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ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙

โดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึ้น
และกฎหมายดังกล่าวมีหลักการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทาง
ปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพ่งที่ทางราชการถือปฏิบัติในปัจจุบัน โดยได้แยกความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ออกเป็นเหตุที่เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่และที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเมื่อมีความเสียหาย
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องรับภาระชดใช้ค่าเสียหายไปก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะรับผิดชดใช้คา่ เสียหายต่อหน่วยงานของรัฐเพียงใดนัน้ ให้ไปไล่เบีย้ ต่อไปในภายหลัง โดยจะยึดหลักว่า
จะเรียกเอาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เท่านั้น นอกจากนี้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถผ่อนช�ำระ
ค่าสินไหมทดแทนได้โดยค�ำนึงถึงรายได้ ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณี
ประกอบด้วย ส�ำหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องถูกฟ้องและ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวกับทางราชการ สมควรวางระเบียบก�ำหนดหลักเกณฑ์
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙”
ข้อ ๒๑ ระเบียบให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง ซึ่งออกตามมติคณะรัฐมนตรีโดย
หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน ที่ นว ๑๕๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๓
(๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ๑๓๕๘๒, ๑๓๕๘๓ (บคร)./๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๐๔
(๓) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๘/๖๔๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๙
(๔) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๘/๑๐๒๘๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๑๖
(๕) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๘/ว.๒๗๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๕
(๖) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๒๑๗๓๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘
๑

252

กฎหมาย

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนพิเศษ ๓๙ ง/หน้า ๑/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๑๔/๒๓๐๒ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๙
(๘) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๑๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๐
(๙) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๕๒๓๓๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๐
(๑๐) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๑๔/๕๙๗๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
(๑๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๒๓๒๒๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๑
(๑๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๖๓๑๑๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๑
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือ มติคณะรัฐมนตรีอนื่ ใดในส่วนทีก่ ำ� หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูป้ ฏิบตั งิ านประเภทอืน่ ไม่วา่ จะเป็น
การแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด บรรดาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติหน่วยงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
“ผู้แต่งตั้ง” หมายความว่า ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
“ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอย่างใด ๆ แต่ไม่รวมถึง
การออกค�ำสั่งหรือกฎ
ข้อ ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
กรณีเจ้าหน้าที่กระท�ำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๖ ในหมวดนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๗ เมือ่ เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา
โดยไม่ชักช้า และให้มีการรายงานตามล�ำดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
ข้อ ๘ เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ�ำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้
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คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้มจี ำ� นวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตัง้ จากเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้นหรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร
กระทรวงการคลังอาจประกาศก�ำหนดว่าในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าความเสียหาย
ตั้งแต่จ�ำนวนเท่าใด จะให้มีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ก�ำหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการ
ไว้ด้วย
ข้อ ๙ ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งท�ำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
อีกแห่งหนึง่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำ� ให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา และให้มกี ารรายงานตามล�ำดับชัน้ จนถึง
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด เว้นแต่
(๑) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำให้เกิดความเสียหายเป็นรัฐมนตรี ให้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรี
(๒) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำให้เกิดความเสียหายเป็นกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐแห่งใด ให้แจ้งต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
(๓) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด
ให้แจ้งต่อกระทรวงการคลัง
(๔) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาและมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน
ในราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งต่อผู้มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล ผู้แต่งตั้งตน
หรือผู้ซึ่งสั่งให้ตนปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๑๐ ในกรณีความเสียหายเกิดขึน้ ตามข้อ ๙ ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดหรือผู้ซึ่งระเบียบนี้ก�ำหนดให้เป็นผู้รับแจ้งตามข้อ ๙
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี มีอ�ำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึง่ แห่ง และหรือความเสียหาย
เกิดจากผลการกระท�ำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๑๐
บรรดาที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อ ๑๒ ถ้าผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่ด�ำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือ
รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือก�ำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
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ข้อ ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของกรรมการ
ทัง้ หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นท�ำหน้าที่แทน
มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม อาจท�ำความเห็นแย้ง
มติที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้
ข้อ ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับ
การกระท�ำละเมิด โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องรับฟังพยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่
กระทรวงการคลังอาจก�ำหนดแนวทางการสอบข้อเท็จจริง การท�ำบันทึกและการรายงานผล
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นการทั่วไปได้
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องหรือผูเ้ สียหายได้ชแี้ จงข้อเท็จจริง
และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม
ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง ถ้าผู้แต่งตั้ง
ขอให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการรีบด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู้แต่งตั้งก�ำหนด
ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัด และต้องมีพยาน
หลักฐานที่สนับสนุนประกอบด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งตั้งหรือรัฐที่จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๗ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้วินิจฉัยสั่งการว่า
มีผรู้ บั ผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจ�ำนวนเท่าใด แต่ยงั มิตอ้ งแจ้งการสัง่ การให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ
ให้ผแู้ ต่งตัง้ ส่งส�ำนวนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั วินจิ ฉัยสัง่ การให้กระทรวงการคลังเพือ่ ตรวจสอบ
เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศก�ำหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชกั ช้า และให้มอี ำ� นาจตรวจสอบพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณีทเี่ ห็นสมควรจะให้บคุ คลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถอ้ ยค�ำเพือ่ ประกอบการพิจารณาเพิม่ เติมอีกก็ได้
ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้ตระเตรียมเรื่องให้พร้อม
ส�ำหรับการออกค�ำสั่งให้เจ้าหน้าที่ช�ำระค่าสินไหมทดแทน หรือด�ำเนินการฟ้องคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปี
นับจากวันที่ผู้แต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการ
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน
ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค�ำสั่งตามที่
เห็นสมควรและแจ้งให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนัน้ เป็นราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ
ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสนิ้ สุดไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปี
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ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค�ำสั่งตามที่
เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ ๑๘ เมือ่ กระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผแู้ ต่งตัง้ มีคำ� สัง่ ตามความเห็นของกระทรวง
การคลัง และแจ้งค�ำสัง่ นัน้ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ แต่ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายเป็นราชการส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำ� กับดูแลหรือควบคุมหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
วินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวปฏิบัติตามที่เห็นว่าถูกต้อง
ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายตามวรรคหนึง่ สัง่ การตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ให้ผแู้ ต่งตัง้ ด�ำเนินการเพือ่ ออกค�ำสัง่ ให้ชำ� ระค่าสินไหมทดแทน หรือฟ้องคดีตอ่ ศาลอย่าให้ขาดอายุความหนึง่ ปี
นับแต่วันที่ผู้แต่งตั้งแจ้งค�ำสั่งให้ผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบ
ข้อ ๑๙ การแจ้งค�ำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ให้แจ้งด้วยว่าผู้นั้นมีสิทธิ
ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และฟ้องคดีต่อศาลได้พร้อมกับแจ้งก�ำหนดอายุความร้องทุกข์และ
อายุความฟ้องคดีต่อศาลให้ทราบด้วย
ข้อ ๒๐ ในกรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ให้ผู้แต่งตั้งร่วม
ร่วมกันวินิจฉัยสั่งการ และเสนอความเห็นทั้งหมด ไม่ว่าจะเห็นตรงกันหรือไม่ ไปยังกระทรวงการคลัง และ
เมื่อได้ด�ำเนินการตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แล้ว ถ้าผลในชั้นที่สุดผู้แต่งตั้งร่วมยังมีความเห็นตามข้อ ๑๘
แตกต่างกันจนหาข้อยุติไม่ได้ ก็ให้เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๒๑ ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความรับผิด
ทางแพ่ง” เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อกระทรวงการคลัง
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
ผู้แทนกระทรวงการคลังตามจ�ำนวนที่จ�ำเป็น ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งเป็นกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มอบหมายได้
ในการประชุ ม ของคณะกรรมการพิ จ ารณาความรั บ ผิ ด ทางแพ่ ง ให้ น� ำ ความในข้ อ ๑๓
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว
ข้อ ๒๓ ในกรณีทคี่ วามเสียหายมิได้เกิดแก่เงิน จะด�ำเนินการดังต่อไปนีแ้ ทนการช�ำระเงินก็ได้
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(๑) ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันโดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และลักษณะเดียวกัน
กับทรัพย์สนิ ทีส่ ญ
ู หายหรือเสียหายและใช้งานแทนได้เช่นเดียวกับทรัพย์สนิ ทีส่ ญ
ู หายหรือเสียหาย โดยท�ำสัญญา
ยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นทรัพย์สินดังกล่าว
(๒) ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่ชำ� รุดเสียหายให้คงสภาพเดิม โดยท�ำสัญญาว่าจะจัดการ
ให้ทรัพย์สินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไม่เกินหกเดือน
(๓) การชดใช้เป็นทรัพย์สนิ หรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สนิ ทีแ่ ตกต่างไปจาก (๑) หรือ
(๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน
การชดใช้ค่าเสียหายเป็นทรัพย์สินหรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง
ให้มีการตรวจรับตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
การท�ำสัญญาตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีผู้ค�้ำประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะให้วาง
หลักประกันด้วยก็ได้
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย ให้รีบด�ำเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลมเพื่อให้ได้
ข้อยุติโดยเร็วและระมัดระวังอย่าให้ขาดอายุความมรดก ในกรณีที่ผู้แต่งตั้งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาทต่อไป
ในกรณีของผูแ้ ต่งตัง้ ร่วมถ้ามีความเห็นแตกต่างกันให้ดำ� เนินการไปพลางก่อนตามความเห็นของผูแ้ ต่งตัง้ ส�ำหรับ
หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย และถ้าต่อมามีข้อยุติเป็นประการใดให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินการไปตามนั้น
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดและขอผ่อนช�ำระค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
ในขัน้ ตอนใด ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายก�ำหนดจ�ำนวนเงินทีข่ อผ่อนช�ำระนัน้ ตามความเหมาะสม โดยค�ำนึงถึง
รายได้ ค่าใช้จา่ ยในการด�ำรงชีพตามฐานานุรปู ของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบทีบ่ คุ คลนัน้ มีอยูต่ ามกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดี และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย
ในการให้ผ่อนช�ำระ ต้องจัดให้มีผู้ค�้ำประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะให้วางหลักประกัน
ด้วยก็ได้
ข้อ ๒๖ กระทรวงการคลังอาจประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค�้ำประกัน การวาง
หลักประกัน หนังสือผ่อนช�ำระ และสัญญาค�้ำประกันก็ได้
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ช�ำระหนีไ้ ด้ ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวงการคลัง
ก�ำหนดและต้องไม่ด�ำเนินคดีล้มละลายแก่ผู้นั้น แต่ถ้าการที่ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้นั้นเกิดจากการประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าทีห่ รือเจ้าหน้าทีก่ ระท�ำการใดๆ อันเป็นการประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรงเพือ่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐไม่ได้รับช�ำระหนี้ครบถ้วน ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�ำเนินคดีล้มละลาย
ข้อ ๒๘ การประนีประนอมยอมความไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังก่อน เว้นแต่กระทรวงการคลังจะประกาศก�ำหนดเป็นอย่างอื่น
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ข้อ ๒๙ ในกรณีตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ หรือข้อ ๒๘ ถ้าเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส�ำหรับ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
หมวด ๒
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำละเมิดต่อบุคคลภายนอก

ข้อ ๓๐ ในหมวดนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และ
มีฐานะเป็นกรม และราชการส่วนภูมภิ าค แต่ไม่รวมถึงราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
เห็นว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องในการที่ตนได้กระท�ำในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งต่อผู้บังคับ
บัญชาโดยไม่ชกั ช้า และให้มกี ารรายงานตามล�ำดับชัน้ ถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ แต่ในกรณีทเี่ จ้าหน้าที่
เป็นรัฐมนตรีหรือกรรมการทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐหรือผูซ้ งึ่ ไม่สงั กัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด
หรือผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชา ให้ด�ำเนินการตามข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และให้น�ำข้อ ๘ ถึงข้อ ๒๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๒ ในกรณีทผี่ เู้ สียหายยืน่ ค�ำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้คา่ สินไหมทดแทน ให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้สังกัดหน่วยงานใด หรือหน่วยงาน
ของรัฐแห่งใดแห่งหนึง่ ในกรณีทคี่ วามเสียหายเกิดจากผลการกระท�ำของเจ้าหน้าทีห่ ลายหน่วยงาน รับค�ำขอนัน้
และด�ำเนินการตามระเบียบนี้โดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นค�ำขอผิดหน่วยงาน ให้หน่วยงานผู้รับค�ำขอรับส่งเรื่องไปยังหน่วยงาน
ของรัฐที่เห็นว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบพิจารณาต่อไปและให้แจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบ กรณี
ดังกล่าวนีใ้ ห้ถอื ว่าเป็นหน่วยงานของรัฐได้รบั ค�ำขอให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำขอทีส่ ง่ มานัน้
ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับค�ำขอตามข้อ ๓๒ และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค�ำขอไว้เห็นว่าเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวกับตน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด�ำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๓๔ ในกรณีทตี่ อ้ งชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่ผยู้ นื่ ค�ำขอ ให้หน่วยงานของรัฐทีต่ อ้ งชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ให้คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันกระท�ำละเมิดในจ�ำนวนเงินที่ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอจนถึงวันช�ำระค่าสินไหมทดแทน
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ข้อ ๓๕ ในกรณีทผี่ เู้ สียหายฟ้องคดีตอ่ ศาล ให้ผมู้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ ตัง้ คณะกรรมการโดยไม่ชกั ช้า
เว้นแต่จะได้มกี ารตัง้ คณะกรรมการดังกล่าวไว้แล้ว และให้ประสานงานกับส�ำนักงานอัยการสูงสุดเพือ่ เตรียมการ
ต่อสูค้ ดีตอ่ ไป พร้อมทัง้ รายงานให้กระทรวงการคลังทราบและปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้รบั ค�ำแนะน�ำจากกระทรวงการคลัง
ข้อ ๓๖ ถ้าผู้แต่งตั้งเห็นว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระท�ำในการปฏิบัติหน้าที่
หรือเมื่อได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการหรือได้รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแล้ว เห็นว่า
ความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระท�ำในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความ
ในคดีด้วย
ข้อ ๓๗ ถ้าผลการพิจารณาของผู้แต่งตั้งยุติเป็นที่สุดว่า ความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่
ได้กระท�ำในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องไม่มีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดี แต่ถ้าผู้เสียหายได้ฟ้อง
เจ้าหน้าที่ต่อศาลก่อนแล้วหรือมีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดีก่อนแล้วให้ผู้แต่งตั้งแจ้งผล
การพิจารณาให้พนักงานอัยการเพื่อแถลงต่อศาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสพ้นจากการเป็นคู่ความในคดี และ
ขอให้พนักงานอัยการช่วยเหลือทางคดีแก่เจ้าหน้าที่ในระหว่างนั้นด้วย
ข้อ ๓๘ ในกรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้น ความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะมีหรือไม่ และเพียงใด เป็นกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐจะพิจารณาไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ในภายหลัง ซึ่งคณะกรรมการ ผู้แต่งตั้งและกระทรวงการคลัง
แล้วแต่กรณี ต้องพิจารณาด้วยว่าจะมีการไล่เบี้ยหรือไม่ หรือจะไล่เบี้ยให้ชดใช้เพียงใด และให้นำ� ข้อ ๒๒
ถึงข้อ ๒๙ มาใช้บังคับกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหาย โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี
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