
1

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539

____________

ภมิูพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2539

เปนปท่ี 51 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา

โดยทีส่มควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ า และยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติความรับผิดทาง ละเมิดของเจาหนา
ท่ี พ.ศ. 2539

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบก
ษาเปนตนไป

*[รก.2539/60ก/25/14 พฤศจิกายน 2539]

มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใด ๆ ในสวนท่ีมีบัญญัติ ไวแลวในพระราช
บญัญตันิี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใช พระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

เจาหนาท่ี หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือ ผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม
วาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะ อ่ืนใด
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หนวยงานของรัฐ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือ สวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการ สวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจท่ีตั้ง
ขึน้โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ ใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่น
ของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากํ าหนดใหเปน หนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย

มาตรา 5 หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิด ท่ีเจาหนาท่ีของตน
ไดกระทํ าในการปฏิบัติหนาท่ี ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟอง หนวยงานของรัฐดังกลาวได
โดยตรง แตจะฟองเจาหนาท่ีไมได

ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีซ่ึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ใหถือวา
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐท่ีตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 6 ถาการกระทํ าละเมิดของเจาหนาท่ีมิใชการกระทํ าในการ ปฏิบัติหนาท่ี เจาหนา
ท่ีตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหาย อาจฟองเจาหนาท่ีไดโดย
ตรง แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได

มาตรา 7 ในคดีท่ีผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐ เห็นวาเปนเรื่องท่ี
เจาหนาท่ีตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หรือในคดีท่ีผูเสียหาย ฟองเจาหนาท่ีถาเจาหนา
ท่ีเห็นวาเปนเรื่องท่ีหนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตอง รวมรับผิด หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาท่ีดังกลาวมีสิทธิขอใหศาลที่พิจารณาคดี นั้นอยูเรียกเจาหนาท่ีหรือหนวย
งานของรัฐแลวแตกรณี เขามาเปนคูความในคดี

ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ี ท่ีถูกฟองมิใชผูตอง
รับผดิ ใหขยายอายุความฟองรองผูท่ีตองรับผิดซึ่งมิไดถูกเรียก เขามาในคดีออกไปถึง
หกเดือนนับแตวันท่ีคํ าพิพากษานั้นถึงท่ีสุด

มาตรา 8 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทน แกผูเสียหายเพื่อ
การละเมิดของเจาหนาท่ี ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให เจาหนาท่ีผูทํ าละเมิดชดใช
คาสนิไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาท่ีไดกระทํ าการนั้นไปดวย
ความจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง รายแรง

สทิธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใด ใหคํ านึงถึงระดับ
ความรายแรงแหงการกระทํ าและความเปนธรรมในแตละกรณี เปนเกณฑโดยมิตองให
ใชเต็มจํ านวนของความเสียหายก็ได
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ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงาน ของรัฐหรือระบบการ
ด ําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาว ออกดวย

ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีหลายคน มิใหนํ าหลักเร่ือง ลูกหนี้รวมมาใชบังคับ
และเจาหนาท่ีแตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะ สวนของตนเทานั้น

มาตรา 9 ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีไดใชคาสินไหมทดแทน แกผูเสียหาย สิทธิ
ท่ีจะเรยีกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกํ าหนด อายุความหนึ่งปนับ
แตวันท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีไดใชคาสินไหมทดแทนนั้น แกผูเสียหาย

มาตรา 10 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเปนผูกระทํ าละเมิดตอหนวยงาน ของรัฐไมวาจะเปน
หนวยงานของรัฐท่ีผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทํ า ในการปฏิบัติหนาท่ีการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีใหนํ าบทบัญญัติ มาตรา 8 มาใชบังคับโดย
อนโุลม แตถามิใชการกระทํ าในการปฏิบัติหนาท่ี ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย

สทิธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีท้ังสองประการตาม วรรคหนึ่ง ใหมี
กํ าหนดอายุความสองปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิด และรูตัวเจาหนาท่ี
ผูจะพงึตองใชคาสินไหมทดแทน และกรณีท่ีหนวยงานของรัฐ เห็นวาเจาหนาท่ีผูนั้นไม
ตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวา ตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคา
สนิไหมทดแทนนั้นมีกํ าหนดอายุความหนึ่งปนับแต วันท่ีหนวยงานของรัฐมีคํ าสั่งตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง

มาตรา 11 ในกรณีท่ีผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิด ตามมาตรา 5 ผูเสีย
หายจะยืน่ค ําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหม ทดแทนสํ าหรับความ
เสยีหายที่เกิดแกตนก็ได ในการนี้หนวยงานของรัฐตองออก ใบรับคํ าขอใหไวเปนหลัก
ฐานและพจิารณาคํ าขอนั้นโดยไมชักชา เม่ือหนวยงาน ของรัฐมีคํ าสั่งเชนใดแลวหากผู
เสยีหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงาน ของรัฐก็ใหมีสิทธิรองทุกขตอคณะ
กรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวย คณะกรรมการกฤษฎีกาไดภายในเกาสิบ
วันนบัแตวันท่ีตนไดรับแจงผลการวินิจฉัย

ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคํ าขอท่ีไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จ ภายในหนึ่งรอย
แปดสบิวนั หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทันในกํ าหนดนั้นจะตอง รายงานปญหาและ
อุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํ ากับหรือควบคุมดูแลหนวยงาน ของรัฐแหงนั้น
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ทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรีดังกลาว จะพิจารณาอนุมัติให
ขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน

มาตรา 12 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่ หนวยงานของรัฐไดใชให
แกผูเสียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตอง ใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจาก
เจาหนาท่ีผูนั้นไดกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา
8 ใหหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายมีอํ านาจ ออกคํ าสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีผูนั้นชํ าระเงินดัง
กลาวภายในเวลาที่กํ าหนด

มาตรา 13 ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาท่ีซ่ึง ตองรับผิดตามมาตรา 8
และมาตรา 10 สามารถผอนชํ าระเงินท่ีจะตองรับผิด นั้นไดโดยคํ านึงถึงรายได ฐานะ
ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ แหงกรณีประกอบดวย

มาตรา 14 เม่ือไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแลว สิทธิรองทุกข ตอคณะกรรมการ
วินจิฉยัรองทุกขตามมาตรา 11 ใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอ ศาลปกครอง

มาตรา 15 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ผูรับสนองพระบรมราช
โองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรฐัมนตรี หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่
เจาหนาท่ี ดํ าเนินกิจการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพื่อประโยชนอัน
เปน การเฉพาะตัวไม การปลอยใหความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ในกรณีท่ี
ปฏบิตังิานในหนาท่ีและเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงเปนการไมเหมาะสมกอใหเกิดความ เขาใจผิด
วา เจาหนาท่ีจะตองรับผิดในการกระทํ าตาง ๆ เปนการเฉพาะตัว เสมอไป เม่ือการที่ทํ า
ไปทํ าใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใด ก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอา
จากเจาหนาท่ีเต็มจํ านวนนั้น ท้ังท่ีบางกรณีเกิดขึ้นโดย ความไมตั้งใจหรือความผิด
พลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาท่ี นอกจากนั้น ยังมีการนํ าหลักเร่ืองลูกหนี้รวมใน
ระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาท่ี ตองรวมรับผิดในการกระทํ าของเจาหนาท่ี
ผูอ่ืนดวย ซ่ึงระบบนั้นมุงหมายแตจะได เงินครบโดยไมคํ านึงถึงความเปนธรรมท่ีจะมี
ตอแตละคน กรณีเปนการกอใหเกิด ความไมเปนธรรมแกเจาหนาท่ีและยังเปนการบั่น
ทอนกํ าลังขวัญในการทํ างาน ของเจาหนาท่ีดวย จนบางครั้งกลายเปนปญหาในการ
บรหิารเพราะเจาหนาท่ี ไมกลาตัดสินใจดํ าเนินงานเทาท่ีควร เพราะเกรงความรับผิด
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ชอบท่ีจะเกิดแกตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแกเจาหนาท่ีเพื่อควบคุมการทํ างานของเจาหนา
ท่ียงัม ีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดํ าเนินการทางวินัยกํ ากับดูแลอีกสวน
หนึง่ อันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาท่ีทํ าการใด ๆ โดยไมรอบคอบอยูแลว ดังนั้น จึง
สมควรก ําหนดใหเจาหนาท่ีตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาท่ี เฉพาะเมื่อ
เปนการจงใจกระทํ าเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความ เสียหายหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิด ของแตละคนมิใหนํ าหลักลูก
หนีร้วมมาใชบังคับ ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของรัฐ จึงจํ าเปนตองตราพระราช บัญญัตินี้


