พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เปนปที่ ๕๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่สมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา "พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใด ๆ ในสวนที่มีบัญญัตไิ วแลวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใช พระราชบัญญัตินแี้ ทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ี้
"เจาหนาที่" หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบตั ิงานประเภทอื่น ไมวา
จะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด
"หนวยงานของรัฐ" หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมภิ าค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตนิ ดี้ วย
มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนได
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะ
ฟองเจาหนาทีไ่ ม ได
ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวา
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๖ ;ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่
ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาทีไ่ ดโดยตรง แตจะฟอง
หนวยงานของรัฐไมได
มาตรา ๗ ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปนเรื่องที่
เจาหนาทีต่ องรับผิดหรือตองรวมรับผิด หรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ถาเจาหนาที่เห็นวาเปน
เรื่องที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ดังกลาวมีสทิ ธิ
ขอใหศาลที่พจิ ารณาคดี นั้นอยูเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ แลวแตกรณี เขามาเปนคูความใน
คดี
ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่ถูกฟองมิใชผูตองรับ
ผิด ใหขยายอายุความฟองรองผูที่ตองรับผิดซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแตวันที่
คําพิพากษานัน้ ถึงที่สุด
มาตรา ๘ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผเู สียหายเพื่อการ
ละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาทีผ่ ูทําละเมิดชดใชคา สินไหมทดแทน
ดังกลาวแกหนวยงานของรัฐ ไดถา เจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง
สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใดใหคาํ นึงถึงระดับความ
รายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของ
ความเสียหายก็ได
ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการ
ดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย
ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับและ
เจาหนาทีแ่ ตละคนตองรับผิดใชคา สินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น
มาตรา ๙ ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีไ่ ดใชคาสินไหมทดแทนแกผเู สียหาย สิทธิที่จะ
เรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกาํ หนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาทีไ่ ดใชคา สินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจาหนาทีเ่ ปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปน
หนวยงานของรัฐที่ผู นั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรองคา
สินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ ใหนาํ บทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทํา
ในการปฏิบัตหิ นาที่ให บังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนด
อายุ ความสองปนับแตวันทีห่ นวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ ผูจะพึงตองใชคา

สินไหมทดแทน และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผนู ั้นไมตอ งรับผิด แตกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนัน้ มีกําหนดอายุความหนึ่งปนับ
แตวันที่ หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเสียหาย
จะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนก็
ได ในการนี้หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชกั ชา
เมื่อหนวยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของ
รัฐก็ใหมี สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่ตนไดรับแจงผลการวินิจฉัย
ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวัน หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทนั ในกําหนดนัน้ จะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลา
ออกไปได แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัตใิ หขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบ
วัน
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจาหนาทีต่ องชดใชคา สินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชใหแก
ผูเสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาทีผ่ ูนนั้ ได
กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหาย
มีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนนั้ ชําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด
มาตรา ๑๓ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งตองรับผิดตามมาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ สามารถผอนชําระเงินที่จะตองรับผิดนัน้ ไดโดยคํานึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัวและ
ความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย
มาตรา ๑๔ เมื่อไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแลว สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัย
รองทุกขตามมาตรา ๑๑ ใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
มาตรา ๑๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๐ก หนา ๒๕ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙)
หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจาหนาทีด่ ําเนินกิจการตาง ๆ
ของ หนวยงานของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพือ่ ประโยชนอันเปนการเฉพาะตัวไม การปลอยใหความรับผิด
ทาง ละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบตั ิงานในหนาที่และเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตาม
หลัก กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงเปนการไมเหมาะสมกอใหเกิดความ
เขาใจผิด วาเจาหนาที่จะตองรับผิดในการกระทําตาง ๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไปเมื่อการที่ทําไปทํา
ใหหนวย งานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็ม
จํานวนนั้น ทั้ง ที่ บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจ หรือความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติ
หนาที่ นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาที่
ตองรวมรับผิดในการ กระทําของเจาหนาที่ผูอื่นดวย ซึ่งระบบนัน้ มุงหมายแตจะไดเงินครบโดยไม
คํานึงถึงความเปนธรรมที่ จะมีตอแตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหนาทีแ่ ละ
ยังเปนการบั่นทอนกําลัง ขวัญในการทํางานของเจาหนาที่ดวยจนบางครั้งกลายเปนปญหาในการ
บริหารเพราะเจาหนาที่ไมกลา ตัดสินใจดําเนินงานเทาทีค่ วร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก
ตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแกเจา หนาที่เพื่อควบคุมการทํางานของเจาหนาที่ยังมีวิธกี ารในการ
บริหารงานบุคคล และการดําเนินการทาง วินัยกํากับดูแลอีกสวนหนึ่ง อันเปนหลักประกันมิให
เจาหนาที่ทาํ การใด ๆ โดยไมรอบคอบอยูแ ลว ดัง นั้น จึงสมควรกําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิดทาง
ละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะเมื่อเปนการจง ใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิด
ความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น และ ใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิ
ใหนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปน ธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของรัฐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ี้

