว่าเป็นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับ
ตน ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อดาเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้ า
ข้อ 34 ในกรณีทตี่ อ้ งชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่ผยู้ ื่นคาขอให้หน่วยงานของรัฐทีต่ อ้ งชดใช้ คา่
สินไหมทดแทนปฏิบตั ติ ามทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
ให้คดิ ดอกเบีย้ ตามอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดนับแต่วนั กระทาละเมิดในจานวนเงินทีต่ อ้ งชดใช้ คา่
สินไหมทดแทนให้แก่ผยู้ ื่นคาขอจนถึงวันชาระค่าสินไหมทดแทน
ข้อ 35 ในกรณีทผี่ เู้ สียหายฟ้องคดีตอ่ ศาล ให้ผมู้ อี านาจแต่งตัง้ ตัง้ คณะกรรมการโดยไม่ชักช้ า เว้น
แต่จะได้มกี ารตัง้ คณะกรรมการดังกล่าวไว้แล้ว และให้ประสานงานกับสานักงานอัยการสูงสุดเพื่อ
เตรียมการต่อสูค้ ดีตอ่ ไป พร้อมทัง้ รายงานให้กระทรวงการคลังทราบและปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้รบั คาแนะนา
จากกระทรวงการคลัง
ข้อ 36 ถ้าผูแ้ ต่งตัง้ เห็นว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าทีม่ ไิ ด้กระทาในการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือเมือ่
ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการ หรือได้รบั ทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแล้ว เห็นว่า
ความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าทีม่ ไิ ด้กระทาในการปฏิบตั หิ น้าที่ ให้เรียกเจ้าหน้าทีผ่ นู้ ั้นเข้ามาเป็นคูค่ วาม
ในคดีดว้ ย

ข้อ 37 ถ้าผลการพิจารณาของผูแ้ ต่งตัง้ ยุตเิ ป็นทีส่ ดุ ว่า ความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าทีไ่ ด้กระทาใน
การปฏิบตั หิ น้าที่ จะต้องไม่มกี ารเรียกเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาเป็นคูค่ วามในคดี แต่ถา้ ผูเ้ สียหายได้ฟ้องเจ้าหน้าที่
ต่อศาลก่อนแล้วหรือมีการเรียกเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาเป็นคูค่ วามในคดีกอ่ นแล้ว ให้ผแู้ ต่งตัง้ แจ้งผลการ
พิจารณาให้พนักงานอัยการเพื่อแถลงต่อศาล เพื่อให้เจ้าหน้าทีม่ โี อกาสพ้นจากการเป็นคูค่ วามในคดี
และขอให้พนักงานอัยการช่ วยเหลือทางคดีแก่เจ้าหน้าทีใ่ นระหว่างนั้นด้วย
ข้อ 38 ในกรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีน่ ั้น ความรับผิดของเจ้าหน้าทีจ่ ะมีหรือไม่ และเพียงใด เป็นกรณีทหี่ น่วยงาน
ของรัฐจะพิจารณาไล่เบีย้ เอาจากเจ้าหน้าทีใ่ นภายหลัง ซึง่ คณะกรรมการ ผูแ้ ต่งตัง้ และกระทรวงการคลัง
แล้วแต่กรณี ต้องพิจารณาด้วยว่าจะมีการไล่เบีย้ หรือไม่ หรือจะไล่เบีย้ ให้ชดใช้ เพียงใด และให้นาข้อ 22
ถึงข้อ 29 มาใช้ บงั คับกับการชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนทีห่ น่วยงานของรัฐได้ใช้ ให้แก่ผเู้ สียหาย โดย
อนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ การทีเ่ จ้าหน้าทีด่ าเนินกิจการต่าง ๆ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อนั เป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีทปี่ ฏิบตั งิ านในหน้าทีแ่ ละเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลัก
กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จงึ เป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ว่า เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องรับผิดในการกระทาต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เมือ่ การทีท่ าไปทาให้
หน่วยงานของรัฐต้องรีบผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบีย้ เอาจากเจ้าหน้าทีเ่ ต็มจานวน
นั้น ทัง้ ทีบ่ างกรณีเกิดขึน้ โดยความไม่ตงั้ ใจหรือความผิดพลาดเล็กน้อยในการปฏิบตั หิ น้าที่ นอกจากนั้น
ยังมีการนาหลักเรื่องลูกหนี้รว่ มในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้ บงั คับ ให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งร่วมรับผิดในการ
กระทาของเจ้าหน้าทีผ่ อู้ นื่ ด้วย ซึง่ ระบบนั้นมุง่ หมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่คานึงถึงความเป็นธรรมที่
จะมีตอ่ แต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าทีแ่ ละยังเป็นการบัน่ ทอนกาลัง

ขวัญในการทางานของเจ้าหน้าทีด่ ว้ ย จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าทีไ่ ม่กล้า
ตัดสินใจดาเนินงานเท่าทีค่ วร เพราะเกรงความรับผิดชอบทีจ่ ะเกิดแก่ตน อนึ่ง การให้คณ
ุ ให้โทษแก่
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อควบคุมการทางานของเจ้าหน้าทีย่ งั มีวธิ ีการในการบริหารงานบุคคลและการดาเนินการ
ทางวินัยกากับดูแลอีกส่วนหนึ่งอันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าทีท่ าการใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว
ดังนั้น จึงสมควรกาหนดให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งรับผิดทางละเมิดในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีเ่ ฉพาะเมือ่ เป็นการ
จงใจกระทาเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น
และให้แบ่งแยกความรับผิดชอบของแต่ละคนมิให้นาหลักลูกหนี้รว่ มให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของรัฐ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้

