
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 
 

   ด้วยกรมบัญชีกลางได้ด าเนินการศึกษาและยกร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุงเนื้อหากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้ยิ่งขึ้น เนื่องจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้ใช้บังคับมา
เป็นเวลานานกว่า 20 ปี บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม ในการนี้ เพ่ือให้การพิจารณาร่าง
กฎหมายดังกล่าวสอดคล้องแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๖๐ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นใน
หลักการของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ....  ระยะเวลาในการรับฟังความ
คิดเห็น ๑๕ วัน คือ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันอังคาร ที่ 2๔ กันยายน ๒๕๖2 โดยแสดงความ
คิดเห็นและส่งมายังซ่องทางดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) 
  (๑) ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒127 7553 หรือ 0 2127 7302 
  (๒) ทางอีเมล์ tclsinfocgd@cgd.go.th 
  (๓) น าส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ “กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง ถนน
พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” 

 
แสกนเพ่ือดาวน์โหลดร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 



 

1 

 

บนัทกึหลักการและเหตผุล 
ประกอบรา่งพระราชบญัญตัิความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. .... 

-------------------------------- 
 

หลักการ 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

 
เหตผุล 

   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี บทบัญญัติบางประการ ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม        
ในปัจจุบัน รวมทั้งไม่สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาของศาลปกครอง นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติที่ไม่มี
ความชัดเจนอีกหลายประการ กรณีองค์กรตามรัฐธรรมนูญกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่มีความชัดเจน
ว่า หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้รับผิด หรือความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอายุความทั่วไปในการใช้สิทธิเรียกร้อง      
ค่าสินไหมทดแทน นอกจากนี้ ตามกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังแต่ก็มิได้มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง กับสมควรก าหนด
บทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดแยกออกจากบทบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติในขั้นตอนของฝ่ายบริหารหรือ
ในขั้นตอนการฟ้องคดีให้มีความชัดเจนขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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รา่งพระราชบญัญัติ 
ความรบัผิดทางละเมดิของเจา้หน้าที ่ 

พ.ศ. .... 
------------------- 

............................................................... 

............................................................... 
 

........................................................................................................... ........................................
............................................................................................................................. .............................. 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
............................................................................................................................. ......................

............................................................... ............................................................................................  
 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภท พนักงาน พนักงานราชการ หรือ 

ผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด บรรดาซึ่งปฏิบัติงาน
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงลูกจ้างทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐจ้างให้ปฏิบัติงานด้วย 
เว้นแต่ลูกจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 “หน่วยงานของรัฐ’' หมายความว่า กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ
และอยู่ในก ากับของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่ใช้อ านาจรัฐท านอง
เดียวกัน 

“ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากการกระท าละเมิดอย่างใด ๆ รวมทั้ง          
ความเสียหายที่เกิดจากการออกค าสั่งหรือกฎซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ
ผู้เสียหาย 

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ได้รับความเสียหายจาก
การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่  
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มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอ านาจออกกฎกระทรวง  
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ 
ความรบัผิดทางละเมดิ 

 

มาตรา ๖ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตน        
ได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 

หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงาน
ธุรการให้แก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรอิสระด้วย 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับ
ผิดตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อผู้เสียหายหรือหน่วยงานของรัฐ ถ้ามิใช่การ
กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเพ่ือการนั้นโดยล าพังตนเอง ตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 

มาตรา ๘ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหายหรือหน่วยงานของรัฐ 
ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวดนี้ 
   มาตรา ๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๖ หรือเจ้าหน้าที่ ต้องรับผิด      
ตามมาตรา 8 แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐนั้นมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่หน่วยงานของรัฐได้ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้นด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

   ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ    
การด าเนินงานส่วนรวม หรือเกิดจากการละเลยของหน่วยงานของรัฐในการเตือนถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากอันตรายอย่างร้ายแรงผิดปกติ โดยเจ้าหน้าที่ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้ หรือเกิดจากการละเลยในการบ าบัด
ปัดป้องหรือบรรเทาความเสียหายนั้น ให้หักส่วนแห่งความรับผิดของหน่วยงานของรัฐออกจากค่าสินไหม
ทดแทนที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ด้วย 

สิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง ที่ได้หักส่วนแห่งความรับผิดของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคสองออกแล้ว จะมีได้เพียงใดให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความ
เป็นธรรมในแต่ละกรณี โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนค่าสินไหมทดแทนนั้นก็ได้ 

ในกรณีที่การละเมิดของเจ้าหน้าที่ เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วม      
มาใช้บังคับ และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 

หลักเกณฑ์การพิจารณาหักส่วนความรับผิดและการพิจารณาระดับความร้ายแรง             
แห่งการกระท าและความเป็นธรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ค.ต.ล. ก าหนด 

มาตรา 10 ในกรณีที่การละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เกิดจากการทุจริต มิให้น าบทบัญญัติ
มาตรา 9 มาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดเช่นว่านั้น 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีส่วนร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ได้
ร่วมกระท าการทุจริตด้วย มิให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
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หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

 
สว่นที ่๑ 

คณะกรรมการตรวจสอบงานละเมิดภาครฐั 
 

   มาตรา ๑1 ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบงานละเมิดภาครัฐคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ค.ต.ล.” 
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเก้าคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังตามมาตรา ๑๖  
   ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นเลขานุการ   
และให้ ค.ต.ล. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 
   ในกรณีที่มีการจัดต้ังหน่วยงานใหม่เพ่ือควบคุมดูแลงานละเมิดภาครัฐโดยเฉพาะ ให้หัวหน้า 
หน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นใหม่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการของ ค.ต.ล. และให้ ค.ต.ล. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม ่เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 
   มาตรา ๑2 ผู้จะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ ค.ต.ล. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
  (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  (๔) มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา 
   (ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาล       
ในศาลชั้นต้นหรือเทียบเท่า หรือตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 
    (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอัยการจังหวัด  
    (ง) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดฃองเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒5๓๙ 
    (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูงหรือ
เทียบเท่า  
    (ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
   มาตรา ๑3 ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ค.ต.ล. ประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุด 
เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนี่งคน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือบุคคล   
ตามมาตรา 11 วรรคสองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี เป็นเลขานุการ และให้กระทรวงการคลังแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการอีกจ านวนสองคน 
   ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑2 จ านวนเก้าคน  
  ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ค.ต.ล.
แล้วให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพี่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ค.ต.ล. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด 
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   มาตรา ๑4 กรรมการ ค.ต.ล. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นข้าราชการ 
  (๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
  (๓) เป็น หรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบ
ในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
   (5) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอ่ืนหรือด ารงต าแหน่งหรือประกอบการใดๆ หรือเป็น 
กรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกขน อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
  (6) เป็นหรือเคยเป็นผู้ถูกพิพากษาให้ต้องรับผิดเกี่ยวกับเรื่องละเมิดหรือเรื่องทุจริต 
   มาตรา ๑5 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ค.ต.ล. ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑4  
ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซี่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่า ตนได้เลิกการ 
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวต่อเลขานุการ ค.ต.ล. ภายใน ๑5 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก 
    ในกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ค.ต.ล. มิได้ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือ 
วิชาชีพหรือการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับการคัดเลือก 
เป็นกรรมการ ค.ต.ล. และให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการ ค.ต.ล. ขึ้นใหม่ 
   มาตรา ๑6 กรรมการ ค.ต.ล. มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
และให้ด ารงต าแหน่งวาระเดียว 
   ให้กรรมการ ค.ต.ล. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ค.ต.ล. ใหม่ 
  มาตรา 17 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ ค.ต.ล. พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
  (๑) ตาย  
  (๒) ลาออก 
  (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑4 
  (5) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ 
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
   (๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม ่าเสมอตามระเบียบที่ ค.ต.ล. ก าหนด  
  เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ค.ต.ล. เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า  
ค.ต.ล. ประกอบด้วยกรรมการ ค.ต.ล. เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ค.ต.ล. เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน 
   เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ค.ต.ล. พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ 
คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกกรรมการ ค.ต.ล. แทนกรรมการ ค.ต.ล. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งโดยเร็ว 
   มาตรา 18 ค.ต.ล. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อใปนี้ 
  (๑) เสนอแนะต่อกระทรวงการคลังเพ่ือให้ด าเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายในส่วนที่ 
เกีย่วกับการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
   (๒) พิจารณาตรวจสอบส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่หน่วยงานของรัฐ 
เสนอขึน้มาตามมาตรา 36 
   (๓) สอดส่องดูแล ให้ค าปรึกษา และแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และ 
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หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
   (๔) ก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบที่ ค.ต.ล. 
ก าหนด เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามท่ี ค.ต.ล. ก าหนดเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ ค.ต.ล. มอบหมาย   
  มาตรา 19 ให้กรรมการ ค.ต.ล. อนุกรรมการ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ ค.ต.ล. แต่งตั้งได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทนในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
   มาตรา ๒0 การประชุมของคณะกรรมการ ค.ต.ล. อนุกรรมการ บุคคลหรือคณะบุคคล         
ที่ ค.ต.ล. แต่งตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ค.ต.ล. ก าหนด 
 

สว่นที ่๒ 
คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรับผดิทางละเมิด 

 
   มาตรา ๒1 ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดประกอบด้วยประธาน 
กรรมการและกรรมการอ่ืนอีกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ท าให้เกิดความเสียหายแล้วแต่กรณี  
  มาตรา ๒2 หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และการด าเนินงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ 
ความถูกต้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่           
ค.ต.ล. ก าหนด 
   มาตรา ๒3 กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
  (๒) ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  (๓) ผู้มีอ านาจสั่งให้พ้นจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อกรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ อ่ืนเป็น
กรรมการแทน 
   มาตรา ๒4 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา           
เพียงเท่าที่เก่ียวกับอ านาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วยคือ 
  (๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล 
พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ เพ่ือให้การสอบสวนได้ผลสมบูรณ ์
   (๒) มีหนังสือเรียกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือมีหนังสือเชิญบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง  
มาให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๓) ขอให้พยานผู้เชี่ยวชาญมาให้ถ้อยค า หรือให้ความเหน็เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔) ขอให้ผู้ครอบครองวัตถุ หรือเอกสารเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวนจัดส่งวัตถุหรือเอกสารนั้น  
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(5) ตรวจสถานที่ ตรวจยานพาหนะ ท าแผนผัง ถ่ายภาพหรือปฏิบัติการใดๆ อันเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน 
   มาตรา ๒5 เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพิจารณาเสร็จแล้ว      
ให้เสนอความเห็นไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหายหรือผู้แต่งตั้งแล้วแต่กรณี ถ้าบุคคลดังกล่าวขอให้
ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการรีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่บุคคลดังกล่าวก าหนด 
   ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้ง ชัด และต้องมี 
พยานหลักฐานที่สนับสนุนประกอบ 
   ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหายหรือผู้แต่งตั้งที่จะมี  
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 
หมวด ๓ 

วธิปีฏบิตัเิกีย่วกับความรบัผดิทางละเมิด 
 

สว่นที ่๑ 
วธิปีฏบิตัิของผูเ้สยีหาย 

 
  มาตรา ๒6 ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๖ ผู้เสียหาย          
จะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้   
ในการนี้ หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นให้แล้วเสร็จภายใน   
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ในก าหนดนั้น จะต้องรายงานปัญหา
และอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือก ากับ หรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขอขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหกสิบวัน 
   ค าวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไม่ถือเป็นค าสั่งทางปกครอง 
   การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งย่อมท าให้อายุความสะดุดหยุดลงตามบทบัญญัติแห่งประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นค าขอหรือ            
การฟ้องคดีต่อศาล ให้เห็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ค.ต.ล. ก าหนด 
    มาตรา 27 ในกรณีผู้เสียหายยื่นค าขอ และพ้นก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 26 แล้วหน่วยงาน
ของรัฐยังไม่มีค าวินิจฉัย ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่พ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว 
   กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีค าวินิจฉัยตามมาตรา 26 แล้ว หากผู้เสียหายไม่พอใจในค าวินิจฉัย 
ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 
   มาตรา 28 ในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลแล้ว หน่วยงานของรัฐมีสิทธิไม่รับค าขอตาม
มาตรา 26 ไว้พิจารณา 
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สว่นที ่๒ 
วธิปีฏบิตัิของหนว่ยงานของรฐั 

 
            มาตรา 29 เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้าและให้มีการรายงานตามล าดับจนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
  มาตรา 30 ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐอีกแห่งหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และให้มีการรายงานตามล าดับชั้น
จนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดเว้นแต่  
  (1) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นรัฐมนตรี ให้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรี 
  (2) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นกรรมการที่ตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐแห่งใด ให้แจ้งต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
  (3) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้แจ้ง
ต่อกระทรวงการคลัง 
  (4) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาและมิใช่ผู้ปฏิบัติงานใน
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งต่อผู้มีอ านาจก ากับดูแล ผู้แต่งตั้งตน หรือผู้ซึ่งสั่งให้ตน
ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
           มาตรา 31  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายได้รับรายงานตามมาตรา 29 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นอาจสั่งให้สืบสวนหรือพิจารณาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น
หรือไม่ถ้าเห็นว่าไม่มีความเสียหายให้ยุติเรื่อง 
           กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่มีเหตุ   
อันควรเชื่อว่า ความเสียหายเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรายงานตามล าดับชั้น
จนถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาว่า สมควรด าเนินการให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือไม่และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ตามความเห็นดังกล่าวต่อไป 
          มาตรา 32 กรณีความเสียหายตามมาตรา 29 หรือกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อ
ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับรายงาน
ความเสียหายหรือรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วเห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจาก
การกระท าของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานความเสียหายหรือ
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและ
จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ 
   เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายตามวรรคหนึ่งและได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว จัดให้มีการรายงานตามข้ันตอนที่ก าหนดในระบบงาน
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่งหรือระบบงานอ่ืน ขั้นตอนการรายงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและ
แพ่งหรือระบบงานอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่ ค.ต.ล. ก าหนด 
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  มาตรา 33 ในกรณีความความเสียหายเกิดขึ้นตามมาตรา 30 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ    
ที่ได้รับความเสียหาย และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด หรือผู้ซึ่งก าหนดให้เป็นผู้รับแจ้งตาม
มาตรา 30 (1)  (2)  (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณีมีอ านาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ 
           มาตรา 34 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และหรือความ
เสียหายเกิดจากผลการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 32 
หรือ มาตรา 33  บรรดาที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   มาตรา 35 ในกรณีที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบเหตุแห่งการแต่งตั้ง
กรรมการร่วมกันหรือได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
             มาตรา 36 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายหรือผู้แต่งตั้งแล้วแต่กรณี ได้รับ
ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้วให้วินิจฉัยสั่งการว่า มีผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าใด และส่งส านวนให้ ค.ต.ล. ตรวจสอบภายในสิบห้าวั น               
นับแต่วันที่วินิจฉัยสั่งการ เว้นแต่เป็นเรื่องที่ ค.ต.ล. ก าหนดว่า ไม่ต้องรายงานให้ตรวจสอบ          
    เมื่อ ค.ต.ล. พิจารณาตรวจสอบส านวนและแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐทราบแล้ว 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหายด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้นภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับค าวินิจฉัย ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้อง
ออกค าสั่งไม่เกินก าหนดอายุความ 
            ในกรณีที่ผู้ได้รับค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของ ค.ต.ล. ให้
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งหรือถือว่าได้รับค าสั่ง โดยมิต้องอุทธรณ์
ค าสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด 
 

หมวด 4 
การตรวจสอบส านวนความรบัผดิทางละเมดิ 

 
            มาตรา 37 ในการพิจารณาตรวจสอบส านวนที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ ค.ต.ล. จะพิจารณา
ตรวจสอบเองหรือจะตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบส านวนขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้ แต่ละคณะ
ประกอบด้วย กรรมการ ค.ต.ล. คนหนึ่งเป็นประธาน บุคคลที่ ค.ต.ล. แต่งตั้ง และผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ ค.ต.ล. 
ก าหนด เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบส านวน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ค.ต.ล. ก าหนด 
            ขั้นตอนการตรวจสอบส านวนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ค.ต.ล. ก าหนด 
            มาตรา 38 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ ค.ต.ล. และอนุกรรมการ 
ที่ ค.ต.ล. แต่งตั้ง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
            (1) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายส่งส านวนการสอบสวนและผลการ
พิจารณาให้ ค.ต.ล. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
            (2) สั่งให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
สอบสวนใหม่ สอบสวนเพ่ิมเติมหรือส่งตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาให้ถ้อยค า ในการนี้จะก าหนด
ระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้ 
            (3) มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน  
ที่เก่ียวข้อง 



 

10 

 

            (4) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ค.ต.ล. ทั้งนี้          
ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น 
            (5) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม 
           มาตรา 39 การตรวจสอบส านวนความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 37 ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับส านวน เว้นแต่มีเหตุขัดข้องท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน และให้
บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย  
           มาตรา 40  เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ อนุกรรมการตรวจสอบส านวนอาจถูกคัดค้านได้ 
            (1) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการ
กระท าละเมิด 
            (2) มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท า
ละเมิด 
           (3) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ออกค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสิน ไหม
ทดแทน 
            (4) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
            (5) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)                   
อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิด 
            อนุกรรมการตรวจสอบส านวนซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธาน ค.ต.ล. และถอนตัว
ออกจากการพิจารณาส านวนการสอบสวน 
            การยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน และการแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการตรวจสอบ
ส านวนแทน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ค.ต.ล. ก าหนด 
 

หมวด 5 
การชดใช้คา่สนิไหมทดแทน 

 
   มาตรา 41 ในกรณีความเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ชดใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว 
  ในกรณีที่ความเสียหายมิได้เกิดแก่เงิน การด าเนินการชดใช้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ล.
ก าหนด  
            มาตรา 42 ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายออกค าสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในก าหนด ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้มีหนังสือแจ้ง
เตือนให้ผู้นั้นช าระเงินภายในก าหนดเวลาแต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยให้ระบุด้วยว่า 
ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าเตือนจะด าเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือฟ้องร้องด าเนินคดีต่อไป 
            มาตรา 43 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อาจขอผ่อนช าระค่าสินไหม
ทดแทนกับหน่วยงานของรัฐได้โดยท าหนังสือรับสภาพหนี้หรือสัญญาผ่อนช าระหนี้ หรือสัญญาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนประการอื่น 
            การผ่อนช าระค่าสินไหมทดแทน การค้ าประกัน การวางหลักประกัน และการรับสภาพหนี้ 
รวมทั้งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประการอ่ืน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
หน่วยงานของรัฐในผลแห่งละเมิดท่ีได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ล. ก าหนด  
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           ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระค่าสินไหมทดแทนจนครบถ้วน ให้หน่วยงานของรัฐยุติเรื่อง แต่ถ้า
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ช าระค่าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในหนังสือรับสภาพหนี้
หรือสัญญาผ่อนช าระหนี้ หรือสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประการอ่ืน ให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีต่อศาล  
ตามบทบัญญัติในหมวด 6 เว้นแต่เป็นเรื่องที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลหรือให้ยุติเรื่องตามหลักเกณฑ์ท่ี 
ค.ต.ล. ก าหนด 
            มาตรา 44 ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งทางปกครองให้ช าระเงินมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ของผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองในล าดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 
 

หมวด 6 
การฟอ้งคดี 

 
            มาตรา 45 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐกระท าละเมิดต่อผู้เสียหายในการปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้เสียหายอาจฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลได้โดยตรง แต่จะฟ้องหรือขอให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามา
เป็นคู่ความในคดีไม่ได ้
            มาตรา 46 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐกระท าละเมิดต่อผู้เสียหายโดยมิใช่การ
กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ต่อศาลได้ แต่จะฟ้องหรือขอให้ศาลเรียกหน่วยงานของรัฐ
เข้ามาเป็นคู่ความในคดีไม่ได้ 
           มาตรา 47 ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องที่
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาลที่
พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณีเข้ามาเป็นคู่ความในคดี 
            มาตรา 48 การฟ้องคดีของหน่วยงานของรัฐ ลูกจ้าง หรือพนักงาน แล้วแต่กรณี ในคดีอันเกิด
แต่มูลละเมิดระหว่างหน่วยงานของรัฐในฐานะที่ เป็นนายจ้างและลูกจ้างหรือพนักงานตามกฎหมาย                  
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
            การฟ้องคดีตามวรรคแรก ให้ด าเนินการเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจาก ค.ต.ล. ตามมาตรา 37 
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐที่เลือกใช้วิธีการฟ้องร้องด าเนินคดีให้ด าเนินกระบวนการเรียกชดใช้ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน โดยไม่ต้องออกค าสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้                
ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด 
 

หมวด 7 
อายุความ 

 
   มาตรา 49 การส่งส านวนให้ ค.ต.ล. ตรวจสอบย่อมท าให้อายุความสะดุดหยุดลงตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
           มาตรา 50 สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่อันเกิดแต่มูลละเมิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหาย ให้มีก าหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว
เจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่กระท าละเมิด 



 

12 

 

            ในกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้เสียหาย การฟ้องร้องด าเนินคดีหรือการยื่นค าขอต่อหน่วยงาน   
ของรัฐให้มีก าหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่บุคคลภายนอกรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้    
ค่าสินไหมทดแทน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่กระท าละเมิด 
            กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่ ค.ต.ล. ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ต้องรับผิด หน่วยงานของรัฐจะต้องออกค าสั่งตามความเห็นของ ค.ต.ล. ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับค าวินิจฉัย แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่กระท าละเมิด 
          มาตรา 51  สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา และมี
ก าหนดอายุความทางอาญายาวกว่าก าหนดอายุความตามวรรคหนึ่ง ให้น าอายุความที่ยาวกว่านั้นมาใช้บังคับ  
  หากได้มีการด าเนินคดีอาญาและศาลมีค าพิพากษาลงโทษจนคดีเสร็จเด็ดขาดแล้วก่อนที่จะได้
มีการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีก าหนดอายุความ
สิบปีนับแต่วันที่ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้น าอายุความตามมาตรานี้มาใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่งมี    
ส่วนร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ซึ่งกระท าละเมิดด้วย 
            มาตรา 52  ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่
ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดออกไปหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ค าพิพากษานั้นถึงที่สุด 
            มาตรา 53  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกผู้เสียหาย 
ตามมาตรา 6 หรือกรณีผู้เสียหายฟ้องคดีเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายในมูลเหตุอ่ืนนอกจากเหตุ
ละเมิดและหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามค าพิพากษาของศาล สิทธิที่จะเรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้มีก าหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีอายุความเท่าใด 
 

บทเฉพาะกาล 
 

   มาตรา 54 การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ                    
ให้ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 จนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
            มาตรา 55 ในกรณีที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายได้ยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณา
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙             
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติความรับผิด                
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
นายกรัฐมนตรี 
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