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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา โดยที่สมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และข อ บั ง คั บ ใด ๆ ในส ว นที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว แ ล ว ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
เจาหนาที่ หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวา
จะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด
หนวยงานของรัฐ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา 5 หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนได
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แต
จะฟองเจาหนาที่ไมได

ถ า การละเมิ ด เกิ ด จากเจ า หน า ที่ ซึ่ ง ไม ไ ด สั ง กั ด หน ว ยงานของรั ฐ แห ง ใดให ถื อ ว า
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 6 ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่
ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะ
ฟองหนวยงานของรัฐไมได
มาตรา 7 ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปนเรื่องที่
เจาหนาที่ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ถาเจาหนาที่เห็นวา
เปน เรื่อ งที่หนวยงานของรัฐตอ งรับผิดหรือ ตองรว มรับผิด หนว ยงานของรัฐหรือ เจาหนาที่
ดังกลาวมีสิทธิขอใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยูเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ แลวแตกรณี
เขามาเปนคูความในคดี
ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่ถูกฟองมิใชผูตองรับ
ผิด ใหขยายอายุความฟองรองผูที่ตองรับผิดซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับ
แตวันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด
มาตรา 8 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการ
ละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนดังกลาวแกหนว ยงานของรัฐไดถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้น ไปดว ยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง
สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความ
รายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวน
ของความเสียหายก็ได
ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือ ความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือ ระบบการ
ดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย
ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับ
และเจาหนาที่แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น
มาตรา 9 ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิที่
จะเรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย

มาตรา 10 ในกรณี ที่เ จา หนา ที่เ ปน ผูก ระทํา ละเมิ ดต อ หน ว ยงานของรัฐ ไม วา จะเป น
หนวยงานของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการ
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนด
อายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ ผูจะพึงตองใชคา
สิ น ไหมทดแทน และกรณี ที่ ห น ว ยงานของรั ฐ เห็ น ว า เจ า หน า ที่ ผู นั้ น ไม ต อ งรั บ ผิ ด แต
กระทรวงการคลังตรวจสอบแลว เห็น วาตองรับผิด ใหสิทธิเรี ยกรองคาสินไหมทดแทนนั้น มี
กําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
มาตรา 11 ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา 5 ผูเสียหาย
จะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิด
แกตนก็ได ในการนี้หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอ
นั้นโดยไมชักชา เมื่อหนว ยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยัง ไมพอใจในผลการ
วินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็ใหมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงผลการวินิจฉัย
ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวัน หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคให
รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา 12 ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชใหแก
ผูเสียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ผูนั้น
ไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ใหหนวยงานของรัฐที่
เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด
มาตรา 13 ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่ง ตองรับผิดตามมาตรา 8
และมาตรา 10 สามารถผอนชําระเงินที่จะตองรับผิดนั้นไดโดยคํานึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัว
และความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย

มาตรา 14 เมื่อไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแลว สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัย
รองทุกขตามมาตรา 11 ใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
มาตรา 15 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจาหนาที่ดําเนินกิจการ
ตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการเฉพาะตัวไม การปลอย
ใหความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหนาที่และเกิดความเสียหายแก
เอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงเปนการไม
เหมาะสมก อ ใหเ กิดความเข าใจผิดวา เจา หนาที่ จ ะตอ งรับผิ ดในการกระทํา ตาง ๆ เป น การ
เฉพาะตัวเสมอไปเมื่อการที่ทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็
จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็มจํานวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจ หรือ
ความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมใน
ระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาที่ตองรวมรับผิดในการกระทําของเจาหนาที่ผูอื่นดวย
ซึ่งระบบนั้นมุงหมายแตจะไดเงินครบโดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมที่จ ะมีตอแตละคน กรณี
เปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหนาที่และยังเปนการบั่นทอนกําลังขวัญในการทํางาน
ของเจาหนาที่ดว ยจนบางครั้ง กลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาที่ไมกลาตัดสินใจ
ดําเนิน งานเทาที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จ ะเกิดแกตน อนึ่ง การให คุณใหโ ทษแก
เจาหนาที่เ พื่อ ควบคุม การทํางานของเจาหนาที่ยัง มีวิธีการในการบริหารงานบุคคล และการ
ดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกสวนหนึ่ง อันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาที่ทําการใด ๆ โดย
ไม ร อบคอบอยู แ ล ว ดั ง นั้ น จึ ง สมควรกํ า หนดให เ จ า หน า ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะเมื่อเปน การจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว หรือ จงใจใหเ กิดความ
เสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิให
นําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของรัฐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

