
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539



๑. เหตุผลในการตรา พ.ร.บ. 
๒. ขอบเขตการบังคับใช้ พ.ร.บ. 
๓. ความคุ้มครองที่ พ.ร.บ. ให้แก่เจ้าหน้าที่
๔. การเยียวยาความเสียหายของผู้เสียหาย
๕. สิทธิเรียกร้องระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่

สาระส าคัญของ พ.ร.บ.



๑. การใช้หลักเกณฑ์ใน ป.พ.พ. มุ่งได้เงินครบโดยไม่ค านงึถึงความเปน็ธรรม
และบั่นทอนขวัญก าลังใจ
๒. เจ้าหน้าที่ที่อาจกระท าโดยไม่ตั้งใจหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย 
๓. หลักเรื่องลูกหนี้ร่วมท าให้ต้องรับผิดในการกระท าของเจ้าหน้าที่อื่นด้วย
๔. เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะเกรงความรับผิด
๕. มีวิธีการบริหารงานบุคคลและวินัยควบคุมอยู่แล้ว

เหตุผลในการตรา พ.ร.บ.



1. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
– ส่วนราชการ
– รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายเฉพาะ
– หน่วยงานอื่นตามพระราชกฤษฎีกา 

2. การกระท าของเจ้าหน้าที่ 
– ละเมิดแก่บุคคลภายนอก
– ละเมิดแก่หน่วยงานของรัฐ

ขอบเขตการบังคับใช้ พ.ร.บ.



การที่จะพิจารณาว่าลูกจ้างคนใดเป็น “เจ้าหน้าที”่ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่นั้น อาจพิจารณาโดยจ าแนกตามลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กับบุคคลในสังกัด ซึ่งแยกพิจารณาออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ

๑) ลูกจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติงานประจ าและต่อเนื่อง
มีการก าหนดอัตราเงินเดือน การเลื่อนข้ันเงินเดือน การลงโทษทางวินัย ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับ เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ หรือลูกจ้างประจ าหรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ
รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างประเภทนี้มีฐานะเป็นเจา้หน้าที่ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ความรับผิดในมูลละเมิดของลกูจ้างประเภทนี้ย่อมเป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙

๒) ลูกจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นครั้งคราวเฉพาะงานไม่ว่าจะมีสัญญาจ้างหรือไม่
ก็ตาม ความสัมพันธ์ของบุคคลดงักล่าวกับหน่วยงานของรัฐที่ว่าจ้างย่อมเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ หากลูกจ้างกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐความรับผิดทางละเมิดย่อมเป็นไปตามบทบัญญตัิแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๘๔๙/๒๕๔๒)

1. “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่า
จะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด (ม.4)

ความคุ้มครองที่ พ.ร.บ. ให้แก่เจ้าหน้าที่ (มาตรา 4)



“หน่วยงานของรัฐ”หมายความว่า 
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นและมฐีานะเป็นกรม 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราช
กฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

สรุปว่าหน่วยงานของรัฐตามค านิยามดังกลา่วแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1) ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่อ

อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมและราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ
2) ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ

บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
3) รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา ไม่รวมถึง

รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นบริษัท จ ากัด เนื่องจากจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4) หน่วยงานอื่นของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานท่ีไม่เข้าลักษณะความหมายดังกล่าวข้างต้นจึงไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ

ตามพระราชบัญญัตินี้ เช่น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจทางการเงินและประกอบกิจการอื่นให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม 
แม้มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง แต่ตามพระราชบัญญัติระบุโดยชัดเจนว่าไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่อยู่ใน
กฎหมายคุ้มครองแรงงานและเมื่อจัดตั้งระยะหนึ่งและต้องน าหุ้น
ออกขาย 



ความหมายของการกระท าทีเ่ป็นละเมิด

ป.พ.พ. มาตรา 420 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้ เขาเสียหายจนถึงแก่ชีวิตก็ดี 
แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหมสินไหมทดแทน
เพื่อการนั้น”



กรณทีี่จะเป็นละเมิดได้จะต้องเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาท

เลินเล่อ ท าต่อบุคคลอื่นโดยผดิกฎหมาย

กระท าโดยจงใจ จงใจท าให้เสยีหาย

เป็นการกระท าโดยรู้ ส านึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระท าของตน ถ้ารู้ ว่า

การกระท านั้นจะเกดิผลเสยีหายแก่เขาแล้ว ถือว่าเป็นการกระท าโดยจงใจ ส่วนจะ

เสยีหายมากหรือน้อยเพียงใดไม่ส าคัญ



ประมาทเลินเลอ่ หมายถึง การกระท าโดยมิได้เจตนา 
แต่เปน็การกระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลใน
ภาวะเช่นนั้นจ าตอ้งมีตามวิสัยและพฤติการณ ์

• ประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง หมายถึง บุคคลได้กระท า
โดยขาดความระมัดระวังทีเ่บี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างมาก 

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง



ละเมิดต่อบุคคลภายนอก

ละเมิดต่อรัฐ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มี ๒ ประเภท



หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้ เสียหายในผลแห่งละเมิด
ที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหาย
อาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐ
แห่งใด ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตาม
วรรคหนึ่ง

มาตรา 5



18/06/63 12

มาตรา 5 (ต่อ)

☺ เจา้หนา้ที่ของรฐักระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบติัหนา้ที่

☺ หน่วยงานของรฐัตอ้งชดใชค่้าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สียหาย

☺ หน่วยงานของรฐัพจิารณาไล่เบี้ ยเอาคืนจากเจา้หนา้ที่

☺ ผูเ้สียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรฐัไดโ้ดยตรง แต่จะฟ้องเจา้หนา้ที่ไม่ได้



18/06/63 13

มาตรา 6

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกมิใช่เป็นการกระท า

ในการปฏบิัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่รับผดิเป็นการเฉพาะตัว

ผู้เสยีหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐ

ไม่ได้



18/06/63 14

มาตรา 7 วรรคแรก

หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้อง

ขอให้ศาลเรียกอกีฝ่ายเข้ามาเป็นคู่ความในคดีถ้าเหน็ว่าอกีฝ่าย

ต้องรับผดิด้วย



มาตรา 8

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน แก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าท่ีให้หน่วยงาน
ของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าท่ีได้กระท า
การน้ันไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรค
หน่ึงจะมีได้เพียงใด ให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรง
แห่งการกระท าและความเ ป็นธรรมในแต่ละกรณี 
เป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของหน่วยงาน ของรัฐหรือระบบการด าเนินงาน
ส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีหลายคน 
มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าท่ีแต่ละ
คนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน
เท่าน้ัน



18/06/63 16

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา 10 ประกอบมาตรา 8

ในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อกระท า
ไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง

ไม่ตอ้งรบัผิดเต็มจ านวนความเสียหาย โดยค านึงถงึความรา้ยแรงและความเป็นธรรม

เหตุละเมิดเกิดจากเจา้หนา้ท่ีหลายคนไม่น าหลกัลูกหนี้ ร่วมมาใชบ้งัคบั เจา้หนา้ท่ี

แต่ละคนรบัผิดเฉพาะส่วนของตน



18/06/63 17

มาตรา 8 วรรคสอง

การไล่เบี้ ยเจา้หนา้ทีผู่ท้ าละเมิดต่อ

บุคคลภายนอก
ในการปฏิบติัหนา้ที่

ความรา้ยแรงและ

ความเป็นธรรม

ชดใชแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

ไม่เต็มจ านวนก็ได้

(มีแนวทางปฏิบติัตาม นส.ท่ี มท 0804.4/ว 3986 ลว. 23 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางการก าหนดสดัส่วน

ความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี)



18/06/63

มาตรา 8 วรรคสาม

เหตุละเมิดเกิดจากความผดิ

หรือความบกพร่องของรฐั

หน่วยงานของรฐัตอ้งหกัส่วน

ความรบัผิดออก

เจ้าหน้าที่ ผู้ท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่อาจไม่ต้องชดใช้

ค่าสนิไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐเตม็จ านวนความเสยีหาย



18/06/63

มาตรา 8 วรรคสี่

เหตุละเมิดเกิดจากเจา้หนา้ที่

หลายคน

ไ ม่น าหลักลูกหนี้ ร่ วม

มาใช้บังคับ

เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดเฉพาะส่วน

ของตนเท่านั้น



18/06/63

มาตรา 9

เจ้ าหน้า ที่ ของรัฐท าละ เมิด ต่ อ

บุคคลภายนอก

หน่วยงานของรฐัหรือเจา้หนา้ที่ชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย

ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทีห่น่วยงาน

ของรฐัหรือเจา้หนา้ทีไ่ดใ้ช้

ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย

มีสิทธิเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนแก่ตน



ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระท าในการ
ปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าทีใ่ห้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่
ให้บังคับตามบทบัญญัติแหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 10 วรรคหนึ่ง
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ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา 10 วรรคหนึ่ง 

มิใช่เป็นการกระท าในการ

ปฏบัิติหน้าที่

ต้องรับผิดเตม็จ านวนความ

เสยีหาย

 เหตุละเมิดเกดิจากเจ้าหน้าที่

หลายคนต้องรับผิดอย่างลูกหน้ีร่วม

เ จ้ าห น้ าที่ ต้ อ ง รั บผิ ด ชด ใ ช้

ค่าสนิไหมทดแทนตาม ป.พ.พ.

ประมาทเลินเล่อ

ไม่ร้ายแรงกต้็องรับผิด 



อายุความ 
(ม. ๑๐ วรรคสอง)

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสอง
ประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนดอายุความ 2 ปีนับแต่วันที่
หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้อง
ใช้ค่าสินไหมทดแทนและกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีก าหนด
อายุความ 1 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง     
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การยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มาตรา 11

ผูเ้สียหายเห็นว่า หน่วยงานของ

รฐัตอ้งรบัผิด

ยืน่ค าขอต่อหน่วยงานของรฐัให้

ชดใชค่้าสินไหมทดแทน

ออกใบรบัค าขอ

และพิจารณาค าขอ

แ จ้ ง ผ ล ก า ร

วินิจฉยั

ไม่พอใจ ฟ้องศาลปกครอง 

ภายใน 90 วนั

180 วัน ไม่เสรจ็ ขอขยาย รัฐมนตรี

ไม่เกนิ 180 วัน 



ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งชด ใช้ ค่ า สิ น ไ หมทดแทน
ที่ ห น่ ว ย ง านขอ ง รั ฐ ไ ด้ ใ ช้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ สี ย ห า ย ตามมาต ร า  ๘
หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นได้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบ
กับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอ านาจออกค าสั่งเรียก
ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด

มาตรา 12 
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ค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ช าระเงิน มาตรา 12

เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อ

บุคคลภายนอกหรือกระท าละเมิดต่อ

หน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ

ที่เสยีหายมีค าสั่งช าระเงิน

ภายในเวลาที่ก าหนด

เป็นค าสั่งทางปกครอง ต้องแจ้งสทิธิ

ในการอุทธรณ์ ตาม ม.40+ม.44 พ.ร.บ. 

ว.ิปกครอง 2539

ไม่ยอมชดใช้ตามค าสั่งหน่วยงานของรัฐ

ไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ต้องใช้

มาตรการบังคับทางปกครอง ตาม ม.57

พ.ร.บ. วิ.ปกครอง 2539



แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
(ตาม นส. มท. 0313.6/ว 2092 ลว. 1 ก.ค.40)

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ 
ไม่เกิน 5 คน

การสอบสวน (ภายใน 60 วัน นับแต่ประธานฯ รับทราบ
ค าสั่ง)

ออกค าสั่งชดใช้ค่าสินไหมฯ (ภายใน 45 วัน) 
นับถัดจากวันรบัทราบเป็นหนงัสอื

ยอมชดใช้ ไม่ยอมชดใช้

การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ม.57 พรบ.วิธีปฏิบัติฯการผ่อนช าระค่าสินไหมฯ (ผ่อนไม่เกิน 1 ปี หน.ฝ่ายบริหาร 
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ผ่อนเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ผวจ. อนุมัติ

การปฏิบัตินอกเหนอืจากหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด ตาม นส. มท. 
0313.6/ว 2092 ข้อ 10

1. ขยายต่อผู้แต่งตั้งได้ไม่เกิน 30 วัน
2. ผู้ว่าฯ ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 2 คราวๆ ละไม่เกิน 30 วัน

ผู้สั่งแต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการ รายงานกรมบัญชีกลาง



ประกาศ กค.เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้ กค.ตรวจสอบ 
(นส.ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว 1370 ลว. 14 ก.ค. 2552)

กรณีเงินขาดบัญชีไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบมติ ครม.

กรณีอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ทรัพย์สิน
สูญหาย / เสียหาย

ส่วนราชการ อปท.

ไม่เกิน 4 แสน เกิน 4 แสนไม่เกิน 2 แสน

ทุจริต / 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 100%

ชดใช้เต็มจ านวน

เกิน 2 แสน

ทุจริต ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ / กม.

ชดใช้เต็มจ านวน ชดใช้ไม่เต็มจ านวน

รายงานตามแบบให้กระทรวงการคลัง ส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

อปท.ส่วนราชการ

ไม่เกิน 5 แสน เกิน 5 แสน ไม่เกิน 1 ล้าน เกิน 1 ล้าน

ชดใช้เกิน  75% ชดใช้น้อยกว่า 75%

รายงานตามแบบให้
กระทรวงการคลัง

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุ
ความ 2 ปี สิ้นสุดไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลให้ทราบภายใน
ก าหนดเวลา ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควร + 

แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.6/ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 3986 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550


