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เปนปที่ 51 ในรัชกาลปจจุบัน

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
         โดยที่สมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
         จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
          มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
          มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใด ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแยง
กับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
          มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้
          เจาหนาที่ หมายความวา  ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะ
เปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด
          หนวยงานของรัฐ หมายความวา  กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให
หมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากํ าหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
          มาตรา 5  หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่
ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได
          ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐ
ที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง
          มาตรา 6  ถาการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเปน
การเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได
          มาตรา 7  ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปนเรื่องที่เจาหนาที่ตองรับผิดหรือตอง
รวมรับผิด หรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ถาเจาหนาที่เห็นวาเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ดังกลาวมีสิทธิขอใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยูเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ แลวแต
กรณี เขามาเปนคูความในคดี
          ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่ถูกฟองมิใชผูตองรับผิด ใหขยายอายุความฟอง
รองผูที่ตองรับผิดซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแตวันที่คํ าพิพากษานั้นถึงที่สุด
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          มาตรา 8  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจาหนาที่ ให
หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทํ าละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐไดถาเจาหนาที่ได
กระทํ าการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
          สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใดใหคํ านึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํ าและ
ความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํ านวนของความเสียหายก็ได
          ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดํ าเนินงานสวนรวม ใหหักสวน
แหงความรับผิดดังกลาวออกดวย
          ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน มิใหนํ าหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับและเจาหนาที่แตละคนตอง
รับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น
          มาตรา 9  ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิที่จะเรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใช
คาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกํ าหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้น
แกผูเสียหาย
          มาตรา 10  ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นอยูใน
สังกัดหรือไม ถาเปนการกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา 8
มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย
          สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกํ าหนดอายุความสองปนับแตวันที่
หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจา
หนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมี
กํ าหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคํ าส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
          มาตรา 11  ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา 5 ผูเสียหายจะยื่นคํ าขอตอหนวยงาน
ของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสํ าหรับความเสียหายที่เกิดแกตนก็ได ในการนี้หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคํ า
ขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคํ าขอนั้นโดยไมชักชา เมื่อหนวยงานของรัฐมีคํ าส่ังเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจ
ในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็ใหมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะ
กรรมการกฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงผลการวินิจฉัย
          ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคํ าขอที่ไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน หากเรื่องใดไมอาจ
พิจารณาไดทันในกํ าหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํ ากับหรือควบคุมดูแลหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีก
ไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
          มาตรา 12  ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา 8 หรือ
ในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ผูนั้นไดกระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา 10
ประกอบกับมาตรา 8 ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํ านาจออกคํ าส่ังเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชํ าระเงินดังกลาวภายในเวลา
ที่กํ าหนด



          มาตรา 13  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งตองรับผิดตามมาตรา 8 และมาตรา 10 สามารถผอน
ชํ าระเงินที่จะตองรับผิดนั้นไดโดยคํ านึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงกรณีประกอบ
ดวย
          มาตรา 14  เมื่อไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแลว สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา 11 ให
ถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
          มาตรา 15  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
      บรรหาร ศิลปอาชา
        นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจาหนาที่ดํ าเนินกิจการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ
นั้น หาไดเปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการเฉพาะตัวไม การปลอยใหความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบัติ
งานในหนาที่และเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึง
เปนการไมเหมาะสมกอใหเกิดความเขาใจผิดวา เจาหนาที่จะตองรับผิดในการกระทํ าตาง ๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไปเมื่อ
การที่ทํ าไปทํ าใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็มจํ านวน
นั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจ หรือความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาที่  นอกจากนั้น ยังมีการนํ า
หลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาที่ตองรวมรับผิดในการกระทํ าของเจาหนาที่ผูอื่นดวย ซึ่ง
ระบบนั้นมุงหมายแตจะไดเงินครบโดยไมคํ านึงถึงความเปนธรรมที่จะมีตอแตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไมเปน
ธรรมแกเจาหนาที่และยังเปนการบั่นทอนกํ าลังขวัญในการทํ างานของเจาหนาที่ดวยจนบางครั้งกลายเปนปญหาในการ
บริหารเพราะเจาหนาที่ไมกลาตัดสินใจดํ าเนินงานเทาที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแกตน  อนึ่ง การใหคุณให
โทษแกเจาหนาที่เพื่อควบคุมการทํ างานของเจาหนาที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคล และการดํ าเนินการทางวินัยกํ ากับ
ดูแลอีกสวนหนึ่ง อันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาที่ทํ าการใด ๆ โดยไมรอบคอบอยูแลว  ดังนั้น จึงสมควรกํ าหนดใหเจาหนา
ที่ตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะเมื่อเปนการจงใจกระทํ าเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความ
เสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนํ าหลักลูกหนี้รวมมาใช
บังคับ  ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้



ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

พ.ศ. 2539
                                             

          โดยที่ไดมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขึ้น และกฎหมายดังกลาวมีหลัก
การเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพงที่ทาง
ราชการถือปฏิบัติในปจจุบัน โดยไดแยกความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ออกเปนเหตุที่เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
และที่ไมใชการปฏิบัติหนาที่ โดยเมื่อมีความเสียหายเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่นั้น หนวยงานของรัฐจะตองรับภาระชดใช
คาเสียหายไปกอน สวนเจาหนาที่ของรัฐจะรับผิดชดใชคาเสียหายตอหนวยงานของรัฐเพียงใดนั้น ใหไปไลเบี้ยตอไปในภาย
หลัง โดยจะยึดหลักวาจะเรียกเอาแกเจาหนาที่ของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงเทานั้น  นอกจากนี้ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถผอนชํ าระ
คาสินไหมทดแทนไดโดยคํ านึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย
สํ าหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ไมใชการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ของรัฐจะตองถูกฟองและชดใชคาสินไหมทดแทนเปน
การสวนตัวโดยไมเกี่ยวกับทางราชการสมควรวางระเบียบกํ าหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีจึงมี
มติใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
          ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
          ขอ 2(1) ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
          ขอ 3  ใหยกเลิก
          (1) ระเบียบความรับผิดชอบของขาราชการในทางแพง ซึ่งออกตามมติคณะรัฐมนตรี โดยหนังสือสํ านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวน 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) หนังสือกรมบัญชีกลาง 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) หนังสือกรมบัญชีกลาง 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

                                                          
(1) รก.2539/39ง/1/15 พฤศจิกายน 2539



          บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดในสวนที่กํ าหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
          ขอ 4  ในระเบียบนี้
          เจาหนาที่ หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะ
เปนกรรมการหรือฐานะอื่นใดบรรดาซึ่งไดรับแตงตั้งหรือถูกส่ังใหปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
          คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
          ผูแตงตั้ง หมายความวา ผูแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
          ความเสียหาย หมายความวา ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอยางใด ๆ แตไมรวมถึงการออกคํ าส่ังหรือกฎ
          ขอ 5  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด 1
กรณีเจาหนาที่กระทํ าละเมิดตอหนวยงานของรัฐ

                                             

          ขอ 6  ในหมวดนี้
          หนวยงานของรัฐ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือ สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราช
การสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหนวยงานอื่นของ
รัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
          ขอ 7  เมื่อเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของแจงตอผูบังคับบัญชาโดยไมชักชา และใหมี
การรายงานตามลํ าดับชั้นถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้น
          ขอ 8  เมื่อเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐแหงใด และหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้นมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิด
จากการกระทํ าของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดังกลาวแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่งโดยไมชักชา เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผูตองรับผิดและจํ านวนคาสิน
ไหมทดแทนที่ผูนั้นตองชดใช
          คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํ านวนไมเกินหาคน โดยแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้นหรือ
หนวยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร
          กระทรวงการคลังอาจประกาศกํ าหนดวาในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลคาความเสียหายตั้งแตจํ านวนเทาใด จะ
ใหมีผูแทนของหนวยงานของรัฐหนวยงานใดเขารวมเปนกรรมการดวยก็ได
          ในการแตงตั้งคณะกรรมการ ใหกํ าหนดเวลาแลวเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไวดวย
          ขอ 9  ถาเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งทํ าใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐอีกแหงหนึ่ง ใหเจาหนา
ที่ผูทํ าใหเกิดความเสียหายแจงตอผูบังคับบัญชาและใหมีการรายงานตามลํ าดับช้ันจนถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ตน
สังกัด เวนแต
          (1) ถาเจาหนาที่ผูทํ าใหเกิดความเสียหายเปนรัฐมนตรี ใหแจงตอนายกรัฐมนตรี
          (2) ถาเจาหนาที่ผูทํ าใหเกิดความเสียหายเปนกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐแหงใด ใหแจงตอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้น
          (3) ถาเจาหนาที่ผูทํ าใหเกิดความเสียหายเปนผูซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ใหแจงตอกระทรวงการคลัง



          (4) ถาเจาหนาที่ผูทํ าใหเกิดความเสียหายเปนผูซึ่งไมมีผูบังคับบัญชาและมิใชผูปฏิบัติงานในราชการสวนทองถิ่น รัฐ
วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ ใหแจงตอผูมีอํ านาจกํ ากับดูแล ผูแตงตั้งตน หรือผูซึ่งส่ังใหตนปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
          ขอ 10  ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นตามขอ 9 ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายและหัวหนาหนวย
งานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดหรือผูซึ่งระเบียบนี้กํ าหนดใหเปนผูรับแจงตามขอ 9 (1) (2) (3) หรือ (4) แลวแตกรณี มี
อํ านาจรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการ
          ขอ 11  ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐมากกวาหนึ่งแหง และหรือความเสียหายเกิดจากผลการ
กระทํ าของเจาหนาที่หลายหนวยงาน ใหผูมีอํ านาจแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ 8 หรือขอ 10 บรรดาที่เกี่ยวของ แลวแต
กรณี รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการ
          ขอ 12  ถาผูมีอํ านาจแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ 8 ขอ 10 หรือขอ 11 ไมดํ าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการภายใน
เวลาอันควรหรือแตงตั้งกรรมการโดยไมเหมาะสม ใหปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาหรือกํ ากับ
ดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวมีอํ านาจแตงตั้งคณะกรรมการหรือเปล่ียนแปลงกรรมการแทนผูมีอํ านาจ
แตงตั้งนั้นไดตามที่เห็นสมควร
          ขอ 13  ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองค
ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่งขึ้นทํ าหนาที่แทน
          มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการที่ไมเห็นดวยกับมติที่ประชุมอาจทํ าความเห็นแยงมติที่ประชุมรวมไวใน
ความเห็นของคณะกรรมการได
          ขอ 14  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่พิจารณาขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทํ าละเมิด โดย
ตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวของ รับฟงพยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ และตรวจ
สอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่
          กระทรวงการคลังอาจกํ าหนดแนวทางการสอบขอเท็จจริง การทํ าบันทึก และการรายงานผล เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
เปนการทั่วไปได
          ขอ 15  คณะกรรมการตองใหโอกาสแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือผูเสียหายไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยาน
หลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม
          ขอ 16  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว ใหเสนอความเห็นไปยังผูแตงตั้ง ถาผูแตงตั้งขอใหทบทวนหรือสอบสวน
เพิ่มเติม ใหคณะกรรมการรีบดํ าเนินการใหเสร็จส้ินภายในเวลาที่ผูแตงตั้งกํ าหนด
          ความเห็นของคณะกรรมการตองมีขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่แจงชัดและตองมีพยานหลักฐานที่สนับสนุนประกอบ
ดวย
          ความเห็นของคณะกรรมการไมผูกมัดผูแตงตั้งหรือรัฐที่จะมีความเห็นเปนอยางอื่น
          ขอ 17  เมื่อผูแตงตั้งไดรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแลวใหวินิจฉัยส่ังการวามีผูรับผิดชดใชคาสินไหมทด
แทนหรือไม และเปนจํ านวนเทาใดแตยังมิตองแจงการสั่งการใหผูที่เกี่ยวของทราบ
          ใหผูแตงตั้งสงสํ านวนภายในเจ็ดวันนับแตวันวินิจฉัยส่ังการใหกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เวนแตเปนเรื่องที่
กระทรวงการคลังประกาศกํ าหนดวาไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ



          ใหกระทรวงการคลังพิจารณาโดยไมชักชา และใหมีอํ านาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ในกรณีที่เห็นสมควร
จะใหบุคคลใดสงพยานหลักฐานหรือมาใหถอยคํ าเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได
          ในระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ใหผูแตงตั้งส่ังการใหตระเตรียมเรื่องใหพรอมสํ าหรับการออกคํ าส่ังให
เจาหนาที่ชํ าระคาสินไหมทดแทนหรือดํ าเนินการฟองคดีเพื่อมิใหขาดอายุความสองปนับจากวันที่ผูแตงตั้งวินิจฉัยส่ังการ
          ใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหแลวเสร็จกอนอายุความสองปส้ินสุดไมนอยกวาหกเดือน ถากระทรวงการคลังไมแจง
ผลการตรวจสอบใหทราบภายในกํ าหนดเวลาดังกลาว ใหผูแตงตั้งมีคํ าส่ังตามที่เห็นสมควรและแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ
เวนแตในกรณีหนวยงานของรัฐนั้นเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ใหกระทรวงการคลังพิจารณา
ใหแลวเสร็จกอนอายุความสองปส้ินสุดไมนอยกวาหนึ่งป ถากระทรวงการคลังไมแจงผลการตรวจสอบใหทราบภายใน
กํ าหนดเวลาดังกลาว ใหผูแตงตั้งมีคํ าส่ังตามที่เห็นสมควรและแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ
          ขอ 18  เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแลว ใหผูแตงตั้งมีคํ าส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และแจงคํ า
ส่ังนั้นใหผูที่เกี่ยวของทราบ แตในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระ
ราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ใหผู
บังคับบัญชาหรือผูกํ ากับดูแลหรือควบคุมหนวยงานของรัฐแหงนั้นวินิจฉัยส่ังการใหหนวยงานของรัฐดังกลาวปฏิบัติตามที่
เห็นวาถูกตอง
          ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่งส่ังการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ใหผูแตงตั้งดํ าเนินการ
เพื่อออกคํ าส่ังใหชํ าระคาสินไหมทดแทน หรือฟองคดีตอศาลอยาใหขาดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่ผูแตงตั้งแจงคํ าส่ังใหผู
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนทราบ
          ขอ 19  การแจงคํ าส่ังใหผูที่เกี่ยวของทราบตามขอ 17 และขอ 18 ใหแจงดวยวาผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขและฟองคดีตอศาลไดพรอมกับแจงกํ าหนดอายุความรองทุกขและอายุความฟองคดีตอศาลใหทราบดวย
          ขอ 20  ในกรณีรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ 10 หรือขอ 11 ใหผูแตงตั้งรวมรวมกันวินิจฉัยส่ังการ และเสนอ
ความเห็นทั้งหมด ไมวาจะเห็นตรงกันหรือไม ไปยังกระทรวงการคลัง และเมื่อไดดํ าเนินการตามขอ 17 และขอ 18 แลวถา
ผลในชั้นที่สุดผูแตงตั้งรวมยังมีความเห็นตามขอ 18 แตกตางกันจนหาขอยุติไมไดก็ใหเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้
ขาด
          ขอ 21  ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ใหมี คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพง เปนผูพิจารณาให
ความเห็นตอกระทรวงการคลัง
          ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบดวยอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนประธานกรรมการ ผูแทนสํ านักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํ านักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํ านักงานตรวจเงินแผนดิน และผูแทนกระทรวงการคลังตามจํ านวน
ที่จํ าเปนซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้ง เปนกรรมการ
          คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมายได
          ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงใหนํ าความในขอ 13 มาใชบังคับโดยอนุโลม
          ขอ 22  ในกรณีที่ความเสียหายเกิดแกเงิน ใหใชเปนเงินแตเพียงอยางเดียว
          ขอ 23  ในกรณีที่ความเสียหายมิไดเกิดแกเงิน จะดํ าเนินการดังตอไปนี้แทนการชํ าระเงินก็ได



          (1) ชดใชเปนทรัพยสินอยางเดียวกัน โดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และลักษณะเดียวกันกับทรัพยสินที่สูญหายหรือ
เสียหายและใชงานแทนไดเชนเดียวกับทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหาย โดยทํ าสัญญายินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนเปน
ทรัพยสินดังกลาว
          (2) ซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่ชํ ารุดเสียหายใหคงสภาพเดิม โดยทํ าสัญญาวาจะจัดการใหทรัพยสินคงสภาพ
เหมือนเดิมภายในเวลาไมเกินหกเดือน
          (3) การชดใชเปนทรัพยสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่แตกตางไปจาก (1) หรือ (2) ตองไดรับความเห็น
ชอบจากกระทรวงการคลังกอน
          การชดใชคาเสียหายเปนทรัพยสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหมีการตรวจรับตามระเบียบ
วาดวยการพัสดุของทางราชการหรือของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
          การทํ าสัญญาตามวรรคหนึ่งตองจัดใหมีผูคํ้ าประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะใหวางหลักประกันดวยก็ได
          ขอ 24  ในกรณีที่เจาหนาที่ผูรับผิดตาย ใหรีบดํ าเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม เพื่อใหไดขอยุติโดยเร็วและ
ระมัดระวังอยาใหขาดอายุความมรดก ในกรณีที่ผูแตงตั้งเห็นวาเจาหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงาน
ของรัฐ ใหสงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อฟองผูจัดการมรดกหรือทายาทตอไป ในกรณีของผูแตงตั้งรวมถามีความเห็นแตก
ตางกันใหดํ าเนินการไปพลางกอนตามความเห็นของผูแตงตั้ง สํ าหรับหนวยงานของรัฐที่เสียหาย และถาตอมามีขอยุติเปน
ประการใดใหแกไขเปลี่ยนแปลงการดํ าเนินการไปตามนั้น
          ขอ 25  ในกรณีที่เจาหนาที่ตองรับผิดและขอผอนชํ าระคาสินไหมทดแทนไมวาจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด ใหหนวยงาน
ของรัฐที่เสียหายกํ าหนดจํ านวนเงินที่ขอผอนชํ าระนั้นตามความเหมาะสม โดยคํ านึงถึงรายได คาใชจายในการดํ ารงชีพตาม
ฐานานุรูปของเจาหนาที่ ความรับผิดชอบที่บุคคลนั้นมีอยูตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี และพฤติการณแหงกรณีประกอบ
ดวย
          ในการใหผอนชํ าระ ตองจัดใหมีผูคํ้ าประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะใหวางหลักประกันดวย
ก็ได
          ขอ 26  กระทรวงการคลังอาจประกาศกํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการคํ้ าประกัน การวางหลักประกัน หนังสือผอน
ชํ าระ และสัญญาคํ้ าประกันก็ได
          ขอ 27  ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทน แมปรากฏวาเจาหนาที่ไมสามารถชํ าระหนี้ได ใหหนวยงาน
ของรัฐที่เสียหายพิจารณาผอนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกํ าหนดและตองไมดํ าเนินคดีลม
ละลายแกผูนั้น แตถาการที่ไมสามารถชํ าระหนี้ไดนั้นเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของเจาหนาที่หรือเจาหนาที่
กระทํ าการใด ๆ อันเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงเพื่อใหหนวยงานของรัฐไมไดรับชํ าระหนี้ครบถวน ใหหนวยงานของรัฐ
ที่เสียหายสงเรื่องใหพนักงานอัยการดํ าเนินคดีลมละลาย
          ขอ 28  การประนีประนอมยอมความไมวาจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอน
เวนแตกระทรวงการคลังจะประกาศกํ าหนดเปนอยางอื่น
          ขอ 29  ในกรณีตามขอ 26 ขอ 27 หรือขอ 28 ถาเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐที่เปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัด
ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ การดํ าเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํ าหรับหนวยงานของรัฐแหงนั้น
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          ขอ 30  ในหมวดนี้
          หนวยงานของรัฐ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม และ
ราชการสวนภูมิภาคแตไมรวมถึงราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
          ขอ 31  ในกรณีที่เจาหนาที่ทํ าใหเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอกถาเจาหนาที่ผูนั้นเห็นวาความเสียหายเกิดขึ้น
เนื่องในการที่ตนไดกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ ใหเจาหนาที่ผูนั้นแจงตอผูบังคับบัญชาโดยไมชักชา และใหมีการรายงานตาม
ลํ าดับชั้นถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้น แตในกรณีที่เจาหนาที่เปนรัฐมนตรีหรือกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐหรือผูซึ่งไมสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดหรือผูซึ่งไมมีผูบังคับบัญชา ใหดํ าเนินการตามขอ 9 (1) (2) (3)
หรือ (4) และใหนํ าขอ 8 ถึงขอ 20 มาใชบังคับโดยอนุโลม
          ขอ 32  ในกรณีที่ผูเสียหายยื่นคํ าขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน ใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้น
สังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เจาหนาที่มิไดสังกัดหนวยงานใด หรือหนวยงานของรัฐแหงใดแหงหนึ่ง ในกรณีที่
ความเสียหายเกิดจากผลการกระทํ าของเจาหนาที่หลายหนวยงาน รับคํ าขอนั้นและดํ าเนินการตามระเบียบนี้โดยไมชักชา
          ในกรณีที่ผูเสียหายยื่นคํ าขอผิดหนวยงาน ใหหนวยงานผูรับคํ าขอรีบสงเรื่องไปยังหนวยงานของรัฐที่เห็นวาเปนหนวย
งานของรัฐที่จะตองรับผิดชอบพิจารณาตอไปและใหแจงใหผูยื่นคํ าขอทราบ กรณีดังกลาวนี้ใหถือวาหนวยงานของรัฐไดรับ
คํ าขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนนับแตวันที่ไดรับคํ าขอที่สงมานั้น
          ขอ 33  เมื่อไดรับคํ าขอตามขอ 32 และหนวยงานของรัฐที่ไดรับคํ าขอไวเห็นวาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับตน ใหแตงตั้งคณะ
กรรมการเพื่อดํ าเนินการตอไปโดยไมชักชา
          ขอ 34  ในกรณีที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูยื่นคํ าขอใหหนวยงานของรัฐที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทน
ปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกํ าหนด
          ใหคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัดนับแตวันกระทํ าละเมิดในจํ านวนเงินที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูยื่น
คํ าขอจนถึงวันชํ าระคาสินไหมทดแทน
          ขอ 35  ในกรณีที่ผูเสียหายฟองคดีตอศาล ใหผูมีอํ านาจแตงตั้งตั้งคณะกรรมการโดยไมชักชา เวนแตจะไดมีการตั้ง
คณะกรรมการดังกลาวไวแลว และใหประสานงานกับสํ านักงานอัยการสูงสุดเพื่อเตรียมการตอสูคดีตอไป พรอมทั้งรายงาน
ใหกระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติตามที่ไดรับคํ าแนะนํ าจากกระทรวงการคลัง
          ขอ 36  ถาผูแตงตั้งเห็นวาความเสียหายเกิดจากเจาหนาที่มิไดกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ หรือเมื่อไดฟงความเห็น
ของคณะกรรมการ หรือไดรับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแลว เห็นวาความเสียหายเกิดจากเจาหนาที่มิได
กระทํ าในการปฏิบัติหนาที่ ใหเรียกเจาหนาที่ผูนั้นเขามาเปนคูความในคดีดวย
          ขอ 37  ถาผลการพิจารณาของผูแตงตั้งยุติเปนที่สุดวา ความเสียหายเกิดจากเจาหนาที่ไดกระทํ าในการปฏิบัติหนาที่
จะตองไมมีการเรียกเจาหนาที่เขามาเปนคูความในคดี แตถาผูเสียหายไดฟองเจาหนาที่ตอศาลกอนแลวหรือมีการเรียกเจา
หนาที่เขามาเปนคูความในคดีกอนแลว ใหผูแตงตั้งแจงผลการพิจารณาใหพนักงานอัยการเพื่อแถลงตอศาล เพื่อใหเจาหนา
ที่มีโอกาสพนจากการเปนคูความในคดี และขอใหพนักงานอัยการชวยเหลือทางคดีแกเจาหนาที่ในระหวางนั้นดวย



          ขอ 38  ในกรณีหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของเจา
หนาที่นั้น ความรับผิดของเจาหนาที่จะมีหรือไม และเพียงใด เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐจะพิจารณาไลเบี้ยเอาจากเจาหนา
ที่ในภายหลัง ซึ่งคณะกรรมการ ผูแตงตั้ง และกระทรวงการคลัง แลวแตกรณี ตองพิจารณาดวยวาจะมีการไลเบี้ยหรือไม
หรือจะไลเบี้ยใหชดใชเพียงใด และใหนํ าขอ 22 ถึงขอ 29 มาใชบังคับกับการชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใช
ใหแกผูเสียหาย โดยอนุโลม

                         ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

                                   บรรหาร ศิลปอาชา
                                     นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจาหนาที่ดํ าเนินกิจการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ
นั้น หาไดเปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการเฉพาะตัวไม การปลอยใหความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบัติ
งานในหนาที่และเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึง
เปนการไมเหมาะสมกอใหเกิดความเขาใจผิดวา เจาหนาที่จะตองรับผิดในการกระทํ าตาง ๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อ
การที่ทํ าไปทํ าใหหนวยงานของรัฐตองรีบผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็มจํ านวน
นั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจหรือความผิดพลาดเล็กนอยในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้น ยังมีการนํ าหลัก
เรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาที่ตองรวมรับผิดในการกระทํ าของเจาหนาที่ผูอื่นดวย ซึ่งระบบ
นั้นมุงหมายแตจะไดเงินครบโดยไมคํ านึงถึงความเปนธรรมที่จะมีตอแตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรมแก
เจาหนาที่และยังเปนการบั่นทอนกํ าลังขวัญในการทํ างานของเจาหนาที่ดวย จนบางครั้งกลายเปนปญหาในการบริหาร
เพราะเจาหนาที่ไมกลาตัดสินใจดํ าเนินงานเทาที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแกตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแก
เจาหนาที่เพื่อควบคุมการทํ างานของเจาหนาที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดํ าเนินการทางวินัยกํ ากับดูแลอีก
สวนหนึ่งอันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาที่ทํ าการใด ๆ โดยไมรอบคอบอยูแลว ดังนั้น จึงสมควรกํ าหนดใหเจาหนาที่ตองรับ
ผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะเมื่อเปนการจงใจกระทํ าเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความเสียหาย
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดชอบของแตละคนมิใหนํ าหลักลูกหนี้รวมใหเกิดความ
เปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้




