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เป็นปีที ่๕๑ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ       

ให้ประกำศว่ำ 

 โดยที่สมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้ นไว้โดยค ำแนะน ำ และยินยอมของ

รัฐสภำ ดังต่อไปนี้  

 มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 มำตรำ ๒* พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เป็นต้นไป 

 * รก.๒๕๓๙/๖๐ก/๒๕/๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ 

 มำตรำ ๓ บรรดำกฎหมำย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระรำชบัญญัติ

นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกบับทแห่งพระรำชบัญญัตินี้  ให้ใช้พระรำชบัญญัตินี้แทน 

 มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้ 

 “เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง หรือผู้ปฏิบัติงำนประเภทอื่น ไม่ว่ำ

จะเป็นกำรแต่งตั้งในฐำนะเป็นกรรมกำรหรือฐำนะอื่นใด 

 “หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น

และมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสำหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระรำชบัญญัติ

หรือพระรำชกฤษฎีกำ และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยงำนอื่นของรัฐที่มีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้

เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัตินี้ ด้วย 



๒๙๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๕ หน่วยงำนของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหำยในผลแห่งละเมิดที่เจ้ำหน้ำที่ของตนได้

กระท ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในกรณีนี้ ผู้เสยีหำยอำจฟ้องหน่วยงำนของรัฐดังกล่ำวได้โดยตรง แต่จะฟ้อง

เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้ 

 ถ้ำกำรละเมิดเกิดจำกเจ้ำหน้ำที่ซ่ึงไม่ได้สงักัดหน่วยงำนของรัฐแห่งใดให้ถือว่ำกระทรวงกำรคลัง

เป็นหน่วยงำนของรัฐที่ต้องรับผิดตำมวรรคหนึ่ง 

 มำตรำ ๖ ถ้ำกำรกระท ำละเมิดของเจ้ำหน้ำที่มิใช่กำรกระท ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่

ต้องรับผิดในกำรนั้นเป็นกำรเฉพำะตัว ในกรณีน้ีผู้เสียหำยอำจฟ้องเจ้ำหน้ำที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้อง

หน่วยงำนของรัฐไม่ได้ 

 มำตรำ ๗ ในคดีที่ผู้เสียหำยฟ้องหน่วยงำนของรัฐ ถ้ำหน่วยงำนของรัฐเห็นว่ำเป็นเร่ืองที่

เจ้ำหน้ำที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีที่ผู้เสยีหำยฟ้องเจ้ำหน้ำที่ ถ้ำเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำเป็น

เร่ืองที่หน่วยงำนของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวมีสิทธิ

ขอให้ศำลที่พิจำรณำคดีน้ันอยู่เรียกเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐแล้วแต่กรณ ีเข้ำมำเป็นคู่ควำมในคดี 

 ถ้ำศำลพิพำกษำยกฟ้องเพรำะเหตุที่หน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด 

ให้ขยำยอำยุควำมฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซ่ึงมิได้ถูกเรียกเข้ำมำในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแต่วันที่ค ำ

พิพำกษำน้ันถึงที่สดุ 

 มำตรำ ๘ ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐต้องรับผิดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้เสยีหำยเพ่ือกำร

ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ ให้หน่วยงำนของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำละเมิดชดใช้ค่ำสนิไหมทดแทน

ดังกล่ำวแก่หน่วยงำนของรัฐได้ ถ้ำเจ้ำหน้ำที่ได้กระท ำกำรนั้นไปด้วยควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่อ

อย่ำงร้ำยแรง 

 สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้ค ำนึงถึงระดับควำม

ร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำและควำมเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เตม็จ ำนวนของควำม

เสยีหำยกไ็ด้ 

 ถ้ำกำรละเมิดเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของหน่วยงำนของรัฐหรือระบบกำร

ด ำเนินงำนส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งควำมรับผิดดังกล่ำวออกด้วย 

 ในกรณีที่กำรละเมิดเกิดจำกเจ้ำหน้ำที่หลำยคน มิให้น ำหลักเร่ืองลูกหนี้ ร่วมมำใช้บังคับและ

เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่ำสนิไหมทดแทนเฉพำะส่วนของตนเท่ำน้ัน 

 มำตรำ ๙ ถ้ำหน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ได้ใช้ค่ำสนิไหมทดแทนแก่ผู้เสยีหำย สทิธิที่จะ

เรียกให้อกีฝ่ำยหน่ึงชดใช้ค่ำสนิไหมทดแทนแก่ตนให้มกี ำหนดอำยุควำมหน่ึงปีนับแต่วันที่หน่วยงำนของ

รัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ได้ใช้ค่ำสนิไหมทดแทนน้ันแก่ผู้เสยีหำย 

 มำตรำ ๑๐ ในกรณีที่ เจ้ำหน้ำที่ เป็นผู้กระท ำละเมิดต่อหน่วยงำนของรัฐไม่ ว่ำจะเป็น

หน่วยงำนของรัฐที่ผู้น้ันอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้ำเป็นกำรกระท ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรเรียกร้องค่ำ

สนิไหมทดแทนจำกเจ้ำหน้ำที่ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๘ มำใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ำมิใช่กำรกระท ำใน

กำรปฏบิัติหน้ำที่ให้บังคับตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ 



๒๙๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 สทิธเิรียกร้องค่ำสนิไหมทดแทนจำกเจ้ำหน้ำที่ทั้งสองประกำรตำมวรรคหน่ึง ให้มีก ำหนดอำยุ

ควำมสองปีนับแต่วันที่หน่วยงำนของรัฐรู้ ถึงกำรละเมิดและรู้ ตัวเจ้ำหน้ำที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่ำสินไหม

ทดแทน และกรณทีี่หน่วยงำนของรัฐเหน็ว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้น้ันไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงกำรคลังตรวจสอบ

แล้วเห็นว่ำต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนน้ันมีก ำหนดอำยุควำมหน่ึงปีนับแต่วันที่

หน่วยงำนของรัฐมีค ำสั่งตำมควำมเหน็ของกระทรวงกำรคลัง 

 มำตรำ ๑๑ ในกรณีที่ผู้เสยีหำยเห็นว่ำ หน่วยงำนของรัฐต้องรับผิดตำมมำตรำ ๕ ผู้เสยีหำย

จะย่ืนค ำขอต่อหน่วยงำนของรัฐให้พิจำรณำชดใช้ค่ำสนิไหมทดแทนส ำหรับควำมเสยีหำยที่เกิดแก่ตนกไ็ด้ 

ในกำรนี้หน่วยงำนของรัฐต้องออกใบรับค ำขอให้ไว้เป็นหลักฐำนและพิจำรณำค ำขอนั้นโดยไม่ชักช้ำ เมื่อ

หน่วยงำนของรัฐมีค ำสั่งเช่นใดแล้ว หำกผู้เสยีหำยยังไม่พอใจในผลกำรวินิจฉัยของหน่วยงำนของรัฐกใ็ห้

มีสทิธร้ิองทุกข์ต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ภำยใน

เก้ำสบิวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลกำรวินิจฉัย 

 ให้หน่วยงำนของรัฐพิจำรณำค ำขอที่ได้รับตำมวรรคหน่ึงให้แล้วเสรจ็ภำยในหนึ่งร้อยแปดสบิ

วัน หำกเร่ืองใดไม่อำจพิจำรณำได้ทันในก ำหนดนั้นจะต้องรำยงำนปัญหำและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้ำ

สงักัดหรือก ำกบัหรือควบคุมดูแลหน่วยงำนของรัฐแห่งนั้นทรำบและขออนุมัติขยำยระยะเวลำออกไปได้ 

แต่รัฐมนตรีดังกล่ำวจะพิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำให้อกีได้ไม่เกนิหนึ่งร้อยแปดสบิวัน 

 มำตรำ ๑๒ ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่หน่วยงำนของรัฐได้ใช้ให้แก่

ผู้เสียหำยตำมมำตรำ ๘ หรือในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนเน่ืองจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้น้ันได้

กระท ำละเมิดต่อหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ ๑๐ ประกอบกบัมำตรำ ๘ ให้หน่วยงำนของรัฐที่เสยีหำยมี

อ ำนำจออกค ำสั่งเรียกให้เจ้ำหน้ำที่ผู้น้ันช ำระเงินดังกล่ำวภำยในเวลำที่ก ำหนด 

 มำตรำ ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ซ่ึงต้องรับผิดตำมมำตรำ ๘ 

และมำตรำ ๑๐ สำมำรถผ่อนช ำระเงินที่จะต้องรับผิดน้ันได้โดยค ำนึงถึงรำยได้ ฐำนะ ครอบครัวและ

ควำมรับผิดชอบ และพฤติกำรณแ์ห่งกรณปีระกอบด้วย 

 มำตรำ ๑๔ เมื่อได้มีกำรจัดตั้งศำลปกครองขึ้ นแล้ว สทิธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัย

ร้องทุกข์ตำมมำตรำ ๑๑ ให้ถือว่ำเป็นสทิธฟ้ิองคดีต่อศำลปกครอง 

 มำตรำ ๑๕ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร ศิลปอาชา 

นายกรฐัมนตรี 

 

 

 

 



๒๙๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ด ำเนิน

กจิกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนของรัฐนั้น หำได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์อนัเป็นกำรเฉพำะตัวไม่มีกำรปล่อยให้

ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่และเกิดควำมเสียหำยแก่เอกชน

เป็นไปตำมหลักกฎหมำยเอกชนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์จึงเป็นกำรไม่เหมำะสม

ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำ เจ้ำหน้ำที่จะต้องรับผิดในกำรกระท ำต่ำงๆ เป็นกำรเฉพำะตัวเสมอไป เมื่อ

กำรที่ท  ำไปท ำให้หน่วยงำนของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภำยนอกเพียงใดกจ็ะมีกำรฟ้องไล่เบี้ ยเอำจำก

เจ้ำหน้ำที่เตม็จ ำนวนน้ัน ทั้งที่บำงกรณเีกดิข้ึนโดยควำมไม่ตั้งใจหรือควำมผิดพลำดเพียงเลก็น้อยในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่  นอกจำกนั้น ยังมีกำรน ำหลักเร่ืองลูกหนี้ ร่วมในระบบกฎหมำยแพ่งมำใช้บั งคับ ให้

เจ้ำหน้ำที่ต้องร่วมรับผิดในกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ผู้อื่นด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมำยแต่จะได้เงินครบโดย

ไม่ค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณเีป็นกำรก่อให้เกดิควำมไม่เป็นธรรมแก่เจ้ำหน้ำที่และ

ยังเป็นกำรบั่นทอนก ำลังขวัญในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ด้วย จนบำงคร้ังกลำยเป็นปัญหำในกำรบริหำร

เพรำะเจ้ำหน้ำที่ไม่กล้ำตัดสินใจด ำเนินงำนเท่ำที่ควร เพรำะเกรงควำมรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน อนึ่ง 

กำรให้คุณให้โทษแก่เจ้ำหน้ำที่เพ่ือควบคุมกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ยังมีวิธีกำรในกำรบริหำรงำนบุคคล

และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยก ำกับดูแลอกีส่วนหนึ่ง อนัเป็นหลักประกนัมิให้เจ้ำหน้ำที่ท  ำกำรใดๆ โดยไม่

รอบคอบอยู่แล้ว ดังนั้น จึงสมควรก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ต้องรับผิดทำงละเมิดในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่

เฉพำะเมื่อเป็นกำรจงใจกระท ำเพ่ือกำรเฉพำะตัว หรือจงใจให้เกิดควำมเสยีหำยหรือประมำทเลินเล่อ

อย่ำงร้ำยแรงเท่ำนั้น และให้แบ่งแยกควำมรับผิดของแต่ละคนมิให้น ำหลักลูกหนี้ ร่วมมำใช้บังคับ ทั้งนี้  

เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของรัฐ  จึงจ ำเป็นต้องตรำ

พระรำชบัญญัตินี้  
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