ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยที่ ได้มีก ารตราพระราชบั ญญัติค วามรั บผิ ด ทางละเมิด ของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ขึ้ น และ
กฎหมายดังกล่าวมีหลักการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทาง
ปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพ่งที่ทางราชการถือปฏิบัติในปัจจุบัน โดยได้แยกความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ออกเป็นเหตุที่เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเมื่อมีความเสียหาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องรับภาระชดใช้ค่าเสียหายไปก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐเพียงใดนั้น ให้ไปไล่เบี้ยต่อไปในภายหลัง โดยจะยึดหลักว่าจะ
เรียกเอาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่ างร้ายแรง
เท่ า นั้ น นอกจากนี้ ใ นกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า เสี ย หาย ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ สามารถ
ผ่อนชาระค่าสินไหมทดแทนได้โดยคานึงถึง รายได้ ฐานะ ครอบครัว และความรับผิดชอบ และพฤติการณ์
แห่งกรณีประกอบด้วย สาหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องถูก
ฟ้องและชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นการส่ว นตัวโดยไม่เกี่ยวกับทางราชการ สมควรวางระเบียบกาหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบั ญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ คณะรัฐ มนตรีจึงมีมติให้วางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙"
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่งซึ่งออกตามมติคณะรัฐมนตรีโดย
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 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
(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 หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่า
จะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด บรรดาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
"ผู้แต่งตั้ง" หมายความว่า ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
"ความเสียหาย" หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอย่างใด ๆ แต่ไม่รวมถึง
การออกคาสั่งหรือกฎ
ข้อ ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
กรณีเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๖ ในหมวดนี้
"หน่วยงานของรัฐ " หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่ วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่ า งอื่ น และมี ฐ านะเป็ น กรม ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ข้อ ๗ เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดย
ไม่ชักช้าและให้มีการรายงานตามลาดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
ข้อ ๘ เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมี
เหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้าเพื่อพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิด และจานวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจานวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐแห่งนั้น หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร
กระทรวงการคลังอาจประกาศกาหนดว่าในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่
จานวนเท่าใด จะให้มีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้กาหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ด้วย
ข้อ ๙ ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีก
แห่งหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และให้มีการรายงานตามลาดับชั้นจนถึง
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดเว้นแต่

(๑) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสียหายเป็นรัฐมนตรี ให้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรี
(๒) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสียหายเป็นกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐแห่งใด ให้แจ้งต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
(๓) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้
แจ้งต่อกระทรวงการคลัง
(๔) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาและมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน
ในราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งต่อผู้มีอานาจกากับดูแล ผู้แต่งตั้งตน หรือผู้
ซึ่งสั่งให้ตนปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๑๐ ในกรณีความเสี ยหายเกิดขึ้นตามข้ อ ๙ ให้ หั ว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ที่ได้รับความ
เสียหาย และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด หรือผู้ซึ่งระเบียบนี้กาหนดให้เป็นผู้รับแจ้งตาม
ข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณีมีอานาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และหรือความเสียหาย
เกิดจากผลการกระทาของเจ้ าหน้ าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้ มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ หรือ
ข้อ ๑๐ บรรดาที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อ ๑๒ ถ้าผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการภายในเวลาอันควร หรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรือ
รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือกากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว มีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู้มีอานาจแต่งตั้งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่แทนมติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
ที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมอาจทาความเห็นแย้งมติที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้
ข้อ ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการ
กระทาละเมิด โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่
กระทรวงการคลังอาจกาหนดแนวทางการสอบข้อเท็จจริง การทาบันทึกและการรายงานผล เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นการทั่วไปได้
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม
ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง ถ้าผู้แต่งตั้งขอให้
ทบทวนหรื อสอบสวนเพิ่มเติม ให้ คณะกรรมการรีบดาเนินการให้ เสร็จสิ้ นภายในเวลาที่ผู้ แต่งตั้งกาหนด
ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัดและต้องมีพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ประกอบด้วยความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งตั้งหรือรัฐที่จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๗ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจานวนเท่าใด แต่ยังมิต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ผู้แต่งตั้งส่ง

ส านวนภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให้ ก ระทรวงการคลั ง เพื่ อ ตรวจสอบ เว้ น แต่ เ ป็ น เรื่ อ งที่
กระทรวงการคลั งประกาศกาหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบให้กระทรวงการคลั ง
พิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้มีอานาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เห็นสมควรจะให้บุคคลใด
ส่งพยานหลักฐาน หรือมาให้ถ้อยคาเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได้
ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้ตระเตรียมเรื่องให้พร้อมสาหรับ
การออกคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ชาระค่าสินไหมทดแทน หรือดาเนินการฟ้องคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปีนับจาก
วันที่ผู้แต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหก
เดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคาสั่ง
ตามที่ เ ห็ น สมควร และแจ้ ง ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบ เว้ น แต่ ใ นกรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น เป็ น ราชการส่ ว น
ท้องถิ่น รั ฐวิส าหกิจ ที่จั ดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติห รือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความ
สองปีสิ้ นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลั งไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคาสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ ๑๘ เมื่อกระทรวงการคลั งพิจารณาเสร็จแล้ ว ให้ ผู้แต่งตั้งมีคาสั่งตามความเห็ นของ
กระทรวงการคลังและแจ้งคาสั่งนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ แต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายเป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น รั ฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่ว ยงานของรัฐ ตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้กากับดูแล หรือควบคุมหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้นวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวปฏิบัติตามที่เห็นว่าถูกต้อง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่งสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้
แต่งตั้งดาเนินการเพื่อออกคาสั่งให้ชาระค่ าสินไหมทดแทนหรือฟ้องคดีต่อศาลอย่าให้ขาดอายุความหนึ่งปีนับ
แต่วันที่ผู้แต่งตั้งแจ้งคาสั่งให้ผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบ
ข้อ ๑๙ การแจ้งคาสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ให้แจ้งด้วยว่าผู้นั้นมีสิทธิร้อง
ทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และฟ้องคดีต่อศาลได้ พร้อมกับแจ้งกาหนดอายุความร้องทุกข์และอายุ
ความฟ้องคดีต่อศาลให้ทราบด้วย
ข้อ ๒๐ ในกรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ให้ผู้แต่งตั้งร่วมกันวินิจฉัย
สั่งการ และเสนอความเห็นทั้งหมด ไม่ว่าจะเห็นตรงกันหรือไม่ ไปยังกระทรวงการคลัง และเมื่อได้ดาเนินการ
ตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แล้ว ถ้าผลในชั้นที่สุดผู้แต่งตั้งร่วมยังมีความเห็นตามข้อ ๑๘ แตกต่างกัน จนหาข้อ
ยุติไม่ได้ ก็ให้เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๒๑ ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้มี "คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทาง
แพ่ง" เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อกระทรวงการคลัง
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทน
กระทรวงการคลังตามจานวนที่จาเป็นซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งเป็นกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
มอบหมายได้

ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งให้นาความในข้อ ๑๓ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ความเสียหายมิได้เกิดแก่เงิน จะดาเนินการดังต่อไปนี้แทนการชาระเงินก็ได้
(๑) ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันโดยมีสภาพคุณภาพปริมาณ และลักษณะเดียวกัน
กับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายและใช้งานแทนได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย โดยทา
สัญญายินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นทรัพย์สินดังกล่าว
(๒) ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่ชารุดเสียหายให้คงสภาพเดิม โดยทาสัญญาว่าจะ
จัดการให้ทรัพย์สินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไม่เกินหกเดือน
(๓) การชดใช้ เป็ น ทรัพ ย์สิ นหรือ การซ่ อมแซมหรือ บูร ณะทรั พย์ สิ น ที่แ ตกต่า งไปจาก
(๑) หรือ (๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน
การชดใช้ค่าเสียหายเป็นทรัพย์สินหรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้มีการ
ตรวจรับตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ค้าประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะให้วางหลักประกัน
ด้วยก็ได้
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย ให้รีบดาเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลมเพื่อให้ได้ข้อยุติ
โดยเร็วและระมัดระวังอย่าให้ขาดอายุความมรดก ในกรณีที่ผู้แต่งตั้งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาทต่อไป ใน
กรณีของผู้แต่งตั้งร่วม ถ้ามีความเห็นแตกต่างกันให้ดาเนินการไปพลางก่อนตามความเห็นของผู้แต่งตั้งสาหรับ
หน่วยงานของรัฐที่เสี ยหาย และถ้าต่อมามีข้อยุติเป็นประการใด ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการดาเนินการไป
ตามนั้น
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดและขอผ่อนชาระค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าจะเกิดขึ้นใน
ขั้น ตอนใด ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่เสี ย หายกาหนดจานวนเงินที่ขอผ่ อนช าระนั้นตามความเหมาะสม โดย
คานึงถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายในการดารงชีพตามฐานานุรูปของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบที่บุคคลนั้นมีอยู่ ตาม
กฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย
ในการให้ผ่อนชาระ ต้องจัดให้มีผู้ค้าประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะให้วางหลักประกันด้วยก็ได้
ข้อ ๒๖ กระทรวงการคลังอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการค้าประกันการวาง
หลักประกัน หนังสือผ่อนชาระ และสัญญาค้าประกันก็ได้
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถชาระ
หนี้ได้ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กาหนดและต้องไม่ดาเนินคดีล้มละลายแก่ผู้นั้น แต่ถ้าการที่ ไม่สามารถชาระหนี้ได้นั้นเกิดจากการประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่กระทาการใด ๆ อันเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับชาระหนี้ครบถ้วน ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดี
ล้มละลาย
ข้อ ๒๘ การประนีประนอมยอมความไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด ต้องได้รับความเห็นจาก
กระทรวงการคลังก่อน เว้นแต่กระทรวงการคลังจะประกาศกาหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๒๙ ในกรณีตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ หรือข้อ ๒๘ ถ้าเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่น รั ฐ วิ ส าหกิจ ที่จั ด ตั้งขึ้น โดยพระราชบัญ ญัติห รือพระราชกฤษฎี กา หรือหน่ว ยงานอื่น ของรัฐ ตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้น
หมวด ๒
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก
ข้อ ๓๐ ในหมวดนี้
"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นและมีฐานะเป็นกรมและราชการส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเห็นว่า
ความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องในการที่ตนได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดย
ไม่ชักช้า และให้มีการรายงานตามลาดับขั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่ งนั้น แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็น
รัฐมนตรีหรือกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ซึ่งไม่สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่ง
ใด หรือผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชา ให้ดาเนินการตามข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และให้นาข้อ ๘ ถึงข้อ ๒๐ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคาขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้หน่วยงานของ
รัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้สังกัดหน่วยงานใด หรือหน่วยงานของ
รัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากผลการกระทาของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน รับคาขอนั้น
และดาเนินการตามระเบียบนี้โดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคาขอผิดหน่วยงาน ให้หน่วยงานผู้รับคาขอรีบส่งเรื่องไปยังหน่วยงานของรัฐที่
เห็นว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบพิจารณาต่อไป และให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ กรณีดังกล่าวนี้
ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับคาขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นับแต่วันที่ได้รับคาขอที่ส่งมานั้น
ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับคาขอตามข้อ ๓๒ และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับคาขอไว้เห็นว่าเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับตน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นคาขอ ให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
ให้คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัด นับแต่วันกระทาละเมิดในจานวนเงินที่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ยื่นคาขอจนถึงวันชาระค่าสินไหมทดแทน
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาล ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า เว้นแต่
จะได้มีการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวไว้แล้ว และให้ประสานงานกับสานักงานอัยการสูงสุดเพื่อเตรียมการต่อสู้
คดีต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับคาแนะนาจากกระทรวงการคลัง

ข้อ ๓๖ ถ้าผู้แต่งตั้งเห็นว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเมื่อ
ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการ หรือได้รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแล้ว เห็นว่าความ
เสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย
ข้อ ๓๗ ถ้าผลการพิจารณาของผู้แต่งตั้งยุติเป็นที่สุดว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่ได้กระทา
ในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องไม่มีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดี แต่ถ้าผู้เสียหายได้ฟ้องเจ้าหน้าที่ต่อ
ศาลก่อนแล้วหรือมีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดีก่อนแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งแจ้งผลการพิจารณาให้
พนักงานอัยการเพื่อแถลงต่อศาลเพื่อให้เจ้าหน้ าที่มีโอกาสพ้นจากการเป็นคู่ความในคดี และขอให้พนักงาน
อัยการช่วยเหลือทางคดีแก่เจ้าหน้าที่ในระหว่างนั้นด้วย
ข้อ ๓๘ ในกรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้น ความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะมีหรือไม่ และเพียงใด เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
จะพิจารณาไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ในภายหลัง ซึ่งคณะกรรมการ ผู้แต่งตั้ง และกระทรวงการคลัง แล้วแต่
กรณี ต้ อ งพิ จ ารณาด้ ว ยว่ า จะมี ก ารไล่ เ บี้ ย หรื อ ไม่ หรื อ จะไล่ เ บี้ ย ให้ ช ดใช้ เ พี ย งใดและให้ น าข้ อ ๒๒ ถึ ง
ข้อ ๒๙ มาใช้บังคับกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
บรรหาร ศิลปะอาชา
นายกรัฐมนตรี

