
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
โดยท่ีได�มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ข้ึน และกฎหมายดังกล�าวมีหลักการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไป
จากแนวทางปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพ�งท่ีทางราชการถือปฏิบัติในป:จจุบัน โดยได�แยกความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีออกเป<นเหตุท่ีเนื่องมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีและท่ีไม�ใช�การปฏิบัติหน�าท่ี 
โดยเม่ือมีความเสียหายเนื่องมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีนั้น หน�วยงานของรัฐจะต�องรับภาระชดใช�
ค�าเสียหายไปก�อน ส�วนเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะรับผิดชดใช�ค�าเสียหายต�อหน�วยงานของรัฐเพียงใดนั้น ให�
ไปไล�เบ้ียต�อไปในภายหลัง โดยจะยึดหลักว�าจะเรียกเอาแก�เจ�าหน�าท่ีของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหาย
นั้นเกิดข้ึนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงเท�านั้น นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ต�องรับผิดชดใช�ค�าเสียหายให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐสามารถผ�อนชําระค�าสินไหมทดแทนได�โดยคํานึงถึง
รายได� ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ�แห�งกรณีประกอบด�วย สําหรับความ
เสียหายท่ีเกิดจากการท่ีไม�ใช�การปฏิบัติหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะต�องถูกฟAองและชดใช�ค�าสินไหม
ทดแทนเป<นการส�วนตัวโดยไม�เก่ียวกับทางราชการ สมควรวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ�การปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีให�เหมาะสมและสอดคล�องกับพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให�วางระเบียบไว� ดังต�อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยหลักเกณฑ�การ

ปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป<น

ต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิก 
(๑) ระเบียบความรับผิดชอบของข�าราชการในทางแพ�ง ซ่ึงออกตามมติคณะรัฐมนตรี 

โดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด�วน ท่ี นว ๑๕๕/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๐๓ 
(๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี ๑๓๕๘๒, ๑๓๕๘๓ (บคร)./๒๕๐๔ ลงวันท่ี ๒๔ 

เมษายน ๒๕๐๔ 
(๓) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๘/๖๔๖๖ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๙ 
(๔) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๘/๑๐๒๘๓ ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๑๖ 
(๕) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๘/ว.๒๗๒๗๔ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๒๕ 
(๖) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๒๑๗๓๘ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๓/ตอนพิเศษ ๓๙ ง/หน�า ๑/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๕๑๔/๒๓๐๒ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๒๙ 
(๘) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๑๒๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๐ 
(๙) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๕๒๓๓๓ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ 
(๑๐) หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๕๑๔/๕๙๗๕ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ 
(๑๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๒๓๒๒๘ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๓๑ 
(๑๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๖๓๑๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๓๑ 
บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนใดในส�วนท่ีกําหนดไว�แล�วใน

ระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“เจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง หรือผู�ปฏิบัติงานประเภท

อ่ืน ไม�ว�าจะเป<นการแต�งต้ังในฐานะเป<นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด บรรดาซ่ึงได�รับแต�งต้ังหรือถูกสั่งให�
ปฏิบัติงานให�แก�หน�วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด 

“ผู�แต�งต้ัง” หมายความว�า ผู�แต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
“ความเสียหาย” หมายความว�า ความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดอย�างใด ๆ แต�ไม�

รวมถึงการออกคําสั่งหรือกฎ 
 
ข�อ ๕  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

กรณีเจ�าหน�าท่ีกระทําละเมิดต�อหน�วยงานของรัฐ 
   

 
ข�อ ๖  ในหมวดนี้ 
“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ี

เรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป<นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึน
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 

 
ข�อ ๗  เม่ือเกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐ ให�เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องแจ�งต�อ

ผู�บังคับบัญชาโดยไม�ชักช�า และให�มีการรายงานตามลําดับชั้นถึงหัวหน�าหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น 
 
ข�อ ๘  เม่ือเกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐแห�งใด และหัวหน�าหน�วยงานของ

รัฐแห�งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว�าเกิดจากการกระทําของเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น ให�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐดังกล�าวแต�งต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้ึนคณะ
หนึ่ง โดยไม�ชักช�า เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับผู�ต�องรับผิดและจํานวนค�าสินไหมทดแทนท่ีผู�
นั้นต�องชดใช� 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให�มีจํานวนไม�เกินห�าคน โดยแต�งต้ังจากเจ�าหน�าท่ีของ
หน�วยงานของรัฐแห�งนั้นหรือหน�วยงานของรัฐอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดว�าในกรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีมูลค�าความ
เสียหายต้ังแต�จํานวนเท�าใด จะให�มีผู�แทนของหน�วยงานของรัฐหน�วยงานใดเข�าร�วมเป<นกรรมการด�วย
ก็ได� 

ในการแต�งต้ังคณะกรรมการ ให�กําหนดเวลาแล�วเสร็จของการพิจารณาของ
คณะกรรมการไว�ด�วย 

 
ข�อ ๙  ถ�าเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานของรัฐแห�งหนึ่งทําให�เกิดความเสียหายแก�

หน�วยงานของรัฐอีกแห�งหนึ่ง ให�เจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายแจ�งต�อผู�บังคับบัญชา และให�มีการ
รายงานตามลําดับชั้นจนถึงหัวหน�าหน�วยงานของรัฐท่ีตนสังกัด เว�นแต� 

(๑) ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายเป<นรัฐมนตรี ให�แจ�งต�อนายกรัฐมนตรี 
(๒) ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายเป<นกรรมการท่ีต้ังข้ึนเพ่ือปฏิบัติงานใน

หน�วยงานของรัฐแห�งใด ให�แจ�งต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น 
(๓) ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายเป<นผู�ซ่ึงไม�ได�สังกัดหน�วยงานของรัฐแห�งใด 

ให�แจ�งต�อกระทรวงการคลัง 
(๔) ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายเป<นผู� ซ่ึงไม�มีผู� บังคับบัญชาและมิใช�

ผู�ปฏิบัติงานในราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ ตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ให�แจ�งต�อผู�มี
อํานาจกํากับดูแล ผู�แต�งต้ังตน หรือผู�ซ่ึงสั่งให�ตนปฏิบัติงานให�แก�หน�วยงานของรัฐ 

 
ข�อ ๑๐  ในกรณีความเสียหายเกิดข้ึนตามข�อ ๙ ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐท่ีได�รับ

ความเสียหายและหัวหน�าหน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�นั้นสังกัดหรือผู�ซ่ึงระเบียบนี้กําหนดให�เป<น
ผู�รับแจ�งตามข�อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล�วแต�กรณี มีอํานาจร�วมกันแต�งต้ังคณะกรรมการ 

 
ข�อ ๑๑  ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐมากกว�าหนึ่งแห�ง และหรือ

ความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจ�าหน�าท่ีหลายหน�วยงาน ให�ผู�มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการ
ตามข�อ ๘ หรือข�อ ๑๐ บรรดาท่ีเก่ียวข�อง แล�วแต�กรณี ร�วมกันแต�งต้ังคณะกรรมการ 

 
ข�อ ๑๒๒  ในกรณีท่ีผู�มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการตามข�อ ๘ ข�อ ๑๐ หรือข�อ ๑๑ 

แต�ง ต้ังคณะกรรมการหรือเห็นว�าไม� มี เหตุ ท่ีจะแต�ง ต้ังคณะกรรมการ ให�ผู� มี อํานาจแต�ง ต้ัง
คณะกรรมการรายงานไปยังผู�บังคับบัญชาหรือผู�กํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู�มีอํานาจ

                                                 
๒ ข�อ ๑๒ แก�ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติ

เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แต�งต้ังนั้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต�องของการแต�งต้ังหรือไม�แต�งต้ังคณะกรรมการ หากการนั้นไม�
ถูกต�องให�สั่งแก�ไขใหม�ให�ถูกต�อง 

ถ�าผู�มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการตามข�อ ๘ ข�อ ๑๐ หรือข�อ ๑๑ ไม�แก�ไขใหม�ให�
ถูกต�องตามคําสั่งในวรรคหนึ่งภายในเวลาอันสมควร ให�ผู�บังคับบัญชาหรือผู�กํากับดูแลหรือควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู�มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการ มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการแทนผู�มีอํานาจแต�งต้ังนั้นได�ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข�อ ๑๒/๑๓  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได�ว�าหัวหน�าหน�วยงานของรัฐกระทําให�เกิด

ความเสียหายหรือมีส�วนกระทําให�เกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐ ให�ผู�บังคับบัญชาหรือผู�กํากับ
ดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน�าหน�วยงานของรัฐมีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการ 

 
ข�อ ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหนึ่ง

ของกรรมการท้ังหมดจึงจะเป<นองค�ประชุม ถ�าประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถ
ปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งข้ึนทําหน�าท่ีแทน 

มติท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการท่ีไม�เห็นด�วยกับมติท่ีประชุม อาจทํา
ความเห็นแย�งมติท่ีประชุมรวมไว�ในความเห็นของคณะกรรมการได� 

 
ข�อ ๑๔  ในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีพิจารณาข�อเท็จจริง

อันเก่ียวกับการกระทําละเมิด โดยตรวจสอบข�อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเก่ียวข�อง 
รับฟ:งพยานบุคคล หรือพยานผู�เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานท่ี 

กระทรวงการคลังอาจกําหนดแนวทางการสอบข�อเท็จจริง การทําบันทึกและการ
รายงานผล เพ่ือเป<นแนวทางปฏิบัติเป<นการท่ัวไปได� 

 
ข�อ ๑๕  คณะกรรมการต�องให�โอกาสแก�เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องหรือผู�เสียหายได�ชี้แจง

ข�อเท็จจริงและโต�แย�งแสดงพยานหลักฐานของตนอย�างเพียงพอและเป<นธรรม 
 
ข�อ ๑๖  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล�วให�เสนอความเห็นไปยังผู�แต�งต้ัง ถ�าผู�

แต�งต้ังขอให�ทบทวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติม ให�คณะกรรมการรีบดําเนินการให�เสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีผู�
แต�งต้ังกําหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการต�องมีข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายท่ีแจ�งชัด และต�องมี
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนประกอบด�วย 

ความเห็นของคณะกรรมการไม�ผูกมัดผู�แต�งต้ังหรือรัฐท่ีจะมีความเห็นเป<นอย�างอ่ืน  
 

                                                 
๓ ข�อ ๑๒/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๗  เม่ือผู�แต�งต้ังได�รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล�ว ให�วินิจฉัยสั่งการ
ว�ามีผู�รับผิดชดใช�ค�าสินไหมทดแทนหรือไม� และเป<นจํานวนเท�าใด แต�ยังมิต�องแจ�งการสั่งการให�ผู�ท่ี
เก่ียวข�องทราบ 

ให�ผู�แต�งต้ังส�งสํานวนภายในเจ็ดวันนับแต�วันวินิจฉัยสั่งการให�กระทรวงการคลังเพ่ือ
ตรวจสอบ เว�นแต�เป<นเรื่องท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดว�าไม�ต�องรายงานให�กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ 

ให�กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม�ชักช�า และให�มีอํานาจตรวจสอบพยานหลักฐาน
ท่ีเก่ียวข�อง ในกรณีท่ีเห็นสมควรจะให�บุคคลใดส�งพยานหลักฐานหรือมาให�ถ�อยคําเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเพ่ิมเติมอีกก็ได� 

ในระหว�างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให�ผู�แต�งต้ังสั่งการให�ตระเตรียมเรื่อง
ให�พร�อมสําหรับการออกคําสั่งให�เจ�าหน�าท่ีชําระค�าสินไหมทดแทน หรือดําเนินการฟAองคดีเพ่ือมิให�
ขาดอายุความสองปRนับจากวันท่ีผู�แต�งต้ังวินิจฉัยสั่งการ 

ให�กระทรวงการคลังพิจารณาให�แล�วเสร็จก�อนอายุความสองปRสิ้นสุดไม�น�อยกว�าหก
เดือน ถ�ากระทรวงการคลังไม�แจ�งผลการตรวจสอบให�ทราบภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให�ผู�แต�งต้ังมี
คําสั่งตามท่ีเห็นสมควรและแจ�งให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ เว�นแต�ในกรณีหน�วยงานของรัฐนั้นเป<นราชการ
ส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ
ตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ให�กระทรวงการคลังพิจารณาให�แล�วเสร็จ
ก�อนอายุความสองปRสิ้นสุดไม�น�อยกว�าหนึ่งปR ถ�ากระทรวงการคลังไม�แจ�งผลการตรวจสอบให�ทราบ
ภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให�ผู�แต�งต้ังมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควรและแจ�งให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ 

 
ข�อ ๑๘๔  เม่ือกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล�ว ให�ผู�แต�งต้ังมีคําสั่งตามความเห็น

ของกระทรวงการคลังและแจ�งคําสั่งนั้นให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ รวมท้ังราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ี
จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว�าด�วยความ
รับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ให�ผู�แต�งต้ังของหน�วยงานของรัฐแห�งนั้นสั่งการไปตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 

เ ม่ือหน�วยงานของรัฐ ท่ี เสียหายตามวรรคหนึ่ งสั่ งการตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังแล�ว ให�ผู�แต�งต้ังดําเนินการเพ่ือออกคําสั่งให�ผู�ต�องรับผิดชําระค�าสินไหมทดแทนหรือ
ฟAองคดีต�อศาลอย�าให�ขาดอายุความ 

ในกรณีท่ีปรากฏตามความเห็นของกระทรวงการคลังว�ามีผู�ใดต�องรับผิดชดใช�ค�า
สินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึนหรือต�างไปจากสํานวนท่ีผู�แต�งต้ังส�งให�ตรวจสอบ หากยังไม�เคยมีการสอบผู�นั้น
ในฐานะผู�ต�องรับผิดมาก�อน ให�ผู�แต�งต้ังส�งเรื่องให�คณะกรรมการทําการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดผู�
นั้นเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่ งการ ถ�าผลของคําวินิจฉัยของผู�แต�งต้ังตรงกับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ให�ผู�แต�งต้ังสั่งการให�ผู�นั้นรับผิดแล�วรายงานกระทรวงการคลังเพ่ือทราบ ถ�าผลของ
คําวินิจ ฉัยของผู�แต� ง ต้ั งต� างไปจากความเห็นของกระทรวงการคลัง  ให�ผู� แต� ง ต้ังรายงาน

                                                 
๔ ข�อ ๑๘ แก�ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติ

เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กระทรวงการคลังพิจารณาให�ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง  ท้ังนี้ ให�นําความในข�อ ๑๗ วรรคสี่และวรรคห�า 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๑๙๕  (ยกเลิก) 
 
ข�อ ๒๐  ในกรณีร�วมกันแต�งต้ังคณะกรรมการตามข�อ ๑๐ หรือข�อ ๑๑ ให�ผู�แต�งต้ัง

ร�วมร�วมกันวินิจฉัยสั่ งการ และเสนอความเห็น ท้ังหมด ไม�ว� าจะเห็นตรงกันหรือไม�  ไปยัง
กระทรวงการคลัง และเม่ือได�ดําเนินการตามข�อ ๑๗ และข�อ ๑๘ แล�ว ถ�าผลในชั้นท่ีสุดผู�แต�งต้ังร�วม
ยังมีความเห็นตามข�อ ๑๘ แตกต�างกันจนหาข�อยุติไม�ได� ก็ให�เสนอเรื่องให�คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ข�อ ๒๑  ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให�มี “คณะกรรมการพิจารณาความ

รับผิดทางแพ�ง” เป<นผู�พิจารณาให�ความเห็นต�อกระทรวงการคลัง 
ให�คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด�วยอธิบดีกรมบัญชีกลางเป<นประธาน

กรรมการ ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู�แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู�แทนสํานักงาน
ตรวจเงินแผ�นดิน และผู�แทนกระทรวงการคลังตามจํานวนท่ีจําเป<น ซ่ึงปลัดกระทรวงการคลังแต�งต้ัง 
เป<นกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ�งอาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติ
หน�าท่ีตามท่ีมอบหมายได� 

ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ�งให�นําความในข�อ ๑๓ 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๒๒  ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดแก�เงิน ให�ใช�เป<นเงินแต�เพียงอย�างเดียว 
 
ข�อ ๒๓  ในกรณีท่ีความเสียหายมิได�เกิดแก�เงิน จะดําเนินการดังต�อไปนี้แทนการ

ชําระเงินก็ได� 
(๑) ชดใช�เป<นทรัพย�สินอย�างเดียวกันโดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และลักษณะ

เดียวกันกับทรัพย�สินท่ีสูญหายหรือเสียหายและใช�งานแทนได�เช�นเดียวกับทรัพย�สินท่ีสูญหายหรือ
เสียหาย โดยทําสัญญายินยอมชดใช�ค�าสินไหมทดแทนเป<นทรัพย�สินดังกล�าว 

(๒) ซ�อมแซมหรือบูรณะทรัพย�สินท่ีชํารุดเสียหายให�คงสภาพเดิม โดยทําสัญญาว�าจะ
จัดการให�ทรัพย�สินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไม�เกินหกเดือน 

(๓) การชดใช�เป<นทรัพย�สินหรือการซ�อมแซมหรือบูรณะทรัพย�สินท่ีแตกต�างไปจาก 
(๑) หรือ (๒) ต�องได�รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก�อน 

การชดใช�ค�าเสียหายเป<นทรัพย�สินหรือการซ�อมแซมหรือบูรณะทรัพย�สินตามวรรค
หนึ่ง ให�มีการตรวจรับตามระเบียบว�าด�วยการพัสดุของทางราชการหรือของหน�วยงานของรัฐนั้น ๆ 

                                                 
๕ ข�อ ๑๙ ยกเลิกโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การทําสัญญาตามวรรคหนึ่งต�องจัดให�มีผู�คํ้าประกัน และในกรณีท่ีเห็นสมควรจะให�
วางหลักประกันด�วยก็ได� 

 
ข�อ ๒๔  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดตาย ให�รีบดําเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม

เพ่ือให�ได�ข�อยุติโดยเร็วและระมัดระวังอย�าให�ขาดอายุความมรดก ในกรณีท่ีผู�แต�งต้ังเห็นว�าเจ�าหน�าท่ี
ต�องรับผิดชดใช�ค�าสินไหมทดแทนแก�หน�วยงานของรัฐ ให�ส�งเรื่องให�พนักงานอัยการเพ่ือฟAองผู�จัดการ
มรดกหรือทายาทต�อไป ในกรณีของผู�แต�งต้ังร�วมถ�ามีความเห็นแตกต�างกันให�ดําเนินการไปพลางก�อน
ตามความเห็นของผู�แต�งต้ังสําหรับหน�วยงานของรัฐท่ีเสียหาย และถ�าต�อมามีข�อยุติเป<นประการใดให�
แก�ไขเปลี่ยนแปลงการดําเนินการไปตามนั้น 

 
ข�อ ๒๕  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีต�องรับผิดและขอผ�อนชําระค�าสินไหมทดแทน ไม�ว�าจะ

เกิดข้ึนในข้ันตอนใด ให�หน�วยงานของรัฐท่ีเสียหายกําหนดจํานวนเงินท่ีขอผ�อนชําระนั้นตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงรายได� ค�าใช�จ�ายในการดํารงชีพตามฐานานุรูปของเจ�าหน�าท่ี ความรับผิดชอบท่ี
บุคคลนั้นมีอยู�ตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี และพฤติการณ�แห�งกรณีประกอบด�วย 

ในการให�ผ�อนชําระ ต�องจัดให�มีผู� คํ้าประกัน และในกรณีท่ีเห็นสมควรจะให�วาง
หลักประกันด�วยก็ได� 

 
ข�อ ๒๖  กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ�เก่ียวกับการคํ้าประกัน 

การวางหลักประกัน หนังสือผ�อนชําระ และสัญญาคํ้าประกันก็ได� 
 

ข�อ ๒๗  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีต�องชดใช�ค�าสินไหมทดแทน แม�ปรากฏว�าเจ�าหน�าท่ีไม�
สามารถชําระหนี้ได� ให�หน�วยงานของรัฐท่ีเสียหายพิจารณาผ�อนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ�
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนดและต�องไม�ดําเนินคดีล�มละลายแก�ผู�นั้น แต�ถ�าการท่ีไม�สามารถชําระหนี้ได�
นั้นเกิดจากการประพฤติชั่วอย�างร�ายแรงของเจ�าหน�าท่ีหรือเจ�าหน�าท่ีกระทําการใด ๆ อันเป<นการ
ประพฤติชั่วอย�างร�ายแรงเพ่ือให�หน�วยงานของรัฐไม�ได�รับชําระหนี้ครบถ�วน ให�หน�วยงานของรัฐท่ี
เสียหายส�งเรื่องให�พนักงานอัยการดําเนินคดีล�มละลาย 

 
ข�อ ๒๘  การประนีประนอมยอมความไม�ว�าจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใดต�องได�รับความ

เห็นชอบจากกระทรวงการคลังก�อน เว�นแต�กระทรวงการคลังจะประกาศกําหนดเป<นอย�างอ่ืน 
 
ข�อ ๒๙  ในกรณีตามข�อ ๒๖ ข�อ ๒๗ หรือข�อ ๒๘ ถ�าเก่ียวกับหน�วยงานของรัฐท่ีเป<น

ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน�วยงาน
อ่ืนของรัฐตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี การดําเนินการให�เป<นไปตาม
ระเบียบสําหรับหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น 
 

หมวด ๒ 
กรณีเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําละเมิดต�อบุคคลภายนอก 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข�อ ๓๐  ในหมวดนี้ 
“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ี

เรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป<นกรม และราชการส�วนภูมิภาค แต�ไม�รวมถึงราชการส�วนท�องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 

 
ข�อ ๓๑  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีทําให�เกิดความเสียหายต�อบุคคลภายนอก ถ�าเจ�าหน�าท่ี

ผู�นั้นเห็นว�าความเสียหายเกิดข้ึนเนื่องในการท่ีตนได�กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นแจ�ง
ต�อผู�บังคับบัญชาโดยไม�ชักช�า และให�มีการรายงานตามลําดับชั้นถึงหัวหน�าหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น 
แต�ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีเป<นรัฐมนตรีหรือกรรมการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือปฏิบัติงานในหน�วยงานของรัฐหรือผู�ซ่ึงไม�
สังกัดหน�วยงานของรัฐแห�งใดหรือผู�ซ่ึงไม�มีผู�บังคับบัญชา ให�ดําเนินการตามข�อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ 
(๔) และให�นําข�อ ๘ ถึงข�อ ๒๐ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๓๒  ในกรณีท่ีผู�เสียหายยื่นคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทน ให�

หน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�นั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีมิได�สังกัดหน�วยงาน
ใด หรือหน�วยงานของรัฐแห�งใดแห�งหนึ่ง ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจ�าหน�าท่ี
หลายหน�วยงาน รับคําขอนั้นและดําเนินการตามระเบียบนี้โดยไม�ชักช�า 

ในกรณีท่ีผู�เสียหายยื่นคําขอผิดหน�วยงาน ให�หน�วยงานผู�รับคําขอรีบส�งเรื่องไปยัง
หน�วยงานของรัฐท่ีเห็นว�าเป<นหน�วยงานของรัฐท่ีจะต�องรับผิดชอบพิจารณาต�อไปและให�แจ�งให�ผู�ยื่นคํา
ขอทราบ กรณีดังกล�าวนี้ให�ถือว�าหน�วยงานของรัฐได�รับคําขอให�ชดใช�ค�าสินไหมทดแทนนับแต�วันท่ีได�
รับคําขอท่ีส�งมานั้น 

 
ข�อ ๓๓  เม่ือได�รับคําขอตามข�อ ๓๒ และหน�วยงานของรัฐท่ีได�รับคําขอไว�เห็นว�าเป<น

เรื่องท่ีเก่ียวกับตน ให�แต�งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต�อไปโดยไม�ชักช�า 
 
ข�อ ๓๔  ในกรณีท่ีต�องชดใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�ผู�ยื่นคําขอ ให�หน�วยงานของรัฐท่ี

ต�องชดใช�ค�าสินไหมทดแทนปฏิบัติตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
ให�คิดดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียผิดนัดนับแต�วันกระทําละเมิดในจํานวนเงินท่ีต�อง

ชดใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�ผู�ยื่นคําขอจนถึงวันชําระค�าสินไหมทดแทน 
 
ข�อ ๓๕  ในกรณีท่ีผู�เสียหายฟAองคดีต�อศาล ให�ผู�มีอํานาจแต�งต้ังต้ังคณะกรรมการ

โดยไม�ชักช�า เว�นแต�จะได�มีการต้ังคณะกรรมการดังกล�าวไว�แล�ว และให�ประสานงานกับสํานักงาน
อัยการสูงสุดเพ่ือเตรียมการต�อสู�คดีต�อไป พร�อมท้ังรายงานให�กระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติตามท่ี
ได�รับคําแนะนําจากกระทรวงการคลัง 

 
ข�อ ๓๖  ถ�าผู�แต�งต้ังเห็นว�าความเสียหายเกิดจากเจ�าหน�าท่ีมิได�กระทําในการปฏิบัติ

หน� า ท่ี  หรือ เ ม่ือได�ฟ: งความเห็นของคณะกรรมการหรือได� รับทราบผลการพิจารณาของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กระทรวงการคลังแล�ว เห็นว�าความเสียหายเกิดจากเจ�าหน�าท่ีมิได�กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�เรียก
เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นเข�ามาเป<นคู�ความในคดีด�วย 

 
ข�อ ๓๗  ถ�าผลการพิจารณาของผู�แต�งต้ังยุติเป<นท่ีสุดว�า ความเสียหายเกิดจาก

เจ�าหน�าท่ีได�กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ี จะต�องไม�มีการเรียกเจ�าหน�าท่ีเข�ามาเป<นคู�ความในคดี แต�ถ�า
ผู�เสียหายได�ฟAองเจ�าหน�าท่ีต�อศาลก�อนแล�วหรือมีการเรียกเจ�าหน�าท่ีเข�ามาเป<นคู�ความในคดีก�อนแล�ว 
ให�ผู�แต�งต้ังแจ�งผลการพิจารณาให�พนักงานอัยการเพ่ือแถลงต�อศาล เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีมีโอกาสพ�นจาก
การเป<นคู�ความในคดี และขอให�พนักงานอัยการช�วยเหลือทางคดีแก�เจ�าหน�าท่ีในระหว�างนั้นด�วย 

 
ข�อ ๓๘  ในกรณีหน�วยงานของรัฐต�องรับผิดต�อบุคคลภายนอกในความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีนั้น ความรับผิดของเจ�าหน�าท่ีจะมีหรือไม� และเพียงใด เป<น
กรณีท่ีหน�วยงานของรัฐจะพิจารณาไล�เบ้ียเอาจากเจ�าหน�าท่ีในภายหลัง ซ่ึงคณะกรรมการ ผู�แต�งต้ัง 
และกระทรวงการคลัง แล�วแต�กรณี ต�องพิจารณาด�วยว�าจะมีการไล�เบ้ียหรือไม� หรือจะไล�เบ้ียให�ชดใช�
เพียงใด และให�นําข�อ ๒๒ ถึงข�อ ๒๙ มาใช�บังคับกับการชดใช�ค�าสินไหมทดแทนท่ีหน�วยงานของรัฐได�
ใช�ให�แก�ผู�เสียหาย โดยอนุโลม 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๖ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป<นต�น
ไป 

 
 

ประดิชญา/ผู�จัดทํา 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
วิชพงษ�/ผู�ตรวจ 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

กัญฑรัตน�/เพ่ิมเติม 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง/หน�า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 


