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สรุปพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 
(ชุดท่ี 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์ 

******************************* 
1. เม่ือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ินกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก 

���� หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ี 

���� ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรง 
���� ถ้าการกระทําน้ันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าท่ี ผู้เสียหายจะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

���� ถ้าการกระทําน้ันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าท่ี ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ินผู้นั้นต้องรับผิดชอบเอง 
 

2. เม่ือเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ในช้ันต้นเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องต้องรายงานให้ผู้ใด
รับทราบโดยไม่ชักช้า 

���� ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

3. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ปี 2539 มีผลบังคับใช้เม่ือไร 
���� 15 พฤศจิกายน  2539 

 

4. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ปี 2539 ใครเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.นี้ 

���� นายกรัฐมนตรี 
 

5. เจ้าหน้าท่ีตาม พ.ร.บ.ละเมิดฯ หมายถึงใครบ้าง 

���� ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
 

6. หน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ปี 2539 หมายถึงอะไร 

���� กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค                     
ส่วนท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึน 

 

7. กรณีใดบ้างเป็นความผิดทางละเมิด 
���� จนท.ได้ละเมิดต่อผู้อ่ืน เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

 

8. การต้ังกรรมการสอบ พ.ร.บ.ละเมิดต้ังสอบประเด็นใดบ้าง 

���� พิจารณาข้อเท็จจริง อันเก่ียวกับการทําละเมิด รวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเก่ียวข้อง รับฟังพยานบุคคล 
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบเอกสารวัตถุหรือสถานท่ี 

 

9. การฟ้องคดีละเมิดจะฟ้องบุคคลได้หรือไม่กรณีใด 

���� ฟ้องได้ถ้าเป็นความผิดท่ีไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 

11. การรายงานความเสียหายทางละเมิด ใครรายงาน รายงานถึงใคร 
���� จนท.ผู้ ทําละเมิดแจ้งผบช. ผบช.รายงานถึง หน.หน่วยงานของรัฐ หน.หน่วยงานของรัฐรายงาน

กระทรวงการคลัง 
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12. กรณีพิสูจน์ไม่ได้จะฟ้องละเมิดหน่วยงานใดให้ฟ้องท่ีใคร 

���� กระทรวงการคลัง 
 

13. ทําไมจึงมีกฎหมายละเมิด 

���� เพ่ือให้เยียวยา ผู้เสียหายจากการกระทําของรัฐก่อน 
 

14. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ตราข้ึนเม่ือ พ.ศ.ใด รัชกาลใด 

���� พ.ศ.2539 ในรัชกาลท่ี 9 
 

15. พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ให้ไว้ ณ เม่ือใด 

���� วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2539 
  

16. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่เม่ือใด 

���� วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

17. พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
ใคร 

���� รัฐสภา 
 

18. หน่วยงานของรัฐหมายถึงหน่วยงานใดบ้าง 

���� 1. กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม พระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา  

 2. ราชการส่วนภูมิภาค 
 3. ราชการส่วนท้องถ่ิน 
 4. รัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดย 
 5. หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกา กําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัตินี้ความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 
 

19. หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายกรณีใด 

���� เฉพาะในกรณีท่ีผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าท่ีของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

20. ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539ผู้เสียหายจะฟ้องต่อใคร ฟ้องเจ้าหน้าท่ีได้หรือไม่ 

���� ฟ้องหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นต้นสังกัด แต่จะฟ้องเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ 
 

21. หากเจ้าหน้าท่ีไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่าหน่วยงานใดท่ีต้องรับผิดชอบ 
���� กระทรวงการคลัง 

 

21.หากเจ้าหน้าท่ีกระทําละเมิดต่อผู้เสียหายมิใช่เกิดจากการกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดในการนั้น
อย่างไร 

���� เป็นการเฉพาะตัว ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าท่ีได้โดยตรง จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
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22.ในคดีท่ีผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับ
ผิด หรือในคดีท่ีผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าท่ี ถ้าเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด 
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวมีสิทธิอย่างไร 

���� ให้ศาลเรียกเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ เข้ามาเป็นคู่ความในคดี 
23. ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความ
ฟ้องร้องผู้ท่ีต้องรับผิดซ่ึงมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปก่ีเดือน 

���� หกเดือนนับแต่วันท่ีคําพิพากษาน้ันถึงท่ีสุด 
  

24. ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพ่ือการละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ให้หน่วยงาน
ของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้กรณีใด  

���� ถ้าเจ้าหน้าท่ีได้กระทําการน้ันไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
  

25.สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะมีเพียงใดให้คํานึงถึงอะไร 

���� ให้คํานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็ม
จํานวนของความเสียหายก็ได้ 

  

26.ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีหลายคนนําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับได้หรือไม่ และเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน
ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างไร 

���� นําหลักเรื่องลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับไม่ได้ และเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของ
ตนเท่าน้ัน 

  

27. ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิท่ีจะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกําหนดอายุความก่ีปี นับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น
แก่ผู้เสียหาย 

���� หน่ึงปี  
  

28. สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ี กรณีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ สิทธิเรียก
ค่าสินไหมทดแทน ให้มีกําหนดอายุความก่ีปี นับแต่เม่ือใด 

���� สองปี นับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าท่ี 
  

29. กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด 
ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความก่ีปี นับแต่เม่ือใด 

���� หน่ึงปี นับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
  

30. ผู้เสียหายไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ภายในก่ีวัน 

���� เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 
  

31.หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายภายในก่ีวัน 

���� ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
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32. หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับ
หรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับ
ควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินก่ีวัน 

���� หน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
  

33.สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลใด 

���� ศาลปกครอง 
 

34.ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

���� นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 
 

แนวข้อสอบชุดน้ีอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปัน (แจกฟรี) 
ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อ่ืนๆท่ีเก่ียวกับสอบท้องถ่ิน ได้ท่ีเว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถ่ิน 

ตอนน้ีกําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ 
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน 

จากเว็บไซต์ 
 

http://valrom2012.fix.gs 
  http://pun.fix.gs    

  http://pun2013.bth.cc 
    
 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  (ฉบับเต็มอยู่ด้านล่างครับ) 
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พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นปีท่ี ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ       ให้ประกาศว่า 
 โดยท่ีสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 * รก.๒๕๓๙/๖๐ก/๒๕/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ีหรือซ่ึงขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการ
แต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะ
เป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
น้ีด้วย 
 มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าท่ีของตนได้กระทําในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ 
 ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงาน
ของรัฐท่ีต้องรับผิดตามวรรคหน่ึง 
 มาตรา ๖ ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าท่ีมิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดใน
การน้ันเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าท่ีได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
 มาตรา ๗ ในคดีท่ีผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องรับ
ผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีท่ีผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าท่ี ถ้าเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิด
หรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาลท่ีพิจารณาคดีน้ันอยู่เรียกเจ้าหน้าท่ีหรือ
หน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี เข้ามาเป็นคู่ความในคดี 
 ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุ
ความฟ้องร้องผู้ท่ีต้องรับผิดซ่ึงมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแต่วันท่ีคําพิพากษาน้ันถึงท่ีสุด 
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 มาตรา ๘ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพ่ือการละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐ
ได้ ถ้าเจ้าหน้าท่ีได้กระทําการน้ันไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมีได้เพียงใดให้คํานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการ
กระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจํานวนของความเสียหายก็ได้ 
 ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานส่วนรวม 
ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 
 ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีหลายคน มิให้นําหลักเรื่องลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าท่ีแต่ละ
คนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่าน้ัน 
 มาตรา ๙ ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิท่ีจะเรียกให้อีกฝ่าย
หน่ึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกําหนดอายุความหน่ึงปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีได้ใช้ค่า
สินไหมทดแทนน้ันแก่ผู้เสียหาย 
 มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีผู้น้ัน
อยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ี การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีให้นํา
บทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีท้ังสองประการตามวรรคหน่ึง ให้มีกําหนดอายุความสองปีนับ
แต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าท่ีผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีท่ีหน่วยงานของ
รัฐเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนน้ันมีกําหนดอายุความหน่ึงปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
 มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายจะย่ืนคําขอต่อ
หน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดแก่ตนก็ได้ ในการน้ีหน่วยงานของรัฐต้อง
ออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอน้ันโดยไม่ชักช้า เม่ือหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเช่นใดแล้ว หาก
ผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 
 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอท่ีได้รับตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน หากเรื่องใด
ไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดน้ันจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแล
หน่วยงานของรัฐแห่งน้ันทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
 มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท่ีหน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตาม
มาตรา ๘ หรือในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีผู้น้ันได้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของ
รัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้น้ันชําระ
เงินดังกล่าวภายในเวลาท่ีกําหนด 
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 มาตรา ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงต้องรับผิดตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ 
สามารถผ่อนชําระเงินท่ีจะต้องรับผิดน้ันได้โดยคํานึงถึงรายได้ ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์
แห่งกรณีประกอบด้วย 
 มาตรา ๑๔ เม่ือได้มีการจัดต้ังศาลปกครองข้ึนแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม
มาตรา ๑๑ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
 มาตรา ๑๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
************************************************************** 
 
  หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีดําเนินกิจการต่างๆ ของ
หน่วยงานของรัฐน้ัน หาได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่มีการปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี ในกรณีท่ีปฏิบัติงานในหน้าท่ีและเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าท่ีจะต้องรับผิดในการกระทํา
ต่างๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เม่ือการท่ีทําไปทําให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการ
ฟ้องไล่เบ้ียเอาจากเจ้าหน้าท่ีเต็มจํานวนน้ัน ท้ังท่ีบางกรณีเกิดข้ึนโดยความไม่ต้ังใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยใน
การปฏิบัติหน้าท่ี นอกจากน้ัน ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหน้ีร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าท่ีต้องร่วม
รับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าท่ีผู้อ่ืนด้วย ซ่ึงระบบน้ันมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่คํานึงถึงความเป็นธรรมท่ีจะมี
ต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าท่ีและยังเป็นการบ่ันทอนกําลังขวัญในการทํางานของ
เจ้าหน้าท่ีด้วย จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าท่ีไม่กล้าตัดสินใจดําเนินงานเท่าท่ีควร เพราะ
เกรงความรับผิดชอบท่ีจะเกิดแก่ตน อน่ึง การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือควบคุมการทํางานของเจ้าหน้าท่ียังมี
วิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกส่วนหน่ึง อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าท่ีทํา
การใดๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว ดังน้ัน จึงสมควรกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
เฉพาะเม่ือเป็นการจงใจกระทําเพ่ือการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เท่าน้ัน และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นําหลักลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับ ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


