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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....
-------------------------------หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เหตุผล
โดยที่เป็ น การสมควรปรั บปรุ ง กฎหมายว่า ด้ว ยความรับผิ ดทางละเมิด ของเจ้ าหน้า ที่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 ได้ใช้บังคับมาเป็น เวลานานกว่า 20 ปี บทบัญญัติบางประการ ไม่สอดคล้ องกับ สภาพสั ง คม
ในปัจ จุบัน รวมทั้ง ไม่ส อดคล้อ งกับ แนวทางการพิจ ารณาของศาลปกครอง นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติที่ไม่มี
ความชัดเจนอีกหลายประการ กรณีองค์กรตามรัฐธรรมนูญกระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่มีความชัดเจน
ว่า หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้รับผิด หรือความไม่ชั ดเจนเกี่ยวกับอายุความทั่วไปในการใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าสิ น ไหมทดแทน นอกจากนี้ ตามกฎหมายกาหนดให้ ห น่ว ยงานของรัฐ ต้ องถื อปฏิ บัติตามความเห็ น ของ
กระทรวงการคลังแต่ก็มิได้มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง กับสมควรกาหนด
บทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดแยกออกจากบทบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติในขั้นตอนของฝ่ายบริหารหรือ
ในขั้นตอนการฟ้องคดีให้มีความชัดเจนขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร่างพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ....
------------------...............................................................
...............................................................
...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
............................................................................................................................. ......................
...........................................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ข้ า ราชการทุ ก ประเภท พนั ก งาน พนั ก งานราชการ หรื อ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรื อฐานะอื่นใด บรรดาซึ่ งปฏิบัติงาน
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงลูก จ้างทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐจ้างให้ปฏิบัติงานด้วย
เว้นแต่ลูกจ้างตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“หน่วยงานของรัฐ’' หมายความว่า กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ
และอยู่ในกากับของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่ใช้อานาจรัฐทานอง
เดียวกัน
“ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากการกระทาละเมิดอย่างใด ๆ รวมทั้ง
ความเสียหายที่เกิดจากการออกคาสั่งหรื อกฎซึ่งหน่ว ยงานของรัฐ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้ กับ
ผู้เสียหาย
“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ได้รับความเสียหายจาก
การกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่
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มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
ความรับผิดทางละเมิด
มาตรา ๖ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ ผู้ เสี ย หายในผลแห่ ง ละเมิ ดที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องตน
ได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่
หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงาน
ธุรการให้แก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรอิสระด้วย
ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับ
ผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อผู้เสียหายหรือหน่วยงานของรัฐ ถ้ามิใช่การ
กระทาในการปฏิบั ติห น้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ต้องรับผิ ดเพื่อการนั้นโดยล าพังตนเอง ตามบทบัญญัติแห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๘ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหายหรือหน่วยงานของรัฐ
ถ้าเป็นการกระทาในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวดนี้
มาตรา ๙ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามมาตรา ๖ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งรั บผิ ด
ตามมาตรา 8 แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐนั้นมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่หน่วยงานของรัฐได้ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทาการนั้นด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากความผิ ดหรือความบกพร่องของหน่ว ยงานของรัฐ หรือระบบ
การดาเนินงานส่วนรวม หรือเกิดจากการละเลยของหน่วยงานของรัฐในการเตือนถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากอันตรายอย่างร้ายแรงผิดปกติ โดยเจ้าหน้าที่ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้ หรือเกิดจากการละเลยในการบาบัด
ปั ดป้ องหรื อบรรเทาความเสีย หายนั้ น ให้ หั กส่ ว นแห่งความรับผิ ดของหน่วยงานของรัฐออกจากค่าสิ นไหม
ทดแทนที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ด้วย
สิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง ที่ได้หักส่วนแห่งความรับผิดของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคสองออกแล้ว จะมีได้เพียงใดให้คานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทาและความ
เป็นธรรมในแต่ละกรณี โดยมิต้องให้ใช้เต็มจานวนค่าสินไหมทดแทนนั้นก็ได้
ในกรณีที่การละเมิดของเจ้าหน้าที่ เกิดจากเจ้าหน้าที่ ห ลายคน มิให้ นาหลั ก เรื่องลูกหนี้ร่วม
มาใช้บังคับ และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาหั ก ส่ ว นความรั บ ผิ ด และการพิ จ ารณาระดั บ ความร้ า ยแรง
แห่งการกระทาและความเป็นธรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ล. กาหนด
มาตรา 10 ในกรณีที่การละเมิดในการปฏิบัติห น้าที่เกิดจากการทุจริต มิให้นาบทบัญญัติ
มาตรา 9 มาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดเช่นว่านั้น
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีส่วนร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ได้
ร่วมกระทาการทุจริตด้วย มิให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
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หมวด ๒
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการตรวจสอบงานละเมิดภาครัฐ
มาตรา ๑1 ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบงานละเมิดภาครัฐคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ค.ต.ล.”
ประกอบด้วยกรรมการจานวนเก้าคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา ๑๖
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้ ที่ไ ด้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นเลขานุการ
และให้ ค.ต.ล. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
ในกรณีที่มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อควบคุมดูแลงานละเมิดภาครัฐโดยเฉพาะ ให้หัวหน้า
หน่วยงานที่จัดตัง้ ขึ้นใหม่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการของ ค.ต.ล. และให้ ค.ต.ล. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
มาตรา ๑2 ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ค.ต.ล. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา
(ข) รั บ ราชการหรื อ เคยรั บ ราชการในต าแหน่ ง ไม่ ต่ า กว่ า ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาล
ในศาลชั้นต้นหรือเทียบเท่า หรือตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอัยการจังหวัด
(ง) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดฃองเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒5๓๙
(จ) รั บ ราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่ง ประเภทอ านวยการระดับสู ง หรื อ
เทียบเท่า
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้ส อนวิช าในสาขานิติศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริ ห าร
ราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
มาตรา ๑3 ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ค.ต.ล. ประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุด
เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนี่งคน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวน ๓ คน เป็นกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือบุคคล
ตามมาตรา 11 วรรคสองหรื อ วรรคสาม แล้ ว แต่ ก รณี เป็ น เลขานุ ก าร และให้ ก ระทรวงการคลั ง แต่ ง ตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการอีกจานวนสองคน
ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑2 จานวนเก้าคน
ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ค.ต.ล.
แล้วให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพี่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ค.ต.ล. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกาหนด
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มาตรา ๑4 กรรมการ ค.ต.ล. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการ
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เป็น หรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิด ชอบ
ในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(5) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือดารงตาแหน่งหรือประกอบการใดๆ หรือเป็น
กรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกขน อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติฉบับนี้
(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
วิชาชีพหรือการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการ ค.ต.ล. และให้ดาเนินการคัดเลือกกรรมการ ค.ต.ล. ขึ้นใหม่
มาตรา ๑6 กรรมการ ค.ต.ล. มีวาระการดารงตาแหน่งหกปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
และให้ดารงตาแหน่งวาระเดียว
ให้ กรรมการ ค.ต.ล. ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติห น้าที่ต่ อ ไป
จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ค.ต.ล. ใหม่
มาตรา 17 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการ ค.ต.ล. พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑4
(5) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่าเสมอตามระเบียบที่ ค.ต.ล. กาหนด
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ค.ต.ล. เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า
ค.ต.ล. ประกอบด้วยกรรมการ ค.ต.ล. เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ค.ต.ล. เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน
เมื่ อ มี ก รณี ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ กรณี ที่ ก รรมการ ค.ต.ล. พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ ให้
คณะกรรมการคัดเลือกดาเนินการคัดเลือกกรรมการ ค.ต.ล. แทนกรรมการ ค.ต.ล. ซึ่งพ้นจากตาแหน่งโดยเร็ว
มาตรา 18 ค.ต.ล. มีอานาจหน้าที่ดังต่อใปนี้
(๑) เสนอแนะต่อกระทรวงการคลังเพื่อให้ดาเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายในส่วนที่
เกีย่ วกับการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๒) พิจารณาตรวจสอบสานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่หน่วยงานของรัฐ
เสนอขึน้ มาตามมาตรา 36
(๓) สอดส่ อ งดู แ ล ให้ ค าปรึ ก ษา และแนะน าเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
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หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๔) กาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบที่ ค.ต.ล.
กาหนด เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ ค.ต.ล. กาหนดเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ ค.ต.ล. มอบหมาย
มาตรา 19 ให้กรรมการ ค.ต.ล. อนุกรรมการ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ ค.ต.ล. แต่งตั้งได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
มาตรา ๒0 การประชุ มของคณะกรรมการ ค.ต.ล. อนุกรรมการ บุคคลหรือคณะบุ ค คล
ที่ ค.ต.ล. แต่งตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ค.ต.ล. กาหนด
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
มาตรา ๒1 ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดประกอบด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการอื่ น อี ก จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ าสามคน โดยอย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ยเจ้า หน้า ที่ ของ
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ทาให้เกิดความเสียหายแล้วแต่กรณี
มาตรา ๒2 หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
และการดาเนินงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็ จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ค.ต.ล. กาหนด
มาตรา ๒3 กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
(๒) ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
(๓) ผู้มีอานาจสั่งให้พ้นจากการเป็นกรรมการ
เมื่อกรรมการผู้ ใดพ้น จากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ ผู้ มีอานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ อื่นเป็น
กรรมการแทน
มาตรา ๒4 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและให้ มี อ านาจเช่ นเดี ยวกั บพนั กงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา
เพียงเท่าที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให้มีอานาจดังต่อไปนี้ด้วยคือ
(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล
พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ เพื่อให้การสอบสวนได้ผลสมบูรณ์
(๒) มีหนังสือเรียกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือมีหนังสือเชิญบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๓) ขอให้พยานผู้เชี่ยวชาญมาให้ถ้อยคา หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองวัตถุ หรือเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนจัดส่งวัตถุหรือเอกสารนั้น
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(5) ตรวจสถานที่ ตรวจยานพาหนะ ทาแผนผัง ถ่ายภาพหรือปฏิบัติการใดๆ อันเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน
มาตรา ๒5 เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิด พิจารณาเสร็จแล้ ว
ให้เสนอความเห็นไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหายหรือผู้แต่งตั้งแล้วแต่กรณี ถ้าบุคคลดังกล่าวขอให้
ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการรีบดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่บุคคลดังกล่าวกาหนด
ความเห็ น ของคณะกรรมการต้ อ งมี ข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายที่ แ จ้ ง ชั ด และต้ อ งมี
พยานหลักฐานที่สนับสนุนประกอบ
ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหายหรือผู้แต่งตั้งที่จะมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น
หมวด ๓
วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิด
ส่วนที่ ๑
วิธปี ฏิบตั ิของผูเ้ สียหาย
มาตรา ๒6 ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด ตามมาตรา ๖ ผู้เสียหาย
จะยื่นคาขอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายที่เกิดแก่ ตนก็ได้
ในการนี้ หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคาขอให้ไว้เ ป็นหลักฐานและพิจารณาคาขอนั้นให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ในกาหนดนั้น จะต้องรายงานปัญหา
และอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือกากับ หรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขอขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหกสิบวัน
คาวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไม่ถือเป็นคาสั่งทางปกครอง
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งย่อมทาให้ อายุความสะดุดหยุดลงตามบทบัญญัติแห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารด าเนิ นการของหน่ว ยงานของรัฐ ในกรณี ที่ ผู้ เสี ยหายยื่น ค าขอหรือ
การฟ้องคดีต่อศาล ให้เห็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ค.ต.ล. กาหนด
มาตรา 27 ในกรณีผู้เสียหายยื่นคาขอ และพ้นกาหนดระยะเวลาตามมาตรา 26 แล้วหน่วยงาน
ของรั ฐ ยั ง ไม่ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ผู้ เ สี ย หายมี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลได้ ภ ายก าหนดเวลาเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ พ้ น ก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว
กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีคาวินิจฉัยตามมาตรา 26 แล้ว หากผู้เสียหายไม่พอใจในคาวินิจฉัย
ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
มาตรา 28 ในกรณีที่ผู้ เสียหายฟ้องคดีต่อศาลแล้ว หน่วยงานของรัฐมีสิทธิไม่รับคาขอตาม
มาตรา 26 ไว้พิจารณา

8

ส่วนที่ ๒
วิธปี ฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 29 เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแจ้ ง ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้าและให้มีการรายงานตามลาดับจนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
มาตรา 30 ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐอีกแห่งหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชา และให้มีการรายงานตามลาดับชั้น
จนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดเว้นแต่
(1) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสียหายเป็นรัฐมนตรี ให้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรี
(2) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสี ยหายเป็นกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐแห่งใด ให้แจ้งต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
(3) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้แจ้ง
ต่อกระทรวงการคลัง
(4) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสีย หายเป็นผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาและมิใช่ผู้ปฏิบัติงานใน
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งต่อผู้มีอานาจกากับดูแล ผู้แต่งตั้งตน หรือผู้ซึ่ งสั่งให้ตน
ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
มาตรา 31 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายได้รับรายงานตามมาตรา 29
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นอาจสั่งให้สืบสวนหรือพิจารณาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น
หรือไม่ถ้าเห็นว่าไม่มีความเสียหายให้ยุติเรื่อง
กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่มีเหตุ
อันควรเชื่อว่า ความเสียหายเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรายงานตามลาดับชั้น
จนถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้กากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาว่า สมควรดาเนินการให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือไม่และให้หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐดาเนินการ
ตามความเห็นดังกล่าวต่อไป
มาตรา 32 กรณีความเสียหายตามมาตรา 29 หรือกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิ ด ต่อ
ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับรายงาน
ความเสียหายหรือรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วเห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจาก
การกระทาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ รายงานความเสียหายหรือ
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและ
จานวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับความเสียหายตามวรรคหนึ่งและได้ดาเนินการแต่ งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว จัดให้มีการรายงานตามขั้นตอนที่กาหนดในระบบงาน
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่งหรือระบบงานอื่น ขั้นตอนการรายงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและ
แพ่งหรือระบบงานอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่ ค.ต.ล. กาหนด
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มาตรา 33 ในกรณีความความเสียหายเกิ ดขึ้นตามมาตรา 30 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่ได้รับความเสียหาย และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด หรือผู้ซึ่งกาหนดให้เป็นผู้รับแจ้งตาม
มาตรา 30 (1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณีมีอานาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
มาตรา 34 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และหรือความ
เสียหายเกิดจากผลการกระทาของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 32
หรือ มาตรา 33 บรรดาที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
มาตรา 35 ในกรณีที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิด
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้ดาเนินการแล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบเหตุแห่งการแต่งตั้ง
กรรมการร่วมกันหรือได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
มาตรา 36 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายหรือผู้แต่งตั้งแล้วแต่กรณี ได้รับ
ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้วให้วินิจฉัยสั่งการว่า มีผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจานวนเท่าใด และส่งสานวนให้ ค.ต.ล. ตรวจสอบภายในสิบห้าวั น
นับแต่วันที่วินิจฉัยสั่งการ เว้นแต่เป็นเรื่องที่ ค.ต.ล. กาหนดว่า ไม่ต้องรายงานให้ตรวจสอบ
เมื่อ ค.ต.ล. พิจารณาตรวจสอบสานวนและแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐทราบแล้ว
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหายดาเนินการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยนั้นภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคาวินิจฉัย ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการออกคาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้อง
ออกคาสั่งไม่เกินกาหนดอายุความ
ในกรณีที่ผู้ได้รับคาสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของ ค.ต.ล. ให้
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งหรือถือว่าได้รับคาสั่ง โดยมิต้องอุทธรณ์
คาสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด
หมวด 4
การตรวจสอบสานวนความรับผิดทางละเมิด
มาตรา 37 ในการพิจารณาตรวจสอบสานวนที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ ค.ต.ล. จะพิจารณา
ตรวจสอบเองหรื อจะตั้ง คณะอนุ กรรมการตรวจสอบส านวนขึ้น คณะหนึ่งหรื อหลายคณะก็ไ ด้ แต่ล ะคณะ
ประกอบด้วย กรรมการ ค.ต.ล. คนหนึ่งเป็นประธาน บุคคลที่ ค.ต.ล. แต่งตั้ง และผู้ทรงคุณ วุฒิตามที่ ค.ต.ล.
กาหนด เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบสานวน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ค.ต.ล. กาหนด
ขั้นตอนการตรวจสอบสานวนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ค.ต.ล. กาหนด
มาตรา 38 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ก รรมการ ค.ต.ล. และอนุกรรมการ
ที่ ค.ต.ล. แต่งตั้ง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายส่งสานวนการสอบสวนและผลการ
พิจารณาให้ ค.ต.ล. ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(2) สั่ ง ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายรวมทั้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สอบสวนใหม่ สอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาให้ถ้อยคา ในการนี้จะกาหนด
ระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้
(3) มีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
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(4) เข้ า ไปในอาคาร หรื อ สถานที่ ใ ดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ข อง ค.ต.ล. ทั้ งนี้
ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น
(5) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม
มาตรา 39 การตรวจสอบสานวนความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 37 ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รั บสานวน เว้นแต่มีเหตุขัดข้องทาให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน และให้
บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย
มาตรา 40 เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ อนุกรรมการตรวจสอบสานวนอาจถูกคัดค้านได้
(1) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการ
กระทาละเมิด
(2) มีส่วนได้เสียในการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทา
ละเมิด
(3) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ออกคาสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสิน ไหม
ทดแทน
(4) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
(5) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิด
อนุกรรมการตรวจสอบสานวนซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธาน ค.ต.ล. และถอนตัว
ออกจากการพิจารณาสานวนการสอบสวน
การยื่นคาคัดค้าน การพิจารณาคาคัดค้าน และการแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการตรวจสอบ
สานวนแทน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ค.ต.ล. กาหนด
หมวด 5
การชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
มาตรา 41 ในกรณีความเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ชดใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว
ในกรณีที่ความเสียหายมิได้เกิดแก่เงิน การดาเนินการชดใช้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ล.
กาหนด
มาตรา 42 ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายออกคาสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกาหนด ถ้าถึงกาหนดแล้วไม่มีการชาระโดยถูกต้อ งครบถ้วน ให้มีหนังสือแจ้ง
เตือนให้ผู้นั้นชาระเงินภายในกาหนดเวลาแต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยให้ระบุด้วยว่า
ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคาเตือนจะดาเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือฟ้องร้องดาเนินคดีต่อไป
มาตรา 43 เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับคาสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อาจขอผ่อนชาระค่าสินไหม
ทดแทนกับหน่วยงานของรัฐได้โดยทาหนังสือรับสภาพหนี้หรือสัญญาผ่อนชาระหนี้ หรือสัญญาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนประการอื่น
การผ่อนชาระค่าสินไหมทดแทน การค้าประกัน การวางหลักประกัน และการรับสภาพหนี้
รวมทั้งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประการอื่น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่
หน่วยงานของรัฐในผลแห่งละเมิดที่ได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ล. กาหนด
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ถ้าเจ้ าหน้ าที่ผู้ นั้ นชาระค่าสินไหมทดแทนจนครบถ้วน ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐยุติเรื่อง แต่ถ้า
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ชาระค่าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กาหนด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในหนังสือรับสภาพหนี้
หรือสัญญาผ่อนชาระหนี้ หรือสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประการอื่น ให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีต่อศาล
ตามบทบัญญัติในหมวด 6 เว้นแต่เป็นเรื่ องที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลหรือให้ยุติเรื่องตามหลักเกณฑ์ที่
ค.ต.ล. กาหนด
มาตรา 44 ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งทางปกครองให้ชาระเงินมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ของผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองในลาดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
หมวด 6
การฟ้องคดี
มาตรา 45 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐกระทาละเมิดต่อผู้เสียหายในการปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้เสียหายอาจฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลได้โดยตรง แต่จะฟ้องหรือขอให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามา
เป็นคู่ความในคดีไม่ได้
มาตรา 46 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐกระทาละเมิดต่อผู้เสียหายโดยมิใช่การ
กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ต่อศาลได้ แต่จะฟ้องหรือขอให้ ศาลเรียกหน่วยงานของรัฐ
เข้ามาเป็นคู่ความในคดีไม่ได้
มาตรา 47 ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่อ งที่
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่
หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ องรั บ ผิ ดหรื อต้องร่ ว มรับผิ ด หน่ว ยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ดังกล่ าวมีสิ ทธิขอให้ ศาลที่
พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณีเข้ามาเป็นคู่ความในคดี
มาตรา 48 การฟ้องคดีของหน่วยงานของรัฐ ลูกจ้าง หรือพนักงาน แล้วแต่กรณี ในคดีอันเกิด
แต่ มู ล ละเมิ ด ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ ในฐานะที่ เ ป็ น นายจ้ า งและลู ก จ้ า งหรื อ พนั ก งานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
การฟ้องคดีตามวรรคแรก ให้ดาเนินการเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจาก ค.ต.ล. ตามมาตรา 37
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐที่เลือกใช้วิธีการฟ้องร้องดาเนินคดีให้ดาเนินกระบวนการเรียกชดใช้ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน โดยไม่ต้องออกคาสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด
หมวด 7
อายุความ
มาตรา 49 การส่ ง ส านวนให้ ค.ต.ล. ตรวจสอบย่ อ มท าให้ อ ายุ ค วามสะดุ ด หยุ ด ลงตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 50 สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่อันเกิดแต่มูลละเมิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหาย ให้มีกาหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว
เจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่กระทาละเมิด

12

ในกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้เสียหาย การฟ้องร้องดาเนินคดีหรือการยื่นคาขอต่อหน่วยงาน
ของรัฐให้มีกาหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่บุคคลภายนอกรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่กระทาละเมิด
กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่ ค.ต.ล. ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ต้องรับผิด หน่วยงานของรัฐจะต้องออกคาสั่งตามความเห็นของ ค.ต.ล. ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับคาวินิจฉัย แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่กระทาละเมิด
มาตรา 51 สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา และมี
กาหนดอายุความทางอาญายาวกว่ากาหนดอายุความตามวรรคหนึ่ง ให้นาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาใช้บังคับ
หากได้มีการดาเนินคดีอาญาและศาลมีคาพิพากษาลงโทษจนคดีเสร็จเด็ดขาดแล้วก่อนที่จะได้
มีการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีกาหนดอายุความ
สิบปีนับแต่วันที่คาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้นาอายุความตามมาตรานี้มาใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่งมี
ส่วนร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทาละเมิดด้วย
มาตรา 52 ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่
ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดออกไปหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่คาพิพากษานั้นถึงที่สุด
มาตรา 53 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกผู้เสียหาย
ตามมาตรา 6 หรือกรณีผู้เสียหายฟ้องคดีเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายในมูลเหตุอื่นนอกจากเหตุ
ละเมิดและหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามคาพิพากษาของศาล สิทธิที่จะเรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทน ให้มีกาหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสิ น ไหม
ทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีอายุความเท่าใด
บทเฉพาะกาล
มาตรา 54 การกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ดาเนินการไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
มาตรา 55 ในกรณีที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายได้ยื่น คาขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณา
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ก่อนวัน ที่พระราชบั ญญัตินี้ ใช้บั งคับ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี
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