ที่ กค 0406.7/ว. 56

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กท. 10400
12 กันยายน 2550

เรื่อง แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสานวนการสอบสวน
เรียน ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ผู้อานวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
อ้างถึง 1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6/ว 34086 ลงวันที่ 22 กันยายน 2540
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ว 336 ลงวันที่ 19 กันยายน 2549
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวทางการสอบสวนตามประเภทสานวน (ส.1-ส.5)
2. แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1)
3. แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2)
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ.2539 ข้ อ 14 วรรคสอง ก าหนดว่ า “กระทรวงการคลั ง อาจก าหนดแนวทาง
สอบข้ อ เท็ จ จริ ง การท าบั น ทึ ก และการรายงานผล เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ เ ป็ น การทั่ ว ไปได้ ”
ซึ่งกระทรวงการคลังได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยกาหนดหัวข้อ
การสอบสวนและแบบบันทึกการสอบสวนให้หน่วยงานของรัฐถื อปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น
กระทรวงการคลั ง พิจ ารณาแล้ ว เห็ นว่า แนวทางปฏิบัติเ กี่ยวกั บหั ว ข้ อ การสอบสวนและ
บันทึกการสอบสวนตามหนั งสือกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ ว
ประกอบกับ จากการตรวจสอบส านวนการสอบข้ อเท็จจริง ความรั บผิ ด ทางละเมิ ดของกระทรวงการคลั ง
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานของรัฐบางแห่งได้ดาเนินการสอบสวนและสรุปรายงานผลการสอบสวน
โดยมี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดและเอกสารพยานหลั ก ฐานยั ง ไม่ ค รบถ้ว นเพี ยงพอที่ จ ะประกอบการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิ จารณาให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะต้องรับผิดทางละเมิด รวมทั้ง
บุ คคลภายนอกผู้ ได้รั บ ความเสี ย หายจากเหตุล ะเมิด ทาให้ กระทรวงการคลั งต้อ งขอให้ ห น่ว ยงานของรั ฐ
ดาเนินการแสวงหาพยานเอกสารหลักฐานและสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และในบางกรณีศาลปกครองมีค าสั่ ง
ให้ยกเลิกเพิกถอนคาสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เนื่องจากมิได้ให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ
และเป็นธรรม ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว รอบคอบ และมี แ นวทางเดี ย วกั น จึ ง ให้ ย กเลิ ก หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง
ที่ กค 0526.6/ว. 34086 ลงวันที่ 22 กันยายน 2540 และกาหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ ดังนี้

1. แนวทางการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ โดยแยก
ตามประเภทการกระทาความเสียหาย เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบและครบถ้วน
ทุกประเด็นให้จัดประเภทสานวนการสอบสวนเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1.1 ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน
(ส.1)
1.2 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
(ส.2)
1.3 คนร้ายกระทาโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย
(ส.3)
1.4 อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้
(ส.4)
1.5 อุบัติเหตุ
(ส.5)
2. แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) กาหนดให้มีการแจ้งสิ ทธิให้ผู้ ถูกสอบสวนทราบก่ อน
ด าเนิ น การสอบสวน รวมทั้ ง ก าหนดสาระส าคั ญ ที่ จ าเป็ น เนื่ อ งจากอาจต้ องใช้ เ อกสารดั ง กล่ า ว
เป็นพยานหลักฐานในการดาเนินคดีชั้นศาล
3. แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) กาหนดสาระสาคัญที่จาเป็นเพื่อให้คณะกรรมการ
สอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ใช้ เ ป็น แนวทางการรายงานผลการพิ จ ารณาและเสนอความเห็ น
ต่อหน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐผู้ แต่ งตั้งใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่ งการความรับ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อไป
ส าหรั บ การส่ ง ส านวนการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ขอให้ดาเนินการตามนัยหนังสื อกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ว. 336
ลงวันที่ 19 กันยายน 2549 (หนังสือที่อ้างถึง 3) โดยให้ Scan เอกสารประกอบการพิจารณาและทาการบันทึก
เป็ น PDF ไฟล์ (.pdf) และบั น ทึ ก เอกสารที่ จั ด ท าขึ้ น ใหม่ ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Word (.doc) รวมทั้ ง
บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงแผ่น CD-ROM แล้วจัดส่งพร้อมรายงานผลการสอบสวนที่ส่งให้กระทรวงการคลั ง
ตรวจสอบโดยไม่ต้องส่ งสาเนาเอกสารให้ กระทรวงการคลั งอีก ทั้งนี้ หากหน่ว ยงานใดยังไม่มีความพร้อม
ในการดาเนินการดังกล่าวจะจัดส่งสานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นเอกสารไปพลางก่อน
ก็ได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
อุทิศ ธรรมวาทิน
(นายอุทิศ ธรรมวาทิน)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
กรมบัญชีกลาง
สานักความรับผิดทางแพ่ง
กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผลคดีปกครอง
โทร. 0 2298 6827
http://www.cgd.go.th

แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ตามประเภทสานวนการสอบสวน

1. ประเภทสานวนการสอบสวน จัดเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน
(ส.1)
2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
(ส.2)
3) คนร้ายกระทาโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย (ส.3)
4) อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้
(ส.4)
5) อุบัติเหตุ
(ส.5)
โดยมีแนวทางการสอบสนตามหัวข้อการสอบสวนแต่ละประเภทที่กาหนดใบแนบ ส.1-5
2. แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1)
ให้ใช้แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) สาหรับบันทึกการให้ถ้ อยคาของเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง
โดยก่อนดาเนินการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิ
ให้บุคคลผู้จะให้ถ้อยคาทราบดังนี้
1) ผู้ให้ถ้อยคามีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม
2) คาถามที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะถามต่อไปนี้ ผู้ให้ถ้อยคา
จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ ถ้าคาถามใดไม่ตอบ ขอให้ให้เหตุผลสั้น ๆ เพื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดจะได้บั น ทึกไว้ รวมทั้งการให้ ถ้อยคาตามบันทึกการสอบสวนฉบับนี้อาจใช้เป็น พยานหลั กฐาน
ในชั้นศาลได้
3) คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมิได้ทาหรือจัดให้ทาการใดๆ ซึ่งเป็น
การล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ผู้ให้ถ้อยคาให้ถ้อยคาอย่างใด ๆ
สาหรับคาถามอื่นๆ ให้ใช้แนวทางหัวข้อการสอบสวนที่กาหนดตามประเภทสานวนการสอบสวน
(ส.1-5) หรือคาถามอื่นๆ ตามคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะเห็นสมควร และสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
3. แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2)
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดทารายงาน
ผลการสอบสวนตามแนวทางที่กาหนดในแบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) โดยควรมีข้อมูลรายละเอียด
การสอบสวนสลอดคล้องกับแนวทางหัวข้อการสอบสวนที่กาหนดตามประเภทสานวนการสอบสวน (ส.1-5)
หรือข้อเท็จจริงหรือข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับ ผิดทางละเมิด
จะเห็นสมควรและสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

1. ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน

(ส.1)

หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป
1) วัน เวลาที่เกิดการทุจริต
2) ชื่อ ตาแหน่ง และอานาจหน้าที่ของผู้กระทาทุจริตในการปฏิบัติราชการโดยปกติ
3) การกระทา และพฤติการณ์การกระทาทุจริต
4) ชื่อ ตาแหน่ง และอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมงานหรือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน
5) รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เ กี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งผู้บังคับบัญชาว่าตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหรือทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับการกระทาที่เกิดขึ้นจริง
พร้อมแผนภูมิประกอบเปรียบเทียบระหว่างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องกับการกระทาที่เกิดขึ้นจริง
6) กฎหมายระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ นั้น ๆ หรื อ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
มีอย่างไร
7) หลักและวิธีปฏิบัติโดยปกติของงานหรือกิจการนั้นเป็นอย่างไร
8) หลั ก ฐานและเอกสารที่ ผู้ ทุ จ ริ ตได้ ก ระท า หรื อ หลั ก ฐานที่ ผู้ ทุ จ ริ ต จะต้ อ งกระท าแต่ ไ ด้ ล ะเว้น
ไม่กระทา
9) รายงานและจานวนเงินที่ทุจริต หรือขาดหายไป
10) เอกสารแจ้งความร้องทุกข์ สาเนาสานวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ พนักงานอัยการ และ
ความเห็น (ถ้ามี) ตลอดจนผลการฟ้องคดี
11) กรณีมีการระบุว่า ลายมือชื่อปลอม ได้มีการส่งหลักฐานให้ผู้ชานาญของกองพิสูจน์ หลักฐาน
ตรวจสอบหรือไม่ (ถ้ามี) ขอรายงานผลการพิสูจน์ดังกล่าว
12) การเรียกร้องหรือฟ้องคดีกับธนาคารผู้จ่ายเงิน (ถ้ามี)
13) ในกรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเช็ค ขอสาเนาเช็ค สาเนาใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการสั่งจ่าย
ผู้มีอานาจสั่งจ่าย หลักฐานการได้รับชาระหนี้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
14) พฤติการณ์ และกรณีแวดล้ อ มอื่ นๆ เช่น ผู้ ทุจริตเป็นคนชอบเล่ น การพนัน ใช้เงินเกิน ฐานะ
ภาวะแห่งจิตใจ ฯลฯ
15) สาเนารายงานความเห็นของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือเหตุที่ทาให้ทราบว่ามีการกระทา
ทุจริต (ถ้ามี)
16) ความเห็นและผลการดาเนินการของคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผลการดาเนินคดีอาญา (ถ้ามี)
17) กรณีมีการกระทาทุจริตเกิดขึ้นหลายกรณี ให้แยกการสอบสวนเป็นรายกรณีพร้อมความเห็นว่า
ผู้กระทาการทุจริตและผู้บังคับบัญชา จะต้องรับผิดหรือไม่ อย่างไร และเป็นจานวนเงินเท่าใด
18) บันทึกการให้ปากคาของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจจะต้องรับผิด ทั้งนี้
ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระทาการใดอัน เป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทา
โดยมิชอบด้วยประการอื่น
19) กรณีช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผู้ รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคนซึ่งมีการเปลี่ ยน
ต าแหน่ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและหรื อ มี ก ารโยกย้ า ย ให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดช่ ว งเวลาที่ แ ต่ ล ะคน
ต้องรับผิดชอบ และจานวนความเสียหายซึ่งเกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพร้อมแผนภูมิประกอบ
20) ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ

2. ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือระเบียบ

(ส.2)

หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป
1) กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับและคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
2) ส าเนารายงานความเห็ น ของส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ เหตุ ที่ ท าให้ ท ราบว่ า มี
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (ถ้ามี)
3) ความเห็นและหรือผลการดาเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผลการดาเนินคดีอาญา (ถ้ามี)
4) กรณีกาหนดราคากลางสูงกว่าราคาค่าก่อสร้าง
ก. รายละเอียดแสดงวิธีคานวณหาค่าแฟคเตอร์เอฟ (ถ้ามี)
ข. แหล่งที่มาของราคาวัสดุที่ใช้กาหนดเป็นราคากลาง
ค. ราคาวัสดุแยกเป็นประเภท ชนิด พร้อมราคากลาง
5) กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ก. ขั้นตอนดาเนินการก่อนมีการประกาศสอบราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือ
ก่อนมีการตกลงราคา แล้วแต่กรณี
ข. ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ฯลฯ
ค. รายชื่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามระเบียบทุกคน
ง. รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งผู้บังคับบัญชาระบุชื่อ และ
ตาแหน่งว่าตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหรือทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับ
การกระทาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมแผนภูมิประกอบเปรียบเทียบระหว่างทางปฏิบัติที่ถูกต้องกับการกระทาที่เกิดขึ้นจริง
จ. รายงานผลการปฏิบัติงานและความเห็นของเจ้าหนาที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกคณะ
ฉ. หากมีการยกเลิกการสอบราคา ประกวดราคาฯ ขอเหตุผลพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ช. ความเห็นของผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง
6) จานวนเงินที่ถือว่าทาให้ทางราชการได้รับความเสียหาย
7) บันทึกการให้ปากคาของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจจะต้องรับผิด ทั้งนี้
ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จ ะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระทาการใดอันเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระทา
โดยมิชอบด้วยประการอื่น
8) กรณีช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งและหรื อ มี ก ารโยกย้ า ย ให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดช่ ว งเวลาที่ แ ต่ ล ะคน
ต้องรับผิดชอบ และจานวนความเสียหายซึ่งเกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพร้อมแผนภูมิประกอบ
9) ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ
................................................

3. คนร้ายกระทาโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย

(ส.3)

หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป
1) ข้อเท็จจริงทั่วไป และรายละเอียดของทรัพย์สินที่หาย
ก. วัน เวลาที่เกิดเหตุ
ข. เป็นทรัพย์ชนิดใด ตั้งหรือเก็บรักษา ณ ที่ใด บริเวณที่ตั้งทรัพย์หรือสถานที่เก็บรักษาทรัพย์นั้น
มีทรัพย์สินที่ไม่ได้ถูกลักไปอยู่ด้วยหรือไม่ ถ้ามี อะไรบ้าง (อธิบายโดยละเอียดหรือแยกเป็นรายการ)
ค. รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่หายทั้งก่อนและหลังคานวณค่าเสื่อมราคา
2) อาคารและสถานที่ที่เก็บทรัพย์
ก. ลักษณะของอาคาร ทางเข้า ทางออก ร่องรอยที่คนร้ายเข้าและออก มีรั้วรอบขอบชิดหรือไม่
อย่างไร แผนผังบริเวณอาคารหรือสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ที่สูญหาย
ข. พฤติการณ์ที่คนร้ายเข้าไปในอาคาร และทาการลักทรัพย์อย่างไร (ถ้าไม่มีหลักฐานแน่นอนก็ควร
สันนิษฐาน)
ค. สถานที่เก็บทรัพย์ เป็นอะไร เช่น ตู้เหล็ก ตู้ไม้ ฯลฯ และมีลักษณะอย่างไร มีลิ้นชัก หรือมีของ
อื่นเก็บรวมอยู่ด้วยหรือไม่ ถ้ามี มีอะไรบ้าง ความมั่นคงแข็งแรงของที่เก็บทรัพย์นั้น เช่น เป็นตู้เหล็ก มีกุญแจ
ฯลฯ และตั้งอยู่ในบริเวณส่วนใดของอาคาร
ง. มีของอื่นที่ไม่หายเก็บรวมอยู่ในที่เก็บทรัพย์นั้นหรือไม่
จ. กุญแจอาคาร กุญแจสถานที่เก็บทรัพย์ เก็บรักษาไว้ที่ใด ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบหรือเก็บรักษาและ
สูญหายหรือเสียหายไปในขณะเกิดเหตุหรือไม่
3) ระเบียบ คาสั่ง และมาตรการในการป้องกันรักษาทรัพย์
ก. ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งที่เกี่ยวกับการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์กาหนดไว้อย่างไร
ข. มีการจัดเวรยามหรือไม่ ถ้ามี จัดเวรยามไว้อย่างไร
ค. ใครมีหน้าที่อยู่เวรยามและตรวจเวรในระหว่างทรัพย์สินหาย หรือสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีหน้าที่เวร
ยามในระหว่างทรัพย์สินหาย ให้ระบุชื่อตาแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของเวรยามเหล่านั้น
ง. เจ้าหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรได้ปฏิบัติอย่างไร หรือละเลยต่อหน้าที่อย่างไร
จ. นอกจากเวรยามแล้ว ยังมีมาตรการอื่นที่ใช้สาหรับป้องกันอันตรายของทรัพย์สินด้วยหรือไม่
ฉ. บันทึกการตรวจเวรยามในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
4) บันทึกการให้ปากคาของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจจะต้องรับผิด ทั้งนี้
ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จ ะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้ง
และแสดงพยานหลั ก ฐานของตนด้ ว ย โดยต้ อ งมิ ไ ด้ ก ระท าการใดอั น เป็ น การล่ อ ลวง ขู่ เ ข็ ญ ให้ สั ญ ญา
หรือกระทาโดยมิชอบด้วยประการอื่น
5) กรณีช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่ งผู้ รั บ ผิ ดชอบหรื อที่เกี่ย วข้องและหรือมีการโยกย้าย ให้ ระบุรายละเอียดช่ว งเวลาที่แต่ล ะคนต้อง
รับผิดชอบ และจานวนความเสียหายซึ่งเกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพร้อมแผนภูมิประกอบ
6) ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ
.........................................

4. อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้

(ส.4)

หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป
1) ข้อเท็จจริงทั่วไป
ก. วัน เวลาที่เกิดเพลิงไหม้
ข. ตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ และลักษณะของอาคาร เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ
ค. มูลค่าและรายการทรัพย์สินที่ถูกเพลิงไหม้แยกจากตัวอาคารที่ต้องซ่อมแซม
2) การตรวจสอบสาเหตุ
ก. วัตถุพยานและร่องรอยที่เหลือจากเพลิงไหม้เพื่อนามาสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใด (ถ้าเป็น
เพลิงไหม้จากที่อื่นที่เห็นชัดแจ้งแล้วลุกลามมาอาจจะไม่ต้องสอบปัญหานี้ก็ได้)
ข. ประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ก่อนจะมีลักษณะรุนแรง (ถ้ามี) ที่จะชี้แจงว่าต้นเพลิง
อยู่ตาแหน่งใด
3) มาตรการในการป้องกันเพลิง
ก. มีการจัดเจ้าหน้าที่เวรรักษาการและดูแลสถานที่หรือไม่ อย่างไร
ข. ระเบียบหรือคาสั่งที่เกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่รักษาการดังกล่าวใครเป็นผู้วางระเบียบหรือออก
คาสั่ง
ค. ได้มีการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการอย่างไร หรือไม่ ในระหว่างเวลาเกิดเพลิงไหม้
4) บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ ข้ า ท างานหรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ประจ าหรื อ อยู่ อ าศั ย ในอาคารหลั ง นั้ น
สอบพฤติการณ์รายละเอียดในการทางานหรือปฏิบัติหน้าที่ หรืออยู่ในอาคารหลังนั้นครั้งสุดท้ายก่อนเพลิงไหม้
5) การร้องทุกข์ และการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และความเห็นของเจ้าหน้าที่กองพิสู จน์
หลักฐาน หรือวิทยาการ ตลอดจนความเห็นของพนักงานอัยการ
6) ข้อสันนิษฐานหรือข้อพิสูจน์สาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ อาจเป็นกรณีต่อไปนี้
ก. ไฟฟ้าช๊อต มีผู้ใดกระทาโดยประมาทหรือไม่อย่างไร
ข. เป็นการลอบวางเพลิงหรือไม่ รู้ตัวและจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วหรือไม่
ค. สาเหตุเกิดจากความประมาทของบุคคลหรือไม่ เช่น ทิ้งก้นบุหรี่ในที่ติดไฟง่ายติดหลอดไฟฟ้าไว้
ในที่อับและมีวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย
ง. เหตุนอกเหนือการควบคุม เช่น พายุพัดแรง เสาไฟฟ้าโค่นลงมาทาให้สายไฟเกิดลัดวงจร และ
สายไฟอยู่ใกล้อาคาร ฯลฯ
7) บันทึกการให้ปากคาของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจจุต้องรับผิด ทั้งนี้ ต้อง
ให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระทาการใดอันเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทาโดยมิ
ชอบด้วยประการอื่น
8) ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ
....................................................

5. อุบัติเหตุ

(ส.5)

หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป
1) ข้อเท็จจริงทั่วไป
ก. วัน เวลาที่เกิดเหตุ
ข. ชื่อ ยี่ห้อ และเลขทะเบียนรถ
ค. ชื่อผู้ขับ และฐานะตาแหน่ง
ง. ชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมดูแลรถตลอดจนอานาจหน้าที่
จ. รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหาย (ก่อนและหลังหักค่าเสื่อมราคา)
ฉ. มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่
2) การตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น
ก. ตรวจวัตถุพยาน เช่น คันชัก คันส่ง พวงมาลัย เครื่องยนต์ ฯลฯ
ข. ร่องรอยล้อและเบรก ขอภาพถ่ายสีประกอบ (ถ้ามี)
ค. รถคู่กรณีมีหรือไม่ ถ้ามีจะต้องสอบตามข้อ (1)–(2) ก.–ข. ด้วย
ง. อัตราวิ่งของรถขณะเกิดเหตุ และก่อนหน้านั้นตลอดจนพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น
จ. สภาพของทางหรือพื้นถนน
ฉ. สาเหตุภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น คนวิ่งตัดหน้า สัตว์วิ่งตัดหน้า ฯลฯ
ช. ระยะห่างระหว่างรถคันหน้าและรถคันหลัง (ในกรณีเกิดเหตุชนท้าย)
ซ. พฤติการณ์อื่น ๆ
3) สภาพของรถก่อนใช้
ก. ตรวจสภาพก่อนใช้อย่างไรหรือไม่
ข. สภาพของรถเป็นอย่างไร เช่น เบรก พวงมาลัย ยาง และประวัติการบารุงรักษาฯ
4) สภาพความเสียหายของรถคันหลังเกิดเหตุ
ก. ตรวจสอบสภาพความเสียหายของรถเปรียบเทียบกับอัตราวิ่งของรถว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่
เช่น ผู้ขับรถให้ถ้อยคาว่าขับด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่สภาพของรถได้รับความเสียหายทั้งคัน
หรือได้รับความเสียหายมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น ฯลฯ ขอภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)
ข. กรณีมีรถคู่กรณีต้องตรวจสอบสภาพความเสียหายของทั้งสองฝ่าย เช่น รถคันใดวิ่งด้วยซ้าย
รถคันใดวิ่งด้านขวาหรือวิ่งตามกันมาในทิศทางเดียวกัน ฯลฯ เกิดการเฉี่ยวชนกันอย่างไร ความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับรถราชการและรถคู่กรณีสอดคล้องกับคาให้การของฝ่ายใดมากกว่ากันและฝ่า ยใดน่าจะเป็นฝ่ายก่อให้เกิด
ความเสียหายมากกว่ากันหรือต่างฝ่ายต่างก่อให้เกิดความเสียหายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ฯลฯ
5) สภาพของพื้นถนนหรือทางเป็นอย่างไร เช่น สภาพความกว้างของถนนและไหล่ถนน และใช้วิ่งรถ
ได้กี่ช่องทาง ขอภาพถ่ายสีประกอบ (ถ้ามี)
6) เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่ ถ้าไม่มีการแจ้งความ ขอทราบว่า
เพราะเหตุใด จึงไม่แจ้งความ
7) ถ้ า มี ผู้ บ าดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการสอบสวนของพนั ก งานสอบสวนหรื อ ไม่
พร้อมความเห็นของพนักงานอัยการ (ถ้ามี)
8) ระเบียบข้อบังคับในการใช้รถมีอย่างไร
9) นารถไปใช้ในราชการหรือไม่ ถ้าไปใช้ในราชการ ขอหลักฐานแสดงการขอใช้รถที่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา
10) ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ หรือได้ขับรถมาแล้วนานเท่าใด

11) สภาพแห่ ง จิ ต ใจหรื อ สภาพแห่ ง ร่ า งกายของผู้ ขั บ เป็ น อย่ า งไร เช่ น ขั บ รถแล้ ว เป็ น ปกติ
ขับรถในขณะมึนเมาสุรา เคยเป็นโรคลมบ้าหมูหรือมีประวัติเป็นโรคหัวใจหรือต้องขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน
12) รายงานผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่
13) บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เสียหายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางราชการหรือไม่ ผลคดีเป็นอย่างไร
14) บันทึกการให้ปากคาของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจจะต้องรับผิด ทั้งนี้
ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระทาการใดอันเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทา
โดยมิชอบด้วยประการอื่น
15) ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ
...................................................

