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-  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ 108 
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิด 
ต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

-  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว. 56  111 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 
เรื่อง แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดตามประเภทส านวนการสอบสวน 

-  บันทึกการสอบสวน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 119 
ความรับผิดทางละเมิด (สล.1) 

-  รายงานผลการสอบสวน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 121 
ความรับผิดทางละเมิด (สล. 2) 

-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว. 217  128 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 เรื่อง การสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

-  หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.2/ว. 75  130 
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ 
แนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 
 



-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0410.6/ว. 46 132 
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ 
แนวทางปฏิบัติในการส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

-  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0410.2/ว. 49 134 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงาน 
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

-  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว. 12  151 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การก าหนดแบบค าขอ 
และแนวทางการด าเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นค าขอ 
ให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

-  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว. 66  157 
ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการก าหนดสัดส่วน 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

-  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0507.2/ว. 81  166 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณ 
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด 

-  หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.2/ว. 139  179 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
กรณีเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในบ้านพักของทางราชการกระท าละเมิด 

-  หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.2/ว. 48  181 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย 
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บทที่ 1 
ความเป็นมาและเจตนารมณ์ 

ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
1.1 ความเป็นมา 

กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท ากิจกรรมตอบสนองความต้องการส่วนรวม  
ของประชาชนด้านต่างๆ ที่ เรียกว่า “บริการสาธารณะ” มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรของที่น าเข้าส่งออก 
ปกปูองสังคมในการน าเข้าส่งออกของต้องห้ามต้องก ากัด รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร แต่หน่วยงาน
ของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลไม่อาจด าเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเองต้องกระท าการโดยผ่าน 
ทางเจ้าหน้าที่  การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจเกิดการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  
โดยผิดกฎหมายท าให้เกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด 
ต่อบุคคลอ่ืนอันเป็นการละเมิดได้เสมอ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังอาจกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
โดยผิดกฎหมาย ท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ อันเป็นการละเมิดได้เช่นกัน  

แต่เดิมความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกก็ดี ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐก็ดี  ตกอยู่ ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะละเมิด เหมือนกับความรับผิดทางละเมิดของเอกชนธรรมดา แต่การน ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซ่ึงมีเจตนารมณ์ในการใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนมาใช้บังคับกับการกระท าละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกและต่อหน่วยงานของรัฐด้วยนั้นเป็นการไม่เหมาะสม เพราะในบางกรณี
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทั้งแก่ผู้เสียหายและแก่เจ้าหน้าที่  และก่อให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารรัฐกิจ 
ดังนั้น จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขึ้นมาใช้บังคับ 
กับการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกและต่อหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะ และมีผล 
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นมา 
 

1.2 เจตนารมณ์ ตามท้ายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ตามท้ายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 ได้ระบุ

เจตนารมณ์ว่า การที่เจ้าหน้าที่ด าเนินกิจการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
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อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และ  
เกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  จึงเป็น 
การไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระท าต่างๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป 
เมื่อการที่ท าไปท าให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟูองไล่เบี้ยเอาจาก
เจ้าหน้าที่เต็มจ านวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดข้ึนโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่ 
นอกจากนั้นยังมีการน าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องร่วมรับผิดในการกระท าของเจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนด้วย กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และ
ยังเป็นการบั่นทอนขวัญก าลังใจในการท างานของเจ้าหนาที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็นป๎ญหาในการบริหารงาน 
เพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจด าเนินการเท่าที่ควรเพราะเกรงความรับผิดชอบที่เกิดแก่ตน อนึ่ง การให้คุณ 
ให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการด าเนินการ
ทางวินัยก ากับดูแลอีกส่วนหนึ่งอันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ท าการใดๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว ดังนั้น 
จึงสมควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจ  
กระท าเพ่ือการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และ 
ให้แบ่งแยกความรับผิดชอบของแต่ละคนมิให้น าหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ 

 
1.3 หลักความรับผิดทางละเมิด 

โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เขียนไว้ค่อนข้างสั้น 
มีเพียง ๑๔ มาตราเท่านั้น หลายเรื่องหลายประเด็นกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ หรือก าหนดไว้แต่ไม่ทราบว่า 
ทางปฏิบัติจะต้องท าอย่างไร หรือบางกรณีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ แต่อาจด้วยเหตุเป็นเรื่องใหม่ 
หรือเคยมีแนวทางการปฏิบัติเดิมอยู่แต่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ จึงเป็นป๎ญหากับ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องอยู่พอสมควรว่าควรจะท าอย่างไร 

1.3.1 หลักความรับผิดทางละเมิด ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย ์

การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการกระท าละเมิดนั้น เป็นไปตามมาตรา 420 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าต่อบุคคลอ่ืน 
โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชีวิตก็ดี ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง 
อย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นกระท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” กล่าวคือ เมื่อมีการกระท า 
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ โดยผิดกฎหมายท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน จึงเป็นการกระท าละเมิด
แยกอธิบายได้ดังนี ้

1.3.1.1 การกระท า หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึกในการเคลื่อนไหวนั้น 
และอยู่ในบังคับของจิตใจผู้กระท า รวมถึงการงดเว้นการกระท าอันเป็นผลให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วย คือ 
มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระท าแต่ได้งดเว้นเสียจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  
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1.3.1.2 โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  
“กระท าโดยจงใจ” ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้อธิบายความหมายของค าว่า 

“จงใจ” หมายถึง รู้ส านึกถึงผลหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการกระท าของตน ถ้ารู้ ว่าจะเกิดความเสียหาย
แก่เขาแล้วก็เป็นจงใจ  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ได้อธิบายว่าการกระท าโดย “จงใจ”
หมายถึง บุคคลที่ท าละเมิดนั้นมุ่งหมายที่จะก่อความเสียหายให้บุคคลอ่ืนด้วยการกระท าของตน ซึ่งการ “รู้” 
ว่าท าให้เขาเสียหายนั้น ศาสตราจารย์เสนีย์ ปราโมช กล่าวว่าอาจเป็นได้ทั้งมุ่งหมายให้เป็นเช่นนั้น (ประสงค์ 
ต่อผล) รวมทั้งคาดหมายได้ว่าผลเสียหายนั้นจะเกิดขึ้น (เล็งเห็นผล)  ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าค าว่า “จงใจ” 
มีสองความหมาย คือ ตั้งใจท าให้คนอ่ืนเสียหายหรือรู้ว่าท าให้คนอ่ืนเสียหาย ซึ่งในกรณีหลังอาจหมายความว่า
ไม่ได้ตั้งใจท าให้คนอื่นเสียหายแต่รู้ว่าการกระท าของตนจะก่อความเสียหายแก่คนอ่ืน  

อนึ่ง แม้ว่าการกระท าโดยจงใจจะเป็นองค์ประกอบภายในลักษณะเดียวกับ 
การกระท าโดยเจตนาในทางอาญา แต่จงใจในทางแพ่งมีความแตกต่างจากเจตนาในทางอาญา เนื่องจากเจตนา
ในทางอาญานั้นก าหนดไว้ส าหรับความผิดแต่ละประเภท แต่ในกรณีกระท าละเมิดแม้ไม่เจตนาแต่รู้ว่า 
การกระท านั้นอาจก่อความเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืนก็เป็นการกระท าโดยจงใจในทางแพ่งแล้ว ดังนั้น  
จงใจในทางแพ่งจึงมีความหมายกว้างกว่าเจตนาในทางอาญา 

“ประมาทเลินเล่อ” การกระท าโดยประมาทเลินเล่อ หมายถึง บุคคลที่ท าละเมิดนั้น
มิได้ตั้งใจหรือมุ่งหมายให้เขาเสียหาย คือมิได้ตั้งใจต่อผลหรือไม่เล็งเห็นผลแต่ท าไปโดยขาดความระมัดระวัง 
จึงอาจกล่าวได้ว่าความเสียหายเกิดเพราะความเลินเล่อ กล่าวคือ ไม่ใช้ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะ
เช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ หรืออาจพิจารณาความประมาทเลินเล่อออกเป็นสองด้าน ดังนี้ 

(1) ความประมาทเลินเล่อด้านอัตวิสัย หมายถึง การกระท าโดยไม่รอบคอบ 
ไม่เชี่ยวชาญ สะเพร่า เป็นด้านที่เกี่ยวกับตัวผู้กระท าโดยตรง  

(2) ความประมาทเลินเล่อด้านภาวะวิสัย หมายถึง การไม่เคารพกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือระเบียบ การพิจารณาความประมาทเลินเล่อมิได้พิจารณาเทียบเคียงกับวิญํูชน 
เนื่องจากในเรื่องละเมิดนั้นบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายอาจเป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้สูงอายุ  
โดยหลักความรู้ ความคิด สติป๎ญญาอาจต่ ากว่าคนระดับปานกลางหรือวิญํูชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพอาจมี
ความรู้ความคิดหรือสติป๎ญญาสูงกว่าวิญํูชนท าให้การใช้วิญํูชนเป็นมาตรฐานอาจไม่ เหมาะสม  
แต่จะพิจารณาจากมาตรฐานของบุคคลในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในภาวะเช่นนั้นซึ่งต้องมีตามวิสัยและ
พฤติการณ ์

1.3.1.3 โดยผิดกฎหมาย เป็นการกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือไม่มีสิทธิหรือท าโดย 
มิชอบด้วยกฎหมาย (Unlawfully) และรวมความถึงการใช้อ านาจที่มีอยู่เกินส่วนหรือใช้อ านาจตามกฎหมาย
เพ่ือกลั่นแกล้งผู้อื่น  

1.3.1.4 เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ความเสียหายนั้น จะต้องเป็น 
ความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่ งอย่างใด และต้องเป็น 
ความเสียหายที่แน่นอน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในป๎จจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะต้องเป็นความเสียหาย  



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๔ 

 

ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งความเสียหายจะต้องเกิดจากผลโดยตรงของผู้กระท าผิดด้วย และผู้ที่ได้รับ  
ความเสียหายต้องเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้กระท าโดยตรงหรือมีส่วนร่วมในการกระท านั้น  

1.3.2 หลักความรับผิดทางละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539  

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 บัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ มีหลักส าคัญที่แตกต่างจากหลักความรับผิดทางละเมิด ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ คือ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและการกระท าละเมิดนั้นต้องกระท าการในขณะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และลักษณะของการกระท าต้องกระท าโดยจงใจตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ส่วนการกรท าประมาท หากต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ต้องเป็นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๕ 

 

 
 
 

บทที่ 2 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

พ.ศ. 2539 
 

เมื่อพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
15 พฤศจิกายน 2539 ท าให้การกระท าละมิดที่เกิดข้ึนวันที่บังคับใช้ดังกล่าวต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

2.1 บทนิยาม 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ก าหนดความหมาย 

และก าหนดขอบเขตที่ใช้บังคับกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1.1 เจ้าหน้าที่  
ตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

ค าว่า “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น  
การแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 

เจ้าหน้าที่ ตามค านิยามดังกล่าว หมายความถึงบุคลากรทุกประเภทที่ท างานให้กับรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือจะเป็นกรรมการ และไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะใด 

ส าหรับกรณีลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นไว้ว่า 1

การที่จะพิจารณาว่าลูกจ้างคนใดเป็น “เจ้าหน้าที่” หรือไม่นั้น อาจพิจารณาโดยจ าแนกตามลักษณะของ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลในสังกัดออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

ก. ลูกจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะ 
เป็นการปฏิบัติงานประจ าและต่อเนื่อง มีการก าหนดอัตราเงินเดือนการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษทางวินัย 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
ประเภทต่างๆ หรือระเบียบว่าด้วยลูกจ้างประจ าหรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างประเภทนี้  
มีฐานะเป็น “เจ้าหน้าที”่ ตามพระราชบัญญัตินี้  

                                                           
1 กรมบัญชีกลาง, คู่มือการปฏิบตัิงานด้านความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี(ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖) (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๖), หน้า ๑๓. 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๖ 

 

ข. ลูกจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวเฉพาะงาน ไม่ว่า 
จะมีสัญญาจ้างเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างดังกล่าวกับหน่วยงานที่ว่าจ้างย่อมเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากลูกจ้างกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ความรับผิดทางละเมิด  
ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

2.1.2 หน่วยงานของรัฐ  
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

บัญญัตินิยามค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย ่างอื ่นและม ีฐานะเป ็นกรม ราชการส ่วนภูม ิภาค ราชการส ่วนท ้องถิ ่น และร ัฐว ิสาหกิจที ่ตั ้งขึ ้น  
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

หน่วยงานของรัฐตามค านิยามดังกล่าว หมายความถึง 
1) ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

และมีฐานะเป็นกรม 
2) ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ แต่ไม่หมายความรวมถึง สถานีอนามัย 

ส านักงานสาธารณะสุขอ าเภอ ส านักงานสาธารณะสุขจังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดหรือส่วนราชการประจ าอ าเภอ และไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 2 

3) ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 

4) เฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา จึงไม่รวม 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
เนื่องจากมิได้เป็นรัฐวิสาหกิจ 3 และไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ ากัด เนื่องจากจัดตั้งขึ้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายเอกชน เช่น องค์การเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) 
โรงงานยาสูบ  

5)  หน่วยงาน อ่ืนของรั ฐตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงา นของรั ฐ 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ก าหนดได้แก่ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(2) ส านักงานตรวจการแผ่นดิน 
(3) ส านักงานศาลปกครอง 
(4) ส านักงานศาลยุติธรรม 
(5) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(6) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                                                           
2 กรมบัญชีกลาง, คู่มือการปฏิบตัิงานด้านความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี(ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖) (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๖), หน้า ๙. 
3 กรมบัญชีกลาง, คู่มือการปฏิบตัิงานด้านความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี(ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖) (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๖), หน้า ๙-๑๐. 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๗ 

 

(7) ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น 
 นอกจากนั้นยังได้บัญญัติให้ “องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน” 
และ “มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่ งไม่ เป็นส่วนราชการและอยู่ ในก ากับของรัฐ ” 
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ด้วย 4 

 
2.2 ประเภทความรับผิด 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยแยกการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ การกระท า
ละเมิดต่อบุคคลภายนอกและการกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 

2.2.1 ประเภทการกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก (มาตรา 5 ) 
1. กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกอันมิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว ่า 
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่  
ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟูองหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟูองเจ้าหน้าที่ไม่ได้  ดังนั้น ในเบื้องต้น
เมื่อเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอก ก่อนอ่ืนต้องพิจารณาว่าความเสียหายเกิดการกระท าละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากหากมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรา 6 บัญญัติว่า ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่  
ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟูองเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟูองหน่วยงาน
ของรัฐมิได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการกระท าละเมิดนั้น
เป็นการส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

2. กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ตามบัญญัติมาตรา 5 
ก าหนดให้กรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู ้เสียหายในผลแห่งละเมิดนอกจากผู ้กระท าจะต้องเป็น
เจ้าหน้าที่แล้วการกระท าละเมิดนั้นต้องกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คือ มีหน้าที่ 
ให้ต้องปฏิบัติ อาจเป็นหน้าที่ที่เกิดจากกรณี ดังต่อไปนี้  

- หน้าที่ตามกฎหมาย เช่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 
ตามกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เก่ียวข้องต่างๆ เป็นต้น  

- หน้าที่ตามค าสั่ง เป็นหน้าที่ตามค าสั่งของกรมที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ตามต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน  

- หน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์ เป็นหน้าที่ที่เกิดจากการรับอาสาปฏิบัติงานแทน
โดยตนเองมิได้มีหน้าที่นั้น 

- หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นหน้าที่ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายงานเป็นการเฉพาะ 
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของ

รัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิด เช่น เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ของทางราชการไปติดต่องานราชการแล้ว
ไปชนรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจไล่จับผู้ร้ายแล้วเกิดการยิงต่อสู้กัน
                                                           
4 พระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2548 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๘ 

 

กระสุนปืนพลาดเปูาหมายไปถูกประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต กรณีเช่นนี้ หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในผลแห่งละเมิดนั้น บุคคลภายนอกหรือประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย
สามารถร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ แต่จะฟูองร้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ท านองเดียวกันกับ
กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด ผู้ได้รับความเสียหายก็สามารถร้องขอให้กระทรวงการคลังชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนได้ แต่จะฟูองร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้โดยตรงไม่ได้ 

2.2.2 ประเภทกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๑๐) 5 
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น  
อยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากบทบัญญัติดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 

1. กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องน าหลักความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ 
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเมื่อกระท าด้วยความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อ  ต้องรับผิดเต็มจ านวน 
ความเสียหาย และกรณีการกระท าละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนให้ร่วมกันรับผิดชดใช้อย่างลูกหนี้ร่วม 

2. กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าเป็น
การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้น าบทบัญญัติ กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิด
ต่อบุคคลภายนอกตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้
เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง รวมทั้งการมีค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต้องค านึงถึงระดับความร้ายแรง
แห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้ 
และสามารถน าการละเมิดที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐหรือระบบการด าเนินงาน  
ส่วนรวมมาหักส่วนแห่งความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว  
 

2.3 หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิดไม่ว่าต่อบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานรัฐ ถ้าการกระท านั้น  

เป็นการในการปฏิบัติหน้าที่ การพิจารณาความผิดจะใช้หลักความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ดังนี้  

 

                                                           
5 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ 
ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนดอายุความสองปีนับแต่ 
วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นั้น 
มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๙ 

 

2.3.1 หลักการไล่เบี้ย (มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง) 6 
กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดในปฏิบัติหน้าที่และหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ 

ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แม้ว่าเจ้าหน้าที่
จะไม่ต้องรับผิดโดยตรงต่อผู้เสียหายก็ตาม แต่ก็มิได้พ้นความรับผิดไปทั้งหมด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่จะมีความรับผิด
เพียง 2 ระดับเท่านั้น คือ กรณีจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรณีเจ้าหน้าที่
กระท าโดยประมาทเลินเล่อไม่ถึงขั้นร้ายแรง หน่วยงานของรัฐไม่สามารถไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ได้อีกต่อไป 
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายไปแล้ว ความรับผิดตกเป็นพับ  
แก่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นไม่สามารถไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดได้ แต่หากเป็นกรณีเจ้าหน้าที่
กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหน่วยงานของรัฐยังมีสิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระท า
ละเมิดดังกล่าวต่อไป 

2.3.2 หลักต้องกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (มาตรา 10 ประกอบ
มาตรา 8) 

กระท าโดยจงใจ ค าว่า “จงใจ” ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มีความหมายเช่นเดียวกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งอาจสรุปได้ว่า เป็นการกระท าโดยตั้งใจ หรือเจตนากระท าเพ่ือให้เกิดผล เช่น 
เจ้าหน้าที่การเงินเจตนาที่จะท าการทุจริตยักยอกเงินที่รับผิดชอบ เป็นต้น 

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การที่จะพิจารณาว่ากรณีใดจะเป็นการกระท า 
ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่หรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบทุกคน จนถึงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือศาล ส่วนอย่างไรเป็นการประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งความประมาทเลินเล่อนั้น 
มีความหมายเช่นเดียวกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ซึ่งเป็นการกระท ามิใช่โดยเจตนา
ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผล แต่เป็นการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้ น 
จึงต้องมีตามวินัยและพฤติการณ์ 

ส าหรับความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น จะมีลักษณะไปในทางที่บุคคลนั้น 
ได้ท าไปโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก เช่น คาดเห็นได้ว่าความเสียหาย
เกิดข้ึนได้ หรือหากระมัดระวังสักเล็กน้อย ก็คงได้คาดเห็นการอาจเกิดความเสียหายเช่นนั้น (หนังสือส านักงาน

                                                           
6 มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้น
ไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและ 
ความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วน 
แห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิด
ใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่าน้ัน 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๑๐ 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร 0601/087 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2540) อาทิเช่น ส านักงานธนานุเคราะห์
จ้างบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพและประเมินราคาทรัพย์ที่จ าน าได้ มาเป็น
ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์แต่ละแห่ง กรณีจึงถือได้ว่าผู้รับจ าน าต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประกอบ
วิชาชีพนี้ หากผู้รับจ านวนประเมินราคาทรัพย์ที่รับจ าน าผิดพลาด พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

1. โดยผิดกฎหมาย เป็นการกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือไม่มีสิทธิหรือท าโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย (Unlawfully) และรวมความถึงการใช้อ านาจที่มีอยู่เกินส่วนหรือใช้อ านาจ ตามกฎหมาย 
เพ่ือกลั่นแกล้งผู้อื่น ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกันกับมาตรา 420 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

2. เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ความเสียหายนั้นจะต้องเป็นความเสียหายที่เกิด
แก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด และต้องเป็นความเสียหายที่แน่นอน 
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในป๎จจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะต้องเป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  
ซ่ึงความเสียหายจะต้องเกิดจากผลโดยตรงของผู้กระท าผิดด้วย และผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องเป็นบุคคลอ่ืน  
ที ่ไม่ใช่ผู้กระท าโดยตรงหรือมีส่วนร่วมในการกระท านั้น  

ตัวอย่าง ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการกระท าที่ถือว่า 
เป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 13/2548 การที่กรรมการตรวจการจ้าง 
ท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจเกี่ยวกับการเพ่ิมและลดงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร โดยไม่เป็นไปตาม
ระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริง จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เนื่องจากงานส่วนที่ลด 
มีราคาสูงกว่างานส่วนที่ผู้รับจ้างต้องท าเพ่ิม ถือเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 214/2549 การที่เลขานุการไม่ตรวจสอบ
ใบเบิกเงินที่ผู้ช่วยเลขานุการน าเสนอจนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตยักยอกเงินของทางราชการไป ย่อมเป็น 
การกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 362/2549 การน ารถยนต์ของทางราชการ
ไปเก็บรักษาที่บ้านพักของตนเป็นประจ าทุกวัน โดยสถานที่ดังกล่าวไม่มีรั้วรอบขอบชิด เป็นเ ส้นทาง 
สาธารณะที่คนทั่วไปใช้ร่วมกัน และไม่มีการจัดเวรยามจนเป็นเหตุให้รถยนต์ถูกขโมยไป ถือเป็นการกระท าด้วย 
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 1287/2549 การที่ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อ
ในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมไว้ล่วงหน้าและไม่ท าลายใบเสร็จดังกล่าวก่อนที่จะย้ายไปด ารงต าแหน่งอ่ืน 
จึงท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน าใบเสร็จไปเรียกเก็บเงินและน าเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 1576/2549  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ 
ไม่ส่งคืนของกลางที่ยึดไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 47/2550 กรณีที่เจ้าหน้าที่ค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง โดยไม่ใช้ตารางค่า FACTOR F ที่เป็นป๎จจุบัน จนท าให้ราคากลางงานก่อสร้างมีมูลค่าสูงกว่าที่ควร 
ถือเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๑๑ 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 254/2550 การที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นต าแหน่งยาม
มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ ได้หลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการบกพร่อง  
ต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเหตุให้ทรัพย์สิน  
ของทางราชการสูญหาย ถือเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ 104/2551  การที่ เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ใช้ 
ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยส่งมอบ
กุญแจให้กับผู้ที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ ทั้งไม่ท าเป็นหนังสือส่งมอบให้ถูกต้อง เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการ
สูญหาย ถือเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (กรณีนี้ไม่ปรากฏร่องรอยการค้นหา เปิดดู 
เคลื่อนย้าย ไม่มีการท าลายกุญแจหรืองัดแงะห้องโดยยังใส่กุญแจไว้เหมือนเดิม) 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 37/2552 การที่ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
ให้ข้าราชการเบิกค่าเช่าบ้านโดยไม่ใช้ดุลพินิจจัดให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านที่ว่างอยู่ ถือเป็นการจงใจ
กระท าละเมิด  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 72/2552 อ. 73/2550 อ. 456/2550 
การที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอากรและเงินผลประโยชน์ของรัฐ  
ไม่จัดท าสมุดทะเบียนคุมเช็ค ตามระเบียบของทางราชการ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ จริต 
ยักยอกเงิน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

2.3.3 หลักการใช้สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (มาตรา ๘ วรรคสอง วรรคสาม) 7  
เมื่อหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว เห็นว่าเจ้าหน้าที่ ได้กระท าละเมิดไม่ว่ า 

ต่อบุคคลภายนอกหรือต่อหน่วยงานรัฐ และเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
การก าหนดค่าสินไหมทดแทนนั้นต้องพิจารณาโดยค านึงถึงหลักการรับผิด ดังนี้ 

2.3.3.1 ต้องค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรม 
ตามมาตรา 8 วรรคสอง สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะมีเพียงใดให้ค านึงถึง

ระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวน  
ของความเสียหายก็ได้  

2.3.3.2 ต้องค านึงถึงความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
หรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม 

ตามมาตรา 8 วรรคสาม สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ค านึงถึงความผิด
หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าว
ออกด้วย ดังนั้น หากการพิจารณาเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม ต้องหักส่วนความรับผิดดังกล่าวออกและถือเป็น  

                                                           
7 มาตรา ๘ วรรคสอง วรรคสาม “สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรง
แห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วน 
แห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย” 

 
 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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๑๒ 

 

ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐตามนัยมาตรา 8 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ความเสียหายส่วนดังกล่าวจึงตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

2.3.4 หลักความรับผิดกรณีการกระท าละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน (มาตรา ๘ วรรคสี่) 8  
เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 

แต่เดิมก่อนกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้ หากการกระท าละเมิดเกิดจาก
เจ้าหน้าที่หลายคน เจ้าหน้าที่ทั้งหลายนั้นต้องร่วมกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์ ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น กรณีผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการทุจริต  
น าเงินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวจ านวน 900,000 บาท แล้วบุคคลนั้นถูกจับกุมด าเนินคดีอาญา  
หรือหลบหนีไป ทางราชการไม่สามารถเรียกร้องให้บุคคลดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายได้ ทางราชการก็จะไล่เบี้ย
จากเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจเป็นผู้บังคับบัญชาของบุคคลทุจริตดังกล่าว โดยหากมีผู้เกี่ยวข้องจ านวน 3 คน ก็ต้องร่วมกัน 
รับผิดชดใช้เงินจ านวน 900,000 บาท ทั้งสามคนจนกว่าทางราชการจะได้รับการชดใช้เงินครบ 900,000 บาท 
แม้ว่าคนใดคนหนึ่งจะช าระเงินแล้วจ านวน 300,000 บาท ก็ยังต้องผูกพันต่อไปหรืออาจต้องชดใช้เงินเต็ม 
900,000 บาท เพียงคนเดียว แล้วจึงไปไล่เบี้ยจากอีก 2 คนที่เหลือต่อไป ซึ่งโดยข้อเท็จจริงเป็นการยากที่จะ
ได้รับชดใช้เงินส่วนที่เหลือคืนจากผู้ร่วมกระท าละเมิดแต่ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดฉบับนี้  
ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจมีส่วนร่วมในการกระท าละเมิดแต่เป็นเพียงผู้กระท าด้วยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ชดใช้แต่เฉพาะในส่วนของตนเองเท่านั้น เช่น ในฐานะผู้บังคับบัญชาปล่อย
ปละละเลยอาจต้องรับผิดชดใช้เพียงอัตราร้อยละ 60 ของค่าเสียหายเท่านั้นก็เป็นได้ หรือหากอยู่ในฐานะ  
ที่ยากแก่การควบคุมดูแลบุคคลดังกล่าวอาจไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายเลย หรือชดใช้ในอัตราน้อยที่สุดก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีไป 

 
2.4 อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

2.4.1 กรณีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด 
หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 

อายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง 9 ซึ่งอายุความ 2 ปีนั้น เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิเรียกร้อง

                                                           
8 มาตรา ๘  วรรคสี่ “ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่  
แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่าน้ัน” 
9 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ 
ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนดอายุความสองปีนับแต่  
วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็น ว่า
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น  
มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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ต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเท่านั้ น หากเป็นกรณีที่ เจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิด 
ต่อบุคคลภายนอกจะต้องพิจารณาอายุความตามมาตรา 9 10 

ส่วนการเริ่มนับอายุความนั้น ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นนิติบุคคลต้องถือเอาวันที่ผู้แทน
นิติบุคคลได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นวันเริ่มนับอายุความ ซึ่งในกรณีที่  
ไม่สามารถจะรู้ได้โดยประจักษ์ชัดว่าผู้ต้องรับผิดเป็นใคร และผู้แทนนิติบุคคลนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมกา ร
สอบสวนเพ่ือหาตัวผู้ต้องรับผิดทางแพ่งขึ้น และเมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอรายงานการสอบสวนที่ได้
ระบุตัวผู้จะต้องรับผิดไว้แล้วต่อผู้แทนนิติบุคคล โดยปกติศาลจะถือเอาวันที่ผู้แทนนิติบุคคลได้รับทราบรายงาน
การสอบสวนดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับอายุความ 11 

หากหน่วยงานของรัฐออกค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นอายุความ 2 ปี 
นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงจะต้องช าระค่าสินไหมทดแทน ตามที่มาตรา 
10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 ได้ก าหนดไว้ 
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐย่อมสิ้นสุดลง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดวางแนววินิจฉัยไว้ว่า 
"...เมื่อหน่วยงานของรัฐออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวแล้ว จึงเป็นการออกค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย....” 12 

นอกจากนี้  ในกรณีที่ มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานของรัฐ 
จะต้องน าหลักความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับนั้น ตามมาตรา 10 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ยังก าหนดให้มีอายุความ ๒ ปี
ด้วย ซึ่งแตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติให้มีอายุความ 1 นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหาย 
รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้นสิบปีนับ แต่วันท าละเมิด 13 

อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสู งสุด ได้มีค า พิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 
อ.41/2558 สรุปได้ว่าความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกจากจะต้องด าเนินการภายใน 2 ปี  นับแต่
วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แล้ว หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 ปี 
นับแต่วันท าละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 ด้วย 

2.4.2 กรณีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลัง 
เห็นว่าต้องรับผิด  

                                                           
10 มาตรา ๙ ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝุายหนึ่งชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น  
แก่ผู้เสียหาย 
11 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 484/2544 
12 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.228/2549 
13 มาตรา ๔๔๘ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหาย 
รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้นสิบปีนับ แต่วันท าละเมิด 
แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิด มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาและมีก าหนดอายุความทางอาญายาวกว่า  
ที่กล่าวมานั้นไซร้ ท่านให้เอาอายุความท่ียาวกว่านั้นมาบังคับ 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๑๔ 

 

ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 ก าหนดให้สิทธิเรียกร้องมีก าหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่ง  
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 14 

อายุความ 1 ปีนั้น จะต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระท าละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐเท่านั้น โดยไม่จ าต้องพิจารณาว่าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่นั้นเกิดจากการกระท าในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ และเมื่อมีการสอบสวนตามระเบียบแล้วจะต้องเป็นกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  
มีความเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ถูกสอบสวนว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แล้วส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

ข้อพิจารณาที่ส าคัญในการพิจารณาอายุความในกรณีนี้คือ เมื่อหน่วยงานของรัฐ 
ส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อ 17 แล้ว กระทรวงการคลังมีความเห็นแตกต่าง 
กับหน่วยงานต้นสังกัด โดยกระทรวงการคลังเห็นว่าเจ้าหน้าที่ในรายที่หน่วยงานของรัฐได้วินิจฉัยมาว่าไม่ต้อง
รับผิดนั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงจะมีก าหนดอายุความ 1 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ  
มีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แต่ส าหรับเจ้าหน้าที่รายอ่ืนที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
แล้วเห็นว่าต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีนี้การพิจารณาอายุความเฉพาะเจ้าหน้าที่  ซึ่งหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐวินิจฉัยว่าต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะมีอายุความ 2 ปี นับแต่หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่ าสินไหมทดแทนตามมาตรา 10 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.72/2550 การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 (ต้นสังกัด) 
เห็นว่าผู้ฟูองคดีมิได้กระท าละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับ  
ความเสียหาย จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น แต่ผู้ถูกฟูองคดีที่ 2 (กระทรวงการคลัง) เห็นว่า  
ผู้ ฟูองคดี ในฐานะผู้บั งคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็ นการเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เป็นช่องทางกระท าทุจริตน าเช็คของบุคคลภายนอกที่มิได้สั่งจ่ายมาสลับสับเปลี่ยนกับ  
เงินภาษีอากรที่เก็บไว้เพ่ือจะน าส่งคลังทั้งมิได้ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ ถือเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งผู้ฟูองคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสอง
มีความเห็นไม่ตรงกัน อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงมีก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่  
ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 มีค าสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟูองคดีที่ 2 ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

                                                           
14 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัด
หรือไม่ ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนดอายุความสองปีนับแต่  
วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น 
มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
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อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 ปี 
นับแต่วันท าละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 ด้วยเช่นเดียวกัน 

2.4.3 กรณีหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายและไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ 
ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิ 

จะเรียกให้อีกฝุายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีก าหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย และหากเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้เสียหายไปก่อน โดยข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมิได้กระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่นั้นก็มีสิทธิไล่เบี้ยจากหน่วยงานของรัฐภายในก าหนดอายุความ 1 ปี นับแต่เจ้าหน้าที่
ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเช่นเดียวกัน ตามมาตรา ๙ 15  

ในบางกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย มิได้เป็น
เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิด บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนคืนจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 9 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้ก าหนดอายุความ 1 ปี ซึ่งหากการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนดังกล่าวเป็นการสมประโยชน์และเป็นไปตามประสงค์ของหน่วยงานของรัฐแล้ว บุคคลดังกล่าว  
ย่อมเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนตามมาตรา 401 บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 16 

อายุความ 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย  
ตามมาตรา 9 นั้น จะต้องเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกและการกระท าละเมิด
ต่อบุคคลภายนอกนั้นจะต้องเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ดังนั้น การพิจารณาอายุความตามมาตรา 9 
สาระส าคัญจึงอยู่ที่หลักฐานเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายว่าหน่วยงานของรัฐได้มี 
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อใด อายุความ 1 ปี ให้เริ่มนับตั้งแต่วันดังกล่าว 

ส าหรับกรณีที่ เจ้าหน้าที่ ได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกแต่มิได้ เกิดจาก 
การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่นั้น พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 6 
ได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่จะต้องรับผิดได้แก่เจ้าหน้าที่  โดยหน่วยงานของรัฐย่อมไม่ต้ องรับผิด 
ต่อบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกจะต้องฟูองเจ้าหน้าที่โดยตรง จะฟูองหน่วยงานของรัฐไม่ได้ ดังนั้น 
จึงไม่มีกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยต่อเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด 

2.4.4 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดถึงแก่ความตาย 
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดถึงแก่ความตาย บรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิด

ต่างๆ ซึ่งเป็นกองมรดกของผู้ตายย่อมตกทอดแก่ทายาท ตามมาตรา 1600 ประกอบมาตรา 1599 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในมูลละเมิดจึงต้องเรียกให้ทายาท  
รับผิดในหนี้ อันเกิดจากมูลละเมิดที่ เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทดังกล่าว ซึ่งข้อ 24 แห่งระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  

                                                           
15 มาตรา ๙ ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝุ ายหนึ่งชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น  
แก่ผู้เสียหาย 
16 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 20/2548 
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๑๖ 

 

ได้ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินการฟูองทายาทหรือผู้จัดการ
มรดกของเจ้าหน้าที่โดยระมัดระวังอย่าให้ขาดอายุความมรดก ดังนั้น กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดถึงแก่ความตาย 
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงอยู่ภายใต้บังคับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อลูกหนี้  
ที่ถึงแก่ความตายตามที่บทบญัญัติไว้ในมาตรา 193/23 และมาตรา 1754 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 193/23 บัญญัติว่า อายุความสิทธิเรียกร้องอันเป็นคุณหรือเป็นโทษ 
แก่ผู้ตาย ถ้าจะครบก าหนดภายใน ๑ ปี นับแต่วันตาย อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบ 1 ปี 
นับแต่วันตาย โดยกรณีผู้ตายเป็นลูกหนี้การขยายอายุความย่อมมีความมุ่งหมายเพ่ือให้เจ้าหนี้มีเวลาพอสมควร
ที่จะสืบหาบุคคลที่จะต้องรับผิดชดใช้หนี้ต่อไป ซึ่งเวลาพอสมควรนี้กฎหมายก าหนดไว้ 1 ปีนับแต่วันที่ลูกหนี้ตาย 
ส าหรับหนี้ในมูลละเมิด ซึ่งมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 ก าหนดให้สิทธิเรียกร้องมีอายุความ 2 ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทน หากปรากฏว่าในวันที่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดถึงแก่ความตายนั้น อายุความ 2 ปีได้เริ่มนับแล้ว
และเหลืออายุความสั้นกว่า 1 ปี ย่อมเป็นกรณีที่อายุความสิทธิเรียกร้องอันเป็นโทษแก่ผู้ตายจะครบก าหนด
ภายใน 1 ปีนับแต่วันตาย หน่วยงานของรัฐจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทายาทของเจ้าหน้าที่
ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตาย 

ส่วนมาตรา  1754 วรรคสาม บัญญัติ ว่ าภายใต้บั งคับมาตรา 193/27 
ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีก าหนดอายุความยาวกว่า 1 ปี  มิให้เจ้าหนี้ นั้นฟูองร้องเมื่อพ้น
ก าหนด 1 ปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก กรณีหนี้ในมูลละเมิดในมาตรา 10 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ก าหนดให้สิทธิเรียกร้อง 
มีอายุความ 2 ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่  
ผู้ต้องรับผิดถึงแก่ความตาย และขณะนั้นอายุความ 2 ปียังไม่เริ่มนับเนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังไม่รู้ว่า
เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ หรืออายุความ 2 ปีได้เริ่มนับแล้วและเหลืออายุความ
ยาวกว่า 1 ปี ย่อมเป็นกรณีที่สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีอายุความยาวกว่า 1 ปี  หน่วยงาน
ของรัฐจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทายาทของเจ้าหน้าที่ภายใน 1 ปี  นับแต่เมื่อได้รู้หรือ 
ควรได้รู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ 

จึงเห็นได้ว่ าทั้ งกรณีตามมาตรา 193/23 และมาตรา 1754 วรรคสาม  
สิทธิเรียกร้องตามมูลหนี้เดิมจะต้องยังไม่ขาดอายุความ หากสิทธิเรียกร้องตามมูลหนี้เดิมขาดอายุความแล้ว 
แม้ลูกหนี้ตายลงก็ไม่อาจน าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับได้ ดังนั้น กรณีที่สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้ขาด 
อายุความลงก่อนที่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดจะถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐย่อมไม่อาจบังคับตามสิทธิ
เรียกร้องที่ขาดอายุความแล้วได้ 17 

2.4.5 อายุความบุคคลภายนอกเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

                                                           
17 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 211/2551 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๑๗ 

 

กรณีบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย บุคคลนั้นมีสิทธิเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้ภายในก าหนดอายุความ 1 ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึง
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

อย่างไรก็ดีการใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะดังกล่าวข้างต้นจะต้อง
กระท าภายในก าหนดอายุความทั่วไปตามมาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ก าหนดให้ 
ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดแต่มูลละเมิดมีอายุความสิบปีนับแต่วันท าละเมิดด้วย 18 

อนึ่ง ในเรื่องก าหนดอายุความนี้ ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 
รับทราบผลการพิจารณาป๎ญหาข้อกฎหมายตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอและให้แจ้ง 
ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 19 

1) สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งกรณีของการกระท าละเมิด 
ในการปฏิบัติหน้าที่และการกระท าละเมิดที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่มีก าหนดอายุความ  2 ป ี
ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และการนับ
อายุความต้องถือเอาวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคลรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่
ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นวันเริ่มนับอายุความ โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะรู้ ถึงการละเมิดและ
รู้ตัวว่าต้องรับผิดเมื่อได้ทราบรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เท่านั้น 

2) กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยว่า มีการกระท าผิดทางอาญาตามมาตรา 157 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ในฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งความผิดทางอาญาฐานนี้เป็นการกระท าความผิดที่ต้องมีเจตนากระท า  
โดยผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับความรับผิด
ทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จนถึงขนาดที่เป็นการกระท าละเมิดได้ด้วย กรณีจึงถือได้ว่า
เป็นการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว และถือได้ว่าได้รู้ถึงการละเมิดและตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้  
ค่าสินไหมทดแทนนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญา และ 
อายุความ 2 ปีในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงเริ่มนับตั้งแต่วันดังกล่าว 

2.4.6 อายุความกรณีละเมิดที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
กรณีละเมิดที่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดจะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 นั้น จะต้องเป็นกรณีท่ีเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ หากมิใช่เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว โดยเป็นไปตามหลักความรับผิดทางละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งอายุความในความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น 
มาตรา 448 ได้ก าหนดให้มีอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้  
ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันท าละเมิด แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิด 
มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาและมีก าหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมา นั้นไซร้ ท่านให้เอา  
อายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ 

                                                           
18 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 403/2548 
19 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0503/ว.237 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2546 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๑๘ 

 

อายุความความรับผิดทางละเมิด 

ล าดับ กรณี อายุความ หมายเหตุ 

1. หน่วยงานของรัฐเห็นว่า
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด 

2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและ
รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 

 

 
การใช้ 

สิทธิ
เรียกร้อง 

ต้องไม่เกิน 

10 ปี 

นับแต่ 

วันท า 

ละเมิด 

2. หน่วยงานของรัฐเห็นว่า
เจ้าหน้าที่นั้นไม่ต้องรับผิด
แต่กระทรวงการคลังเห็น
ว่าต้องรับผิด 

1 ปี  นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่ งตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง 

3. หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่า
สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น แ ก่
ผู้ เสียหายและไล่เบี้ยกับ
เจ้าหน้าที ่

1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้
ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย 

4. เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดถึง
แก่ความตาย 

1 ปีนับแต่เมื่อได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของ
เจ้าหน้าที ่(อายุความมรดก) 

5. อายุความบุคคลภายนอก
เรียกร้องให้หน่วยงานของ
รัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

1 ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะ
พึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

6.  อายุความกรณีละเมิดที่
มิ ได้ เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ 

1 ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะ
พึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
2.5 การด าเนินการของผู้เสียหายท่ีเป็นบุคคลภายนอก 

เมื่อบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าทีบุ่คคลภายนอกในฐานะผู้เสียหายสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

2.5.1 ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (มาตรา 11) 20  

                                                           
20 มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ 
ให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็น
หลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นโดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของ
หน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทัน
ในก าหนดนั้นจะต้องรายงานป๎ญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือก ากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและ
ขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๑๙ 

 

ผู้เสียหายสามารถร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรง 
และเมื่อหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งเช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายไม่พอใจค าวินิจฉัยสามารถฟูองคดีต่อศาลได้ 
การร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ให้ผู้เสียหายยื่นค าร้องต่อหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดสังกัดอยู่
โดยตรง ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดเนื่องจากเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อผู้เสียหาย 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องออกใบรับค าขอไว้ เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ค าขอและใบรับค าขอเป็นไปตามแบบค าขอและแนวทาง 
การด าเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่ง 
การออกใบรับค าขอจะมีผลต่อการนับระยะเวลาการพิจารณาค าขอ และผู้ เสียหายจะต้องยื่นค าขอ  
ต่อหน่วยงานของรัฐภายใน1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ พึงจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน  
แต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันกระท าละเมิด 21 

กรณีที่ ผู้ เสียหายส่ งค าขอทางไปรษณี ย์และได้รับใบตอบรับของไปรษณีย์ 
ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษา ที่ อ.91/2547 ว่า ใบตอบรับของไปรษณีย์ไม่ใช่ใบรับค าขออันเป็น
หลักฐานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้ เป็นแต่เพียงหลักฐานทางไปรษณีย์ว่าได้มีการส่งซองเอกสาร  
ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้รับแล้วเท่านั้น มิได้บ่งบอกว่าเอกสารในซองเป็นอะไร 

(2) หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของตนกระท าละเมิดจริ ง 
ให้ก าหนดค่าเสียหายและส่งค าสั่งนั้นให้แก่ผู้เสียหายที่ยื่นค าร้อง 

(3) กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของตนไม่ต้องรับผิดก็ให้ยกค าร้อง
และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ 

ระยะเวลาในการพิจารณาค าขอนั้น ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน 
การพิจารณาค าขอจึงต้องกระท าโดยไม่ชักช้า และหากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค าขอพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตน ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นเพ่ือด าเนินการ
ต่อไปโดยไม่ชักช้า และจะต้องพิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทัน
ภายในก าหนด ต้องรายงานป๎ญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือก ากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงาน  
ของรัฐนั้นทราบ และหากจ าเป็นก็สามารถขอขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ แต่ไม่เกิน 180 วัน ส าหรับในส่วนของ
การออกใบรับค าขอศาลปกครองสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยไว้ว่า “...เมื่อกฎหมายได้ก าหนดกระบวนการพิจารณา 
ระยะเวลาการพิจารณาและภาระหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอไว้โดยชัดแจ้ง หากหน่วยงานของรัฐ  
ไม่ปฏิบัติ ย่อมถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด จึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผล  
แห่งละเมิด...” 22 

                                                           
21 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 573/2549 
22 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.554/2551 
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(4) เมื่อหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาค าขอและมีค าสั่งแล้ว หากผู้เสียหายยังไม่พอใจ
ในผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นฟูองคดีต่อศาลที่มีเขตอ านาจ ซึ่งอาจจะเป็น  
ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่การกระท าละเมิดมิใช่เกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายในทางปกครอง 
ผู้เสียหายที่ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนหรือ
การยกค าขอมีสิทธิยื่นฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม ทั้งนี้เป็นไปตามแนวค าวินิจฉัยของคณะกรรมการชี้ขาดอ านาจ
หน้าที่ระหว่างศาล เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐขับรถยนต์ชนบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย แม้จะเป็น 
การกระท าละเมิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ แต่เป็นการกระท าละเมิดโดยทั่วไป จึงไม่อยู่ในอ านาจของ  
ศาลปกครอง แต่อยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรม 

ในกรณีที่การกระท าละเมิดเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายในทางปกครอง 
ผู้เสียหายที่ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนหรือ
การยกค าขอ มีสิทธิยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครอง 

(5) ความรับผิดกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดกระท าละเมิด 
ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า 
ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ต้องรับผิด ดังนั้น ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด ผู้ เสียหายสามารถ 
เรียกค่าเสียหายจากกระทรวงการคลังได้ 

ผู้เสียหายบางรายยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกรณีผู้กระท าความเสียหายอยู่ในรูป
คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการ ปปช. หรือคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน ว่าคณะบุคคลดังกล่าวไม่สังกัด
หน่วยงานใด จึงได้มายื่นค าขอให้กระทรวงการคลังชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งที่ถูกต้องแล้วคณะกรรมการ 
เกือบทุกชุดจะมีหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝุายเลขานุการ ประกอบกับคณะกรรมการ
ดังกล่าวได้รับเงินค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น กรณีจึงถือว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
เหล่านั้น มีสังกัดเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ ปปช. หรือกรมที่ดิน เป็นต้น 

2.5.2 ฟ้องคดีต่อศาล (มาตรา 5) 
ผู้เสียหายสามารถฟูองคดีต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือ

หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรง โดยไม่ต้องยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐก่อนก็ได้ กรณีที่
ผู้เสียหายได้ยื่นฟูองคดีต่อศาลและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ถือได้ว่าผู้เสียหายเลือกใช้สิทธิ  
ยื่นฟูองคดีต่อศาลแล้ว แม้ต่อมาผู้เสียหายจะได้มีการยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
หน่วยงานของรัฐไม่จ าต้องรับค าขอไว้พิจารณา เนื่องจากการที่ ให้ทั้งหน่วยงานของรัฐและศาลพิจารณาเรื่อง 
ที่มีมูลเหตุอย่างเดียวกันอาจท าให้การวินิจฉัยชี้ขาดแตกต่างกันได้ 23 

 
2.6 การด าเนินการกรณีให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ 

เมื่อหน่วยงานขอรัฐได้ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามที่ก าหนด 
นัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
                                                           
23ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสรจ็ที่ 603/2551 
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พ.ศ. 2539 และพิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ  
ออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ดังนี้ 

2.6.1 หน่วยงานของรัฐมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ช าระเงิน (มาตรา 12) 24  
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท า

ละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ในเวลาที่ก าหนดได้โดยไม่ต้องฟูองคดีต่อศาล ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท า
ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐอันเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ถ้าไม่ใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 
หน่วยงานของรัฐต้องยื่นฟูองคดีต่อศาลตามปกติ โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
จะเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงานใด 

ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 490/2549 และเรื่องเสร็จ 
ที่ 335/2550 ได้วินิจฉัยสรุปได้ว่า มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนการที่ข้อ 18 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ก าหนดให้ผู้แต่งตั้งด าเนินการเพ่ือออกค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น
มุ่งหมายเพียงให้ผู้แต่งตั้งด าเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการออกค าสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น ส่วนผู้มีอ านาจ
ออกค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนยังคงเป็นหน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 

2.6.2 กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด หน่วยงานของรัฐมีอ านาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง 

ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ก าหนดว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องออกค าสั่งให้ช าระเงินภายในระยะเวลาเท่าใด ถ้าไม่ช าระหน่วยงานของรัฐ  
ก็จะออกหนังสือเตือนให้ช าระภายในเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ถ้าไม่ช าระอีกก็ด าเนินการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพ่ือบังคับช าระหนี้ต่อไป ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ 
ที่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือบังคับช าระหนี้ได้เอง โดยไม่จ าเป็นต้องฟูองคดีต่อศาลเพ่ือขอให้  
มีค าบังคับให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งศาลปกครองสูงสุด 
วางแนวค าวินิจฉัยไว้ว่า “...หากหน่วยงานของรัฐที่เสียหายยื่นฟูองคดีเรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่ผู้กระท า
ละเมิดต่อศาลปกครองศาลปกครองจะไม่รับค าฟูองไว้พิจารณา... ” 25 และกรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียน 
แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพ่ือช าระเงิน
ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไว้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ที่ กค 0410.2/ว.374 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551 

                                                           
24 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือ 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ 
ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระเงินดังกล่าวภายในเวลา  
ที่ก าหนด 
25

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 113/2545 
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2.6.3 การออกค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ กระท าละเมิด
เกษียณอายุราชการหรือพ้นจากต าแหน่ง 

กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากต าแหน่งหน่วยงาน
ของรัฐยังคงมีสิทธิออกค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ช าระค่าสินไหมทดแทน
ตามค าสั่งหน่วยงานของรัฐย่อมมีสิทธิใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามนัยมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แม้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากต าแหน่ง
ไปแล้วก็ตาม 26 

2.6.4 กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถชดใช้เงินได้ในคราวเดียว 
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว แต่เนื่องจาก

จ านวนเงินที่ต้องชดใช้มีจ านวนที่สูง กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่สามารถผ่อนช าระเงินได้ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 115 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 โดยให้
พิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมและต้องไม่ด าเนินคดีล้มละลายหากการที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้นั้นมิได้
เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ 

 
2.7 กรณีการกระท าละเมิดท่ีต้องด าเนินคดีในศาล 

1) ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายต้องฟูอง
เจ้าหน้าที่โดยตรงแต่จะฟูองหน่วยงานของรัฐไม่ได้ ตามาตรา 6 

2) ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายต้องฟูอง
หน่วยงานของรัฐโดยตรงแต่จะฟูองเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ตามมาตรา 5 วรรคสอง 

3) ในกรณีที่ผู้เสียหายฟูองหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่
ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิดหรือในกรณีที่ผู้เสียหายฟูองเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงาน 
ของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดี 
อยู่นั้นเรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณีเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้ ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง 

 
2.8 กรณีผู้เสียหายเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง 

กรณีดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เห็นชอบแนวทางในการด าเนิน 
คดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง ในส่วนการยุติข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 27 

1) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ  ถือปฏิบัติว่ากรณีเกิดข้อพิพาท 
ในระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เมื่อมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าฝุายที่ก่อให้เกิด  

                                                           
26 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๔/๒๕๔๗,ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗/๒๕๔๖, ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 362/2550, 
ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๘๕/๒๕๕๒ 
27 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ท่ี นร 0505/ว.184 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2549 
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ความเสียหาย ด าเนินการช าระค่าเสียหายให้แก่ฝุายที่ได้รับความเสียหายให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพ่ือมิให้เกิด  
คดีความระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง 

2) กรณีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เกิดข้อพิพาทระหว่างกันมิให้ฟูองคดี
ต่อศาล ให้ส่งเรื่องที่มีข้อพิพาทเรียกร้องไปยังส านักงานอัยการสูงสุด ภายในอายุความเพ่ือพิจารณาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาและมีความเห็นเสนอคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติ
ในการด า เนินคดีแพ่งของส่ วนราชการและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเ พ่ือพิจารณาตัดสินชี้ขาดแล้ว  
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 

ให้ส านักงานอัยการสูงสุดส่งค าตัดสินชี้ขาดและมติคณะรัฐมนตรีแจ้งให้คู่กรณีทราบและ 
ถือปฏิบัติ หากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจใดเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าตัดสินชี้ขาดดังกล่าว
ข้างต้น ให้น าเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร 
 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๒๔ 

 

 
 
 

บทที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. 2539 
 
เมื่อพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีผลใช้บังคับแต่

พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการก าหนดหลักการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ส่วนหลักเกณฑ์
การด าเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติวางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
3.1 การรายงานเมื่อเกิดความเสียหาย  

ตามข้อ 7 ก าหนดว่า เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
แจ้งผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า และให้มีการรายงานตามล าดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น เห็นได้ว่า 
เมื่อมีการตรวจพบว่าเกิดความเสียหายผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นครอบครอง ดูแล ทรัพย์สินของทางราชการ มีหน้าที่ต้อง
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น การที่ไม่รายงานดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นความผิดวินัย ส่วนการรายงานนั้น
อาจเป็นการรายงานพร้อมกับการรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ด้วยก็ได้ หากความเสียหายนั้น
เกิดจากเหตุที่กระท าผิดวินัย เช่น ไม่ควบคุมดูแลของกลางเป็นเหตุให้ของกลางสูญหาย เจ้าหน้าที่การเงินทุจริต
ยักยอกเงินราชการ ฯลฯ ซึ่งการจัดท ารายงานนั้น ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือจัดท า
รายงานประกอบการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐว่าจะด าเนินการเช่นไร เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว หากเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวได้ จึงเห็นได้ว่า
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนอกจากจะมีหน้าที่สืบหาพยานหลักฐานและพิจารณาว่ากรณีมีมูล  
ควรกล่าวหาว่ากรท าผิดวินัยหรือไม่ และยังมีหน้าที่ต้องพิจารณาว่าความเสียหายเกิดจากกระท าของเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และเม่ือเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้รับรายงานชัดเจนเพียงพอสามารถสั่งการได้ ดังนี้ 
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กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อเท็จจริงเบื้องต้น  เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า 
ความเสียหายเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าว แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามท่ีก าหนดในข้อ 8 วรรคหนึ่ง 28   

ส่วนกรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาการสืบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่า ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่า
ความเสียหายเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่  จึงไม่ต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด แต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการพิจารณาให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง 
หรือรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือก ากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวทราบเพ่ือให้
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณีพิจารณาว่าสมควรยุติเรื่อง หรือต้องด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ 12 29 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป 

สรุปขั้นตอนการรายงานเมื่อเกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.๒ กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 
เมื่อได้รับรายงานความเสียหายตามตามข้อ 7 แล้ว หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาว่า 

ความเสียหายนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น หรือไม่ 
หากเห็นว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามท่ีก าหนดในข้อ 8 วรรคหนึ่ง 30  ดังนี้ 

3.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
                                                           
28 ข้อ 8 เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเช่ือว่าเกิดจาก  
การกระท าของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้าเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ านวน
ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ 
29 ข้อ ๑๒ ถ้าผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเวลา
อันควร หรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรือรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือก ากับดูแล
หรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
นั้นได้ตามที่เห็นสมควร 
30 ข้อ 8 เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเช่ือว่าเกิดจาก 
การกระท าของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้าเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ านวน
ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ 

เกิดความ  

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

กรณีเห็นว่าความเสียหายไม่ได้ 
เกิดจากการกระท าของเจา้หน้าที่ต้อง 
รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาว่า 

สมควรต้ังคณะกรรมการสอบ 
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือไม่ 

กรณีเห็นว่าความเสียหายเกิดจาก 
การกระท าของ  

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด 

รายงาน 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๒๖ 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามที่ก าหนดใน 
ข้อ 8 วรรคหนึ่ง เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการติดตามเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดต่อทรัพย์สินของ
หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ดังนั้น หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 8 วรรคหนึ่ง จึงหมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 

การพิจารณาว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ ได้รับความเสียหายนั้น 
ในทางปฏิบัติให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการทรัพย์สินดังกล่าว 
เป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรเอกชน 31 

กรณีเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการและเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท า
ของเจ้าหน้าที่ แต่ยังมิได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ภายหลังมีการโอน
กิจการระหว่างส่วนราชการให้ส่วนราชการรับโอนกิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สินและ
ภาระผูกพันเป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือหากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดโดยส่วนราชการเดิมแล้ว ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินการสอบสวนต่อไปให้แล้วเสร็จและ
ส่งผลการสอบสวนให้ส่วนราชการที่รับโอนฯ ด าเนินการวินิจฉัยสั่งการแล้วส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ 32 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จะต้องพิจารณาให้ได้ความจริงว่า
มีผู้ใดต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นจะต้องชดใช้มีจ านวนเท่าใด หากไม่ด าเนินการให้ได้
ข้อเท็จจริงดังกล่าว การสอบสวนก็ไม่สมบูรณ์อาจจะต้องมีการย้อนส านวนให้ไปด าเนินการและในการพิจารณา
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของคณะกรรมการ โดยเฉพาะกรณีการทุจริตหรือเงินขาดบัญชี นอกจาก
จะพิจารณาให้ผู้กระท าการทุจริตหรือผู้ที่ท าให้เงินขาดบัญชีรับผิดชดใช้แล้ว นอกจากนี้ขอให้พิจารณาด้วยว่า 
มีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชาคนใดกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้เกิด  
ความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ด้วยหรือไม่ 33 

ในกรณีที่ผู้กระท าละเมิดยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นทรัพย์สินอย่างอ่ืน 
หน่วยงานของรัฐก็จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจรับตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
หรือตามระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ แล้วส่งรายงานการตรวจรับพร้อมด้วยส านวนการสอบข้อเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิด ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

กรณีบุคคลภายนอกฟูองหน่วยงานของรัฐว่าเจ้าหน้าที่ท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
ผู้มีอ านาจจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ 35 แห่งระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป โดยไม่จ าต้องรอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือรอให้คดีถึงที่สุดเสียก่อน ส าหรับกรณี

                                                           
31 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 307/2541 
32 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค 0518.1/ว.97 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2545 
33 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0530.7/ว.92 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2544 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๒๗ 

 

บุคคลภายนอกฟูองหน่วยงานของรัฐในฐานผิดสัญญา และศาลมีค าพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐชดใช้
ค่าเสียหาย หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐก็อาจด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ 8 แห่งระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ได้โดยไม่จ าต้องรอให้คดีถึงที่สุดเสียก่อน 

3.2.2 กรณีดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐไม่จ าต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ   
รับผิดทางละเมิด 

(๑) กรณีความเสียหายที่เกิดจากการออกค าสั่งทางปกครองไม่อยู่ในความหมายของ
ค าว่า “ความเสียหาย” ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ 34 ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอย่างใดๆ ที่เป็น
การออกค าสั่งหรือกฎ  

(๒) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคือผู้ใด และทราบจ านวนค่าเสียหายที่แน่นอนและเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดยินยอม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐแล้ว หน่วยงานของรัฐก็ไม่จ าต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ  
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 35  

อย่างไรก็ตาม หากกรณีความเสียหายที่มิได้เกิดแก่เงิน ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีความเห็นว่า หน่วยงานของรัฐจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ือสอบข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นก่อนสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าใด ซึ่งทั้ง ๒ กรณีดังกล่าว เมื่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว 
ได้มีค าวินิจฉัยสั่ งการประการใดแล้ว  ก็ต้องส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเสมอ แม้ว่าก่อนจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด  
ทางละเมิดหรือในระหว่างที่คณะกรรมการดังกล่าวก าลังด าเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดอยู่ 
ผู้กระท าละเมิดจะยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินอ่ืน หน่วยงานของรัฐก็ยังต้องด าเนินการ
ดังกล่าวอยู่ต่อไป 36 

สรุปขั้นตอนกรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 ข้อ ๔ "ความเสียหาย" หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอย่างใด ๆ แต่ไม่รวมถึงการออกค าสั่งหรือกฎ 
35 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 193/2553 
36 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 490/2543 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง 

ความรับผดิทางละเมิด 
พิจารณา 

ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติหน้าที่

จงใจหรือ เลินเล่อ 
อย่างร้ายแรง 

ไม่จงใจหรือเพียงแต่
ประมาทเลินเล่อ 

บังคับตามพระราชบัญญัติ 
ความรับผิด ละเมิดของเจ้าหน้าที ่

ไม่ต้อง ผิด 

บังคับตามบทบญัญตัิประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

ผิด 
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3.3 การร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

3.3.1 กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐอีกแห่งหนึ่ง 

ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
อีกแห่งหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และให้มีการรายงานตามล าดับชั้น
จนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดหรือผู้ซึ่งระเบียบนี้ก าหนดให้เป็นผู้รับแจ้งตามข้อ 9 (1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี 
มีอ านาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๙ 37 และข้อ ๑๐ 38 แห่งระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ 

3.3.2 กรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง หรือความเสียหาย
เกิดจากผลการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน 

ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง หรือความเสียหาย
เกิดจากผลการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานตามข้อ 11 39 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 8 หรือข้อ 10 ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ร่วมกันแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  

การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ระหว่าง
สองหน่วยงาน ทั้งสองหน่วยงานจะต้องร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ ตามข้อ ๑๐ 
กล่าวคือ ทั้งสองหน่วยงานจะต้องร่วมกันพิจารณาและลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตกลงกันให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ งเป็น 
ผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

                                                           
37 ข้อ 9 ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าให้
เกิดความเสียหายแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และให้มีการรายงานตามล าดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดเว้นแต่ 

(1) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นรัฐมนตรีให้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรี 
(2) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้แจ้งต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งน้ัน 
(3) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้แจ้งต่อกระทรวงการคลัง 
(4) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาและมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ให้แจ้งต่อผู้มีอ านาจก ากับดูแลผู้แต่งตั้งตนหรือผู้ซึ่งสั่งให้ตนปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
38 ข้อ 10 ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ 9 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ที่เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นสังกัดหรือผู้ซึ่งระเบียบนี้ก าหนดให้เป็นผู้รับแจ้งตามข้อ 9 (1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี มีอ านาจร่วมกัน
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
39 ข้อ 11 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และหรือความเสียหายเกิดจากผลการกระท าของ
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 8 หรือ ข้อ 10 บรรดาที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีร่วมกัน
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
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ที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในค าสั่งดังกล่าว 40 นอกจากนี้ผู้แต่งตั้งร่วมจะต้องร่วมกันร่วมกันวินิจฉัยสั่งการและ
เสนอความเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะตรงกันหรือไม่ไปยังกระทรวงการคลัง ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ฉบับเดียวกันด้วย หากผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นคนละฉบับกัน  
แม้กรรมการตามค าสั่งดังกล่าวจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ไม่เป็นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 41 

ในกรณีที่การกระท าละเมิดมิได้เกิดจากการที่ เจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ 
ก็ไม่จ าเป็นหรือมีเหตุผลใดที่จะต้องมีการแจ้งหรือร่วมกันตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อ 9 และข้อ 10 หรือ  
ข้อ 11 ของระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด 42 

กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐอีกแห่งหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นใช้ทรัพย์สินส่วนตัวท าให้เกิดความเสียหายขึ้น หากเป็น
การท าให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 
แล้วแต่กรณี การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นมิได้พิจารณาจากอุปกรณ์หรือ
รถยนต์ที่ใช่ว่าจะต้องเป็นของทางราชการหรือไม่ แต่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าการกระท าดังกล่าวอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นหรือไม่ การที่เจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินส่วนตัว เช่น รถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ได้เป็นข้อพิจารณาชี้ขาดว่าการกระท านั้นไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด ดังนั้น จึงต้องด าเนินการ
ตามระเบียบฯ ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 ต่อไป43 

การที่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลาออกจากราชการไปแล้วก็ดี ย้ายไปสังกัดหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืนก็ดี ไม่มีผลกระทบต่อผู้มีอ านาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิด การโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนภายหลังเมื่อเหตุละเมิดเกิดขึ้นแล้วไม่ท าให้อ านาจ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้สิ้นไป  
แต่อย่างใด และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐแห่ งอ่ืนนั้นเข้ามาเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะร่วมกันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดด้วย 44 

 
3.4 คุณสมบัติและข้อห้ามของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อ 8 45 ก าหนดไว้ว่า เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใดและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  

                                                           
40 ค าวินิจฉัยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๑๒/๒๕๔๔ 
41 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 639/2543 
42 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 717/2544 
43 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 717/2544 
44 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 733/2552 
45 ข้อ ๘ เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเช่ือว่าเกิดจาก 
การกระท าของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการ  
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้าเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิด และจ านวน
ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจ านวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร 
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แห่งนั้นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น
คณะหนึ่งจ านวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน
ตามท่ีเห็นสมควร 

ในเรื่องคุณสมบัติและข้อห้ามของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ มิได้ก าหนดไว้ แต่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดแนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว. 217 ลงวันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่องการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ก าหนดในข้อ 1 ว่า การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
ในเรื่องนั้นย่อมขัดต่อบทบัญญัติ มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
สมควรที่จะได้รายงานและเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้นไป 1 ระดับ 
เพ่ือเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 12 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ เพ่ือปูองกันมิให้ผลการพิจารณา
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นต้องเสียไป และก าหนดในข้อ 2 ว่าการท าหน้าที่ของกรรมการ 
ผู้ได้รับแต่งตั้ง หากกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนท าหน้าที่ พิจารณา 
ทางปกครองในเรื่องแล้ว กรรมการผู้นั้นจะต้องหยุดการพิจารณาทางปกครองไว้ก่อนและแจ้งให้คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ซึ่งได้บัญญัติไว้ตามนัยมาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและไม่ต้อง  
ถูกคัดค้านในภายหลัง ซึ่งบทบัญญัติตามมาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นกรณีคัดค้านกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่งได้ก าหนดเหตุแห่ง
การคัดค้านตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ 

 (1) เป็นคู่กรณีเอง 
 (2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
 (3) เป็นญาติของคู่กรณีคือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือ

ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันกันทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น 
 (4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
 (5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
 (6) กรณีอ่ืนตามที่กฎกระทรวงก าหนด 
ดังนั้น ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ถ้ามิได้มีเหตุแห่งการคัดค้านกรรมการดังกล่าว ผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการฯ จะแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดภายในหน่วยงานของตนหรือจะแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ได้  ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สั่ งแต่งตั้ ง และการแต่ งตั้งคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด มิได้ก าหนดว่าประธานคณะกรรมการต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ผู้กระท าละเมิดหรือต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมายแต่อย่างใด   
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3.5 ต้องเปิดโอกาสให้แก่เจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน  
เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับส านวนแล้ว คณะกรรมการฯ ต้องด าเนินการสอบข้อเท็จจริง  

ซึ่งการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนั้น แม้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
คณะกรรมการฯ ไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้น แต่ในระหว่างการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิด คณะกรรมการฯ ต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน 
อย่างเพียงพอและเป็นธรรม ทั้งนี้ตามนัยข้อ ๑๕ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก็ตาม หากมิได้ด าเนินการดังกล่าวการสอบสวนอาจจะไม่ชอบและ 
ถูกยกเลิกเพิกถอนในภายหลังได้ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา มีข้อสังเกตว่า ข้อ 15 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
ที่ก าหนดให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือ
ผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม มีหลักการ
เช่นเดียวกันกับบทบัญญัติมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งการไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติดังกล่าวสามารถแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของค าสั่งได้ตามมาตรา 41(3) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
แต่ต้องกระท าก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ภายในองค์กรฝุายปกครองหรือตามที่ก าหนดไว้  
ในกฎหมายเฉพาะ หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ ต้องกระท าก่อนมีการน าค าสั่งทางปกครองไปสู่  
การพิจารณาของผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของค าสั่งทางปกครองนั้น 46 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 249/2552  เนื่องจากข้อ 15 จากระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  
ได้ก าหนดว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือ
ผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม จึงถือได้ว่า
ระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
จึงต้องปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบดังกล่าว โดยต้องให้โอกาสแก่ผู้ฟูองคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม จากข้อเท็จจริงปรากฏว่าค าสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 
ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด มิได้กล่าวหาว่าผู้ฟูองคดีเป็นผู้กระท าละเมิด  
แต่อย่างใด รวมทั้งการที่ผู้ฟูองคดีให้การต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามบันทึ ก
ถ้อยค าของผู้ฟูองคดีลงวันที่ 20 มีนาคม 2543 ตลอดจนการส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการดังกล่าว  
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2543 ก็เป็นการให้การในฐานะพยาน มิใช่ผู้กระท าละเมิด จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ 3 
ยังมิได้ปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 กับผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด 

 
3.6 การประชุมคณะกรรมการ  

ตามข้อ ๑๓ ของระเบียบฯ ก าหนดว่า ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมปกติประธานกรรมการจะเป็นประธานในการประชุม 
                                                           
46 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 786/2551 
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แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้  47 เช่น เจ็บปุวย ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่แทนก็ได้ 

การวินิจฉัยข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในการประชุม 
ใช้การลงมติโดยให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสินแต่ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแตกต่างหรือไม่เห็นด้วย
กับมติที่ประชุมก็สามารถท าความเห็นแย้งมติที่ประชุมได้ 48 ความเห็นแย้งดังกล่าวให้รวมไว้ในความเห็นของ
คณะกรรมการเนื่องจากความเห็นของคณะกรรมการยังไม่เป็นที่ยุติเพราะหลังจากคณะกรรมการลงมติแล้ว 
จะต้องส่งความเห็นของคณะกรรมการพร้อมทั้งความเห็นแย้ง (ถ้ามี) ไปให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัย
สั่งการต่อไป ดังนั้น ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัด และต้องมี
พยานหลักฐานทั้งปวงที่เก่ียวข้อง เช่น บันทึกการให้ถ้อยค าของพยานบุคคล ความเห็นของพยานผู้ช านาญการ
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน รวมทั้งหลักฐานการตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่  
เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะวินิจฉัยได้ถูกต้องและเป็นธรรมมากที่สุด 

 
3.7 ระยะเวลาการสอบข้อเท็จจริง 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว. 217 ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่องการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก าหนดในข้อ 3 ว่า การก าหนดระยะเวลาสอบสวน หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้แต่งตั้งและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสมควรยึดถือและ
ปฏิบัติตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่ได้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากจะมีความจ าเป็นต้องขยายเวลาแล้วเสร็จออกไปควรขยายเวลา 
แต่เฉพาะกรณีมีความจ าเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยให้ถือก าหนดเวลาแล้วเสร็จนั้นเป็นมาตรการเร่งรัด
ของการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและ
ปูองกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเนื่องจากเหตุขาดอายุความซึ่งกรมศุลกากรจะก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เมื่อครบก าหนด 30 วันแล้วการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการก็สามารถขอขยาย
ระยะเวลาการสอบสวนต่อผู้แต่งตั้งออกไปได้อีกไม่เกินครั้งละ 30 วัน 

อย่างไรก็ตาม กรมศุลกากร ได้มีหนังสือ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ กค 0516/ว 392 
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ก าหนดมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามค าสั่ง  
กรมศุลกากร ในเรื่องการด าเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยให้คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต้องด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งโดยปกติจะให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน หากคณะกรรมการไม่อาจ
ด าเนินการสืบสวนและสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาออกไปได้
อีก 30 วัน โดยให้แจ้งรายละเอียดว่าที่ผ่านมาได้ด าเนินการสอบสวนอย่างไรและมีแผนงานในการใช้เวลา 
เพ่ือด าเนินการต่อไปอีกเท่าใด ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะขยายระยะเวลาให้รวมแล้วไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่
                                                           
47 ข้อ 13 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใด 
คนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 
48 ข้อ ๑๓ วรรคสอง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมอาจท าความเห็นแย้งมติที่ประชุม
รวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้ 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 
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ประธานกรรมการรับทราบค าสั่ง เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหรือมีเอกสารจ านวนมาก
หรือต้องสอบสวนบุคคลหลายราย หรือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน กรมศุลกากรอาจพิจารณาขยายระยะเวลา  
ให้อีกเป็นกรณีพิเศษ แต่คณะกรรมการต้องจัดท าแผนการสืบสวน/สอบสวน เสนอพร้อมค าขอขยายระยะเวลา
และจะต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบค า สั่ง และ 
หากคณะกรรมการไม่อาจด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดดังกล่าว  
กรมศุลกากรจะมีค าสั่งให้คณะกรรมการยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จนกว่าจะด าเนินการสืบสวน/สอบสวน
ให้แล้วเสร็จ และอาจถือเป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ ตามมาตรา 82(2) หรือฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  
ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ ตามมาตรา 82(3) หรือฐานไม่อุทิศเวลา
ของตนให้แก่ราชการ โดยละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรา 82(5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ กรมศุลกากรอาจพิจารณาด าเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี 

อนึ่ง เนื่องจากการพิจารณาด าเนินการในขั้นตอนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งต้องรักษาประโยชน์ 
ทางราชการด้วยในคราวเดียวกัน กระทรวงการคลังจึงได้วางแนวทางการท าส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการไว้ในบทต่อไป 

 
3.8 การวินิจฉัยสั่งการของผู้ส่ังแต่งตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบสวนแล้ว และผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเห็นว่า ส านวน
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดยังมีข้อบกพร่องในประเด็นใดหรือมีบางประเด็นที่ผู้แต่งตั้งเห็นควรให้
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติมได้และผู้แต่งตั้งต้องก าหนดระยะเวลาที่จะให้คณะกรรมการ
รายงานผลการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือผลการทบทวนไปให้ด้วย 49 และผู้แต่งตั้งต้องค านึงถึงอายุความในการเรียกให้
เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการด้วย เช่น อายุความ 1 ปี 2 ปี หรือ 10 ปี เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเห็นว่า ส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ได้เสนอความเห็น ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว  50 หรือเห็นว่า
คณะกรรมการได้ทบทวนความเห็นหรือสอบสวนเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้แต่งตั้งจะเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการว่า 
การกระท าละเมิดที่เกิดขึ้นมีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าใด โดยใช้หลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 5 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ใดจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและจะต้องชดใช้เป็นจ านวนเท่าใด 

ในการวินิจฉัยสั่งการตามข้อ 16 วรรคสามของระเบียบฯ ผู้แต่งตั้งมีอ านาจวินิจฉัยไม่จ าต้อง
ผูกมัดอยู่กับความเห็นของคณะกรรมการโดยมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนได้51 เช่น อาจจะมีความเห็นให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ต้องรับผิดรับผิดมากขึ้นหรือน้อยลง หรือไม่ต้องรับผิดเลยก็ได้ซึ่งเป็นดุลพินิจของผู้สั่งแต่งตั้งที่จะกระท าได้ 

                                                           
49 ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง ถ้าผู้แต่งตั้งขอให้ทบทวนหรือสอบสวน
เพิ่มเติม ให้คณะกรรมการรีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู้แต่งตั้งก าหนด 
50 ข้อ ๑๖ วรรคสอง ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัดและต้องมีพยานหลักฐาน  
ที่สนับสนุนประกอบด้วย 
51 ข้อ ๑๖ วรรคสาม ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งตั้งหรือรัฐท่ีจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 
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3.9 ส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งมีค าวินิจฉัยแล้วยังไม่ต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อทราบ เนื่องจากผู้สั่งแต่งตั้งจะต้อง  

ส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่วินิจฉัยสั่งการ 52 ตามข้อ ๑๗ ของระเบียบฯ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.396/2552 
ข้อ 17 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 วรรคหนึ่ ง บัญญัติว่า เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการแล้วให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าใด แต่ยัง  
มิต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ วรรคสอง บัญญัติว่า ให้ผู้แต่งตั้งส่งส านวนภายในเจ็ดวันนับแต่วั น
วินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดว่า  
ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ หากหน่วยงานของรัฐออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ก่อนที่จะส่งส านวนการสอบสวนและรายงานผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ จะเป็นการข้ามขั้นตอน ที่ถือว่าเป็นสาระส าคัญตามที่ระบุไว้
ในข้อ 17 วรรคหนึ่ง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 เนื่องจากหากกระทรวงการคลังได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีความเห็น
แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หน่วยงานของรัฐก็จะต้อง  
เพิกถอนค าสั่งที่ได้ออกไปแล้วนั้น ซึ่งท าให้ผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
กระบวนการออกค าสั่งของหน่วยงานของรัฐที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระส าคัญตามที่ระบุไว้ข้อ 17 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ ค าสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แม้ต่อมาหน่วยงานของรัฐจะได้ส่งส านวนให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบในภายหลัง ก็ไม่มีผลท าให้ค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้นกลับเป็นค าสั่ง
ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายได ้

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ฯ ข้อ 17 วรรคสอง ตอนท้าย ก าหนด
ข้อยกเว้นให้กระทรวงการคลังประกาศก าหนดว่ากรณีใดผู้แต่งตั้งไม่ต้องรายงานส านวนมาให้กระทรวงการคลัง

                                                           
52 ข้อ ๑๗ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าใด แต่ยังมิต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

ให้ผู้แต่งตั้งส่งส านวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบเว้นแต่เป็นเรื่องที่
กระทรวงการคลังประกาศก าหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้มีอ านาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เห็นสมควรจะ
ให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถ้อยค าเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได้ 

ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้ตระเตรียมเรื่องให้พร้อมส าหรับการออกค าสั่งให้
เจ้าหน้าท่ีช าระค่าสินไหมทดแทน หรือด าเนินการฟูองคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปีนับจากวันท่ีผู้แต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการ 

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผล
การตรวจสอบให้ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควร และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่
ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน
อายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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ตรวจสอบ ซึ่งป๎จจุบันมีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงาน
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 53 ก าหนดประเภทและเงื่อนไขของส านวน 
การสอบสวนที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ แต่ต้องจัดท ารายงาน  
ความเสียหายตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าวไปให้กระทรวงการคลังทราบ
ทุกระยะ 3 เดือน โดยเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการในชั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เสร็จสิ้นและมีค าวินิจฉัยสั่งการแล้ว ผลการพิจารณาตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศฉบับดังกล่าว 
หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 ก าหนดให้กรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องส่งเรื่องให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

1. ความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐจากสาเหตุทั่วไป (เช่น อุบัติเหตุ
เพลิงไหม้ ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย เป็นต้น) ซึ่งมิได้มีสาเหตุจากการทุจริตเงินขาดบัญชีหรือการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้ 

1.1 ส าหรับส่วนราชการ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท 
1.2 ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ค่าเสียหายครั้งละ 

ไม่เกิน 1,000,000.- บาท 
1.3 ความเสียหายที่มีจ านวนเกินกว่าข้อ 1.1 และ 1.2 และหน่วยงานของรัฐพิจารณา

แล้วเห็นว่าผู้ต้องรับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายตั้งแต่ร้อยละ 75 ของค่าเสียหายทั้งหมด 
2. ความเสียหายเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริตหรือมีสาเหตุมาจาก 

การที่เงินขาดบัญชี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่างๆ  
(เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง  
การจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุหรือฝุาฝืนมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น) หน่วยงานของรัฐ 
ไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้ 

2.1 ส าหรับส่วนราชการ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน 200,000.- บาท 
2.2 ส าหรับส่วนราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ค่าเสียหายครั้ง

ละไม่เกิน 400,000.- บาท 
2.3 ความเสียหายที่มีจ านวนเกินกว่าข้อ 2.1 และ 2.2 และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณา ดังนี้ 

2.3.1 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ 
ผู้ทุจริตรับผิดชดใช้เต็มจ านวนความเสียหายและพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง จนเป็นโอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริต ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนความเสียหาย 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 แล้ว 

2.3.2 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการที่เงินขาดบัญชีหรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่างๆ และต้องมิได้เกิดจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐ
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ได้พิจารณาให้ผู้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนความเสียหาย
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 แล้ว 

ความเสียหายที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามนัย
ดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานของรัฐจะต้องรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ไปให้กระทรวงการคลังทราบทุกระยะ 3 เดือน 

อย่างไรก็ดีหากมีกรณีที่หน่วยงานของรัฐออกค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป 
โดยอาศัยข้อยกเว้นตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต่อมาจะเปลี่ยนแปลงค าสั่งเดิมอันจะมีผล
ท าให้ไม่เข้าข้อยกเว้นของประกาศกระทรวงการคลังฯ แม้จะอยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์ค าสั่งแล้วก็ตาม 
หน่วยงานของรัฐต้องส่งผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้มีค าวินิจฉัยกรณีดังกล่าวไว้ว่า  

“...ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ก าหนดให้กระทรวงการคลังท าหน้าที่ตรวจสอบผลการพิจารณาความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดว่าไมต้อง
รายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนั้น จึงถือเป็นหลักได้ว่าผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ การออกประกาศกระทรวงการคลัง
ก าหนดเรื่องที่ไมต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเป็นเพียงข้อยกเว้นเพ่ือลดขั้นตอนวิธีปฏิบัติและ 
ให้การพิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเสร็จสิ้นไป
โดยเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อหารือในตอนแรกว่าผู้ว่าการรถไฟฯ ได้วินิจฉัยให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นโอกาสหรือชองทางให้เกิดการทุจริตชดใช้ค่าเสียหาย 
เต็มจ านวนจึงเข้าข้อยกเว้นเรื่องที่ไมต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหน้าที่ที่ไมต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบฯ แต่เมื่อมีการอุทธรณ ์
ค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและผู้ว่าการรถไฟฯ ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า ผู้เกี่ยวข้องไมต้อง 
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงมีผลให้ผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนี้ไม่เข้าข้อยกเว้น 
ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ดังนั้น ผู้ว่าการรถไฟฯ จึงต้องส่งผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
และผลการพิจารณาอุทธรณใ์ห้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ต่อไป...” 54 
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ผู้แต่งตั้ง สั่งการ 

มีผู้รับผิด  

เท่าใด 

ส่งส านวนสอบสวนให้กระทรวงการคลังภายใน 7 วัน 

เว้นแต่ เรื่องที่กระทรวงการคลังมีประกาศไม่ต้องส่ง
รายงานให้ตรวจสอบ แต่ต้องส่งรายงานทุก 3 เดือน 

นับแต่วันวินิจฉัยสั่งการ 
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3.10 การตรวจสอบของกระทรวงการคลังและการแจ้งผลให้หน่วยงานของรัฐทราบ 
เมื่อกระทรวงการคลังได้รับส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงาน

ของรัฐที่ส่งมาให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 17 แล้ว กระทรวงการคลังจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบ ซึ่งในการแจ้งผลของกระทรวงการคลังนั้น 
จะมีทั้ งกรณีที่ เห็นพ้องและไม่ เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่ส่ งมาให้ตรวจสอบ  
เมื่อกระทรวงการคลังแจ้งผลให้ทราบแล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ทั้งตัวบุคคลผู้ต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทนโดยไม่อาจพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนได้ 

อย่างไรก็ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 17 วรรคห้า 55 ก าหนดให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ก่อนอายุความ 2 ปีสิ้นสุด ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่ในกรณี
หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความ 2 ปี สิ้นสุดไม่น้อยกว่า 1 ปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
3.11 คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง 

การพิจารณาวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางละเมิดนั้น ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  
ข้อ 21 ก าหนดให้มี  คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เป็นผู้ พิจารณาให้ความเห็น 
ต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทน
กระทรวงการคลัง ตามจ านวนที่จ าเป็นซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น ส านวนที่ที่ส่งให้
กระทรวงการคลังพิจารณาจะต้องผ่านการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง  
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเป็นผู้พิจารณา โดยมีกองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง เป็นฝุายเลขา
ด าเนินการจัดประชุม 

3.12 การด าเนินการของหน่วยงานภายหลังจากได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลัง 
เมื่อกระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐทราบแล้ว หากเป็นกรณีที่  

มีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเนื่องจากการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นต้องด าเนินการ

                                                           
55 ข้อ 17 วรรคห้า ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน  
ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควร และแจ้ง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๓๘ 

 

ออกค าสั่งตามมาตรา 12 56 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 การเรียกให้
เจ้าหน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว มาตรา 12 ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอ านาจออกค าสั่งเรียก
ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่หน่วยงานของรัฐก าหนดภายในเวลาที่ได้ก าหนดไว้ โดยที่
ค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติ  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งหากถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้องครบถ้วน หน่วยงานของรัฐ
จะต้องมีหนังสือเตือนให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม
ค าเตือนหน่วยงานของรัฐต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
และขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระให้ต่อทางราชการให้ครบถ้วนได้ ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

ค าว่า “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” ตามมาตรา 12 หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ที่เสียหายจากการท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ แต่หากเป็นกรณีที่ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหายแต่เป็นบุคคลอ่ืน ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นได้สรุปได้ว่า 

ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจากการท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ช าระเงิน  
ผู้มีอ านาจออกค าสั่งจึงได้แก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหายส่วนการที่ข้อ  18 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ก าหนดให้ผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ก าหนดให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ  
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ก าหนดให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดเพ่ือหาผู้รับผิดออกค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น หมายเฉพาะกรณีที่ผู้แต่งตั้ง 
เป็นบุคคลอื่นท่ีมิใช่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย ตามข้อ 18 จึงมุ่งหมายเพียงให้ผู้แต่งตั้งด าเนินการใด ๆ 
เพ่ือให้มีการออกค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีอ านาจออกค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ต่อไปก็ยังคงต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ฯ 57 

ส าหรับในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่การกระท าในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่นั้น มาตรา 10 58 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 บัญญัติให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ยินยอมช าระตามค าสั่งที่หน่วยงานของรัฐเรียกให้ชดใช้หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะต้อง

                                                           
56 มาตรา 12 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับ
มาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด 
57 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 335/2550 
58 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัด
หรือไม่ ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๓๙ 

 

ใช้สิทธิด าเนินการฟูองร้องต่อศาลยุติธรรม เนื่องจากค าสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เรียกให้ชดใช้ดังกล่าวไม่ใช่
ค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 12 และไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระท าละเมิด 
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยทั่วไปวิธีการใช้สิทธิเรียกร้องบังคับให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ป๎จจุบัน  
หากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นสามารถที่จะออกค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 12 ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ได้แล้ว ก็ไม่อาจที่จะใช้วิธีเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีน าคดีไปฟูองต่อศาลปกครองได้
เนื่องจากศาลปกครองจะมีค าสั่งไม่รับพิจารณาด้วยเหตุที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นสามารถใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองได้เอง ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 8 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดและขายทอดตลาดเพ่ือช าระเงินให้ครบถ้วนตามมาตรา 57 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ กรณีจึงถือได้ว่าการแก้ไขหรือบรรเทา 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายของหน่วยงานของรัฐไม่จ าต้องมีค าบังคับตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 72  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 59 

อย่างไรก็ดีถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐไม่อาจ  
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ หน่วยงานมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลได้ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดวางแนววินิจฉัยไว้ว่า 
“...การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติจัดจ้างการก่อสร้างทางหลวงชนบทด้วยวิธีพิเศษซึ่งมีราคา
ค่าจ้างสูงกว่าราคาต่ าสุดที่มีผู้เสนอราคาเป็นการกระท าละเมิดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีที่อาจ
ออกค าสั่งตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ให้เจ้าหน้าที่
ช าระเงินเพ่ือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ แต่เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสียชีวิตท าให้ไม่สามารถ  
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องคดีนี้เพ่ือบังคับตามสิทธิเรียกร้องต่อศาล...” 60 

มีป๎ญหาว่าหากเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ใช้บังคับหน่วยงานของรัฐจะสามารถออกค าสั่งตามมาตรา 12 
และใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้หรือไม่ ป๎ญหาดังกล่าวจะต้องแยกพิจารณา ดังนี้ 

(1) ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ เช่น ความรับผิดในทางละเมิด สิทธิไล่เบี้ยความรับผิด  
อย่างลูกหนี้ร่วม ฯลฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ใช้ในขณะที่มีการกระท าละเมิด 

(2) ในส่วนที่เป็นวิธีสบัญญัติ เช่น ขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด การพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งการ การรายงานกระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ การแจ้งผล  
การพิจารณา ฯลฯ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติและระเบียบฯ นี้ 

ดังนั้น แม้ว่าจะเป็นกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิดก่อนที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ใช้บังคับ แต่ในส่วนที่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่
ชดใช้นั้นเป็นขั้นตอนในส่วนที่เป็นวิธีสบัญญัติ จึงสามารถออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามมาตรา 12 ได้ 61 

                                                           
59 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 
60 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 416/2546 
61 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 331/2546 
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สรุปขั้นตอนเม่ือกระทรวงการคลังแจ้งผลพิจารณา 
 
 
 
 

 
3.13 การออกค าสั่งและแนวทางภายหลังการออกค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

การออกค าสั่งของหน่วยงานของรัฐที่ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอาจกระท าได้ 
สองช่วงเวลากล่าวคือ  

1.กรณีที่หน่วยงานของรัฐออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปก่อน 
ที่กระทรวงการคลังจะพิจารณาเสร็จสิ้นภายในอายุความตามข้อ 17 วรรคห้า 62 และออกค าสั่งที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ตามข้อ 17 วรรคสอง แต่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลัง
ทราบทุก 3 เดือน  

2.กรณีที่หน่วยงานของรัฐออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็น
กระทรวงการคลังตามข้อ 18  

เมื่อหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐแล้ว 
แนวทางท่ีหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติต่อไปมีดังนี้ 63 

3.13.1 กรณีผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบไปก่อน 
โดยไม่รอผลการตรวจสอบจากกระทรวงการคลังตาม ข้อ 17 วรรคสอง วรรคห้า ให้หน่วยงานของรัฐ 
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กรณผีู้ถูกบังคับตามค าสั่งยังไม่ได้อุทธรณ์ค าสั่งของผู้แต่งตั้ง 
1.1 กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งมีฐานะเป็นราชการระดับ กระทรวง ทบวง กรม 

หรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมและราชการส่วนภูมิภาคหากผลการตรวจสอบของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งแจ้งมาภายหลังแตกต่างกับค าสั่งของผู้แต่งตั้งให้ผู้แต่งตั้งสั่งการใหม่ตามผลการตรวจสอบ
ของกระทรวงการคลัง 

1.2 กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งมีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ หากผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลังซึ่งแจ้งมาภายหลังแตกต่างกับค าสั่งของผู้แต่งตั้ง 
และผู้แต่งตั้งมีความเห็นแตกต่างหรือขัดแย้งกับผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้ง  

                                                           
62 ข้อ ๑๗ วรรคท้าย ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน  
ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งต ามที่เห็นสมควร และ 
แจ้งให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่ ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้ งขึ้น 
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผล 
การตรวจสอบให้ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
63 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.2/ว. 60 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2548 

คณะกรรมการพิจารณา 
ความรับผิดทางแพ่ง 

กระทรวงการคลัง 

หน่วยงานของ มีค าสัง่ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

หน่วยงานของรัฐประเภทราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
มีค าสั่งตามที่เห็นวา่ถูกต้อง 
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ส่งความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาและหรือผู้ก ากับดูแลหรือควบคุมหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
เพ่ือวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐนั้นปฏิบัติตามที่เห็นว่าถูกต้อง 

2. กรณีผู้ถูกบังคับตามค าสั่งได้อุทธรณ์ค าสั่งของผู้แต่งตั้ง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้ง 
ค าอุทธรณ์ให้กระทรวงการคลังทราบภายในก าหนดเวลา 5 วัน นับแต่ได้รับค าอุทธรณ์และรอผลการตรวจสอบ
จากกระทรวงการคลังเมื่อได้รับผลการตรวจสอบจากกระทรวงการคลังให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

2.1 กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับ กระทรวง ทบวง 
กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมและราชการส่วนภูมิภาค ให้ผู้แต่งตั้งและหรือ  
ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แล้วแต่กรณี 
วินิจฉัยสั่ งการค า อุทธรณ์ตามผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลังโดยไม่ต้องส่งค าอุทธรณ์ให้
กระทรวงการคลังพิจารณาอีก 

2.2 กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งมีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้แต่งตั้งพิจารณาค าอุทธรณ์ประกอบกับผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

ก. หากผู้แต่งตั้งเห็นด้วยกับผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง 
ให้ผู้แต่งตั้งส่งค าอุทธรณ์และความเห็นดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 วินิจฉัยสั่งการค าอุทธรณ์ตามที่เห็นว่าถูกต้อง โดยไม่ต้องส่งค าอุทธรณ์ให้
กระทรวงการคลังพิจารณาอีก 

ข. หากผู้แต่งตั้งไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง 
ให้ผู้แต่งตั้งส่งค าอุทธรณ์และความเห็นดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา และหรือผู้ก ากับดูแลหรือควบคุมหน่วยงาน
ของรัฐวินิจฉัยสั่งการค าอุทธรณ์ตามที่เห็นว่าถูกต้อง โดยไม่ต้องส่งค าอุทธรณ์ให้กระทรวงการคลังพิจารณาอีก 

ข้อสังเกต ประเด็นที่ว่าเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ส่งส านวนให้กระทรวงการคลัง 
เพ่ือตรวจสอบตามข้อ 17 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ในระหว่างนั้นหน่วยงานของรัฐได้ออกค าสั่ง 
ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อ 17 วรรคห้า และเจ้าหน้าที่ผู้รับค าสั่งได้อุทธรณ์ค าสั่ง ในการพิจารณา
อุทธรณ์จะต้องรอผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลังหรือไม่นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไว้ว่า 
ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ควรที่จะติดตามผลการพิจารณาตรวจสอบของกระทรวงการคลังว่าได้ด าเนินการ
ไปแค่ไหนเพียงใดแล้ว เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาว่าสมควรที่จะรอผลการตรวจสอบก่อนที่จะวินิจฉัย
อุทธรณ์หรือไม่ หากกระทรวงการคลังแจ้งว่าสามารถด าเนินการตรวจสอบส านวนให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว  
ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ก็ควรรอผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง 

อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้เป็นดุลพินิจของผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ที่จะต้องพิจารณา
ว่าการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นวาถ้าไม่ด าเนินการวินิจฉัย
อุทธรณ์แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการก็สามารถวินิจฉัยอุทธรณ์ได้โดยไม่ต้องรอผล  
การตรวจสอบของกระทรวงการคลังแต่ในกรณีที่มีการพิจารณาอุทธรณ์ไปโดยไม่ได้รอผลการตรวจสอบ 
ของกระทรวงการคลังแล้วปรากฏว่า ผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลังที่แจ้งมาในภายหลังนั้น  



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๔๒ 

 

มีความเห็นแตกต่างจากหน่วยงานของรัฐที่เสียหายหน่วยงานของรัฐต้องมีค าสั่งใหม่ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังโดยเพิกถอนค าสั่งเดิมทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรณี 64 

ส าหรับกรณีที่ เจ้ าหน้าที่ ผู้ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ฟูองคดีต่อ 
ศาลปกครองกลาง แม้ว่าค าสั่งนั้นจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง แต่เมื่อยังไม่มีค าพิพากษา  
ของศาลผู้ออกค าสั่งทางปกครองย่อมสามารถเพิกถอนค าสั่งทางปกครองของตนได้เสมอ และต้องแจ้งการเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองต่อศาลเพ่ือให้ศาลพิจารณาต่อไป 65 

3.13.2. กรณีผู้แต่งตั้งได้มีค าสั่งตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
แล้ว และผู้ถูกบังคับตามค าสั่งได้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 หน่วยงานของรัฐซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับ กระทรวง ทบวง กรม หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม และราชการส่วนภูมิภาคให้ผู้แต่งตั้งและหรือผู้มีอ านาจพิจารณา
ค าอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 วินิจฉัยสั่งการค าอุทธรณ์ดังกล่าว 
ตามผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลังโดยไม่ต้องส่งค าอุทธรณ์มาให้กระทรวงการคลังพิจารณาอีก 66 

2.2 หน่วยงานของรัฐซึ่งมีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น 
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้แต่งตั้งพิจารณาค าอุทธรณ์ประกอบกับผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

ก. หากผู้แต่งตั้งเห็นด้วยกับผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้ง
ส่งค าอุทธรณ์และความเห็นดังกล่าวให้ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ.2539 วินิจฉัยสั่งการค าอุทธรณ์ตามที่เห็นว่าถูกต้อง โดยไม่ต้องส่งค าอุทธรณ์ให้
กระทรวงการคลังพิจารณาอีก 

ข. หากผู้แต่งตั้งไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลังให้ 
ผู้แต่งตั้งส่งค าอุทธรณ์และความเห็นดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา และหรือผู้ก ากับดูแลหรือควบคุมหน่วยงานของรัฐ
วินิจฉัยสั่งการค าอุทธรณ์ตามที่เห็นว่าถูกต้องโดยไม่ต้องส่งค าอุทธรณ์ให้กระทรวงการคลังพิจารณาอีก 

ทั้งนี้ ในการวินิจฉัยสั่งการค าอุทธรณ์กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งมีฐานะเป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานของรัฐ 
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นั้น ให้ผู้แต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล  
หรือควบคุม และผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
แล้วแต่กรณี วินิจฉัยสั่งการและหรือพิจารณาค าอุทธรณ์โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
หากได้วินิจฉัยสั่งการและหรือพิจารณาค าอุทธรณ์ไปโดยแตกต่างไปจากผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง 
และการวินิจฉัยสั่งการและหรือการพิจารณาค าอุทธรณ์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

                                                           
64 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 794/2547 
65 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 193/2549 
66 ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ต้องผูกพันตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังด้วย ทั้งนี้ ตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณาค าอุทธรณ์ค าสั่งให้ชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 กรณี : กรมราชทัณฑ์ 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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๔๓ 

 

ในภายหลัง ผู้แต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแลหรือควบคุม หรือผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 67 

 
3.14 การแยกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทีถ่ือเป็นค าสั่งทางปกครอง 

การออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามข้อ 17 หรือข้อ 18 ของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ค าสั่งดังกล่าวจะถือเป็นค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ.2539 หรือไม่ ต้องแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

(1) ในกรณีที่การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว  
เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย
หรือเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐโดยตรง และการกระท าละเมิดดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้กระท าไป 
ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้เสียหายหรือหน่วยงานของรัฐที่เสียหายแล้วแต่กรณีมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระเงินภายใน
เวลาที่ก าหนดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ค าสั่งดังกล่าว
ถือเป็นค าสั่งทางปกครองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หากถึงก าหนดแล้ว  
ไม่มีการช าระให้ถูกต้องครบถ้วนหน่วยงานของรัฐอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายั ด
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินให้ครบถ้วนได้ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยวิธีการยึด การอายัด และการขาดทอดตลาด ให้ปฏิบัติ  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม 

(2) ในกรณีที่การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 
มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 บัญญัติว่า  
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การออกค าสั่ง
เรียกให้เจ้าหน้าที่ช าระเงินในกรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นค าสั่งทางปกครองและหากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ยอมช าระ
หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการฟูองคดีต่อศาล 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิดโดยการทุจริตนั้นเป็นการกระท าละเมิดในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ ป๎ญหาดังกล่าวนี้เดิมคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าการกระท าละเมิดที่เกิดจาก
การทุจริต มิใช่การกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่  68 แต่ป๎จจุบันแนวค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลและศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวไว้ว่า เป็นการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 69 
ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิดโดยทุจริต ป๎จจุบันหน่วยงานของรัฐสามารถออกค าสั่งเรียกให้

                                                           
67 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นรัฐวิสาหกิจมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
หน่วยงานของรัฐดังกล่าว เนื่องจากกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ  
ของหน่วยงานของรัฐ หากเจ้าหน้าที่จะโต้แย้งว่าค าสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะต้องฟูองคดีต่อศาลแรงงาน 
เพราะเป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการท างานตามสัญญาจ้างแรงงานซึ่งอยู่ในอ านาจของศาลแรงงาน  
ศาลปกครองไม่มีอ านาจพิจารณาตามมาตรา 9 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 86/2544) 
68 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 850/2542 
69 ค าวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าท่ีระหว่างศาล ท่ี 14/2546 และค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2545 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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๔๔ 

 

เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ซึ่งค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครอง หากถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้อง
ครบถ้วน หน่วยงานของรัฐอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการฟูองคดีต่อศาล 

 
3.15 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

การออกค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น ตาม ข้อ 22 และ ข้อ 23 ของระเบียบฯ 
ได้ก าหนดการชดใช้เงินหรือทรัพย์สิน ดังนี้ 

๑) ในกรณีความเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว 70 
๒) ในกรณีที่ความเสียหายมิได้เกิดแก่เงินจะด าเนินการต่อไปนี้แทนการช าระเงินก็ได้ 71 

ก. ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันโดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณและลักษณะเดียวกัน  
กับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายและใช้งานแทนได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย โดยท าสัญญา
ยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นทรัพย์สินดังกล่าว 

ข. ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่ช ารุดเสียหายให้คงสภาพเดิม โดยท าสัญญาว่า 
จะจัดการให้ทรัพย์สินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไม่เกิน ๖ เดือน 

โดยการชดใช้ ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สิน ตามข้อ ก. และ ข. ต้องมีการตรวจรับ
ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ แต่หากมีการท าสัญญายินยอมชดใช้หรือจะจัดการให้ทรัพย์สินคงสภาพเดิม  
ต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกัน และจะวางหลักประกันด้วยก็ได้ 

กรณีมีการชดใช้แตกต่างจากข้อ ก. และ ข. ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ก่อน ซึ่งในทางปฏิบัติของการชดใช้ความเสียหายของทรัพย์สิน ผู้รับผิดส่วนใหญ่จะขอชดใช้เป็นเงินแทน  
การชดใช้ตัวทรัพย์สิน กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก็จะพิจารณาค านวณค่ าเสียหายของทรัพย์สิน 
เพ่ือเรียกให้ชดใช้เป็นรายกรณีตามลักษณะและคุณสมบัติของทรัพย์สิน ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิดให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถค านวณหามูลค่าทรัพย์สินที่จะเรียกชดใช้
ภายใต้เกณฑ์ที่เหมาะสม 72 

 

                                                           
70 ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว 
71 ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ความเสียหายมิได้เกิดแก่เงิน จะด าเนินการดังต่อไปนี้แทนการช าระเงินก็ได้ 

(1) ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันโดยมีสภาพคุณภาพปรมิาณและลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย
และใช้งานแทนได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย โดยท าสัญญายินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นทรัพย์สินดังกล่าว 

(2) ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่ช ารุดเสียหายให้คงสภาพเดิม โดยท าสัญญาว่าจะจัดการให้ทรัพย์สินคงสภาพ
เหมือนเดิมภายในเวลาไม่เกินหกเดือน 

(3) การชดใช้เป็นทรัพย์สินหรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรพัย์สินที่แตกต่างไปจาก (1) หรือ (2) ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังก่อน 
การชดใช้ค่าเสียหายเป็นทรัพย์สินหรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  ให้มีการตรวจรับตามระเบียบว่าด้วย
การพัสดุของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
การท าสัญญาตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันและในกรณีที่เห็นสมควรจะให้วางหลักประกันด้วยก็ได้ 
72 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๗.๒/ว. ๘๑ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๔๕ 

 

3.15 กรณีขอผ่อนช าระค่าสินไหมทดแทน 
ในกรณีเจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้  

ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 73 
ป๎จจุบันมีประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ของเจ้าหน้าที่  
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ 74 วางหลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินไว้โดยสรุปได้ ดังนี้ 

๑) ต้องมิใช่กรณีเกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่และเป็นกรณีที่ขอผ่อนช าระเต็มจ านวน  
ที่ต้องรับผิด 

๒) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนผันและก าหนดจ านวนเงินที่ต้องผ่อนช าระเป็นรายเดือน
ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามฐานานุรูปความรับผิดชอบตามกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดี และพฤติการณ์แห่งคดี ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

- ถ้าผ่อนช าระภายในเวลา ๑ ปี ไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างการผ่อนช าระ 
- วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผ่อนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ของเงินเดือนภายใน

เวลาไม่เกิน ๕ ปี 
- วงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผ่อนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ของเงินเดือนภายใน

เวลาไม่เกิน ๑๐ ปี 
อนึ่ง หลักเกณฑ์การผ่อนช าระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ใช้ส าหรับกรณีเจ้าหน้าที่กระท าด้วย

ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่ าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ แต่หากเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไป  
โดยไม่มีสิทธิ ซึ่งไม่สามารถช าระเงินดังกล่าวคืนแก่ทางราชการได้ในคราวเดียวและขอผ่อนช าระต้องใช้
หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ 
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ 75 
และหากเป็นกรณีผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญได้รับเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิ สาเหตุเกิดจากการเบิกจ่ายคลาดเคลื่อน  
ในการรับเบี้ยหวัดบ านาญต่างสังกัด สามารถผ่อนช าระเงินได้โดยงดเว้นดอกเบี้ยระหว่างผ่อนช าระ  76 
เช่นเดียวกันกับกรณีผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญได้รับเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิ เนื่องจากการเข้ารับราชการหรือกลับ  
เข้ารับราชการ เข้าท างานหรือกลับเข้าท างาน ในส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ 
ส่วนท้องถิ่น สามารถผ่อนช าระเงินได้โดยงดเว้นดอกเบี้ยระหว่างผ่อนช าระ 77 

 
 

                                                           
73 ข้อ 27 ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เสียหายพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดและต้องไม่ด าเนินคดีล้มละลาย  
แก่ผู้นั้น แต่ถ้าการที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้นั้นเกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหน้าที่กระท าการใดๆ 
อันเป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับช าระหนี้ครบถ้วน ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายส่งเรื่อง
ให้พนักงานอัยการด าเนินคดีล้มละลาย 
74 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๕๐๖.๓/ว ๑๑๕ ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
75 หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๓๓๒ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
76 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๗๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
77 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๘๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๔๖ 

 

3.17 การคิดดอกเบี้ย 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มูลหนี้ละเมิดให้เรียกดอกเบี้ยตามสิทธิของเจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ท าละเมิด แต่ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคิด
ดอกเบี้ยในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0418.7/ว.105  
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 สรุปได้ดังนี้ 78 

๑) เมื่อส่วนราชการได้มีค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในก าหนด
ระยะเวลาอันสมควรแล้ว หากไม่ช าระหนี้ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้เรียกดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ผิดนัด 

๒) กรณีเจ้าหน้าที่จงใจทุจริตยักยอกเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปและมีมูล
ความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่วนราชการเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินที่ต้องชดใช้
ตั้งแตว่ันที่กระท าการทุจริต 

๓) กรณีการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ให้รับผิด 
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้เรียกดอกเบี้ยตามสิทธิของเจ้าหนี้ตั้งแต่วันที่ท าละเมิด 

สรุปขั้นตอนเม่ือพิจารณาว่ามีผู้ต้องรับผิด 
 
 
 
 

 
 

3.18 การด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดให้ผู้เสียหายอาจฟูองหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง แต่จะฟูองเจ้าหน้าที่ที่ได้
กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายดังกล่าวผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่  และหน่วยงานของรัฐ
ต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.18.1 ขั้นตอนการด าเนินการของผู้เสียหาย 
(๑) ผู้เสียหายร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีที่ผู้เสียหายจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ใช้สิทธิตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ร้องขอให้
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดในสังกัดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 79 จะต้องด าเนินการโดยไม่ชักช้า 80 

                                                           
78 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๑๘.๗/ว ๑๐๕ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
79 ข้อ 32 ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด 
หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีมิได้สังกัดหน่วยงานใด หรือหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง ในกรณีที่ความเสียหาย
เกิดจากผลการกระท าของเจ้าหน้าท่ีหลายหน่วยงาน รับค าขอนั้นและด าเนินการตามระเบียบนี้โดยไม่ชักช้า 

หน่วยง นของรัฐ มีผู้ต้องรับผิด 

(ปฏิบัติหน้าที่) 
ออกค าสั่งทางปกครองและใช้ 

บังคับทางปกครอง 
 

(ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่) 
ฟ้องศาล  

 

ผู้ต้องรับผิดไม่พอใจค าสั่ง 
ให้อุทธรณ์และฟ้อง     

ศาล  
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และการด าเนินการให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว.12 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
เรื่อง ก าหนดแบบค าขอและแนวทางการด าเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่กล่าวคือ หน่วยงานจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริง ท าค าวินิจฉัย รายงานกระทรวงการคลัง ตรวจพิจารณา และมีค าสั่งให้ผู้ร้องทราบว่า  
ทางหน่วยงานของรัฐยินดีชดใช้หรือไม่ อย่างไร เป็นจ านวนเท่าใด ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ 
ของระเบียบฯ ยกเว้นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน การรายงานให้ตรวจ
พิจารณาให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีที่เป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ก ากับดูแลหรือผู้ควบคุมหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
ท าหน้าที่แทนกระทรวงการคลัง อันเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๔/ว๒๓๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 

(๒) ผู้เสียหายใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในขณะปฏิบัติหน้าที่

และผู้เสียหายอาจฟูองเจ้าหน้าที่เรียกค่าสินไหมทดแทนหรือฟูองหน่วยงานเป็นคดีหากเจ้าหน้าที่เห็นว่า  
การกระท าละเมิดได้เกิดข้ึนในขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้หน่วยงานสามารถพิจารณาวินิจฉัยเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
และทันเวลา ในกรณีที่ เกิดขึ้นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ จึงก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่กระท าละเมิด 
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยไม่ชักช้าและให้ผู้บังคับบัญชารายงานเรื่องดังกล่าวตามล าดับชั้นของ  
สายการบังคับบัญชาจนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับรายงานแล้ว  ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นท าการสอบสวน วินิจฉัยสั่งการ ตลอดจนการรายงานให้อนุโลม  
น าขั้นตอนในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ การสอบข้อเท็จจริง การพิจารณาเสนอความเห็น การวินิจฉัยสั่งการ 
ตลอดจนการรายงานที่ใช้ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐโดยอนุโลม 81 กล่าวคือ 
ให้บังคับเท่าที่สามารถท าได้ ขั้นตอนใดที่ไม่สามารถจะด าเนินการได้ก็ไม่ต้องด าเนินการ แต่หากการด าเนินการดังกล่าว
จะต้องใช้เวลามากอาจท าให้หมดสิทธิที่จะยื่นค าให้การแก้ฟูองภายในเวลาที่ก าหนด ให้หน่วยงานของรัฐ
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่เพ่ือประสานงานกับพนักงานอัยการในการต่อสู้คดีตามข้อ ๓๕ 82

ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ  

                                                                                                                                                                                     

ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นค าขอผิดหน่วยงาน ให้หน่วยงานผู้รับค าขอรีบส่งเรื่องไปยังหน่วยงานของรัฐที่เห็นว่าเป็นหน่วยงานของ
รัฐที่จะต้องรับผิดชอบพิจารณาต่อไป และให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ กรณีดังกล่าวนี้ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับค าขอให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนับแต่วันที่ได้รับค าขอท่ีส่งมานั้น 
80 ข้อ 33 เมื่อได้รับค าขอตามข้อ 32 และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค าขอไว้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตน ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า 
81 ข้อ 31 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเห็นว่าความเสียหายเกิดขึ้น  
เนื่องในการที่ตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า และให้มีการรายงาน
ตามล าดับขั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นรัฐมนตรีหรือกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งไม่สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดหรือผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชา ให้ด าเนินการตามข้อ 9 (1) (2) (3) 
หรือ (4) และให้น าข้อ 8 ถึงข้อ 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
82 ข้อ 35 ในกรณีที่ผู้เสียหายฟูองคดีต่อศาล ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า  เว้นแต่จะได้มีการตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าวไว้แล้ว และให้ประสานงานกับส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อเตรียมการต่อสู้คดีต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้
กระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับค าแนะน าจากกระทรวงการคลัง 
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๔๘ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการตั้งแต่หน่วยงานของรัฐได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ท าให้ เกิด 
ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ รวมถึงการพิจารณาในส่วนของกระทรวงการคลัง ท านองเดียวกับกรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิด  
ต่อหน่วยงานของรัฐ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ ๓๓ นั้น หมายความถึง
การปฏิบัติตามข้อ ๓๑ ประกอบกับข้อ ๘ ถึงข้อ ๒๐ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม การส่งส านวนให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบจะกระท าเฉพาะกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เท่านั้น เนื่องจากมีความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐซึ่งกระทรวงการคลังมีหน้าที่ก ากับดูแลรับผิดชอบเกิดขึ้น 
แต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามค าขอของบุคคลภายนอก เป็นกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น กระทรวงการคลังจึงไม่มีหน้าที่ตรวจสอบส านวนการสอบข้อเท็จจริง
ในกรณีดังกล่าว 83 

3.18.2 ขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 
เมื่อหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นควรชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลภายนอก ข้อ ๓๔ 

ของระเบียบส านักนายกฯ ก าหนดว่า ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  84 ป๎จจุบัน 
มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิด
ต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ วางหลักเกณฑ์ไว้โดย สรุปได้ดังนี้ 85  

๑. ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน ถ้าความเสียหาย
เกิดแก่เงินให้ใช้เป็นเงินตามจ านวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินอ่ืนให้ใช้ราคาสุทธิ
หลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว หรือใช้ค่าซ่อมเพ่ือให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยมีหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย
ของทรัพย์สินที่เสียหาย ค่าซ่อมตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท ห้างหรือร้านที่ท าการซ่อม และใบก ากับภาษี 
เป็นต้น และให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหน้าที่ก าหนดจ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินนั้นตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แล้วน าเสนอให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งพิจารณาสั่งการต่อไป ทั้งนี้ ในการค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพ่ือให้ได้
ราคาทรัพย์สินสุทธิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังก าหนดใน
การเรียกให้ผู้ต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ โดยอนุโลม 86 

๒. ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิต 
- ค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างเจ็บปุวย 

                                                           
83 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๗๐/๒๕๔๔ 
84 ข้อ 34 ในกรณีที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นค าขอ ให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
85 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหนา้ที่ของรัฐกระท าละเมิด 
ต่อบุคคลภายนอก ลงวันท่ี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๔ 
86 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๗.๒/ว ๘๑ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
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๔๙ 

 

ก. กรณีผู้เสียหายไม่มีรายได้ประจ า ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่
ผู้เสียหายไม่สามารถไปท างานได้ โดยค านวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน ตามเขตจังหวัดซึ่งเป็นภูมิล าเนาของผู้เสียหาย ณ วันที่ได้รับความเสียหาย ไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาท 
ตามจ านวนวันที่แพทย์มีหนังสือรับรองให้หยุดรักษาตัว แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน 

ข. กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ประจ า หากระหว่างเจ็บปุวยไม่สามารถไปท างานได้
และไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้าง ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถ  
ไปท างานได้ โดยค านวณตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ ณ วันที่
ได้รับความเสียหายไม่เกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามจ านวนวันที่แพทย์รับรองให้หยุดรักษาตัว แต่ไม่เกิน ๒ เดือน  

- ค่าชดเชยการสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการท างาน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าขาดไร้อุปการะ ให้ทายาทคนละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งผล 
การพิจารณาวินิจฉัยแก่ผู้ยื่นค าขอทราบโดยเร็ว จากนั้นให้เบิกจ่ายเงินเพ่ือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นค าขอ
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอตอบรับผลการวินิจฉัย กรณีผู้ยื่นค าขอยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยมีสิทธิ
ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองที่มีอ านาจพิจารณาคดีภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับ
แจ้งผลการวินิจฉัย 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ถูกกระท า
ละเมิดกลับคืนสู่สภาพเดิมได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ส่วนสิทธิของข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ  
ในการที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลนั้น เป็นสวัสดิการที่หน่วยงานของรัฐจัดให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง 
ที่ปฏิบัติงานให้แก่ตนซึ่งเป็นสิทธิคนละส่วนและมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่ างกับความเสียหายในเรื่องละเมิด 
โดยในกรณีทั่วไปผู้กระท าละเมิดยังคงต้องรับผิดในผลของการกระท าละเมิดนั้นเต็มจ านวนค่าเสียหายที่เกิด
จากการละเมิดนั้น จะน าค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับในส่วนนี้มาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนอันจะพึงได้รับ  
จากการกระท าละเมิดไม่ได ้87 

สรุปขั้นตอนกรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
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บุคคลภายนอก
ผู้เสียหาย 

เจ้าหน้าที ่
ปฏิบตัิหน้าที ่

ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐต่อ
ศาลปกครอง 

 

ยื่นค าร้องต่อ 
หน่วยงานรัฐ 

 

ฟ้องศาลยุติธรรม 
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิย ์

เจ้าหน้าที ่
ไม่ปฏบิัติหน้าที ่
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3.19 การไล่เบี้ย 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่นั้น ความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะมีหรือไม่ เพียงใด เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาไล่เบี้ย
เอาจากเจ้าหน้าที่ในภายหลัง ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิด ผู้แต่งตั้งและ
กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาด้วยว่าจะมีการไล่เบี้ยหรือไม่ หรือจะไล่เบี้ยให้ชดใช้เพียงใด 

หากเจ้าหน้าที่ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปก่อนแล้ว โดยผล 
การพิจารณาเป็นที่ยุติว่าเจ้าหน้าที่มิได้กระท าการนั้นไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่  
ก็มีสิทธิไล่เบี้ยให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ านวนดังกล่าวได้ในภายหลัง 88 

 
3.20 การด าเนินคดี 

ในกรณีที่ผู้เสียหายฟูองคดีต่อศาล ให้หน่วยงานของรัฐประสานงานกับส านักงานอัยการสูงสุด
เพ่ือเตรียมการต่อสู้คดีและหากผลการพิจารณาในเบื้องต้นปรากฏว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้
กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคดี  89 แต่หากความเสียหายเกิดจาก
เจ้าหน้าที่ได้กระท าในการปฏิบัติหน้าทีจ่ะต้องไม่มีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความและถ้าผู้เสียหายได้ฟูอง
เจ้าหน้าที่ต่อศาลก่อนแล้ว ให้พนักงานอัยการแถลงต่อศาลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสพ้นจากการเป็นคู่ความ  
ในคดีและให้ช่วยเหลือทางคดีแก่เจ้าหน้าที่ในระหว่างนั้นด้วย 90 

อนึ่ง ส าหรับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิด เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  
ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้ จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 91 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
88 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๒๕/๒๕๕๐ 
89 ข้อ 36 ถ้าผู้แต่งตั้งเห็นว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่  หรือเมื่อได้ฟ๎งความเห็น 
ของคณะกรรมการ หรือได้รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแล้ว เห็นว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้
กระท าในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย 
90 ข้อ 37 ถ้าผลการพิจารณาของผู้แต่งตั้งยุติเป็นที่สุดว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่ได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่จะต้อง
ไม่มีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดี แต่ถ้าผู้เสียหายได้ฟูองเจ้าหน้าที่ต่อศาลก่อนแล้วหรือมีการเรียกเจ้าหน้าที่  
เข้ามาเป็นคู่ความในคดีก่อนแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งแจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานอัยการเพื่อแถลงต่อศาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโอกาส
พ้นจากการเป็นคู่ความในคดี และขอให้พนักงานอัยการช่วยเหลือทางคดีแก่เจ้าหน้าท่ีในระหว่างนั้นด้วย 
91 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๗/ว ๒๐๕ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
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บทที่ 4 
การด าเนินการและท าส านวน 

สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 

เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานรัฐ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐนั้นพิจารณาเห็นว่ามีเหตุ  
อันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐนั้น ตามข้อ 8 ของ ระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐดังกล่าว แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยไม่ชักช้า 
เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ ในบทนี้จึงจะ
กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และการด าเนินการร่วมทั้งการท าส านวน
ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  

 
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  

หัวหน้าหน่วยงานรัฐต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ด้วยความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ 

- ผู้สั่งตั้งมีอ านาจแต่งตั้งตามกฎหมาย 
- อ้างกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
- ตั้งกรรมการไม่เกินจ านวนที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด (5 คน) 
- ไม่แต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียเป็นกรรมการ 
- กรณีมีความเสียหายเกิดแก่หลายหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่หลายสังกัดกระท าให้เกิด

ความเสียหาย ฯลฯ ต้องแต่งตั้งกรรมการร่วม 

ในกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
หรือเกี่ยวข้องการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในเรื่องนั้นย่อมขัดต่อบทบัญญัติ มาตรา 13 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12/1 ก าหนดว่า 
ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกระท าให้เกิดความเสียหายหรือมีส่วนกระท าให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแดหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
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ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต้องรายงานและเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลเพื่อเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ  

 
4.2 การด าเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ได้รับทราบค าสั่งและส านวน 
การสอบสวนแล้ว คณะกรรมการฯ จะต้องด าเนินการสอบสวน ดังนี้ 

4.2.1 ประชุมก าหนดแนวทางการสอบสวนและปฏิทินระยะเวลาการพิจารณา 
เมื่อประธานกรรมการไดรับทราบค าสั่งแต่งตั้งและมารับส านวนการสอบสวนแล้ว 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบว่าตามค าสั่งแต่งตั้งได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนว่าต้องด าเนินการอย่างไร 
ตามกฎหมายหรือระเบียบใดและมีระยะเวลาด าเนินการสอบสวนเท่าใดให้ประธานกรรมการแจ้งก าหนดวันนัดประชุม
ครั้งแรกโดยท าเป็นหนังสือหรือวาจาแจ้งให้กรรมการทราบ เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการสอบสวน 
ว่าจะด าเนินการอย่างไร  

ด้วยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด อาจประกอบด้วย 
กรรมการที่มาจากหลายส่วนงาน หรือเกือบทั้งหมดอาจมาจากส่วนงานเดียวกัน เพ่ือให้กรรมการสามารถ 
แสดงความคิดเห็นไดอย่างเต็มที่ในเบื้องต้นประธานกรรมการจะให้กรรมการท าความรูจักกันแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกนัแล้วจึงก าหนดแนวทางการสอบข้อเท็จจริง 

ในการประชุมครั้งแรกประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม โดยอธิบายสาเหตุ 
ที่ต้องนัดประชุมดังกล่าวพรอมแนะน าตัวกรรมการ หรือให้กรรมการแต่ละท่านแนะน าตัวเองพรอมต้นสังกัด 
จากนั้นประธานกรรมการจะถามที่ประชุมว่าไดรับค าสั่งแต่งตั้งและเอกสารครบถ้วนหรือไม กรรมการแต่ละท่าน 
มีความเห็นเกี่ยวกับเอกสารที่ไดรับว่ามีครบถ้วนเพียงพอส าหรับการก าหนด ประเด็นที่จะพิจารณาหรือไม่ 
เมื่อกรรมการทุกท่านไดตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการวางแนวทางการสอบข้อเท็จจริง 
ในทางปฏิบัติประธานกรรมการจะเป็นผู้วางแนวทางหรืออาจมอบหมายให้กรรมการที่มีประสบการณ์ 
สอบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเป็นผู้วางแนวทางให้ว่าจะสอบข้อเท็จจริงตามประเภทส านวนใด ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๗/ว.๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ 

ในการประชุมคณะกรรมการ ตามนัยข้อ ๑๓ 92 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ก าหนดว่า ต้องมีกรรมการมาประชุมไมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยู่ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน และมติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วย 
กับมติที่ประชุมอาจท าความเห็นแย้งมติที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้  

                                                           
92 ข้อ 13 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น  
องค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ  
คนใดคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมอาจท าความเห็นแย้งมติที่ประชุมรวมไว้  
ในความเห็นของคณะกรรมการได้ 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๕๓ 

 

ส าหรับรายงานการประชุมตามกฎหมายมิได้ก าหนดรูปแบบของรายงานการประชุมไว้
คณะกรรมการจะท าเป็นรายงานการประชุมเป็นหนังสือไว้ด้วยก็ได้ แต่ในกรณีที่มีความเห็นแย้งสมควรที่จะ
จัดท ารายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

การท าหน้าที่ของกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้ง หากกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือเก่ียวข้องกับเรื่องที่ตนท าหน้าที่พิจารณาทางปกครองในเรื่องแล้ว กรรมการผู้นั้นจะต้องหยุดการพิจารณา
ทางปกครองไว้ก่อนและแจ้งให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทราบ เพ่ือจะได้พิจารณา
ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่ งได้บัญญัติไว้ตามนัยมาตรา 15 และมาตรา 16  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ เพ่ือให้การพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและไม่ต้องถูกคัดค้านในภายหลัง 93 

4.2.2 เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้การและให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การรวบรวมพยานหลักฐานนั้น คณะกรรมการจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด ซึ่งในการรวบรวมหลักฐานนั้นคณะกรรมการจ าเป็นจะต้องจัดท าหนังสือเชิญ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสอบถามค าให้การ รวมทั้งสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 
ซึ่งในการออกหนังสือเชิญหรือสอบถามนั้น ประธานคณะกรรมหรือเลขานุการสามารถกระท าได้โดยล าพัง 
โดยการก าหนดเลขลักษณะพิเศษ และเป็นเอกสารชั้นความลับ 

4.2.3 แจ้งสิทธิก่อนด าเนินการสอบสวนและให้โอกาสเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายชี้แจง 
ในการสอบสวนก่อนที่จะด าเนินการสอบสวน คณะกรรมการจะต้องแจ้งสิทธิ 

แก่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบว่า ผู้ให้การมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน 
อย่างเพียงพอและเป็นธรรม รวมทั้งการให้ถ้อยค าตามบันทึกการสอบสวนได้ และบันทึกการสอบสวนดังกล่าว
อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ พร้อมทั้งบันทึกข้อความดังกล่าวท้ายค าให้การของผู้ให้ถ้อยค าดังกล่าว 
ตามแบบ สล.๑  

ตามข้อ 15 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ได้ก าหนดว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน
อย่างเพียงพอและเป็นธรรม จึงถือได้ว่าระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์  
ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจึงต้องปฏิบัติ 
ตามข้อ 15 ของระเบียบดังกล่าว  

การสอบสวนเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าละเมิด ก่อนด าเนินการ
สอบสวนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดควรแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องที่จะท าการสอบสวน  
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ และให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
อย่างเพียงพอและเป็นธรรมตามนัยข้อ 15 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

                                                           
93 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว. 217 ลงวันที่ 16  มิถุนายน  2551 เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ข้อ ๒  



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๕๔ 

 

เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้การพิจารณาทางปกครอง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีความเป็นกลางและเป็นธรรม 94 

4.2.4 การจัดท าบันทึกการสอบสวน 
ให้ใช้แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) ส าหรับบันทึกการให้ถ้อยค าของเจ้าหน้าที่หรือ

ผู้เกี่ยวข้อง โดยก่อนด าเนินการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิดมีหน้าที่ 
ต้องแจ้งสิทธิให้บุคคลผู้จะให้ถ้อยค าทราบ ดังนี้ 

1) ผู้ให้ถ้อยค ามีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ
และเป็นธรรม 

2) ค าถามที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะถาม
ต่อไปนี้ ผู้ให้ถ้อยค าจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ ถ้าค าถามใดไม่ตอบขอให้ให้เหตุผลสั้นๆ เพ่ือคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะได้บันทึกไว้ รวมทั้งการให้ถ้อยค าตามบันทึกการสอบสวนฉบับนี้อาจใช้
เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ 

3) คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมิได้ท าหรือจัดให้ท า
การใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญหรือให้สัญญาเพ่ือจูงใจให้ผู้ให้ถ้อยค าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ 

ส าหรับค าถามอ่ืนๆ ให้ใช้แนวทางหัวข้อการสอบสวนที่ก าหนดตามประเภทส านวน
การสอบสวน (ส.1-5) หรือค าถามอ่ืนๆ ตามคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
จะเห็นสมควร และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 95 

4.2.5 รวบรวมเอกสาร และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องท้ังหมด 
การรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

โดยตามนัยข้อ ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ก าหนดว่า
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระท าละเมิด โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รับฟ๎งพยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบเอกสาร 
วัตถุ หรือสถานที่ 

พยานหลักฐาน คือ สิ่งที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวอ้าง การกล่าวอ้าง
พยานหลักฐานใดๆ ในการด าเนินคดีมักเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดๆ ซึ่งคู่กรณีกล่าวอ้างเพ่ือสนับสนุน  
ข้อกล่าวหาหรือโต้แย้งข้อกล่าวหาก็ได้ ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างนั้นอาจตรงกันบ้าง ขัดแย้งกันบ้าง ซึ่งในการด าเนินการ
สอบสวน พยานหลักฐานถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพิจารณาว่าผู้ใดควรต้องรับผิดทางละเมิด เนื่องจาก
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาและชั่งน้ าหนักความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานที่ได้รับมาเพ่ือประกอบการให้เหตุผล
ในการท ารายงานการสอบสวน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องค านึงถึงการได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่จะต้องเป็น
การได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย 

 

                                                           
94 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0410.2/ว. 217 ลงวันท่ี 16  มิถุนายน  2551 เรื่อง การสอบข้อเทจ็จริงความรบัผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ข้อ ๒ 
95 กระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.7/ว. 56 ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดตามประเภทส านวนการสอบสวน 
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4.2.5.1 ประเภทของพยาน  
พยานหลักฐานที่น ามาใช้ในในการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับ 

เรื่องที่กล่าวหาในการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนนั้น มีหลายประเภทซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 
ตามวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ โดยอาจจ าแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้ 

1. การจ าแนกพยานหลักฐานตามสภาพของพยานหลักฐานการจ าแนก
พยานหลักฐานในกลุ่มนี้เป็นการจ าแนกตามการน าสืบในการพิจารณาของศาล โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1.1 พยานเอกสาร คือ ข้อความใดๆ ในเอกสารที่มีการกล่าวอ้างความหมาย 
ของข้อความที่อยู่ในเอกสารนั้นเป็นพยาน  

1.2 พยานบุคคล คือ บุคคลใดๆ ที่เบิกความถึงข้อเท็จจริงได้ประสบพบเห็น 
หรือรับทราบมา 

1.3 วัตถุพยาน คือ วัตถุสิ่งของที่คู่กรณีกล่าวอ้างเป็นพยาน ทั้งนี้ รวมไปถึง
สถานที่ซึ่งมีการกล่าวอ้างให้ตรวจสอบด้วย  

1.4 พยานผู้เชี่ยวชาญ คือ บุคคลซึ่งมีเป็นผู้ความรู้ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ 
หรือกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง และมาเบิกความโดยการให้ความเห็น 

อนึ่ง บางต าราได้จัดประเภทพยานผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นพยานบุคคลประเภทหนึ่ง 
จึงจ าแนกพยานหลักฐานไว้เพียง 3 ประเภทข้างต้นเท่านั้น  

2. การจ าแนกพยานหลักฐานตามการเปรียบเทียบพยานหลักฐาน  การจ าแนก
พยานหลักฐานในกลุ่มนี้เป็นการจ าแนกพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงเดียวกันตามหลักกฎหมายอังกฤษ
ที่วางหลักว่าจะต้องน าพยานหลักฐานที่ดีที่สุดมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยแบ่งพยานหลักฐานอกเป็น  
2 ประเภท ได้แก่  

1.1 พยานชั้นหนึ่ง คือ พยานหลักฐานชิ้นที่ดีที่สุดในบรรดาพยานหลักฐานทั้งหมด
ที่มุ่งพิสูจน์ 

1.2 พยานชั้นสอง คือ พยานหลักฐานในล าดับรองลงมา 
ในการรับฟ๎งพยานหลักฐานของศาลนั้นยอมรับหลักการน าพยานหลักฐานที่ดีที่สุด 

มาพิจารณาเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน โดยศาลจะไม่ยอมรับฟ๎งพยานชั้นสองหากมีพยานชั้นหนึ่ง 
พยานชั้นสองจะรับฟ๎งได้ก็ต่อเมื่อไม่มีพยานชั้นหนึ่งหรือไม่สามารถน าพยานชั้นหนึ่งมาพิจารณาได้ เช่น กรณี  
ที่มีการกล่าวอ้างว่า นาย ก. มาเบิกความว่าตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดผืนหนึ่ง โฉนดที่ดิน  
ย่อมเป็นพยานหลักฐานชั้นหนึ่ง เนื่องจากเป็นเอกสารทางราชการที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าการกล่าวอ้างของ
พยานบุคคล หากในโฉนดที่ดินไม่ได้ปรากฏชื่อ นาย ก. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ก็ต้องรับฟ๎งว่าที่ดินผืนนั้นไม่ได้
เป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ก. ตามที่กล่าวอ้าง แต่ในกรณีที่ไม่มีโฉนดที่ดินหรือโฉนดที่ดินสูญหาย หรือถูกท าลาย 
มาสามารถน าพิจารณามาได้ มีแต่เพียงค าบอกเล่าของนาย ก. เป็นพยานหลักฐานเพียงอย่างเดียว ดังนี้จึงจะ
รับฟ๎งค ากล่าวอ้างของนาย ก. เป็นพยานหลักฐานได้ เป็นต้น 

3.การจ าแนกพยานหลักฐานตามความใกล้ชิดของข้อเท็จจริงที่ มุ่งพิสูจน์ 
กับประเด็นพิพาทแห่งคดี ในกรณีที่มีประเด็นพิพาทแห่งคดีว่าเกิดข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นจริงหรือไม่ 
โดยจ าแนกพยานหลักฐานได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
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1.1 พยานโดยตรง (Direct Evidence) คือ พยานหลักฐานที่ มุ่งพิสูจน์
ข้อเท็จจริงหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเท็จจริงที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรง  

1.2 พยานแวดล้อม (Circumstantial Evidence) คือ พยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์
ข้อเท็จจริงซึ่งมิได้เป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรง แต่พิสูจน์ข้อเท็จจริงอ่ืนที่พิสูจน์ได้ว่าข้อเท็จจริงซึ่งเป็น 
ข้อพิพาทแห่งคดีนั้นน่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  

การจ าแนกพยานหลักฐานในลักษณะนี้ หากน ามาพิจารณาในแง่ของความน่าเชื่อถือ
ของพยานหลักฐาน พยานโดยตรงย่อมจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าพยานแวดล้อม  เช่น มีการกล่าวหาว่า 
“นาย ก. ว่าท าร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ” พยานโดยตรงที่อาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง ได้แก่ บุคคลที่เห็น
เหตุการณ์นั้นโดยตรง หรือภาพบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น แต่หากไม่มีพยานโดยตรงดังกล่าว  
ก็ต้องอาศัยพยานแวดล้อม ซึ่งอาจจะไม่ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นโดยตรง เช่น ร่องรอยการบาดเจ็บจากการถูก
ท าร้าย หรือเพ่ือนร่วมงานอาจให้การว่านาย ก. มีเคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ได้รับบาดเจ็บมาก่อน ซึ่งท าให้เชื่อ
ได้ว่าผู้บาดเจ็บน่าจะถูกนาย ก. ท าร้ายจริง เป็นต้น 

4. การจ าแนกพยานหลักฐานตามความใกล้ชิดของพยานหลักฐานกับข้อเท็จจริง 
ที่มุ่งพิสูจน์  

การจ าแนกพยานในกลุ่มนี้ มุ่งเน้นไปที่การจ าแนกพยานบุคคลโดยพิจารณาถึง 
ความใกล้ชิดกับข้อเท็จจริงว่าพยานบุคคลผู้มาเบิกความนั้นได้ประสบพบหรือรับทราบข้อเท็จจริงที่เบิกความมา
ด้วยตนเองหรือไม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1.1 ประจักษ์พยาน (Eyewitness) คือ พยานบุคคลที่ได้สัมผัสข้อเท็จจริงที่มา 
เบิกความด้วยตนเอง  

1.2 พยานบอกเล่า (Hearsay) คือ พยานบุคคลที่มิได้สัมผัสข้อเท็จจริงที่มา 
เบิกความด้วยตนเอง แต่รับทราบมาจากการบอกเล่าของบุคคลอ่ืน หรือจากบันทึกที่ผู้อื่นท าไว้  

การจ าแนกพยานบุคคลทั้ ง  2 ประเภทนี้มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือเปรียบเทียบ 
ความน่าเชื่อถือของพยานบุคคล โดยประจักษ์พยานเป็นพยานที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าพยานบอกเล่า 
เนื่องจากการรับทราบข้อเท็จจริงจากพยานบอกเล่าอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือการบิดเบือนในข้อเท็จจริง
มากกว่าการรับทราบข้อเท็จจริงโดยตรง  

4.2.5.2 การรับพยานหลักฐานเข้าสู่ส านวน 
ในการรับพยานหลักฐานเข้าสู่ส านวนการสอบสวนนั้น คณะกรรมการสอบสวน 

ควรบันทึกแหล่งที่มาของพยานหลักฐานนั้นว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อไหร่ และน าหลักเกณฑ์ 
และวิธีการมาใช้ในการรวบรวมข้อเท็จจริงได้ ดังนี้  

กรณีที่ เป็นพยานเอกสารให้ใช้พยานเอกสารที่เป็นต้นฉบับเป็นพยานหลักฐาน 
ในส านวน แต่ถ้าไม่สามารถน าต้นฉบับนั้นมาได้ก็ให้ใช้ส าเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
รับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้องแทนก็ได้ แต่หากต้นฉบับนั้นสูญหายหรือถูกท าลายหรือโดยเหตุประการอ่ืน
คณะกรรมการสอบสวนจะสืบจากส าเนาหรือพยานบุคคลก็ได้  

กรณีการใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน เช่น การส่ง E-mail, SMS, 
LINE ฯลฯ คณะกรรมการจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจาก
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เอกสารที่ไม่ได้มีการรับรองไว้เป็นหลักฐานนั้น แม้จะรับฟ๎งไว้เป็นข้อเท็จจริงได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่อาจน ามา
เป็นพยานหลักฐานที่จะพิจารณาการกระท าผิดหรือน ามาใช้เป็นเหตุผลประกอบการลงโทษแก่บุคคลได้ 
โดยเฉพาะการให้ถ้อยค าต้องมีการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานโดยผู้ให้ถ้อยและกรรมการผู้ให้ถ้อยค า ดังนั้น 
การลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวจึงเป็นสาระส าคัญในการรับฟ๎งพยานเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องน ามาประกอบการพิจารณาท าความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป  

กรณีที่เป็นพยานบุคคล ให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าเพ่ือชี้แจงหรือให้ถ้อยค าตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่ก าหนด หากบุคคลนั้นไม่มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถ
เรียกบุคคลใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าได้ภายในเวลาอันควร คณะกรรมการอาจตัดพยานโดยไม่สอบสวนบุคคล
ดังกล่าวก็ได้ แต่จะต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวน และในรายงานการสอบสวนด้วย 

นอกจากนี้ ในการรวบรวมพยานหลักฐานใดๆ หากคณะกรรมการเห็นว่าการรอพยาน 
หลักฐานนั้นจะเป็นการล่าช้าหรือไม่ใช่สาระส าคัญในการพิจารณา คณะกรรมการสามารถงดการสอบสวน
หรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่จะต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนและ  
ในรายงานการสอบสวนด้วยเช่นเดียวกัน 

4.2.5.3 การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน 
การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน คือการพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมมาได้ว่า

พยานหลักฐานใดที่สามารถรับฟ๎งได้ และมีความน่าเชื่ อถือเพียงใด เพ่ือให้ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นประเด็น 
ในการสอบสวนนั้นเป็นที่ยุติและสามารถน าข้อเท็จจริงนั้นไปพิจารณาประกอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือท าความเห็นและท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งต่อไป 

การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตายตัว คณะกรรมการ
สามารถอาศัยหลักวิชาการ เช่น หลักจิตวิทยา หลักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ หรือประสบการณ์ในการท างานหรือ
ความรู้เฉพาะตัวของคณะกรรมการมาพิจารณาชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานด้วยก็ได้ 

วิธีการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานที่ง่ายที่สุด คือ  การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน 
ตามประเด็นการสอบสวนที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในการวางแผนการสอบสวน โดยจัดกลุ่ มพยานหลักฐาน
ตามประเด็นที่ก าหนดแล้วพิจารณาชั่งพยานหลักฐานในแต่ละประเด็นว่าพยานหลักฐานชิ้นใดที่มี 
ความน่าเชื่อถือมากน้อยกว่ากัน และควรรับฟ๎งพยานหลักฐานใดเป็นเหตุผลในการพิจารณาท าความเห็น  
ของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานตามสภาพของพยานหลักฐาน 
ดังตอ่ไปนี้ 

1) การชั่งน้ าหนักพยานเอกสาร พยานเอกสารที่จะน ามาชั่งน้ าหนักได้ต้องผ่าน
หลักเกณฑ์ของการรับฟ๎งพยานเอกสารมาก่อน กล่าวคือ จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ ในกรณีที่ไม่มีเอกสาร
ต้นฉบับหรือไม่สามารถน าเอกสารต้นฉบับนั้นมาได้เพราะต้นฉบับถูกท าลายหรือสูญหายไปจึงจะน าส าเนา
เอกสารที่มีการรับรองความถูกต้องนั้นมารับฟ๎งเป็นพยานเอกสารได้ การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานนั้นไม่ได้  
มีหลักเกณฑ์ท่ีตายตัวแต่มีแนวทางในการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานของศาลที่อาจน ามาใช้เป็นตัวอย่างในการชั่ง
น้ าหนักพยานเอกสารได้ ดังนี้  
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- เอกสารซึ่งได้ท าขึ้นในราชการหรือเอกสารมหาชน มีน้ าหนักรับฟ๎งได้มากที่สุด 
เนื่องจากเอกสารส่วนราชการมักไม่ได้มีส่วนได้เสียกับคดีจึงมีความเป็นกลางมาก อีกทั้ง เอกสารที่ออก 
โดยราชการจะต้องได้รับการตรวจสอบตามสายบังคับบัญชาจึงมีความผิดพลาดน้อย 

- เอกสารที่บุคคลท าขึ้นในการงานของเป็นปกติธุระย่อมมีน้ าหนักมาก เพราะไม่มี
เหตุผลใดที่บุคคลนั้นจะเขียนข้อความอันเป็นเท็จ  

- กรณีการเปรียบเทียบน้ าหนักระหว่างพยานเอกสารกับพยานบุคคล พยานเอกสาร 
จะมีน้ าหนักในการรับฟ๎งมากกว่าพยานบุคคล เนื่องจากพยานเอกสารนั้นเป็นการบันทึกข้อความซึ่งเมื่อได้ 
มีการบันทึกเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงแล้ว ข้อเท็จจริงในเอกสารย่อมมีอยู่เสมอไปในขณะที่พยานบุคคลแม้จะมี
ความใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงมากกว่าแต่ในเวลาที่พยานบุคคลมาให้ปากค าระยะเวลาอาจล่วงเลยไป
จนท าให้การจดจ าเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงนั้นคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงได้ อย่างไรก็ดีพยานเอกสารมีจุดด้อย
ตรงที่ไม่สามารถมีขึ้นมาเองได้ต้องมีบุคคลสร้างเอกสารขึ้นมาซึ่งไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าเอกสารที่บุคคลนั้น 
ท าขึ้นมาจะตรงกับความเป็นจริง โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเอกสารนั้นเป็นบันทึกเหตุการณ์ของบุคคลที่ผู้ท าเอกสาร
บันทึกเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบพบมาโดยฝุายเดียวปราศจากผู้อ่ืนรู้เห็น ดังนั้น การรับฟ๎งเอกสารที่เป็นบันทึก
เหตุการณ์เช่นนี้ หากไม่มีข้อเท็จจริงอ่ืนๆ หรือมีผู้อ่ืนรู้เห็นที่ข้อเท็จจริงนั้นมาสนับสนุนก็จะท าให้บันทึกนั้น  
มีน้ าหนักในการรับฟ๎งน้อยลงได้เช่นเดียวกัน 

หลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างในการชั่งน้ าหนักพยานเอกสารในชั้นศาล 
ซึ่งคณะกรรมการสามารถน ามาปรับใช้กับการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนได้  
โดยคณะกรรมการมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจเพื่อเปรียบเทียบพยานหลักฐานในส านวนได้อย่างเต็มที่ 

2) การชั่งน้ าหนักพยานบุคคล โดยปกติพยานบุคคลจะมาให้ปากค าเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่ตนเองประสบพบเห็นมาซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (Fact) ที่ผ่านกระบวนการรับรู้และจดจ า
ของบุคคลแล้วน ามาถ่ายทอดให้แก่คณะกรรมการได้ทราบ อย่างไรก็ ดีการรับรู้และจดจ าข้อเท็จจริง ตลอดจน
การถ่ายทอดของบุคคลแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อน้ าหนักของพยานหลักฐานได้ 
ดังนั้น ในการรับฟ๎งและชั่งน้ าหนักพยานบุคคลคณะกรรมการควรค านึงถึงป๎จจัยที่ท าให้พยานบุคคล 
มีความน่าเชื่อถือแตกต่างกันไป  

3) การชั่งน้ าหนักวัตถุพยาน การชั่งน้ าหนักพยานวัตถุขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ 
ผู้พิจารณาในแต่ละกรณี ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัว อย่างไรก็ดีการชั่งน้ าหนักพยานวัตถุควรเป็นไปตามหลัก
ตรรกศาสตร์ หรือตามสามัญส านึก เช่น การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
เครื่องหมายการค้าผู้สอบสวนก็สามารถใช้ดุลพินิจตรวจสอบเองได้ว่าคล้ายกันหรือไม่ 

4.2.6 เสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้ง 
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการมีหน้าที่ต้อง 

น าพยานหลักฐานต่างๆ มาพิจารณาวินิจฉัย เพ่ือเสนอผู้แต่งตั้งว่าเรื่องที่ด าเนินการสอบสวนมีข้อเท็จจริง ดังนี้ 
๑) กรณีดังกล่าวมีพยานหลักฐานใดบ้าง และจากพยานหลักฐานดังกล่าวสามารถ

สรุปข้อเท็จจริงว่าความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดเกิดจากสาเหตุใด 
๒) ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนเท่าใด ในกรณีที่ทรัพย์สินมีค่าเสื่อมราคา ก็จะต้อง

น าค่าเสื่อมราคาหักออกจากค่าเสียหายด้วย การค านวณค่าเสื่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อม
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ราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0507.2/ว.81 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2545  

๓) ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการด าเนินงาน
ส่วนรวมมีหรือไม่ และจะต้องน ามาหักออกจากค่าเสียหายด้วย (ถ้ามี) 

๔) ผู้ที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคือผู้ใด และจะต้องชดใช้เป็นจ านวน
เท่าใด โดยค านึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรม ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าเจ้าหน้าที่
ได้กระท าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คณะกรรมการจะต้องพิจารณาด้วยว่าจะให้รับผิด
ชดใช้เท่าใด ในกรณีที่การกระท าละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน จะให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดเป็นจ านวน
เท่าใด โดยคณะกรรมการจะน าเอาหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้ในกรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดไม่ได้  ทั้งนี้ 
การก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  
กค 0406.2/ว.66 ลงวันที่ 25 กันยายน ๒๕๕0 

4.2.7 ขอขยายเวลาหากการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด 

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ 
แต่โดยทั่วไปผู้แต่งตั้งคณะกรรมการมักจะก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ไม่เกิน 60 วัน เมื่อครบก าหนด 60 วัน 
การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการก็สามารถขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่อผู้แต่งตั้งออกไปได้อีก
ไม่เกินครั้งละ 30 วัน 

อย่างไรก็ตามกรมศุลกากร ได้มีบันทึกข้อความ ที่ กค ๐๕๑๖/ว ๓๙๒ ลงวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ก าหนดมาตรการเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตามค าสั่งกรมศุลกากร โดยก าหนดว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ต้องด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดในค าสั่งแต่งตั้งซึ่งโดยปกติจะให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน หากคณะกรรมการไม่อาจด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้เสนอ
ขอขยายระยะเวลาได้อีก ๓๐ วัน โดยให้แจ้งรายละเอียดว่าที่ผ่านมาได้ด าเนินการสอบสวนอย่างไร และ 
มีแผนงานในการใช้เวลาเพ่ือด าเนินการอีกเท่าใด ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะขยายระยะเวลาให้รวมแล้วไม่เกิน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบค าสั่ง เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หรือมีเอกสาร
จ านวนมาก หรือต้องสอบสวนบุคคลหลายราย หรือเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน กรมศุลกากรอาจพิจารณาขยาย
ระยะเวลาให้อีกเป็นกรณีพิเศษแต่คณะกรรมการต้องจัดท าแผนการสอบสวนเสนอพร้อมค าขอยายระยะเวลา 
และจะต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบค าสั่ง  

หากคณะกรรมการไม่อาจด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา
ตามที่ก าหนดดังกล่าว กรมศุลกากรจะมีค าสั่งให้คณะกรรมการยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติจนกว่า 
จะด าเนินการสืบสวน/สอบสวนให้แล้วเสร็จ และอาจถือเป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็น  
ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 82(2) หรือฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโ ยชน์ของทางราชการ 
ตามมาตรา 82(3) หรือฐานไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ โดยละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรา 82(5) 
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แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ กรมศุลกากรอาจพิจารณาด าเนินการ  
ทางวินัยตามควรแก่กรณ ี

อนึ่ง คณะกรรมการจะต้องด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในอายุความ 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอายุความ ซึ่งได้อธิบายโดยละเอียดแล้ว
ในบทที่ 2 ซึ่งหากมิได้ด าเนินให้แล้วเสร็จเป็นเหตุให้ขาดอายุความคณะกรรมการอาจต้องรับผิดชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทน 

4.2.8 การรายงานการสอบสวน 
เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนแล้วเสร็จให้รายงานการสอบสวนตามแบบรายงาน 

ผลการสอบสวน (สล.2) โดยในการจัดท ารายงานการสอบสวนให้คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการสอบสวน
ตามแนวทางการรายงานที่ก าหนดในแบบรายงานการสอบสวน (สล. 2) โดยควรจะมีรายละเอียดการสอบสวน
สอดคล้องกับแนวทางหัวข้อการสอบสวนที่ก าหนดตามประเภทส านวนการสอบสวน (ส.1 -ส.5) ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0406.7/ว.56 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการสอบข้อเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิดตามประเภทส านวนการสอบสวน หรือข้อเท็จจริงหรือข้อมูลรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะเห็นสมควรและสมควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

4.2.9 การพิจารณาให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน   
หากคณะกรรมการได้พิจารณาจากการสอบสวนแล้วเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การพิจารณาก าหนดค่าสินไหมทดแทนต้องพิจารณาตามหลักการรับผิด ดังนี้ 
4.2.9.1 พิจารณาจากระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรม 
ตามมาตรา 8 วรรคสอง สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะมีเพียงใดให้ค านึงถึง

ระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนของ
ความเสียหายก็ได้ ซึ่งระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งละเมิด 
หมายถึง สภาพสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ที่ท าให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย   

-ไม่มีหน้าที่โดยตรง ค าพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๔๗/๒๕๕๐ นักการภารโรง
อยู่เวรยามเฝูาอาคาร แต่ไม่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการดังเช่นวิญํูชนพึงกระท า จนเป็นเหตุให้คนร้าย
ลักเอาทรัพย์สินของทางราชการไป ถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่นักการภารโรงมิได้
มีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัย และหน่วยงานของรัฐมิได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่โดยตรงในการรักษา
ความปลอดภัย ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรม จึงให้รับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ จึงเป็นการเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย  

-ไม่ได้จงใจหรือมีส่วนร่วมทุจริต ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.456/2550 
ผู้ฟูองคดีปล่อยปละละเลยไม่ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และมิได้
ขอเช็คจากเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ เป็นเหตุให้นาย ณ. ทุจริตยักยอกเงินของทางราชการ เป็นการกระท า 
โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ผู้ฟูองคดีไม่ได้ร่วมทุจริต ประกอบกับผู้ใต้บังคับบัญชาใช้วิธีการอันแยบ
ยลไตร่ตรองวางแผนอย่างเป็นระบบยากแก่การตรวจสอบ ดังนั้น จึงควรหักส่วนแห่งความรับผิดของเจ้าหน้าที่ 
โดยค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ลงร้อยละ ๓๐  
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ของค่าเสียหายทั้งหมด และเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าขณะเกิดเหตุปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในสังกัดของผู้ถูกฟูองคดี มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานเฉพาะอย่าง เป็นเหตุให้ขาดการตรวจสอบ  
ซึ่งกันและกัน และกฎระเบียบของหน่วยงานซึ่งมีเป็นจ านวนมาก และต้องปฏิบัติในระยะเวลาอันจ ากัด อีกทั้ง
ในช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่มีปริมาณงานมากกว่าปกติหลายเท่าตัว ท าให้ผู้ฟูองคดีตัดทอนขั้นตอนบางส่วน 
จึงเห็นควรหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวมออกอีกร้อยละ ๕๐ 
ของค่าเสียหายทั้งหมด คงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ฟูองคดีต้องรับผิดชดใช้อีกร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด 

- เกิดจากความไม่รู้เข้าใจและมิได้เสียหายอย่างสิ้นเชิง ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่  อ.9๓๐/2558 แม้ผู้ ฟูองคดีที่  ๑ ถึงผู้ ฟูองคดีที่  ๓ และนาย ส.  จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าวมิได้เกิดจากความจงใจ แต่เชื่อได้ว่าเกิดจากความไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการ 
ตามระเบียบดังกล่าว และที่ดินดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์เป็นส านักงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เพ่ือให้บริการ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมิได้เสียไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น เมื่อค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและ
ความเป็นธรรมแล้วเห็นว่า ผู้ ฟูองคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟูองคดีที่ ๓ และนาย ส. สมควรรับผิดเพียงร้อยละ ๕๐ 
ของความเสียหาย 

- มีพฤติการณ์พยายามแก้ไขเยียวยา  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.186/2557 เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งการกระท าละเมิดของผู้ฟูองคดีทั้งสองประกอบกับการที่ผู้ฟูองคดี
ทั้งสองได้พยายามเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยได้ขอให้ผู้ขายชดใช้ความเสียหายเป็นเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
กับเงินคืนแก่ทางราชการ จึงเห็นได้ว่าผู้ฟูองคดีท้ังสองไม่สมควรต้องรับผิดเต็มจ านวนของความเสียหาย ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจ านวนเวชภัณฑ์และเงินที่ทางราชการได้รับรวมแล้วเป็นมูลค่าเกินกว่ามูลค่าของความเสียหาย และ
ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้วเห็นว่า ผู้ฟูองคดีทั้งสองควรรับผิด
ร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.259/2553 เมื่อพิจารณาประกอบกับ
พฤติการณ์ของผู้ฟูองคดีที่ได้ด าเนินการแก้ไขความเสียหายในระดับหนึ่ง โดยได้แจ้งให้ช่างมาท าการแก้ไข 
จนสามารถซ่อมแซมได้หนึ่งเครื่อง ท าให้อุณหภูมิในโรงเรือนอยู่ในระดับ ๓๐ องศาเซนติเกรด และได้คอย
ตรวจสอบอุณหภูมิในโรงเรือนจนถึงเวลา ๒๓ นาฬิกา ทราบว่าอุณหภูมิลดลงเป็น ๒๖ องศาเซนติเกรด จึงได้แจ้ง
ช่างท าการแก้ไข สมควรลดค่าเสียหายให้ร้อยละ ๓๐ และเมื่อพิจารณาจากความบกพร่องของหน่วยงานและ
ระบบการด าเนินงานส่วนรวมที่ไม่ได้จัดเตรียมเครื่องท าความร้อนส ารองไว้ ทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าจังหวัด
นครราชสีมาอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครที่มีอุปกรณ์เครื่องท าความร้อนดังกล่าวและการควบคุมอุณหภูมิ
ของเครื่องท าความร้อนนั้นถือเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมากในการเลี้ยงลูกไก่ให้เจริญเติบโต 
จึงสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวอีกร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่เหลือ 

4.2.9.2 พิจารณาถึงความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือ 
ระบบการด าเนินงานส่วนรวม 

ตามมาตรา 8 วรรคสาม สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ค านึงถึงความผิด
หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม เช่น เจ้าหน้าที่น ารถยนต์ของ 
ทางราชการไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนรถยนต์ของบุคคลภายนอกเนื่องจากระบบเบรกของ  
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รถราชการไม่ท างานอันสืบเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้จัดให้มีการบ ารุงรักษา
รถยนต์คันดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติหรือในกรณีระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
บกพร่องท าให้ได้คนที่ ไม่มีคุณภาพเข้ามารับราชการหรือระบบการฝึกงานของหน่วยงานบกพร่อง 
โดยส่งเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ไปปฏิบัติงานในขณะที่ยังมิได้จัดให้มีการฝึกงานอย่างเพียงพอให้ปฏิบัติงานได้ 
ในระดับหนึ่งหรือระบบการจัดเก็บสารเคมีของหน่วยงานบกพร่องโดยมิได้แยกประเภทให้ชัดเจน วางปะปนกัน
ท าให้มีการหยิบวัตถุเคมีอันตรายไปใช้งานผิดประเภท เป็นต้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องหักส่วนแห่งความรับผิด
และความบกพร่องดังกล่าวออกด้วยการพิจารณาว่าการละเมิดเกิดจากส่วนใดมากกว่ากัน และควรก าหนด
สัดส่วนต่อกันเท่าใด 

หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ
หน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม เมื่อได้หักส่วนความรับผิดดังกล่าวออกจากค่ าสินไหม
ทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องชดใช้แล้ว ค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
หรือระบบการด าเนินงานส่วนรวมดังกล่าวถือเป็นความรับผิดของหน่วยงานของรัฐตามนัยมาตรา 8 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  

- ไม่ได้วางระเบียบหรือวิธีการควบคุมดูแลและค าสั่งไม่ชัดเจน  ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๐/255๕ ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงาน 
ผู้ถูกฟูองคดีด้วยที่ไม่ได้ก าหนดวิธีการในการควบคุมดูแลทรัพย์รับจ าน าที่มีค่าอย่างดีพอ โดยส านักงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน จ.ส.ท.) ไม่ได้ออกระเบียบ
หลักเกณฑ์ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาของทุกครั้ งที่มีการเข้า – ออก 
ห้องสตรองรูม โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสตรองรูมชั้นในซึ่งเป็นห้องนิรภัยที่ใช้เก็บของที่มีมูลค่าสูง อีกทั้ง เมื่อมี 
การสุ่มตรวจโดยผู้ตรวจการภาคก็ไม่พบการทุจริตดังกล่าว เห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออก 
ในอัตราส่วนร้อยละ ๕๐ 

- ไม่จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ส ารอง ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.259/2553 เมือ่พิจารณาจากความบกพร่องของหน่วยงานและระบบการด าเนินงานส่วนรวมที่ไม่ได้จัดเตรียม
เครื่องท าความร้อนส ารองไว้ ทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าจังหวัดนครราชสีมาอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครที่มี
อุปกรณ์เครื่องท าความร้อนดังกล่าวและการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องท าความร้อนนั้นถือเป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญมากในการเลี้ยงลูกไก่ให้เจริญเติบโตได้ จึงสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวอีกร้อยละ ๕๐ ของ 
ความเสียหายที่เหลือ 

- จ านวนคนไม่สัมพันธ์กับงาน, ต้องท าในระยะเวลาที่เร่งรัด  ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.689/2558 ในช่วงระยะเวลาเกิดเหตุพิพาท เป็นช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม 
การส่งออก ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดจากการส่งออกมีปริมาณมาก ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นความบกพร่องของระบบการด าเนินงานของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ไม่ได้ 
มีการแก้ไขป๎ญหาจนกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจึงมาจากความบกพร่องของ
ระบบการด าเนินงานส่วนรวมของผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ เห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกในอัตราส่วน
ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนความเสียหายที่เกิดขึ้น และเม่ือพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนพฤติการณ์
และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้วเห็นว่าต าแหน่งนายตรวจศุลกากรมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจและควบคุม
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๖๓ 

 

การบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์โดยตรง จึงควรรับผิดมากกว่าศุลการักษ์ ผู้ฟูองคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ศุลการักษ์จึงควรรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายหลังจากหักส่วน 
แห่งความรับผิดของระบบการด าเนินงานส่วนรวมของผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๑ ออกแล้ว 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.456/2550 เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า
ขณะเกิดเหตุปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดของผู้ถูกฟูองคดี มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
เฉพาะอย่าง เป็นเหตุให้ขาดการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และกฎระเบียบของหน่วยงานซึ่งมีเป็นจ านวนมาก 
และต้องปฏิบัติในระยะเวลาอันจ ากัด อีกทั้งในช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่มีปริมาณงานมากกว่าปกติ
หลายเท่าตัว ท าให้ผู้ฟูองคดีตัดทอนขั้นตอนบางส่วน จึงเห็นควรหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
หรือระบบการด าเนินงานส่วนรวมออกอีกร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด คงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ฟูองคดี
ต้องรับผิดชดใช้อีกร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด 

- แต่งตั้งบุคคลไม่เหมาะสมกับงาน ระบบการตรวจสอบไม่ดี ค าพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.439/2555 ผู้ฟูองคดีเป็นแพทย์บรรจุใหม่ เพ่ิงส าเร็จการศึกษาแพทย์มาเพียง ๑ ปี 
และย้ายมาประจ าที่โรงพยาบาล ป. เพียง ๔ เดือน ประกอบกับก าลังจะไปศึกษาต่อในส านักระบาดวิทยา 
กระทรวงสาธารณสุข ในอีก ๘ เดือนข้างหน้า ทั้งๆ ที่ยังสามารถสรรหาบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของผู้ถูกฟูอง
คดีที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความช านาญงานด้านบริหารมากกว่าผู้ฟูองคดี จึงเป็นการแต่งตั้งบุคคล  
ที่ไม่เหมาะสมกับงานบริหารโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฟูองคดีไม่เคยได้รับการอบรมใดๆ ทั้งในเรื่อง 
การบริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารแต่อย่างใด ประกอบกับ
ผู้ฟูองคดีต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ปุวย นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าพฤติการณ์ของการกระท า
ทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ฟูองคดีจะได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในเดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และการกระท าทุจริตดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ภายหลังจากที่ผู้ฟูองคดีได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕ การที่ผู้ถูกฟูองคดีมาตรวจพบการกระท าทุจริตหลังจากที่ผู้ฟูองคดีพ้นจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ไปประมาณ ๑ ปี ย่อมเป็นความบกพร่องในระบบการตรวจสอบการเงินของโรงพยาบาลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดของผู้ถูกฟูองคดีและระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟูองคดีและระบบ  
การด าเนินงานส่วนรวมในภาครัฐเป็นส่วนมาก เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงสมควรให้หักส่วนแห่งความรับผิด
อันเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงาน ในสังกัดของผู้ถูกฟูองคดีและระบบการด าเนินงานส่วนรวมในภาครัฐ
ออกร้อยละ ๕๐  

4.2.9.3 หากมีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหลายคนต้องก าหนดแบ่งสัดส่วนความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  กค 0406.2/ว 66 ลงวันที่ 
25 กันยายน 2550 ได้ก าหนดแนวทางทางการก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
โดยได้แบ่งตามลักษณะของความเสียหาย และก าหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนตามกลุ่มหรือแต่ละรายเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพิจารณา
ส านวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เช่น กรณีความเสียหายมีสาเหตุจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบ กรณกีารจัดจ้าง/จัดซื้อ ราคาแพง กรณกีารตรวจการจ้าง/ตรวจรับไม่ถูกต้อง กรณีไม่เรียกค่าปรับ
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๖๔ 

 

กรณีส่งมอบงาน/ของล่าช้า กรณีการใช้เงินผิดระเบียบ กรณีความเสียหายมีสาเหตุจากการทุจริตการเงินหรือ
ทรัพย์สิน กรณีความเสียหายมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ ฯลฯ อย่างไรก็ตามก่อนการก าหนดสัดส่วนความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐจะต้องพิจารณาตามมาตรา 8 วรรคสอง วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยการพิจารณาต้องค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่ง 
การกระท าและความเป็นธรรม ในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องใช้สิทธิให้ใช้เต็มจ านวนความเสียหาย  
และค านึงถึงความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวมก็สามารถหัก
ส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกได้ และการก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นเพียง
แนวทางประกอบการพิจารณาเบื้องต้น หากมีข้อเท็จจริงนอกเหนือแนวทางดังกล่าวให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. กรณีมีความเสียหายท านองเดียวกันกับลักษณะความเสียหายดังกล่าว 
ก็ให้น าสัดส่วนดังกล่าวมาเทียบเคียงและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

2. กรณีมีข้อเท็จจริง/กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชาแตกต่างไปจาก
แนวทางดังกล่าวให้ปรับเปลี่ยนสัดส่วนใหม่ตามความเหมาะสม 

3. กรณีมีลักษณะความเสียหายนอกเหนือจากแนวทางดังกล่าวให้ก าหนดสัดส่วน
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แต่ละกรณีได้ตามความเหมาะสม 

 
4.3 การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับรายงานของคณะกรรมการฯ 

๔.3.1 การวินิจฉัยสั่งการของผู้ส่ังแต่งตั้ง 
ในกรณีท่ีผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเห็นว่า ส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังมีข้อบกพร่องในประเด็นใดหรือมีบางประเด็นที่ผู้แต่งตั้งเห็นควรให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนหรือ
สอบสวนเพ่ิมเติมได้และผู้แต่งตั้งต้องก าหนดระยะเวลาที่จะให้คณะกรรมการรายงานผลการสอบสวนเพ่ิมเติม
หรือผลการทบทวนไปให้ด้วย 96 หากมีผู้ต้องรับผิด ผู้แต่งตั้งต้องค านึงถึงอายุความในการเรียกให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการด้วย เช่น อายุความ 1 ปี 2 ปี หรือ 10 ปี เป็นต้น 

ในกรณีท่ีผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเห็นว่า ส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ได้เสนอความเห็น ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เ กี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว 97 หรือเห็นว่า
คณะกรรมการได้ทบทวนความเห็นหรือสอบสวนเพ่ิมเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้แต่งตั้งจะเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ  
ว่าการกระท าละเมิดท่ีเกิดข้ึนมีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าใด โดยใช้หลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 5 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ใดจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและจะต้องชดใช้เป็นจ านวน
เท่าใด 

                                                           
96 ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง ถ้าผู้แต่งตั้งขอให้ทบทวนหรือสอบสวน
เพิ่มเติม ให้คณะกรรมการรีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู้แต่งตั้งก าหนด 
97 ข้อ ๑๖ วรรคสอง ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัดและต้องมีพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนประกอบด้วย 
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ในการวินิจฉัยสั่งการ ผู้แต่งตั้งมีอ านาจวินิจฉัยได้โดยไม่จ าต้องผูกมัดอยู่กับความเห็น
ของคณะกรรมการโดยมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนได้ 98 เช่น อาจจะมีความเห็นให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดมากขึ้น
หรือน้อยลงหรือไม่ต้องรับผิดเลยก็ได้ซึ่งเป็นดุลพินิจของผู้สั่งแต่งตั้งท่ีจะกระท าได้ 

เมื่อผู้สั่ งแต่งตั้ งมีค าวินิจฉัยแล้วยังไม่ต้องแจ้งให้ผู้ เกี่ยวข้อทราบ เนื่องจาก
กระบวนการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จตามข้อ ๑๗ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ก าหนดให้ผู้สั่งแต่งตั้ง 
ส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่วินิจฉัยสั่งการ 99 เว้นแต่กรณีกรณีที่ไม่ต้อง
ส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว.49 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เรื่อง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  

๔.3.2 การส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
เมื่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วได้วินิจฉัยสั่งการ

ว่ามีผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่  และเป็นจ านวนเท่าใด ตามข้อ 17 ของระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ก าหนดว่ายังมิต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แต่ผู้สั่งแต่งตั้งต้องด าเนินการ ดังนี้ 

- ส่งส านวนให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับแต่วันสั่งการ 
- ยกเว้นเป็นส านวนที่ประกาศกระทรวงการคลังประกาศก าหนดว่าไม่ต้องรายงาน 

ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ แต่ต้องรายงานตามแบบท่ีก าหนดทุก 3 เดือน ซึ่งกล่าวไว้ในบทที่ 3 ข้อ 3.9 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

ของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ ว.336 ลงวันที่ 
19 กันยายน 2549 เรื่อง การส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้  

                                                           
98 ข้อ ๑๖ วรรคสาม ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งตั้งหรือรัฐท่ีจะมคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น 
99 ข้อ ๑๗ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าใด แต่ยังมิต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

ให้ผู้แต่งตั้งส่งส านวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ  เว้นแต่เป็นเรื่อง 
ที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้มีอ านาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เห็นสมควรจะ
ให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถ้อยค าเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได้ 

ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้ตระเตรียมเรื่องให้พร้อมส าหรับการออกค าสั่งให้
เจ้าหน้าท่ีช าระค่าสินไหมทดแทน หรือด าเนินการฟูองคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปีนับจากวันท่ีผู้แต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการ 

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้ง
ผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควร และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่
ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน
อายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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1. ตรวจสอบเอกสารประกอบส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ให้ครบถ้วน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หนังสือมอบอ านาจ  
การวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง ค าให้การของผู้ต้องรับผิดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บังคับบัญชา  
ตามสายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

2. Scan เอกสารประกอบการพิจารณา และท าการบันทึกเป็น PDF ไฟล์ (.pdf) 
โดยหากเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือค าให้การของผู้เกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดจะต้อง Scan ส่วนที่
ปรากฏลายมือชื่อของผู้เกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดด้วย 

3. ท าการบันทึกเอกสารที่จัดท าขึ้น เช่น รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ด้วยโปรแกรม Microsoft Word (.doc) 

4. ท าการบันทึกข้อมูลตามข้อ 2 และข้อ 3 ลงแผ่น CD-ROM แล้วจัดส่งพร้อม
รายงานผลการสอบสวนที่ส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ โดยไม่ต้องส่งส านวนเอกสารให้กรมบัญชีกลางอีก 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินการดังกล่าวจะจัดส่งส านวน
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นเอกสารไปพลางก่อนก็ได้ 

 
๔.4 การออกค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

4.4.1 กรณีส่งส านวนให้กระทรวงการคลังพิจารณา 
เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งได้พิจารณาวินิจฉัยสั่งการแล้วและได้ส่งส านวนให้กระทรวงการคลัง

พิจารณา การออกค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น แยกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. กรณีกระทรวงการคลังได้พิจารณาวินิจฉัยเสร็จแล้ว และได้แจ้งผลการพิจารณา

ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งมีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ตามที่
ก าหนดใน ข้อ 18 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งมีความเห็นว่า 
มีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือเห็นว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด เมื่อกระทรวงการคลั งได้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว
จะต้องด าเนินการออกค าสั่งตามความเห็นดังกล่าว ทั้งจ านวนความรับผิดไม่ว่าจะต้องรับผิดเต็มจ านวนหรือ
ได้รับการลดส่วนความรับผิด รวมทั้งการแบ่งสัดส่วนความรับผิดด้วย ส่วนกรณีหากกระทรวงการคลังเห็นว่า 
ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิด หน่วยงานของรัฐไม่ต้องมีค าสั่งและให้ยุติการด าเนินการได้  

2. กรณีหน่วยงานงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดและ 
ได้รายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณา ตามข้อ 17 วรรคห้า ก าหนดว่าถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผล  
การตรวจสอบให้ทราบภายในก าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐสั่งการให้เจ้าหน้าที่รับผิด ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง 
มีค าสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ จากระเบียบดังดังกล่าวเห็นได้ว่าแม้หน่วยงานของรัฐ  
จะได้รายงานผลการพิจารณาให้กระทรวงการคลังแล้ว หน่วยงานของรัฐยังมีหน้าที่ตระเตรียมเรื่ องให้พร้อม
ส าหรับการออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ช าระค่าสินไหมทดแทนหรือด าเนินการฟูองคดีเพ่ือมิให้ขาดอายุความสองปี
นับจากวันที่ผู้แต่งตั้งพิจารณาวินิจฉัย 
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4.4.2 กรณีไม่ต้องส่งส านวนให้กระทรวงการคลังพิจารณา 
กรณีเป็นกรณีที่ตาม ข้อ 17 วรรคสองของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ได้ยกเว้น

กรณีท่ีไม่ต้องส่งส านวนให้กระทรวงการคลังพิจารณา ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีประกาศ เรื่อง ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 ก าหนดกรณีที่ไม่
ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 ข้อ 3.9 ซึ่งกรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐ
สามารถออกค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมได้เลย แต่ต้องแต่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังทราบตามแบบ 
ที่ก าหนดทุก 3 เดือน และกระทรวงการคลังมีอ านาจที่จะตรวจสอบและเรียกส านวนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยได้ 
ซึ่งหากต่อมาภายหลังกระทรวงการคลังได้พิจารณาวินิจเป็นเช่นไร หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตาม 
ค าวินิจฉัยนั้น 

สรุปขั้นตอนการด าเนินการและท าส านวน 
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

เรียกให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้เสียหายชี้แจ้งข้อเท็จจริงและโต้แย้ง
พยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม 

รวบรวมพยานหลักฐาน 
 

คณะกรรมการเสนอความเห็น 
และจัดท ารายงานการสอบสวนตามแบบ สล.2 

ผู้สั่งแต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการวา่มีผู้ต้องรับผิดหรือไม่ เท่าใด  

ประชุมก าหนดแนวทางการสอบสวน 

ส่งส านวนให้กระทรวงการคลัง 
ตรวจสอบพิจารณา  

เว้นแต่ เรื่องที่กระทรวงการคลังมี
ประกาศไม่ต้องส่งรายงานให้

ตรวจสอบ 

กระทรวงการคลังพิจาณาสั่งการ
ภายในอายุความ 2 ป ี

หน่วยงานของรัฐออกค าสั่งตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง 

กระทรวงการคลังไมแ่จ้ง
ผลก่อนสิ้นภายอายุความ 
2 ปี ให้หน่วยงานของรัฐ
ออกค าสั่งให้ชดใช ้

หน่วยงานของรัฐ 
ออกค าสั่งให้ชดใช ้

จัดท ารายงาน 
กระทรวงการคลังทุก 3 เดือน 
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บทที่ ๕  
การอุทธรณ์ค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
การ อุทธ รณ์ ค า สั่ ง เ รี ย ก ให้ เ จ้ าหน้ าที่ ช ด ใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามมาตรา  12 

แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ซึ่งถือเป็นค าสั่งทางปกครองนั้น 
มีความส าคัญต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่เห็นด้วยกับค าสั่งนั้นเพราะเห็นว่า ค าสั่งดังกล่าวที่อาจไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เพราะเห็นว่าการกระท าของตนไม่ได้เป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
หรือเป็นการกระท าที่ต้องรับผิดแต่เห็นว่าจ านวนเงินที่ต้องชดใช้นั้นไม่เป็นธรรม หรือค าสั่งนั้นไม่ถูกต้อง 
ตามขั้นตอนของกฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ค าสั่งนั้นได้โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ 
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซ่ึงอาจแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 

 
5.1 ระยะเวลาการอุทธรณ์ 

เจ้าหน้าที่ผู้ถูกออกค าสั่งให้ต้องรับผิดนั้นจะต้องอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่
ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว ทั้งนี ้ตามนัยมาตรา ๓ 100 ประกอบกับมาตรา 44 101 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ออกค าสั่งตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 โดยไม่ได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ใดภายในระยะเวลาเท่าใดแล้ว ระยะเวลาการอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะขยายออกเป็น
หนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 40 102 
                                                           
100 มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณี 
ที่กฎหมายใดก าหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือ  
มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
101 มาตรา 44 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย
ก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝุายปกครองไว้เป็นการเฉพาะให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้น โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง
ทางปกครองภายในสิบห้าวนันับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 

ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง” 

102 มาตรา ๔๐ ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรือ
ค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 

ในกรณีที่มีการฝุาฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง เริ่มนับใหม่ตั้งแต่
วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยาย  
เป็นหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รับค าสั่งทางปกครอง 
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การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนี้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ได้ออกค าแนะน าของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ 1/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่ งทางปกครองให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐทราบ  
โดยได้ยกตัวอย่างข้อความในการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ว่า 

“ถ้าหากท่านประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งดังกล่าว
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งทางปกครอง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งนี้” 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันภายในก าหนดดังกล่าว เจ้าหน้าที่
สามารถขอขยายได้ตามมาตรา ๖๖ 103 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
โดยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้วินิจฉัยไว้ ดังนี้ 104 

“ระยะเวลาที่ระบุในค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นระยะเวลาอุทธรณ์ค าสั่ง 
ทางปกครองที่มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก าหนดไว้ ระยะเวลาดังกล่าว
จึงเป็นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กรณีจึงต้องพิจารณาว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
มีบทบัญญัติที่ให้อ านาจหน้าที่ขยายระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า 
มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก าหนดว่า ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จ าเป็นอันมิได้เกิดขึ้น 
จากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีค าขอเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและด าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใด  
ที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ โดยต้องยื่นค าขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นสิ้นสุดลง ดังนั้น 
เมื่อระยะเวลาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองเป็นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยหลักการแล้วจึงอาจน า
มาตรา 66 มาใช้บังคับเพ่ือขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดในมาตราดังกล่าว อย่างไรก็ดี
ป๎ญหาว่าหน่วยงานของรัฐจะอาศัยอ านาจตามมาตรา 66 เพ่ือขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตามค าขอของคู่กรณีได้
หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาก่อนว่าการขยายระยะเวลาตามมาตรา 66 มีหลักการและเงื่อนไขอย่างไร 

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นว่า มาตรา 66 เป็นบทบัญญัติที่มีความมุ่งหมาย  
ให้ความยุติธรรมแก่คู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง กล่าวคือ กรณีที่คู่กรณีไม่อาจกระท าการ  
อย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายได้ เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่จ าเป็นท าให้ไม่อาจ
กระท าการนั้นได้ และพฤติการณ์นั้นมิได้เกิดจากความผิดของคู่กรณีเอง เพื่อความเป็นธรรมแก่คู่กรณีเจ้าหน้าที่
อาจขยายระยะเวลาตามค าขอของคู่กรณีได้ แต่การขยายระยะเวลาจะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขสองประการ 
ได้แก่ 

ประการที่หนึ่ง พฤติการณ์ที่ท าให้คู่กรณีไม่อาจกระท าการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ในกฎหมายนั้นจะต้องมิใช่ป๎ญหาข้อขัดข้องทั่วไปที่คู่กรณีอาจประสบได้ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
แต่เป็นพฤติการณ์พิเศษที่ท าให้คู่กรณีไม่อาจกระท าการใดๆ ได้โดยสิ้นเชิง และพฤติการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดจาก
ความผิดของคู่กรณีเอง 
                                                           
103 มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายได้เพราะ 
มีพฤติการณ์ที่จ าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีค าขอเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและด าเนินการ  
ส่วนหน่ึงส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องยื่นค าขอภายในสิบห้าวันนับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง 
104 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 213/2550 
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ประการที่สอง คู่กรณีจะต้องมีค าขอขยายระยะเวลาอย่างช้าที่สุดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาขยายระยะเวลาให้แล้ว คู่กรณีจะต้องกระท าการ
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด 

อย่างไรก็ดี แม้เจ้าหน้าที่จะไม่มีอ านาจรับค าอุทธรณ์ที่จะยื่นเกินระยะเวลาอุทธรณ์ที่กฎหมาย
ก าหนดไว้พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยที่มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่มีอ านาจเพิกถอนค าสั่งทางปกครองได้ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอน
การก าหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายดังกล่าวหรือตามกฎหมายอ่ืนมาแล้วหรือไม่ ซึ่งเป็นอ านาจทั่วไป
ในการตรวจสอบควบคุมภายในฝุายปกครอง ดังนั้น เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่จึงอาจรับ  
ค าอุทธรณ์ที่ยื่นเกินระยะเวลานั้นไว้ในฐานะค าร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาทบทวน
ค าสั่งทางปกครอง ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองก็อาจเพิกถอนค าสั่ง
โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้มาตรา 49 ถึงมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครองฯ” 

 
5.2 ขอบเขตในการอุทธรณ์ 

ในการอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์สามารถยกเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป๎ญหาข้อเท็จจริง ป๎ญหาข้อกฎหมาย 
หรือขั้นตอนตามทีก่ฎหมายบัญญัติไว้ขึ้นโต้แย้งได้ เนื่องจากตามมาตรา 46 105 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ผู้พิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจทบทวนค าสั่งได้  ไม่ว่าจะเป็นป๎ญหาข้อเท็จจริง 
ป๎ญหาข้อกฎหมาย หรือขั้นตอนตามกฎหมายบัญญัติไว้ได้อยู่แล้ว 

 
5.๓ รูปแบบของค าอุทธรณ์ 

ตามมาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
ได้ก าหนดให้อุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 

 
5.4 ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ 

เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ถูกออกค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ยื่นอุทธรณ์มาแล้ว ตามมาตรา 4๕ 106 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์โดยไม่ชักช้า 

                                                           
105 มาตรา 46 บัญญัติว่า “ในการพิจารณาอุทธรณ์ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นป๎ญหา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครองและอาจมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงค าสั่งนั้นไปในหนทางใด ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสม
ของการท าค าสั่งทางปกครองหรือมีข้อก าหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้” 
106 มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ ์ในกรณีที่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง
ทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์พิจารณา  
ให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวันนับแตว่ันท่ีตนไดร้ับรายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว 
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แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ในกรณีที่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ก็ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
ก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ ซึ่งได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง 107 
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ตนได้รับรายงานถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจ
พิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ให้ขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

                                                                                                                                                                                     

ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

เจ้าหน้าท่ีผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เปน็ไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
บทบัญญัตมิาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีทีม่ีกฎหมายเฉพาะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น  

107 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๒ (๔)  
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บทที่ ๖  
การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

 
6.๑ หลักการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติว่า 
“ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ผู้ใดช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้อง

ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มี
การปฏิบัติตามค าเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและ
ขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน 

วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง” 

โดยหลักค าสั่งทางปกครองเป็นการใช้อ านาจโดยเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตามกฎหมาย เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองจึงต้องใช้มาตรการบังคับ เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ค าสั่งทางปกครองนั้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีค าสั่งทางปกครองก าหนดให้ผู้ใดช าระเงินและได้ถึงก าหนดแล้วไม่มี 
การช าระโดยถูกต้องครบถ้วน มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
จึงบัญญัติเป็นขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเพื่อให้สามารถบังคับช าระเงิน โดยให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้น
ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หากไม่มีการปฏิบัติตามหนังสือเตือนดังกล่าว 
เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้นั้น 
เพ่ือช าระเงินได ้108 

เมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดไม่ช าระและหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือเตือนให้เจ้าหน้าที่
ผู้ต้องรับผิดช าระเงินภายใน 7 วันแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดไม่ปฏิบัติตามค าเตือน กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
ย่อมมีอ านาจบังคับช าระหนี้เงินด้วยตนเองโดยใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 8  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยยึดหรืออายัดทรัพย์และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเพ่ือช าระเงินให้ครบถ้วนตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539 ได้  
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 ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ืองเสร็จที่ 94-95/2549 
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ส าหรับกรมศุลกากรได้มีมาตรการบังคับทางปกครองโดยการก าหนดระเบียบกรมศุลกากร 
ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรือการอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๕๗ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ขึ้นเพ่ือด าเนินการยึดหรือายัดและขายทอดตลาดเพ่ือช าระหนี้ดังกล่าวแล้ว 

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 นั้น สรุปได้ว่า หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการยึดหรือายัดและขายทอดตลาดได้เองโดยไม่ต้องแจ้ง
เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือกรมบังคับคดีเพ่ือด าเนินการโดยน าวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือน าบทบัญญัติในภาค 4 ลักษณะ 2 การบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ตั้งแต่งมาตรา 271-323 มาใช้บังคับ ส่วนอ านาจในการสั่งยึด อายัด หรือขายทอดตลาดนั้นเป็นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
ส าหรับในรายละเอียดต่างๆ ในการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดและสถานที่ขายทอดตลาดนั้นเป็นเรื่อง
ในทางปฏิบัติ ซึ่งป๎จจุบันเจ้าหน้าที่ยังไม่มีระเบียบกลางเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการบังคับทางปกครองไว้แต่อย่างใด 
เจ้าหน้าที่จึงอาจไม่กล้าใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้น เป็นมาตรการต่อจากการใช้สิทธิเรียกร้องด้วยวิธีการ
ออกค าสั่ง ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับการบังคับคดีในทางแพ่ง (ดังจะเห็นได้ว่ามาตรา 57 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติให้น าวิธีการยึ ดอายึดและการขาย
ทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาปฏิบัติโดยอนุโลม) กล่าวคือ หากได้มีการออกค าสั่ง
ให้ช าระเงินภายในอายุความตามมาตรา 10 แล้ว ก็สามารถใช้มาตรการบังคับการปกครองได้ โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงอายุความในการออกค าสั่ง ทั้งนี้ ในท านองเดียวกันกับกรณีที่มีการฟูองคดีต่อศาลภายในอายุความ 
การฟูองคดี ต่อมาแม้จะพ้นอายุความการฟูองคดีก็ยังสามารถบังคับคดีได้ ซึ่งในทางแพ่งนั้นได้มีก าหนด
ระยะเวลาในการบังคับคดีไว้เป็น 10 ปี ตามมาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่ในส่วน
ของกลางใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่ได้มีการก าหนดไว้เนื่องจากการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
มีเจตนารมณ์เพ่ือให้ค าสั่งทางปกครองที่ออกมาสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยสภาพแล้ว
จะต้องใช้บังคับด้วยความรวดเร็วโดยค านึงถึงบริการสาธารณะหรือประโยชน์ของมหาชนเป็นหลัก ดังนั้น  
จึงมิได้มีการก าหนดเรื่องระยะเวลาไว้ หากแต่ก าหนดเงื่อนไขในการใช้ว่าจะต้องใช้เพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของค าสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งให้น้อยที่สุด ทั้งนี้  
ตามมาตรา 56 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อย่างไรก็ดี 
การที่มาตรการบังคับทางปกครองไม่มีอายุความจะก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนมากเกินไปได้ เพราะจะต้องถูก
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองตลอดไปได้จนไม่มีจุดสิ้นสุด ดังนั้น เมื่อพิจารณามาตรา 57 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่ ให้น าวิธีการยึด อายัด หรือขายทอดตลาด
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับการบังคับทางปกครองโดยอนุโลม จึงเห็นว่าควร  
ที่จะน าอายุความการบังคับคดีตามมาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ  
กับการบังคับทางปกครองโดยอนุโลมเช่นกัน คือ จะต้องด าเนินการบังคับให้เสร็จสิ้นภายใน 10 ปี นับแต่วันที่
หน่วยงานของรัฐออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงิน 109 
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คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๗๔ 

 

มีข้อสังเกตว่า ค าสั่งศาลปกครองตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ช าระ
หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ซึ่งพ้นจากต าแหน่งทางการเมือง 
(เช่น นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการ รวมทั้งโอนย้ายไปด ารง
ต าแหน่งที่ อ่ืนได้หรือไม่นั้น ในเรื่องท านองเดียวกันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ที่ 157/2546 สรุปได้ว่า หน่วยงานเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหน้าที่เพราะเกษียณอายุ  
จากราชการแล้วช าระเงินดังกล่าวได้ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.2539 ประกอบมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ฉะนั้น 
หากเทียบเคียงตามนัยค าสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวกับกรณีต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า แม้ผู้รับค าสั่งได้โอนย้ายไป
ด ารงต าแหน่งที่ อ่ืนพ้นจากต าแหน่งทางการเมือง ลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการไปแล้ว  
ก็ไม่กระทบต่อค าสั่งตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 110 

 
6.๒ การเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดซึ่งเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากต าแหน่งหรือ 

ถึงแก่ความตายก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะออกค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

๖.๒.๑ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากต าแหน่ง 
หน่วยงานของรัฐยังคงมีสิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา 10 

ประกอบมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และค าสั่งเรียก  
ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ช าระเงิน  
ตามค าสั่ง หน่วยงานของรัฐย่อมใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ แม้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ
หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วก็ตาม 

ในเรื่องนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 331/2546 สรุปได้ว่า 
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดจะพ้นจากต าแหน่งไปก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะออกค าสั่งให้ช าระเงินก็ตาม 
หน่วยงานของรัฐยังคงมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและมีอ านาจออกค าสั่ ง
เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระเงินดังกล่าว รวมทั้งมีอ านาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

๖.๒.๒ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดตายก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะออกค าสั่งเรียกให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

ศาลปกครองมีค าสั่งที่ 416/2546 สรุปได้ว่า ความเป็นเจ้าหน้าที่ได้สิ้นสุดลง 
เพราะความตาย ท าให้ไม่สามารถใช้วิธีการออกค าสั่งเรียกให้ช าระหนี้เพ่ือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ได้ และเมื่อเป็นกรณีที่ไม่สามารถออก
ค าสั่งทางปกครองได้แล้ว จึงไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้เช่นกัน หน่วยงานของรัฐจึงต้องฟูองศาลเพ่ือบังคับตาม  
สิทธิเรียกร้องต่อศาลและค าสั่งทางปกครองสูงสุดที่ 127/2554 สรุปได้ว่า กรณีหน่วยงานของรั ฐ 
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๗๕ 

 

ได้ด าเนินการออกค าสั่งให้ใช้เงินหรือใช้สิทธิเรียกร้องภายในอายุความแล้ว หากเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดไม่ช าระ
ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐชอบที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดและ  
ขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ อันเป็นการก าหนดมาตรการหนึ่งเพ่ือให้ได้ช าระเงินครบถ้วน แต่หากหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องยังมีข้อขัดข้อง  
ในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองก็ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของรัฐที่จะใช้สิทธิ  
ทางศาล กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐชอบที่จะเสนอข้อพิพาทให้ศาลซึ่งเป็นองค์การตุลาการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผลได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีในอันที่จะได้รับการรับรอง
และคุ้มครองสิทธิโดยศาล 

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครองแยกต่างหาก
จากค าสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ดังนั้น หากการใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้กระท าโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายหรือใช้เกินสมควรแก่เหตุ เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด
อาจอุทธรณ์โต้แย้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการอุทธรณ์  
ค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
6.๓ วิธีการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

ในการยึด การอายัด และการขายทอดตลาด จะต้องมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 111 
1) ผู้มีอ านาจออกค าสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน ได้แก่ บุคคลตามที่ก าหนดไว้

เป็นการเฉพาะในกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ.2539 ดังนั้น ผู้มีอ านาจออกค าสั่งดังกล่าวส าหรับกรณีของหน่วยงานระดับกรม จึงได้แก่ 
อธิบดี ทั้งนี้ ตามข้อ 1(2) ของกฎกระทรวงดังกล่าว 

2) ผู้ปฏิบัติการตามค าสั่งยึดหรืออายึดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน ได้แก่ เจ้ าหน้าที่ผู้อยู่ 
ใต้บังคับบัญชาของผู้มีอ านาจออกค าสั่งตามข้อ 1) และเป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในค าสั่งให้เป็นผู้ปฏิบัติการตามค าสั่งนั้น 
ซึ่งจะมีผลท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่
ปฏิบัติการตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการใช้มาตรการบังคับ 
ทางปกครองด้วย 

3) วิธีการยึดและการอายัดหรือการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น โดยที่มาตรา 57 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้เฉพาะการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการยึดหรือการอายัดหรือการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดังนั้น  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามข้อ 2) ต้องน าวิธีการที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ซึ่งได้แก่บทบัญญัติต่าง ๆ ในหมวด 2 วิธียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ และการจ่ายเงิน เป็นหลักในการน ามาปรับใช้
กับการปฏิบัติตามค าสั่งให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าว ส่วนรายละเอียดว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรนั้น 
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เป็นวิธีปฏิบัติงานเพ่ือให้มีผลส าเร็จ ซึ่งควรจะได้ปรึกษาต่อหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการยึด การอายัด 
และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ กรมบังคับคดี หรือกรมสรรพากร 

 
6.๔ ขั้นตอนการยึด การอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

6.4.1 การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพย์มีรูปร่าง 
มาตรา 303 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก าหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดี

มีอ านาจยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาโดยเอาทรัพย์มาอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เพ่ือรวบรวมแล้ว  
ขออนุญาตต่อศาลเพ่ือท าการขายทอดตลาดต่อไปได้ ทั้งนี้ มาตรา 303 (1) และ (2) ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีสามารถยึดทรัพย์นั้นมาอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานบังคับคดีเองหรือมอบให้บุคคลอ่ืนดูแลรักษา
ทรัพย์นั้นแทนได้ แต่เจ้าพนักงานแจ้งการยึดให้ลูกหนี้ทราบด้วย จากบทบัญญัติดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ
ตามค าสั่งให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองย่อมมีอ านาจเอาทรัพย์มาอยู่ในความดูแลของตนได้แต่ต้องแจ้ง  
การยึดให้ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองทราบด้วย 

6.4.2 การยึดอสังหาริมทรัพย์ 
มาตรา 304 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก าหนดให้เจ้าพนักงาน

บังคับคดีน าหนังสือส าคัญส าหรับทรัพย์สินมารักษาไว้ และแจ้งการยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและ 
เจ้าพนักงานที่ดินทราบ และหากหนังสือส าคัญยังไม่ได้ออกหรือน ามาแสดงไม่ได้หรือหาไม่พบให้ถือว่าการที่ได้แจ้ง
การยึดต่อลูกหนี้และเจ้าพนักงานที่ดินถือเป็นการยึดที่สมบูรณ์และตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น เจ้าพนักงาน  
ผู้ปฏิบัติการตามค าสั่งให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะต้องน าหนังสือส าคัญส าหรับทรัพย์ สินมารักษาไว้ 
และแจ้งการยึดให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดและเจ้าพนักงานที่ดินทราบ 

6.4.3 การอายัดทรัพย์สิน 
มาตรา 310 ทวิ และมาตรา 311 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

ก าหนดการอายัดไว้ว่า ให้อายัดโดยค าสั่งอายัดซึ่งศาลออกให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ 
ห้ามลูกหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นการจ าหน่ายสิทธิเรียกร้องตั้งแต่ได้ส่งค าสั่งนั้นให้ลูกหนี้ 
และมีข้อห้ามบุคคลภายนอกซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องไม่ให้ช าระเงินหรือส่งมอบสิ่งของให้แก่ลูกหนี้  
ตามค าพิพากษา แต่ให้ช าระหรือส่งมอบให้แก่ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี ณ เวลาหรือภายในเวลาตามที่
ก าหนดไว้ ดังนั้น ในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่จะต้องมีค าสั่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปยังเจ้าหน้าที่
ผู้กระท าละเมิดให้งดเว้นหรือห้ามจ าหน่ายจ่ายโอนสิทธิเรียกร้อง และห้ามบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิ
เรียกร้องส่งมอบ โอนทรัพย์สิน สิทธิ หรือเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดแต่ให้ส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่แทน 

อนึ่ ง การอายัดที่ดินนั้น กระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่ งกระทรวงมหาดไทย 
ที่ 635/2547 เรื่อง การอายัดที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินได้แจ้งเวียนค าสั่งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
และถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0515/ว 39530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2547 
การอายัดที่ดินจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในค าสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวด้วย 
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6.4.4 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ เคยวินิจฉัยในเรื่อง เสร็จ 

ที่ 173/2551 ว่า การด าเนินการขายทอดตลาด จะต้องน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ซึ่งในการอนุโลมใช้จะต้องเทียบเคียงอ านาจของผู้ พิพากษามาเป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่  
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
ดังนั้น ผู้มีอ านาจในการอนุมัติให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้ท าการอายัดตามการใช้มาตรการบังคับ  
ทางปกครองจึงได้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ฯ 112 

อนึ่ง การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ กรณีเจ้าหน้าที่ฟูองคดีต่อศาลปกครอง 
ผลปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นได้มีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และคดีอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า มาตรา 70 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้รอการปฏิบัติ  
ตามค าบังคับของค าพิพากษาไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้รอ  
การบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ดังนั้น เมื่อคดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
หน่วยงานของรัฐจึงยังไม่จ าต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยยังคงถือว่าค าสั่งที่เรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีผลใช้บังคับอยู่ และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานของรัฐได้มีการออกค าสั่ง
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองแล้ว ย่อมท าให้สามารถยึด อายัด และขายทอดตลาดหลักทรัพย์สินเพ่ือน าเงิน
มาช าระค่าสินไหมทดแทน เพราะการที่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดฟูองคดีต่อศาลเพ่ือขอให้เพิกถอนค าสั่ง  
เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนย่อมไม่เป็นการตัดอ านาจของหน่วยงานของรัฐที่จะใช้มาตรการบังคับ  
ทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิด ซึ่งได้มีการออกค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) ได้เคยให้ความเห็นไว้แล้วในเรื่องเสร็จที่ 548/2544 โดยระยะเวลาในการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองสามารถด าเนินการบังคับได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน 113 

6.4.5 ทรัพย์สินและสิทธิที่ไม่ตกอยู่ภายในมาตรการบังคับทางปกครอง 
ส าหรับทรัพย์สิน เงิน หรือสิทธิเรียกร้องใดบ้างที่ไม่ตกอยู่ภายในมาตรการบังคับ 

ทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 นั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นว่า โดยที่มาตรา 285 
และมาตรา 286 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้ก าหนดประเภทของทรัพย์ สิน เงินหรือ 
สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีไว้ โดยมีความมุ่งหมาย  
เพ่ือคุ้มครองลูกหนี้ตามค าพิพากษา มิให้ได้รับความกระทบกระเทือนในชีวิตความเป็นอยู่เกินสมควรแก่เหตุ 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะของเรื่องแล้ว เห็นว่า ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองก็ก าหนดให้ช าระเงิน 
ก็สมควรได้รับการคุ้มครองในลักษณะเดียวกันกับลูกหนี้ตามค าพิพากษาด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงชอบที่จะ  
น าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพย์สิน เงินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง  
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 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 84/2550 
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การบังคับคดีตามมาตรา 285 และมาตรา 286 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ  
กับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด หรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา 57 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ด้วย โดยอนุโลม ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครองกับทรัพย์สิน เงินหรือสิทธิเรียกร้อง ตามที่ก าหนดในมาตรา 285 และมาตรา 286 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ 114 

6.4.6 อุทธรณ์การบังคับทางปกครอง 
นอกจากนี้ มาตรา 62 แห่งประราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

บัญญัติว่า ผู้ถูกด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับทางปกครองนั้นได้ 
โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ดังนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่
ประสงค์จะฟูองโต้แย้งมาตรการบังคับทางปกครองต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา 42 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้มีความเห็นเกี่ยวกับ
การใช้มาตรการบังคับทางปกครองไว้ ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์กับรัฐ 2 สถานะ คือ สถานะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ตามอ านาจหน้าที่ให้กับรัฐหรือตัวแทนรัฐ กับสถานะเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเป็นเอกชนคนหนึ่ง ส าหรับค าว่า 
“เจ้าหน้าที่” ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 นั้น หมายถึง
เจ้าหน้าที่ในสถานะที่หนึ่ง แต่กรณีท่ีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 
จึงอยู่ในฐานะเอกชนคนหนึ่งเท่านั้น มิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความหมายของมาตรา 55 ดังกล่าว ดังนั้น  
ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดอย่างร้ายแรงไม่ช าระค่าสินไหมทดแทนตามค าสั่งเรียกให้ชดใช้เงิน หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือ 
กรมบังคับคดีด าเนินการแต่อย่างใด กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บค่าฤชาธรรมเนียมได้ในอัตราเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง โดยค่าธรรมเนียมจะหักจากราคาทรัพย์ที่ขายทอดตลาดได้ก่อนที่จะน ามาช าระ  
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยที่การยึด อายัด และขายทอดตลาดของผู้รับค าสั่งทางปกครอง
เป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการครอบครองหรือเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์ 
หรืออสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจว่าจ้างเอกชนให้ด าเนินการแทนได้ 115 

๒. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองที่เรียกให้ช าระเงินไม่ว่าทรัพย์สินนั้น
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ใด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้มีอ านาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ชอบที่จะยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินได้โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ใช้มาตรการบังคับ 
ทางปกครองย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนี้ 116 
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คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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๗๙ 

 

ก. ความรับผิดทางแพ่ง (ละเมิด) ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หลักในเรื่องละเมิด การกระท าใดแม้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนแต่ผู้นั้ นมีอ านาจตามกฎหมาย 
ที่จะกระท าได้ การนั้นไม่ถือว่าเป็นละเมิด ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ใช้มาตรการบังคับ  
ทางปกครองมีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข. ความรับผิดทางอาญา โดยหลักแล้วการกระท าใดแม้ประมวลกฎหมายอาญา 
จะก าหนดให้เป็นความผิดแต่หากมีกฎหมายให้อ านาจส าหรับการกระท านั้น ก็ไม่ถือว่าผู้นั้นได้กระท าความผิด
อาญา ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ เจ้าหน้าที่
ย่อมไม่มีความผิดทางอาญา 

๓. กรณีมีการฟูองคดีเพ่ือขอให้เพิกถอนค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดช าระ
ค่าสินไหมทดแทนต่อศาลปกครองและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล แม้ว่าการฟูองคดีต่อศาล  
จะไม่มีผลเป็นการทุเลาการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเพ่ือช าระเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ให้ความเห็นไว้ 
ในเรื่องเสร็จที่ ๘๗/๒๕๕๐ ก็ตาม หน่วยงานของรัฐอาจรอการขายทอดตลาดไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
โดยจะต้องระมัดระวังมิให้ล่วงเลยระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 117 
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คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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๘๐ 

 

 
 
 

บทที่ ๗ 
ตัวอย่างค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา 

ความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง 
 
เรื่องท่ี 1   เรื่องเสร็จที่ สรพ.๖ /๒๕๕๖ 

ประเภทส านวน   ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน 

เรื่อง   เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ 

สรุปข้อเท็จจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ตรวจสอบกรณีปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เบิกจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบเป็นเช็ค
จ านวน ๑๕๔ ฉบับ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๒๗,๗๐๗,๖๒๒.๓๒ บาท 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารราความรับผิดทางแพ่ง เห็นว่า ตามส านวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ตรวจสอบ กรณีนายกเทศมนตรีร่วมกับ 
กลุ่มพนักงานเทศบาลทุจริตถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของเทศบาลโดยไม่มีหลักฐานการจ่าย  ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ พบว่ามีความเสียหายทางด้านการเงิน จ านวน 
๓,๙๙๒,๘๘๖.๑๐ บาท ซึ่งเทศบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น 
พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่าจ านวนความเสียหายที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจพบ  
โดยระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนการคลัง
สั่งจ่ายเช็คของเทศบาลโดยไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ จ านวน ๑๕๔ ฉบับ ความเสียหายคิดเป็นเงินจ านวน
๒๗,๗๐๗,๖๒๒.๓๒ บาท ซึ่งแยกพิจารณาแต่ละกรณีได้ ดังนี้ 

๑. กรณีสั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีฎีกาเบิกจ่ายหรือหลักฐานให้ตรวจสอบจ านวน ๕๙ ฉบับ ระหว่าง 
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ความเสียหายคิดเป็นเงินจ านวน ๘,๘๓๒,๕๔๗.๑๕ บาท 
ซึ่งพิจารณาการกระท าและความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ 

๑.๑ ผู้ลงลายมือชื่อในเช็ค ประกอบด้วย นาย อ. ขณะด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล นาย ป. 
ขณะด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานประปา รักษาการหัวหน้าส านักปลัดและนาง ส. ขณะด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี รักษาการหัวหน้ากองคลัง มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บุคคลดังกล่าวได้ร่วมกันจัดท าเช็คโดยไม่มีฎีกาเบิกจ่ายหรือเอกสารหลักฐานประกอบ  
การเบิกจ่ายให้ตรวจสอบ และได้ร่วมกันลงนามสั่งจ่ายเช็คและได้น าเช็คดังกล่าวไปเบิกเงินจากธนาคารแล้ว  
ได้เบียดบังเงินที่ได้รับไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน พฤติการณ์เป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจงใจกระท าละเมิด เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหาย



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๘๑ 

 

จึงให้นาย อ. นาย ป. และนาง ส. รับผิดชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวน โดยให้นาย อ. นาย ป. และนาง ส. รับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเช็คแต่ละฉบับที่แต่ละคนลงลายมือชื่อในอัตราส่วนคนละเท่าๆ กัน ตามนัยมาตรา ๑๐ 
ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑.๒ ส าหรับเจ้าหน้าที่อื่นท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย นาง ม. ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
นาง ร. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนาง พ. ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีบุคคลดังกล่าว
ต่างให้การสอดคล้องกันว่านาง ส. เป็นผู้ด าเนินการจัดท าเช็คและจัดเก็บฎีกาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดโดยเก็บรักษาเอกสารไว้ในตู้เอกสารส่วนตัวซึ่งน ามาเอง และโดยที่ความเสียหายในกรณีนี้เกิดขึ้นจาก
กรณีที่หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าส านักปลัดและปลัดเทศบาลร่วมกันทุจริต ดังนั้น นาง ม.นาง ร. และนาง พ. 
จึงไม่ต้องรับผิด 

๒. กรณีสั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีฎีกาเบิกจ่ายหรือหลักฐานให้ตรวจสอบ จ านวน ๙๕ ฉบับ ระหว่าง
วันที่ ๑ กรกฎาคม – วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ความเสียหายคิดเป็นเงิน ๑๘,๘๗๑,๐๗๕.๑๗ บาท 
ซึ่งพิจารณาการกระท าและความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

๒.๑ ผู้ลงลายมือชื่อในเช็ค ประกอบด้วย นาย ห. อดีตนายกเทศมนตรี นาย อ. ขณะด ารง
ต าแหน่งปลัดเทศบาล และนาง ส . ขณะด ารงต าแหน่งหัวหน้ากองคลัง  มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บุคคลดังกล่าวได้ร่วมกันจัดท าเช็ค 
โดยไม่มีฎีกาเบิกจ่ายหรือเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ตรวจสอบและได้ร่วมกันลงนามสั่งจ่ายเช็ค  
และได้น าเช็คดังกล่าวไปเบิกเงินจากธนาคารแล้วได้เบียดบังเงินที่ได้รับไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  พฤติการณ์
เป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการจงใจกระท า
ละเมิดเป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหาย จึงให้นาย ห. นาย อ. และนาง ส. รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
เต็มจ านวน โดยให้นาย ห. นาย อ. และนาง ส. รับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเช็คแต่ละฉบับที่แต่ละคน 
ลงลายมือชื่ อโดยให้ รับผิดในอัตราส่ วนคนละเท่าๆ  กัน  ตามนัยมาตรา  ๑๐ ประกอบมาตรา  ๘ 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒.๒ ส าหรับเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นาง ม. ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
นาง ร.ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนาง พ. ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บุคคลดังกล่าว
ต่างให้การสอดคล้องกันว่านาง ส. เป็นผู้ด าเนินการจัดท าเช็คและจัดเก็บฎีกาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

โดยเก็บรักษาเอกสารไว้ในตู้เอกสารส่วนตัวซึ่งน ามาเองและโดยที่ความเสียหายในกรณีนี้เกิดขึ้น
จากกรณีที่หัวหน้ากองคลัง ปลัดเทศบาลและอดีตนายกเทศมนตรีร่วมกันทุจริต ดังนั้น นาง ม. นาง ร.และ 
นาง พ. จึงไม่ต้องรับผิด 

 
เรื่องท่ี 2   เรื่องเสร็จที่ สรพ.๖0/๒๕๕5 

ประเภทส านวน   ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน 

เรื่อง   เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตยักยอกเงิน 

สรุปข้อเท็จจริง หน่วยตรวจสอบภายในของทางราชการได้ตรวจพบการทุจริตเงินค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติธรรม และภาษีอากร เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เป็นเงินจ านวน 
896,820 บาท  



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๘๒ 

 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารราความรับผิดทางแพ่ง ตามส านวนการสอบสวนข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าหน่วยตรวจสอบภายในของทางราชการได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551 พบว่ามีการทุจริต
เงินค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร ทางราชการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิด 
ทางละเมิดขึ้น ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีการทุจริตโดยการแก้ไขตัวเลขจ านวนเงินในใบเสร็จรับเงินฉบับต้นขั้ว 
ต่ ากว่าจ านวนเงินในใบเสร็จรับเงินฉบับเจ้าของและใบเสร็จรับเงินฉบับส านักงานจ านวน 42 ฉบับ คิดเป็นเงิน 
570,161 บาท ฉีกใบเสร็จรับเงินฉบับต้นขั้วออกจากเล่มต้นขั้วทั้ง 3 ฉบับ และไม่มีการบันทึกบัญชี คิดเป็นเงิน 
320,337 บาท น าเงินส่งรายได้แผ่นดินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไม่ครบจ านวน 4,889 บาท น าส่งเงิน
รายได้แผ่นดินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไม่ครบจ านวน 1,433 บาท เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 896,820 บาท ซึ่งพิจารณาการกระท าและความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ ดังนี้ 

1. นาย น. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีหน้าที่รับช าระเงินค่าธรรมเนียมจากผู้ขอ  
จดทะเบียนสิทธิและนิติธรรม ออกใบเสร็จรับเงิน งบใบเสร็จปิดบัญชี น าเงินรายได้ส่งเข้าธนาคารและ 
ท าหน้าที่ทางด้านธุรการตลอดจนหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายข้อเท็จจริงปรากฏว่าในช่วงระหว่าง  
ปี พ.ศ. 2548-2551 นาย น. ได้รับช าระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว้แล้วได้น าเงิน  
ที่รับไว้ส่งคลังไม่ครบถ้วน โดยการแก้ไขตัวเลขจ านวนเงินในใบเสร็จรับเงินฉบับต้นขั้วให้ต่ ากว่าจ านวนเงิน 
ในใบเสร็จรับเงินฉบับเจ้าของและใบเสร็จรับเงินฉบับของส่วนราชการ คิดเป็นเงิน 570,161 บาท  
ฉีกใบเสร็จรับเงินฉบับต้นขั้วออกจากเล่มต้นขั้วทั้ง 3 ฉบับ และไม่มีการบันทึกบัญชี คิดเป็นเงินจ านวน  
ทั้งสิ้น 320,337 บาท น าส่งเงินรายได้แผ่นดินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไม่ครบจ านวน 4,889 บาท 
น าส่งเงินรายได้แผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไม่ครบจ านวน 1,433 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน  
ทั้งสิ้น 896,820 บาท โดยนาย น. ให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ด าเนินการแก้ไขใบเสร็จรับเงินโดยการแก้ไข
จ านวนเงินให้น้อยกว่าที่ได้รับจริงและน าเงินที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว พฤติการณ์ถือเป็นการอาศัยโอกาส
ในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจงใจละเมิด เป็นเหตุให้  
ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงให้นาย น. รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวน คิดเป็นเงิน 896,820 บาท 
ตามนัยมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

๒. นาย ท. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ นาย ท. จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการใช้ใบสั่ง การรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
อีกทั้งต้องควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวด้วย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ท. ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ดังกล่าว 
และขาดความระมัดระวังไม่ควบคุม ดูแล การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน และการน าเงินส่งคลังของนาย น. 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้องกล่าวคือนาย ท. ต้องตรวจสอบ ความถูกต้อง
ของเอกสารและมีการช าระเงินค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วน จึงลงนามจดทะเบียน ส่วนการงบหลังใบเสร็ จ 
นาย น. จะเป็นผู้งบหลังใบเสร็จและน าเสนอให้นาย ท. ตรวจสอบ ซึ่งนาย น. ไม่ได้เสนอให้นาย ท. ตรวจสอบ
ทุกวัน บางครั้งสามวันครั้งหรืออาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ซึ่งนาย ท. ได้ตรวจสอบทุกครั้งที่ได้น าเสนอมาแต่การที่นาย ท.
ไม่ได้ลงนามในช่องผู้ตรวจงบทุกวันสามารถคาดเห็นได้โดยง่ายว่าใบสั่งเงิน ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจออก 
ไม่ตรงกับเงินที่ได้รับช าระไว้ตามเอกสารในการจดทะเบียนและจะท าให้การตรวจสอบรายรับที่จัดเก็บเมื่อสิ้นวัน 
ท าการผิดพลาดได้ ดังนั้น ในขั้นตอนของการตรวจสอบจ านวนเงินที่จัดเก็บ เมื่อสิ้นวันท าการในแต่ละวัน 
ตามระเบียบของทางราชการ ข้อ ๑๓ ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงิน ตามใบเสร็จรับเงินว่าตรงกัน



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๘๓ 

 

หรือไม่เพียงใด ถ้าไม่ตรงกันให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบยอดเงินใหม่และตามระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ 
ข้อ ๒๐ ที่ให้ส่วนราชการจัดให้มีจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและน าส่ง กับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ 
ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ นาย ท. จึงต้องเพ่ิมความละเอียดรอบคอบ
ในการตรวจสอบหรือหามาตรการในการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบจ านวนเงินที่แท้จริงที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน 
และจ านวนที่น าฝากเข้าบัญชีธนาคารของส านักงานคลังจังหวัด เพ่ือน าฝากเป็นรายได้แผ่นดิน ว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ แม้ว่านาย น. จะได้แก้ไขตัวเลขในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับต้นขั้ว  แต่ก็ยังมีส าเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับของส่วนราชการ (ติดสารบบ) และเอกสารในการจดทะเบียนที่สามารถตรวจสอบยอดเงิน  
ที่แท้จริงได้ เมื่อนาย ท. มิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการดังกล่าว ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง
อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลนาย น.  ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามระเบียบ จึ ง เป็นช่องทางให้นาย น. กระท าทุจริตได้ โดยง่ายและเป็นระยะติดต่อกัน  
หลายปีงบประมาณ พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้า ยแรง เป็นเหตุให้ 
ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงให้นาย ท. รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย 
จ านวน ๘๙๖ ,๘๒๐ บาท คิด เป็นเงิน ๔๔๘ ,๔๑๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓. นาง อ. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี นาง จ. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร 
การเงินและบัญชี และนาง พ. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี เป็นเจ้าหน้าที่ในคณะตรวจราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการตามนัยหนั งสือ 
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยต้องตรวจสารบบเรื่องราวการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยใช้ข้อมูลจาก
ใบเสร็จรับเงินฉบับต้นขั้ว ซึ่งจะท าให้ทราบว่าใบเสร็จรับเงินฉบับที่ติดไว้ในสารบบมีข้อความถูกต้องตรงกับ 
ใบเสร็จรับเงินฉบับต้นขั้วหรือไม่ อีกทั้ง ต้องสุ่มตรวจรายการในบัญชีรับท าการของงานทะเบียนกับส าเนา 
ใบรับเสร็จรับเงินฉบับต้นขั้วของงานการเงินประจ าวันว่า การรับเรื่องในบัญชีรับท าการแต่ละรายการมีการช าระเงิน
ตามใบเสร็จรับเงินโดยครบถ้วน และหากมีรายการรับเรื่องในบัญชีรับท าการมากกว่าจ านวนใบเสร็จรับเงิ น 
ในวันเดียวกันก็ต้องตรวจสอบว่า เรื่องที่ไม่มีการช าระเงินเป็นการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่เป็นต้น  
แต่ข้อเท็จจริงตามบันทึกถ้อยค าของนาง อ. นาง จ. และนาง พ. ไม่ปรากฏว่ามีการด าเนินการตรวจสอบ 
ด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางที่ทางราชการได้วางไว้อย่างครบถ้วน จึงเป็นช่องทางให้นาย น. 
กระท าทุจริตได้โดยง่ายและเป็นระยะติดต่อกันหลายปีงบประมาณ พฤติการณ์ถือเป็นการกระท าด้วยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงให้นาง อ. นาง จ. และ นาง พ. รับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนในอัตราคนละร้อยละ ๕ ของความเสียหาย จ านวน ๘๙๖,๘๒๐ บาท คิดเป็นเงินที่ต้องรับผิด
คนละ ๔๔,๘๔๑ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

อนึ่ง หากทางราชการได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากนาย น. เมื่อน ามารวมกับจ านวนเงิน  
ที่นาย ท. นาง อ. นาง จ. และนาง พ. ได้ชดใช้ไว้เกินความเสียหาย ให้คืนเงินส่วนที่ได้รับช าระไว้เกินแก่นาย ท. 
นาง อ. นาง จ. และนาง พ. ตามสัดส่วนความรับผิดและท่ีได้รับช าระไว้ของแต่ละคนต่อไป 

 
เรื่องท่ี 3   เรื่องเสร็จที่ สรพ. 19/๒๕๕6 

ประเภทส านวน   ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (พัสดุ-การตรวจรับ)  

เรื่อง   การจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ของเทศบาลไม่ชอบด้วยระเบียบ  



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๘๔ 

 

สรุปข้อเท็จจริง เทศบาลได้จัดซื้อรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ,๐๐๐ ลิตร 
จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. ในราคา ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท และได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มี 
การจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาล เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 
๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง  ตามส านวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลได้ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ตามเอกสาร
สอบราคา ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ แจ้งความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า ติดตั้งถังบรรทุกน้ ามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 
๖,๐๐๐ ลิตร โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคาจ านวน ๓ ราย ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
ในวงเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท  

ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เทศบาลได้มีหนังสือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. เข้าท าสัญญาซื้อขาย
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ แต่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. ไม่สามารถเข้าท าสัญญาซื้อขาย
ภายในเวลาที่ก าหนดได้ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่องขอเลื่อน 
ระยะเวลาการท าสัญญาและได้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถเข้าท าสัญญาซื้อขายกับเทศบาลได้ เนื่องจากมีบุคลากร  
ไม่เพียงพอต่อการท างานซึ่งอยู่ระหว่างการรับสมัครเพ่ิมเติม ประกอบกับได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศ  
ผิดปกติท าให้น้ าท่วมโรงงานจนได้รับความเสียหายทั้งในส่วนของโรงงานและอุปกรณ์ในการท างานไม่สามารถ  
ท างานได้ตามปกติ นายกเทศมนตรีจึงได้สั่งการให้แจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ ารายถัดไป 
มาท าสัญญาแต่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ. ไม่สามารถยืนยันราคาเดิมได้เนื่องจากราคาสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น เทศบาลจึงได้มี
หนังสือแจ้งบริษัท ช. ผู้เสนอราคาต่ าล าดับที่ ๓ เข้ามายืนราคาที่เสนอ แต่บริษัท ช.ก็ไม่สามารถยืนราคาเดิม 
ได้เช่นกัน 

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ฝุายพัสดุได้มีบันทึกข้อความเรียนนายกเทศมนตรีเสนอให้พิจารณา
ด าเนินการตามระเบียบ ซึ่งก าหนดให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นท ารายงาน
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับคัดเลือกแล้วไม่เข้าท าสัญญาภายในเวลาที่ก าหนดเป็นผู้ทิ้งงาน 
โดยนายกเทศมนตรีได้สั่งการในบันทึกข้อความฉบับดังกล่าวว่าผู้เสนอราคาไม่มี เจตนาในการไม่เข้ามาท าสัญญา
กับเทศบาล จึงเห็นควรไม่แจ้งผู้ เสนอราคารายนี้ให้เป็นผู้ทิ้งงาน และได้ส่งรายงานข้อเท็จจริงและขอให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. ผู้เสนอราคาต่ าสุดไม่เข้าท าสัญญาเป็นผู้ทิ้งงานและ
ต่อมาเมื่อเห็นว่าผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่สามารถเข้าท าสัญญากับเทศบาลได้ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
เทศบาลจึงได้มีประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า แบบอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร 
ดังกล่าว  

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ อ าเภอได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา กรณีการพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. มีเหตุผลความจ าเป็นเพียงพอที่ไม่เข้าท าสัญญา 
เนื่องจากบริษัทคู่ค้าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ าและไม่มีก าหนดการส่งมอบหัวรถยนต์ 
ในการประกอบรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์เพ่ือส่งมอบให้เทศบาลได้ตามก าหนดสัญญา 
ซึ่งหากท าสัญญากับเทศบาลต าบลก็จะประสบป๎ญหาขาดทุนและจะต้องเสียค่าปรับเป็นจ านวนมาก 
และขณะนี้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. มีความพร้อมที่จะท าสัญญาและส่งมอบรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงให้แก่ 
เทศบาลแล้ว ดังนั้น จึงยังไม่ถือว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. ไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามข้อ ๑๓๘ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หลังจากเทศบาลได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนายกเทศมนตรีได้สั่งการให้เรียก 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. เข้าท าสัญญากับเทศบาลต่อไป ฝุายพัสดุ จึงได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๘๕ 

 

เรียนนายกเทศมนตรีว่ากรณีโครงการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ได้มีการยกเลิกประกาศ 
สอบราคาไปแล้ว ไม่สามารถเรียกห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. เข้ามาท าสัญญาได้อีก แต่นายกเทศมนตรียังคงยืนยัน  
ให้เรียกห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. เข้าท าสัญญาต่อไป โดยให้เหตุผลว่าเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและช่วงนี้  
ถึงฤดูแล้งเทศบาลมักจะเกิดไฟไหม้บ่อยๆ ท าให้ทรัพย์สินไร่นาของประชาชนได้รับความเสียหายเพราะเทศบาล 
ไม่มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาว่า 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. มีเหตุผลความจ าเป็นเพียงพอที่ไม่เข้าท าสัญญาและส่งมอบรถบรรทุกน้ าให้แก่เทศบาล  

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. ได้เข้าท าสัญญาซื้อขายกับเทศบาล โดยก าหนดส่งมอบ
สิ่งของภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ต่อมาในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. ได้มีหนังสือ
ส่งมอบงาน และในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับพัสดุปรากฏว่า 
มีงานบางรายการที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนดไว้จึงได้แจ้งให้ผู้ขายด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ต่อมา
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ขายได้ส่งมอบงานเป็นครั้งที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับ
พัสดุและท าการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  

เนื่องจากตามสัญญา ข้อ ๑๐ ก าหนดให้ผู้ขายต้องจดทะเบียนรถยนต์เป็นชื่อของหน่วยงาน 
พร้อมส่งมอบก่อนการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวันส่งมอบพัสดุและคณะกรรมการ  
ลงนามตรวจรับพัสดุผู้ขายมิได้ด าเนินการจดทะเบียนรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์เป็นชื่อของเทศบาล 
แต่อย่างใด และป๎จจุบันเทศบาลยังไม่สามารถจดทะเบียนโอนรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์เป็นของเทศบาล
ได ้เนื่องจากมีความติดขัดในเรื่องเอกสาร เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการเบิกจ่ายเงินให้แก่
ผู้ขายโดยไม่สามารถจดทะเบียนโอนรถยนต์ที่ท าการจัดซื้อเป็นของเทศบาลได้ คิดเป็นเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งพิจารณาการกระท าและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ ดังนี้  

๑. นาย พ. นายกเทศมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการด าเนิน  
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตรของเทศบาลนั้น เมื่อห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. 
ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ในวงเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท ไม่สามารถเข้าท าสัญญากับเทศบาลภายในเวลา 
ที่ก าหนดได้ เทศบาลจึงได้แจ้งให้ผู้เสนอราคาต่ ารายที่ ๒ และรายที่ ๓ ตามล าดับ เข้ามายืนราคา แต่ผู้เสนอราคา 
ทั้ง ๒ ราย ไม่สามารถยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิมได้ เทศบาลจึงได้มีประกาศยกเลิกสอบราคาและด าเนินการ 
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์เป็นครั้งที่สอง ซึ่งนาย พ. ในฐานะนายกเทศมนตรี 
ควรจะต้องสั่งการก ากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินการสอบราคาครั้งใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของทางราชการ 
แต่นาย พ. นายกเทศมนตรีกลับสั่งการมิให้มีการปิดประกาศสอบราคา เนื่องจากแจ้งว่าก าลังรอหนังสือจากจังหวัด
เรื่องการพิจารณาผู้ทิ้งงาน ต่อมาจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณากรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.  ซึ่งเป็น 
ผู้เสนอราคาต่ าสุดไม่เข้าท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ว่ามีเหตุผลความจ าเป็นเพียงพอที่ไม่เข้าท าสัญญาจึงไม่ถือ
เป็นผู้ทิ้งงาน นาย พ. จึงได้สั่งการให้เรียกห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. เข้าท าสัญญา ทั้งที่เจ้าหน้าที่ฝุายพัสดุได้มีบันทึก
ข้อความทักท้วงว่าโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ของเทศบาลนั้น ได้มี
การประกาศยกเลิกการสอบราคาไปแล้วไม่สามารถเรียกให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. เข้าท าสัญญากับเทศบาลได้  
แต่นาย พ. ยังคงยืนยันให้เรียกห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. เข้าท าสัญญากับเทศบาลต่อไป โดยอ้างผลการพิจารณา  
ของจังหวัดที่เห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. มีเหตุผลความจ าเป็นเพียงพอที่ไม่เข้าท าสัญญาจึงไม่ถือเป็นผู้ทิ้งงาน 
แต่ผลการพิจารณาดังกล่าวมีผลเพียงท าให้ทางราชการยังคงสามารถก่อนิติสัมพันธ์กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.  
ได้เท่านั้น เมื่อปรากฏว่าโครงการดังกล่าวได้มีประกาศยกเลิกการสอบราคาไปแล้ว เทศบาลจึงไม่อาจเรียกให้  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. เข้าท าสัญญาได้ การด าเนินการดังกล่าวจึงเป็นการจงใจกระท าการฝุาฝืนระเบียบเพ่ือให้
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. ได้เข้าท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ และต่อมาเมื่อห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.  ได้เข้าท าสัญญา
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๘๖ 

 

กับเทศบาล ซึ่งตามสัญญาก าหนดให้ในวันส่งมอบงานห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. จะต้องจดทะเบียนโอนรถยนต์
บรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์เป็นชื่อของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา แต่ปรากฏว่าในวันที่  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. ส่งมอบงานนาย พ. กลับมีพฤติการณ์เร่งรีบในการขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ท าการตรวจรับพัสดุโดยนาย พ. ได้น าเอกสารใบตรวจรับพัสดุไปให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแต่ละคน 
ลงลายมือชื่อท าการตรวจรับงานด้วยตนเอง ทั้งที่ยังไม่มีการตรวจสอบว่ารถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ 
ที่ผู้ขายน ามาส่งมอบนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาแล้วหรือไม่ นอกจากนี้นาย พ. ก็ทราบดีว่า 
รถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ท่ีจัดซื้อยังมิได้มีการจดทะเบียนโอนเป็นของเทศบาลก็มิได้มีการด าเนินการใดๆ 
เพ่ือให้ผู้ขายจดทะเบียนโอนให้ถูกต้องแต่กลับปกปิดข้อเท็จจริงและปล่อยปละละเลยจนกระทั่งมีการตรวจสอบ
พบว่ารถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ที่ท าการจัดซื้อยังมิได้มีการจดทะเบียนโอนเป็นของเทศบาลแต่อย่างใด 
อีกทั้งในฐานะนายกเทศมนตรีมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบกลับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยฝุาฝืนระเบียบเสียเองและพยายามด าเนินการ
ในแต่ละขั้นตอนด้วยตนเองเพ่ือให้มีการตรวจรับรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ไว้ โดยไม่ได้ด าเนินการตรวจรับ
จากการส่งมอบจริง พฤติการณ์ถือเป็นการจงใจกระท าละเมิดเป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหายจาก 
การเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายแต่กลับไม่สามารถจดทะเบียนโอนรถบรรทุกน้ า แบบอเนกประสงค์ที่ท าการจัดซื้อ
เป็นของเทศบาลได้ จึงให้นาย พ. รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจ านวน 
๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๙๙๕,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน ๘ ราย ประกอบด้วยนาย จ. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
บริหารงาน นาย ร. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นาย ท. ต าแหน่งนายช่างโยธา นาย ว.  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ นาย ส. ก านัน นาย ศ. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ นาย ณ. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ และนาย ย. 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ในฐานะคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ซึ่งข้อ ๖๔ แห่งระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้นหรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ 
ข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืนในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า 
ฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อน  

(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลอง 
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้
ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ 
ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ  

(๓) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการ 
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด  

(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับท าใบตรวจรับ
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ 
เพ่ือด านินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและ
รายงานให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ  
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๘๗ 

 

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้รายงานหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือทราบ  
หรือสั่งการแล้วแต่กรณี  

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง
โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันตรวจพบแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของหน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทีจ่ะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น  

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบ
รายงานหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ
ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
ฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงด านินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี  

ดังนั้น ในการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจรับพัสดุ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ได้ร่วมกันลงนามในใบตรวจรับพัสดุ ตามที่นาย พ. นายกเทศมนตรี ได้น าอกสารใบตรวจรับพัสดุไปให้ 
ลงลายมือชื่อโดยรับรองว่าผู้ขายได้ส่งมอบของตามบันทึกข้อตกลงซื้อขายมีปริมาณและคุณภาพถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งที่ยังไม่มีการตรวจสอบว่ารถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ที่ผู้ขายน ามาส่งมอบนั้นเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาแล้วหรือไม่ อีกทั้งตามสัญญาข้อ ๑๐ ยังก าหนดให้ในวันส่งมอบพัสดุ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ธ. จะต้องด านินการจดทะเบียนโอนรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์เป็นชื่อของหน่วยงานก่อนการเบิก
จ่ายเงินตามสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็มิได้ท าการตรวจสอบว่าได้มีการจดทะเบียนโอนรถยนต์
เป็นชื่อของเทศบาลแล้วหรือไม่ กลับเชื่อจากค ารับรองของนายกเทศมนตรีว่าได้มีการจดทะเบียนโอนรถยนต์
เป็นชื่อของเทศบาลแล้ว แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหาย
จากการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายไปโดยที่ไม่สามารถจดทะเบียนโอนรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ที่ท า 
การจัดซื้อเป็นของเทศบาลได้ พฤติการณ์ถือเป็นการจงใจกระท าละเมิดจึงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายจ านวน ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน 
๗๙๖,๐๐๐ บาท โดยให้รับผิดคนละส่วนเท่าๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๙๙,๕๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ 
ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

๓. นาง ญ. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานขออนุมัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รายงานผลการตรวจรับรถบรรทุก น้ า 
แบบอเนกประสงค์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับรองว่าผู้ขายได้ส่งมอบของตามบันทึกข้อตกลงซื้อขาย  
มีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนเห็นควรเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายทั้งที่ ผู้ขายยังไม่ได้จดทะเบียน 
โอนรถยนต์คันดังกล่าวเป็นชื่อของเทศบาล ตามข้อก าหนดในสัญญานาง ญ. ได้จัดท ารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ขาย โดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและความละเอียด
รอบคอบตรวจสอบรายการจดทะเบียนว่าผู้ขายได้มีการจดทะเบียนโอนรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๘๘ 

 

ที่ท าการจัดซื้อให้กับเทศบาลถูกต้องแล้วหรือไม่ เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหายจากการเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ขายไป โดยที่ไม่สามารถจดทะเบียนโอนรถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ที่ท าการจัดซื้อเป็นของเทศบาลได้ 
พฤติการณ์ถือเป็นการจงใจกระท าละเมิด จึงให้นาง ญ. รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๐ 
ของความเสียหายจ านวน ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

อนึ่ง เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. ยังไม่ได้ด าเนินการโอนทะเบียนให้เป็นไปตามสัญญา ดังนั้น 
หากเทศบาลเรียกให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. โอนทะเบียนตามสัญญาได้หรือได้ด าเนินการบอกเลิกสัญญาเรียกให้
ชดใช้ราคา และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ. สามารถโอนทะเบียนหรือชดใช้ราคาให้เทศบาลได้แล้วให้คืนเงินส่วน 
ที่ได้รับช าระไว้ให้แก่นาย พ. นาย จ. นาย ร. นาย ท. นาย ว. นาย ส. นาย ศ. นาย ณ. นาย ย. และนาง ญ.  
ตามสัดส่วนแห่งความรับผิดและท่ีได้รับช าระไว้ของแต่ละคนต่อไป 

 
เรื่องท่ี 4   เรื่องเสร็จที่ สรพ. 20 /๒๕๕6 

ประเภทส านวน   ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (พัสดุ-การตรวจรับ)  

เรื่อง   การจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลไม่ชอบด้วยระเบียบ 

สรุปข้อเท็จจริง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ตรวจสอบการด าเนินการจ้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของเทศบาล ตามสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ พบว่า มีการค านวณปริมาณงาน 
ปรับเพิ่ม – ลดไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน ๗๕,๐๘๘ บาท 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง  ตามส านวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลได้ท าสัญญา ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวนเงิน 
๑,๐๕๒,๐๐๐ บาท ต่อมาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง 
ได้มีการประชุม โดยมีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานก่อสร้างตามสภาพพ้ืนที่จริงและให้มีการก่อสร้าง
เพ่ิมเติม ดังนี้  

๑.จัดท าช่องบันไดทางลงคลองชลประทาน  
๒. เพ่ิมระยะการก่อสร้างให้ถึงสะพาน  
๓. ก าหนดระยะของทางเท้ากว้าง ๑.๕๐ เมตร  
๔. เพ่ิมสายเมนไฟฟูาอีก ๑ ชุด  
๕. พ้ืนที่ทางเท้าให้ใส่เหล็ก WIRE MESH ตามแบบรูปรายการ  

โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ผู้ควบคุมงานท าการส ารวจและสรุปปริมาณค่างานเพ่ิม – ค่างานลด 
หากค านวณแล้วพบว่าการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการท าให้ค่างานลดลง ผู้รับจ้างจะคืนเงินค่างานในส่วน  
ที่ลดลงให้เทศบาล แต่ถ้าค านวณแล้วค่างานเพ่ิมขึ้นผู้รับจ้างยินดีที่จะไม่รับเงินส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากเทศบาล 
เทศบาลได้ท าบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยน าบันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างดังกล่าว มาเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งถือว่า 
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานได้ตรวจงานจ้างและได้ร่วมกันค านวณปริมาณค่างานลด - ค่างานเพ่ิม ซึ่งสรุปผลประมาณ
ราคางานลด - เพ่ิมได้ ดังนี้ 

- งานลด เป็นเงินจ านวน ๒๔,๑๒๘ บาท  
- งานเพ่ิม เป็นเงินจ านวน ๓๐,๙๕๑ บาท  



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๘๙ 

 

สรุป งานเพ่ิมมีมูลค่ามากกว่างานลด เป็นเงินจ านวน ๖,๘๒๓ บาท (๓๐,๙๕๑ บาท – 
๒๔,๑๒๘ บาท) ผู้รับจ้างจึงไม่ต้องคืนเงินค่างานให้แก่เทศบาล  

ต่อมา ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
และผู้ควบคุมงานค านวณปริมาณงานไม่ถูกต้อง ท าให้ค านวณค่างานเพ่ิม – ค่างานลดไม่ถูกต้อง ดังนี้ 

รายการ 
ปริมาณงาน 
ตามสัญญาที่ 
10/2550 

ปริมาณงานที่ 
คณะกรรมการ 
ตรวจการจ้าง 
ค านวณได้ 

ปริมาณงาน 
ที่ส านักงาน 
การตรวจเงิน 

แผ่นดินภูมิภาคที่ 8 
ค านวณได้ 

1. งานราวเหล็ก 380 ม. 378.62 ม. 378.62 ม. 

2. พื้นที่ก่อสร้างอิฐ 

    เต็มแผ่น 
304 ตรม. 280.427 ตร.ม. 179.51 ตร.ม. 

3. เสา คสล. 172.80 ม. 151.195 ม. 151.2 ม. 

4 ขอบคันทางเท้า คสล. 380 ม. 388.390 ม. 370 ม. 

จากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ค านวณค่างานเพ่ิมและค่างาน ลด
จากแบบรูปรายการ พบว่า มีค่างานเพ่ิมขึ้นจ านวน ๑๔,๙๓๖ บาท ค่างานลดลงจ านวน ๙๐,๐๒๔ บาท ค่างานเพ่ิม
น้อยกว่าค่างานลด จ านวน ๗๕,๐๘๘ บาท (๙๐,๐๒๔ บาท – ๑๔,๙๓๖ บาท) ผู้รับจ้างต้องคืนเงิน ค่างาน
ให้แก่ทางราชการจ านวน ๗๕,๐๘๘ บาท แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานค านวณ ค่างานเพ่ิม 
– ค่างานลด ไม่ถูกต้อง โดยค านวณเป็นค่างานเพ่ิมมากกว่าค่างานลดจึงไม่ได้เรียกค่างานคืนจากผู้รับจ้างเป็นเหตุให้
เทศบาลได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน ๗๕,๐๘๘ บาท ซึ่งพิจารณาการกระท าและความรับผิดของเจ้าหน้าที่ได้ 
ดังนี้  

๑.นาย ธ. ต าแหน่งนายช่างโยธา ในฐานะผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ควบคุมงานจ้าง ซึ่งข้อ ๖๖ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ดังนี้  

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ ทุกวัน 
ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
แล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทันท ี 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา  
แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน
แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 
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(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ 
ตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยถือว่า
เป็นเอกสารส าคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ ทั้งนี้ การบันทึกการปฏิบั ติงาน
ของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย  

(๔) ในวันก าหนดลงมือท าการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงาน 
แต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ทราบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดนั้นๆ  

ประกอบกับบันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง  
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้ 
ช่างผู้ควบคุมงานท าการส ารวจค่างานก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงและสรุปปริมาณค่างานเพ่ิม – ค่างานลด 
เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนั้น ผู้ควบคุมงานในฐานะที่มีหน้าที่ตรวจสอบงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างจริง  
ย่อมทราบถึงปริมาณการก่อสร้างตามสภาพงานจริง จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการค านวณปริมาณค่างานเพ่ิม – 
ค่างานลดให้ถูกต้อง แต่ปรากฏว่าการค านวณค่างานเพ่ิม – ค่างานลดของผู้ควบคุมงาน กลับไม่ตรงกับสภาพ
การก่อสร้างจริงแสดงว่าผู้ควบคุมงานไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการค านวณปริมาณ ค่างานเพ่ิม – ค่างานลด 
ท าให้เทศบาลไม่ได้เรียกค่างานคืนจากผู้รับจ้างเป็นเงินจ านวน ๗๕,๐๘๘ บาท พฤติการณ์ถือเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหาย จึงให้นาย ธ. รับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๖๐ ของความเสียหายจ านวน ๗๕ ,๐๘๘ บาท คิดเป็นเงิน 
๔๕,๐๕๒.๘๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วยนาย ท. ต าแหน่งปลัดเทศบาล นาย พ. 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง นาย บ. ต าแหน่งเจ้าพนักงานบริหารงานช่าง นาย ส. ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ 
และนาย ง. ต าแหน่งประธานประชาคม ในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจการจ้าง ซึ่งข้อ ๖๕ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ ดังนี้  

(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน 
รายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือ  
พิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  

(๒) การด าเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่าง 
ไม่น่าจะเปน็ไปไดใ้ห้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ โดยให้มี
อ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง 
เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา  

(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ประธาน 
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด  

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
และข้อก าหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและ  
ให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ 
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มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝุายบริหารของ หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นทราบ  

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ 
ละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาให้รายงานหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี  

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาสั่งการถ้าหัวหน้าฝุายบริหาร 
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงจะด าเนินการตาม (๔)  

ดังนั้น ในการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจ
การจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และข้อก าหนดในสัญญาจ้าง  ลงวันที่ 
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ประกอบบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ในการตรวจรับงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงานผลการตรวจงานจ้าง โดยค านวณปริมาณงาน
ก่อสร้างไม่ตรงกับสภาพการก่อสร้างจริง การค านวณค่างานเพ่ิม – ค่างานลด จึงไม่ถูกต้องท าให้เทศบาลไม่ได้เรียก
ค่างานคืนจากผู้รับจ้างเป็นเงินจ านวน ๗๕,๐๘๘ บาท พฤติการณ์ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหาย จึงให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายจ านวน ๗๕,๐๘๘ บาท คิดเป็นเงิน ๓๐,๐๓๕.๒๐ บาท โดยให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ นาย ท. นาย พ. และนาย บ. รับผิดคนละ ๑ ใน ๕ ส่วน 
คิดเป็นเงินคนละ ๖,๐๐๗.๐๔ บาท ตามนัย มาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

ส าหรับนาย ส. และนาย ง. ผู้แทนชุมชน ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เป็นเพียงราษฎรในพ้ืนที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้ามาช่วยเหลืองานของราชการไม่มีความรู้ความสามารถในด้านงานก่อสร้าง 
การใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อาจไม่ทัดเทียมเท่ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ให้แก่เทศบาล 

 
เรื่องท่ี 5   เรื่องเสร็จที่ สรพ. 179 /๒๕๕4 

ประเภทส านวน   อุบัติเหตุ  

เรื่อง   รถยนต์ของเทศบาลประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของบุคคลภายนอก 

สรุปข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นาย ธ. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง xxxx เพ่ือไปรับ 
พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนเทศบาล ขณะเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กฉล xxxx เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา และ 
รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน ๓๔,๗๐๕ บาท 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง  ตามส านวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นาย ธ. พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่งพนักงานขับรถน้ าเอนกประสงค์ ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปรับพนักงานเทศบาล 
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๙๒ 

 

ที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล จึงได้ขับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลหมายเลขทะเบียน กง xxxx 
ขณะเดินทางได้ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉล xxxx ที่บุคคลภายนอก 
เป็นผู้ขับขี่เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย 
คิดเป็นเงิน ๓๔,๗๐๕ บาท พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท าของนาย ธ. เป็นการกระท า 
โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้
ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ อันเป็นความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืน 
ถึงแก่ความตายและท าให้ทรัพย์สินเสียหายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๔), 
๑๕๗ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ จึงเห็นควรสั่ งฟูองนาย ธ. ต่อมาเมื่อวันที่ 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นาย ส. และนาง พ. บิดาและมารดาของบุคคลภายนอกผู้เสียหายได้มีหนังสือขอให้เทศบาล
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดข้ึน ได้แก่ ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในงานศพ ๓๐,๐๐๐ บาท 
ค่ารักษาพยาบาล ๒๕,๐๐๐ บาท ค่าขาดไร้อุปการะ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และค่าทรัพย์สินเสียหาย ๓๒,๒๕๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๒,๒๕๐ บาท และในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เทศบาลได้พิจารณาอนุมัติให้มีการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของผู้ตาย ดังนี้ ค่าปลงศพ ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดไร้อุปการะ ๖๐,๐๐๐ บาท 
และค่ารถจักรยานยนต์ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ประกอบความเห็นของพนักงานสอบสวนแล้วเห็นว่า เมื่อนาย ธ. ขับรถยนต์ของทางราชการมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ 
โดยบุคคลภายนอกได้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาเพ่ือที่จะเลี้ยวขวาไปยังร้านสนุ๊กเกอร์ฝ๎่งตรงข้าม แต่นาย ธ.  
ที่ขับรถยนต์ตามหลังมาด้วยความเร็วไม่ได้ใช้สัญญาณเตือนหรือบีบแตรให้ทราบ ไม่ได้หยุดหรือชะลอรถยนต์
เป็นเหตุให้เกิดการเฉี่ยวชนกัน พฤติการณ์ถือได้ว่านาย ธ.กระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้
ทางราชการได้รับความเสียหาย แต่เมื่อค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรม 
เนื่องจากบุคคลภายนอกผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็มีส่วนประมาทอยู่ด้วยจากการที่ผู้ตายได้เลี้ยวรถอย่างกระชั้นชิด 
จึงให้นาย ธ. รับผิดในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายของรถยนต์ของเทศบาล ๓๔,๗๐๕ บาท คิดเป็นเงิน 
๑๗,๓๕๒.๕๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ส าหรับความเสียหายต่อบุคคลภายนอกเป็นไปตามหมวด ๒ ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ฯ) 

 
เรื่องท่ี 6   เรื่องเสร็จที่ สรพ. 99 /๒๕๕5 

ประเภทส านวน   ทรัพย์สินสูญหาย  

เรื่อง   รถยนต์ของทางราชการสูญหาย 

สรุปข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ นาง ล. ลูกจ้างประจ า ได้รับมอบหมาย 
จาก ผู้บังคับบัญชาให้น ารถยนต์ของทางราชการ ไปซื้อของเพ่ือเข้าไปเตรียมความพร้อมในการเดินทาง  
ไปราชการ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ ระหว่างที่นาง ล. เดินทางกลับบ้านพักเพ่ือไปน าใบสั่งน้ ามันมาเติม
น้ ามันรถยนต์ ขณะจอดรถยนต์ของทางราชการไว้หน้าบ้านพักโดยไม่ได้ดับเครื่องยนต์ได้ถูกคนร้ายโจรกรรม
รถยนต์คันดังกล่าวไป เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน ๗๔๘,๕๕๙.๓๑ บาท 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง  ตามส านวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ นาง ล. ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งคนงานปฏิบัติงานประจ า
ศูนย์ประสานงาน โครงการได้น ารถยนต์ของทางราชการขับไปท่ีบ้านพักและได้จอดรถไว้หน้าบ้านพักและลงมา
จากรถเพ่ือเปิดประตูรั้วโดยไม่ได้ดับเครื่องยนต์ปรากฏว่าได้มีคนร้ายแอบเข้ามาทางด้านหลังรถยนต์เปิดประตู



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๙๓ 

 

รถยนต์ขึ้นไปแล้วขับหนีออกไปอย่างรวดเร็ว หลังจากเกิดเหตุนาง ล. ได้โทรศัพท์แจ้ง ๑๙๑ เพ่ือให้ช่วยสกัดจับ 
อีกทั้งยังร้องขอให้ผู้ประสบเหตุที่ขับรถยนต์ผ่านมาให้ขับรถตามคนร้ายไป แต่เนื่องจากขณะนั้นเป็นเวลาค ่าแล้ว 
และคนร้ายก็ขับรถยนต์หนีไปอย่างรวดเร็วจึงไม่สามารถติดตามคนร้ายได้ นาง ล. จึงได้ไปแจ้งความที่สถานี  
ต ารวจ กรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จากถ้อยค าของนาง ล. อ้างว่าจะต้องเดินทาง  
ไปราชการในช่วงเช้าของวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ โดยเดินทางไปพร้อมกับนาย ฒ. พนักงานขับรถยนต์ 
ที่ศูนย์ประสานงานโครงการให้มาช่วยขับรถยนต์ แต่การที่ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ นาง ล. ได้ขับรถยนต์ 
ของทางราชการกลับบ้านพักทั้งที่ยังไม่ถึงก าหนดเวลาเดินทางไปราชการ เนื่องจากจะน ารถยนต์ออกไป  
เติมน้ ามันเพ่ือเตรียมความพร้อมแต่ได้ลืมใบสั่งน้ ามันไว้ที่บ้านพักจึงขับรถราชการไปเอาใบสั่งน้ ามันดังกล่าว 
ในการน ารถราชการออกไปในวันเกิดเหตุ นาง ล. ได้อ้างถึงบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง 
มอบหมายให้นาง ล. น ารถยนต์ของทางราชการไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเข้าไปเตรียมพร้อมล่วงหน้าในวันที่ 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ และเติมน้ ามันตามใบสั่งน้ ามัน เมื่อพิจารณาบันทึกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ดังกล่าว โดยตรวจสอบการออกเลขบันทึกฉบับดังกล่าวในทะเบียนน าส่งหนังสือปรากฏว่าบันทึกได้ออกเลข
ล าดับที่ ๑๖๐ ไว้เป็นเลขสุดท้ายของทะเบียนปี ๒๕๔๙ ทั้งท่ีตามข้อเท็จจริงบันทึกข้อความฉบับดังกล่าวควรจะ
ออกเลขในทะเบียนน าส่งหนังสือปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งขัดต่อเหตุผลเป็นอย่างยิ่ง จึงน่าเชื่อว่าเป็นการจัดท าบันทึกขึ้น
ในภายหลังเพ่ือเป็นการสร้างหลักฐาน จึงถือไม่ได้ว่าการที่นาง ล. ได้ขับรถยนต์ของทางราชการกลับบ้านพัก
และไปเกิดเหตุดังกล่าว เป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่แต่เป็นการน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ 
ในลักษณะส่วนตัว อย่างไรก็ตาม พฤติการณ์ที่ลงจากรถโดยติดเครื่องยนต์ไว้ แต่ไปเปิดประตูรั้วยังเป็น  
การกระท าในลักษณะที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอีกด้วยจึงให้นาง ล. รับผิดชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวน 
ตามความเสียหายภายหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว ตามนัยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
เรื่องท่ี 7   เรื่องเสร็จที่ สรพ. 151 /๒๕๕5 

ประเภทส านวน   เหตุอื่น ๆ  

เรื่อง   ส่วนราชการต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามค าพิพากษาศาลปกครองให้แก่บุคคลภายนอก 

สรุปข้อเท็จจริง ส่วนราชการได้จดทะเบียนรถยนต์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เสียภาษี
ศุลกากร ต่อมามีการยกเลิกการด าเนินการทางทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ  
ความเสียหายเป็นเงินจ านวน ๒,๐๔๒,๗๕๙.๕๙ บาท 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง  ตามส านวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ นาง ร. ได้แจ้งย้ายรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อเบนซ์ S ๓๒๐L เข้าไป
ใช้งานที่จังหวัด พ. ซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นรถยนต์ที่ลักลอบหลบหนีภาษีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิด
กฎหมาย และได้สวมทะเบียนอ้างเป็นรถยนต์หมายเลขทะเบียน AA xxxx กรุงเทพมหานคร (รถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน AA xxxx กรุงเทพมหานคร ที่ถูกต้องมีนาง ส. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และได้ย้ายไปใช้งาน 
ที่จังหวัด น. โดยเปลี่ยนเป็นหมายเลขทะเบียน BB Y นนทบุรี แล้ว) ซึ่งในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ 
ส่วนราชการจังหวัด พ.  ได้รับจดทะเบียนย้ายรถและออกหมายเลขทะเบียนรถให้ใหม่เป็น AC ssss 
พระนครศรีอยุธยา จากนั้นได้มีการแจ้งย้ายรถคันดังกล่าวเข้ามาใช้งานที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งและมีการออก
เลขทะเบียนใหม่เป็น SC vvvv กรุงเทพมหานคร ต่อมามีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันดังกล่าวอีกหลายทอด 
จนกระทั่งวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ต ารวจงานปูองกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และ



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๙๔ 

 

รถจักรยานยนต์ได้ยึดรถยนต์ดังกล่าวจากนาย พ. ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ในขณะเกิดเหตุเป็นเหตุให้นาง บ. 
ผู้ขายรถยนต์ต้องชดใช้ราคารถคืนให้แก่นาย พ. ผู้ซื้อ จ านวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท และนาง บ. ได้ฟูอง 
ทางราชการเป็นคดีปกครอง เรียกให้ ชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาคดีหมายเลขแดง 
ที่ อ.xxx/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ให้ทางราชการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นาง บ. จ านวน 
๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ จนกว่าจะช าระเสร็จ 
โดยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยสรุปความได้ว่า ทางราชการอยู่ในฐานะที่สามารถก าหนดมาตรการอ่ืนใด  
เพ่ือปูองกันการปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์ไปใช้กับรถยนต์ผิดกฎหมายได้ แต่ก็หาได้ใช้ให้เพียงพอ  
ตามวิสัยและพฤติการณ์แต่อย่างใดไม่  อีกทั้ง หากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีท าการตรวจสอบข้อมูล 
อย่างละเอียดแล้ว จะเห็นว่ารถยนต์หมายเลขทะเบียน AA xxxx กรุงเทพมหานคร คันที่ถูกต้องมีนาง ส. เป็น 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ได้มีการแจ้งย้ายเข้าไปใช้งานในจังหวัด น. และได้เปลี่ยนหมายเลขทะเบียนเป็น BB Y นนทบุรีแล้ว 
อันเป็นผลให้รถคันที่ถูกต้องนั้นไม่มีทะเบียนอยู่ที่กรุงเทพมหานคร หากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดีได้ตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถแล้วจะพบว่ารถคันพิพาทได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟูองคดี
กระท าโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่รับจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาทและออกเลขทะเบียนใหม่ 
จากหมายเลขทะเบียน AA xxxx กรุงเทพมหานคร เป็นหมายเลขทะเบียน AC ssss พระนครศรีอยุธยา และ
เป็นหมายเลขทะเบียน SC vvvv กรุงเทพมหานคร จึงเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟูองคดี ตามมาตรา ๔๒๐ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟูองคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท า
ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ กรมการขนส่งทางบกได้น าเงินจ านวน ๒,๐๔๒,๗๕๙.๕๙ บาท ไปช าระหนี้
ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้ว การที่ทางราชการต้องช าระค่าสินไหมทดแทนให้แก่นาง บ.  
ตามค าพิพากษาของศาล เป็นผลมาจาก การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของทางราชการในการรับจดทะเบียน
รถยนต์คันพิพาทและออกเลขทะเบียนใหม่ ซึ่งพิจารณาการกระท าและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องได้ดังนี้  

๑.นาง ว. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ฝุายทะเบียนรถ มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินค่าค าขอและ 
ค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินการทางทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ นาง ว. ได้น าเอกสารของนาง ร. 
พร้อมทั้งใบคู่มือจดทะเบียนรถปลอมมาฝากให้นาง ช. กรอกค าขอแจ้งย้ายรถเข้าไปใช้งานที่จังหวัด พ.  
และกรอกค ายินยอมให้ใช้รถในจังหวัด พ. โดยปรากฏลายมือที่เขียนในใบแจ้งย้ายรถส่วนที่ ๑ เลขรับที่ ๒๒๕๖ 
เป็นลายมือของนาง ว. ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการดังกล่าว และเลขรับที่ ๒๒๕๖ ตามที่ปรากฏ
ในสมุดทะเบียนเป็นเลขรับของเอกสารอ่ืนซึ่งลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ อีกทั้งในใบค าขอย้ายดังกล่าวไม่มี
ลายมือชื่อของนาง ร. เจ้าของรถ ผู้ยื่นค าขอแสดงให้เห็นว่านาง ร. ไม่ได้มาติดต่อขอด าเนินการด้วยตนเองและ
ไม่มีการมอบอ านาจตามระเบียบว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ข้อ ๘ ที่ก าหนดว่าผู้ยื่นต้องมีใบมอบอ านาจจากเจ้าของรถ มาแสดงทุกครั้ง นอกจากนั้น
นาง ว. ยังเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินค่าค าขอและค่าธรรมเนียมส าหรับรถยนต์คันดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านาง ว. 
เป็นผู้ด าเนินการช าระเงินค่าธรรมเนียม ทั้งที่นาง ร. ผู้ขอ ไม่ได้มาด าเนินการด้วยตนเองและไม่มีการมอบอ านาจ 
เมื่อต่อมาภายหลังมีการตรวจพบว่ารถที่น ามาแจ้งย้ายเข้ามาใช้งานจังหวัด พ.ดังกล่าวเป็นรถสวมทะเบียน 
โดยวิธีการน าหมายเลขตัวรถและหมายเลขเครื่องยนต์ของรถคันที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาบันทึกในใบคู่มือ
จดทะเบียนรถปลอมและใบแจ้งย้ายรถปลอม และเจ้าหน้าที่ฝุายทะเบียนรถ ส่วนราชการจังหวัด พ. ได้รับ  
จดทะเบียนรถยนต์ ออกเลขทะเบียนใหม่ และออกคู่มือใบจดทะเบียน เล่มใหม่แทนเล่มเก่าที่ช ารุดท าให้รถ 
ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายกลายเป็นรถที่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับข้อเท็จจริงตามรายงาน  
การสอบสวนวินัยก็ปรากฏว่า นาง ว. มีพฤติกรรมในการน าเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งย้ายรถเข้ามาใช้งาน  
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ที่จังหวัด พ.ในลักษณะเช่นเดียวกันกับรถคันหมายเลขทะเบียน AA xxxx กรุงเทพมหานคร นี้หลายครั้ง จึงเชื่อ
ได้ว่านาง ว. มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้กระท าผิดในการน าเอกสารปลอมมาด าเนินการจดทะเบียนการแจ้งย้าย
รถเข้ามาใช้งานที่จังหวัด พ.ดังกล่าวข้างต้น พฤติการณ์เป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่นาง บ. และเมื่อพิจารณาถึงการกระท าแล้ว นาง ว. มีส่วนในการกระท าความผิดมากกว่าจึงให้รับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายจ านวน ๒,๐๔๒,๗๕๙.๕๙ บาท คิดเป็นเงิน 
๑,๔๒๙,๙๓๑.๗๑ บาท ตามนัยมาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒. นาง ช. ขณะเกิดเหตุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝุายทะเบียนรถ 
มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินค่าค าขอค่าธรรมเนียมและค่าภาษีรถประจ าปีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
นาง ช. ได้น าเอกสารที่ได้รับฝากจากนาง ว. พร้อมทั้งใบคู่มือจดทะเบียนรถปลอมมากรอกค าขอแจ้งย้ายรถเข้า
ไปใช้งานที่จังหวัด พ. และกรอกค ายินยอมของเจ้าของบ้านเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการแจ้งย้ายรถเข้าไป  
ใช้งานที่จังหวัด พ. อีกทั้งจากค าให้การของนาง ช. ก็ยอมรับว่าเป็นผู้จัดหาหลักฐานทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด พ. ส าหรับใช้กรอกในใบแจ้งขอใช้ภูมิล าเนาของเจ้าของบ้านในจังหวัด พ.  
เพ่ือประกอบการแจ้งย้ายรถ ด้วยพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านาง ช. มีส่วนรู้ เห็นกับนาง ว.  
นกระบวนการแจ้งย้ายรถเข้าไปใช้งานที่จังหวัด พ.พฤติการณ์เป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่นาง บ. จึงให้นาง ช. รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายจ านวน 
๒,๐๔๒,๗๕๙.๕๙ บาท คิดเป็นเงิน ๖๑๒,๘๒๗.๘๘ บาท ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓. นาง ก. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่งฝุายทะเบียนรถ มีหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานก่อนเสนอให้นายทะเบียนลงนามตามค าสั่ง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เมื่อนาง ก. ได้รับเอกสาร 
จากนาง ว. ให้แจ้งย้ายรถเข้าไปใช้งานที่จังหวัด พ. นาง ก. ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วน  
ตามระเบียบหรือไม่ ก่อนเสนอเรื่องให้นายทะเบียนลงนาม แต่ปรากฏว่านาง ก.ไม่ใช้ความระมัดระวัง 
ในการตรวจสอบได้เสนอเรื่องให้นายทะเบียนลงนามโดยลงลายมือชื่อรับรองในแบบค าขอจดทะเบียนรถว่า 
“ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเรื่องราวทั้งหมดแล้วถูกต้องจึงเสนอนายทะเบียนเพ่ือลงนามต่อไป” ทั้งที่ 
หลักฐานเรื่องดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยผู้ขอไม่ได้ลงลายมือชื่อและไม่มีใบมอบอ านาจซ่ึงไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์  
พ.ศ. ๒๕๓๑ ข้อ ๘ ที่ก าหนดว่าผู้ยื่นต้องมีใบมอบอ านาจจากเจ้าของรถมาแสดงทุกครั้ง การที่นาง ก. ได้รับ  
ด าเนินการจดทะเบียนดังกล่าว ซึ่งหากนาง ก. ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบเอกสารประกอบการจดทะเบียน  
ก็จะทราบว่าลายมือที่กรอกในค าขอย้ายรถเป็นลายมือของนาง ช. พนักงานราชการ ซึ่งช่วยงานนาง ว.  
ออกใบเสร็จรับเงิน อีกทั้งลายมือที่เขียนในใบแจ้งย้ายรถส่วนที่ ๑ เลขรับที่ ๒๒๕๖ เป็น ลายมือของนาง ว. 
ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการดังกล่าว พฤติการณ์จึงเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่อ  
อย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นาง บ. จึงให้นาง ก.  
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจ านวน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน 
๗๖๕,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

๔. นาย ม. เจ้าหน้าที่ขนส่ง มีหน้าที่ลงนามเป็นนายทะเบียน ในกรณีที่หัวหน้าฝุายทะเบียนรถ 
ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อนาย ม. ได้รับเรื่องจากนาง ก. เสนอให้ลงนามจดทะเบียน 
การย้ายรถเข้าไปใช้งานที่จังหวัด พ. แม้นาง ก. ได้ท าการตรวจสอบมาแล้วชั้นหนึ่งก็ตาม นาย ม.  
ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบหรือไม่อีกครั้ง ก่อนลงนามในฐานะนายทะเบียน 
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แต่ปรากฏว่านาย ม. ไม่ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบกลับลงนามในฐานะนายทะเบียนในค าขอย้ายรถ
เข้าไปใช้งานที่จังหวัด พ. ทั้งที่หลักฐานเรื่องดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยผู้ขอไม่ได้ลงลายมือชื่อและไม่มี 
ใบมอบอ านาจ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ข้อ ๘ ที่ก าหนดว่าผู้ยื่นต้องมีใบมอบอ านาจจากเจ้าของรถมาแสดง
ทุกครั้ง พฤติการณ์เป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย 
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นาง บ. จึงให้นาย ม. รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐  
ของความเสียหายจ านวน ๑ ,๕๓๐ ,๐๐๐ บาท คิด เป็น เ งิน  ๗๖๕ ,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๘ 
แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อนึ่ง หากทางราชการได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากนาง ว. และนาง ช. เมื่อน ามารวมกับ 
จ านวนเงินที่นาง ก. และนาย ม. ได้ชดใช้ไว้เกินจ านวนความเสียหาย ให้คืนเงินส่วนที่ได้รับช าระไว้เกินให้แก่ 
นาง ก. และนาย ม. ตามสัดส่วนแห่งความรับผิดและท่ีได้ช าระไว้ต่อไป  

เนื่องจากความเสียหายในกรณีนี้ เกิดจากการปลอมเอกสารและใช้ เอกสารปลอม 
เพ่ือด าเนินการทางทะเบียนรถยนต์โดยไม่ชอบ ดังนั้น จึงเห็นควรแจ้งกรมการขนส่งทางบกด าเนินคดีกับบุคคล 
ผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 
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ภาคผนวก 
 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 
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พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลป๎จจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่า

จะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงาน
ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตน 
ได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟูองหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟูอง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ 

ถ้าการละเมิด เกิดจากเจ้ าหน้าที่ ซึ่ ง ไม่ ได้สั งกัดหน่วยงานของรัฐแห่ ง ใดให้ถือว่ า
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖ ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่
ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟูองเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟูองหน่วยงาน
ของรัฐไม่ได้ 

มาตรา ๗ ในคดีที่ผู้เสียหายฟูองหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องที่
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหายฟูองเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาล  
ที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้ามาเป็นคู่ความในคดี 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 
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ถ้าศาลพิพากษายกฟูองเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟูองมิใช่ผู้ต้องรับผิด 
ให้ขยายอายุความฟูองร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแต่วันที่ค าพิพากษานั้น
ถึงท่ีสุด 

มาตรา ๘ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพ่ือการละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว  
แก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้ค านึงถึงระดับ 
ความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวน  
ของความเสียหายก็ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ 
การด าเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ 
และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 

มาตรา ๙ ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะ
เรียกให้อีกฝุายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น 
หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากเจ้าหน้าที่ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนด  
อายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 
และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
ต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่ง
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผู้เสียหาย
จะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ 
ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นโดยไม่ชักช้า  
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ  
ก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายใน  
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้นจะต้องรายงานป๎ญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ
ก ากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรี
ดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่
ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระท า
ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอ านาจ 
ออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 
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มาตรา ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา ๘  
และมาตรา ๑๐ สามารถผ่อนช าระเงินที่จะต้องรับผิดนั้นได้โดยค านึงถึงรายได้ ฐานะ ครอบครัวและ 
ความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย 

มาตรา ๑๔ เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๑ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง 

มาตรา ๑๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหารศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจ้าหน้าที่ด าเนินกิจการต่างๆ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้อง  
รับผิดในการกระท าต่างๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ท าไปท าให้หน่วยงานของรัฐต้องรั บผิด 
ต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟูองไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่เต็มจ านวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้น 
โดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น ยังมีการน าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วม
ในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระท าของเจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนด้วย ซึ่งระบบนั้น
มุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่ค านึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
แก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนก าลังขวัญในการท างานของเจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็นป๎ญหา 
ในการบริหารเพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจด าเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน
อนึ่ง การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและ
การด าเนินการทางวินัยก ากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ท าการใดๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว 
ดังนั้น จึงสมควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจ
กระท าเพ่ือการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น แล ะ 
ให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้น าหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. 2539 
----------------------  

โดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ขึ้น 
และกฎหมายดังกล่าวมีหลักการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบัติ
ในเรื่องความรับผิดทางแพ่งที่ทางราชการถือปฏิบัติในป๎จจุบัน โดยได้แยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ออกเป็นเหตุที่เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่และที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่  โดยเมื่อมีความเสียหายเนื่องจาก 
การปฏิบัติหน้าที่นั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องรับภาระชดใช้ค่าเสียหายไปก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐเพียงใดนั้น ให้ไปไล่เบี้ยต่อไปในภายหลัง  โดยจะยึดหลักว่าจะเรียกเอา 
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น
นอกจากนี้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถผ่อนช าระค่าสินไหม
ทดแทนได้โดยค านึงถึง รายได้ ฐานะ ครอบครัว และความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย
ส าหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องถูกฟูองและชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นการส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวกับทางราชการ สมควรวางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด  
ของเจ้าหน้าที ่พ.ศ.2539 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539" 

ข้อ 2 118 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจนุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่งซึ่งออกตามมติคณะรัฐมนตรี 

โดยหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน ที่ นว 155/2503 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2503 
(2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 13582,13583 (บคร.)/2504 ลงวันที่ 24 เมษายน 2504 
(3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0508/6466 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2509 
(4) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0508/10283 ลงวันที่ 5 เมษายน 2516 
(5) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0508/ว.27274 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2525 
(6) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/21738 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2528 
(7) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0514/2302 ลงวันที่ 16 เมษายน 2529 
(8) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/12461 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2530 
(9) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/52333 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2530 
(10) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0514/5975 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2530 
(11) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/23228 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 
(12) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/63119 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2531 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะ

เป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด บรรดาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติงาน 
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
"ผู้แต่งตั้ง" หมายความว่า ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
"ความเสียหาย" หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอย่างใดๆ แต่ไม่รวมถึง 

การออกค าสั่งหรือกฎ 
ข้อ 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด 1 

กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 
------------------- 

ข้อ 6 ในหมวดนี้ 
หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 7 เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องแจ้งต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้าและให้มีการรายงานตามล าดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

ข้อ 8 เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้าเพ่ือพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง  ให้มีจ านวนไม่ เกินห้าคน โดยแต่งตั้ งจากเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

กระทรวงการคลังอาจประกาศก าหนดว่าในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าความเสียหาย
ตั้งแต่จ านวนเท่าใด จะให้มีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ด้วย 
ข้อ 9 ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ

อีกแห่งหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและให้มีการรายงานตามล าดับชั้น 
จนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดเว้นแต่ 

(1) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นรัฐมนตรี ให้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรี 
(2) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นกรรมการที่ตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐแห่งใด ให้แจ้งต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
(3) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้แจ้ง

ต่อกระทรวงการคลัง 
(4) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาและมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน 

ในราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานของรัฐ



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๑๐๓ 

 

ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งต่อผู้มีอ านาจก ากับดูแล ผู้แต่งตั้งตนหรือ 
ผู้ซึ่งสั่งให้ตนปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 10 ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ 9 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับ 
ความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดหรือผู้ซึ่งระเบียบนี้ก าหนดให้เป็นผู้รับแจ้ง  
ตามข้อ 9 (1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณีมีอ านาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ข้อ 11 ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และหรือความเสียหาย
เกิดจากผลการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 8 หรือ ข้อ 10 
บรรดาที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๒ 119 ในกรณีที่ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้มีอ านาจแต่งตั้งนั้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ หากการนั้นไม่ถูกต้องให้สั่งแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

ถ้าผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องตามค าสั่ง
ในวรรคหนึ่งภายในเวลาอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการ มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู้มีอ านาจแต่งตั้งนั้นได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ ๑๒/๑ 120 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกระท าให้เกิดความ
เสียหายหรือมีส่วนกระท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลหรือ
ควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ข้อ 13 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง 
ของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมอาจท าความเห็นแย้ง
มติที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้ 

ข้อ 14 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับ
การกระท าละเมิด โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รับฟ๎งพยานบุคคล 
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบเอกสาร วัตถ ุหรือสถานที่ 

กระทรวงการคลังอาจก าหนดแนวทางการสอบข้อเท็จจริง การท าบันทึกและการรายงานผล
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นการทั่วไปได้ 

ข้อ 15 คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องหรือผู้ เสียหายได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม 

ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง ถ้าผู้แต่งตั้ ง
ขอให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการรีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู้แต่งตั้งก าหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัดและต้องมี
พยานหลักฐานที่สนับสนุนประกอบด้วย 

                                                           
119 ข้อ ๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
120 ข้อ ๑๒/๑ เพ่ิมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๑๐๔ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งตั้งหรือรัฐที่จะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ข้อ 17 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าใด แต่ยังมิต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
ให้ผู้ แต่ งตั้ งส่ งส านวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่ งการให้กระทรวงการคลั ง 

เพ่ือตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ 

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้มีอ านาจตรวจสอบพยานหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เห็นสมควรจะให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐาน หรือมาให้ถ้อยค าเพ่ือประกอบการพิจารณา
เพ่ิมเติมอีกก็ได ้

ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้ตระเตรียมเรื่องให้พร้อม
ส าหรับการออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ช าระค่าสินไหมทดแทน หรือด าเนินการฟูองคดีเพ่ือมิให้ขาดอายุความสองปี
นับจากวันที่ผู้แต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการ 

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน 
ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่
เห็นสมควร และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมาย  
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปี
สิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

ข้อ ๑๘ 121 เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามความเห็น 
ของกระทรวงการคลังและแจ้งค าสั่งนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้แต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นสั่งการไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

เมื่อหน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่งสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังแล้ว 
ให้ผู้แต่งตั้งด าเนินการเพ่ือออกค าสั่งให้ผู้ต้องรับผิดช าระค่าสินไหมทดแทนหรือฟูองคดีต่อศาลอย่าให้ขาดอายุความ 

ในกรณีที่ปรากฏตามความเห็นของกระทรวงการคลังว่ามีผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่ าสินไหม
ทดแทนเพ่ิมขึ้นหรือต่างไปจากส านวนที่ผู้แต่งตั้งส่งให้ตรวจสอบ หากยังไม่เคยมีการสอบผู้นั้นในฐานะผู้ต้องรับผิด
มาก่อน ให้ผู้แต่งตั้งส่งเรื่องให้คณะกรรมการท าการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดผู้นั้นเพ่ือประกอบการวินิจฉัย  
สั่งการ ถ้าผลของค าวินิจฉัยของผู้แต่งตั้งตรงกับความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้ผู้นั้น 
รับผิดแล้วรายงานกระทรวงการคลังเพ่ือทราบ ถ้าผลของค าวินิจฉัยของผู้แต่งตั้งต่างไปจากความเห็น  
ของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งรายงานกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้น าความใน
ข้อ ๑๗ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 19 122 ยกเลิก 
ข้อ 20 ในกรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 10 หรือข้อ 11 ให้ผู้แต่งตั้งร่วมกัน

วินิจฉัยสั่งการ และเสนอความเห็นทั้งหมด ไม่ว่าจะเห็นตรงกันหรือไม่ ไปยังกระทรวงการคลัง  และเมื่อได้

                                                           
121 ข้อ ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
122 ข้อ ๑๙ ยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

๑๐๕ 

 

ด าเนินการตามข้อ 17 และข้อ 18 แล้ว ถ้าผลในชั้นที่สุดผู้แต่งตั้งร่วมยังมีความเห็นตามข้อ 18 แตกต่างกัน
จนหาข้อยุติไม่ได้ ก็ให้เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ 21 ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้มี "คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง" 
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อกระทรวงการคลัง 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
ผู้แทนกระทรวงการคลังตามจ านวนที่จ าเป็นซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีมอบหมายได ้

ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งให้น าความในข้อ  13 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 22 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว 
ข้อ 23 ในกรณีที่ความเสียหายมิได้เกิดแก่เงิน จะด าเนินการดังต่อไปนี้แทนการช าระเงินก็ได้ 
(1) ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันโดยมีสภาพคุณภาพปริมาณและลักษณะเดียวกันกับ

ทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายและใช้งานแทนได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายโดยท าสัญญา
ยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นทรัพย์สินดังกล่าว 

(2) ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่ช ารุดเสียหายให้คงสภาพเดิมโดยท าสัญญาว่าจะจัดการให้
ทรัพย์สินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไม่เกินหกเดือน 

(3) การชดใช้เป็นทรัพย์สินหรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่แตกต่างไปจาก (1) หรือ 
(2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน 

การชดใช้ค่าเสียหายเป็นทรัพย์สินหรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  ให้มี
การตรวจรับตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 

การท าสัญญาตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะให้วาง
หลักประกันด้วยก็ได้ 

ข้อ 24 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย ให้รีบด าเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลมเพ่ือให้ได้
ข้อยุติโดยเร็วและระมัดระวังอย่าให้ขาดอายุความมรดก ในกรณีที่ผู้แต่งตั้งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพ่ือฟูองผู้จัดการมรดกหรือทายาทต่อไป  
ในกรณีของผู้แต่งตั้งร่วมถ้ามีความเห็นแตกต่างกันให้ด าเนินการไปพลางก่อนตามความเห็นของผู้แต่งตั้งส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย และถ้าต่อมามีข้อยุติเป็นประการใด ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการด าเนินการไปตามนั้น 

ข้อ 25 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดและขอผ่อนช าระค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าจะเกิดขึ้น  
ในขั้นตอนใด ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายก าหนดจ านวนเงินที่ขอผ่อนช าระนั้นตามความเหมา ะสม 
โดยค านึงถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพตามฐานานุรูปของเจ้าหน้าที่  ความรับผิดชอบที่บุคคลนั้นมีอยู่ 
ตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีและพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย 

ในการให้ผ่อนช าระ ต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะให้วางหลักประกัน
ด้วยก็ได้ 

ข้อ 26 กระทรวงการคลังอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการค้ าประกัน การวาง
หลักประกัน หนังสือผ่อนช าระ และสัญญาค้ าประกันก็ได้ 

ข้อ 27 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ช าระหนี้ ได้  ให้หน่วยงานของรัฐที่ เสียหายพิจารณาผ่อนผันตา มความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ 
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ที่กระทรวงการคลังก าหนดและต้องไม่ด าเนินคดีล้มละลายแก่ผู้นั้น แต่ถ้าการที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้นั้น  
เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่กระท าการใดๆ อันเป็นการประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับช าระหนี้ครบถ้วน ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายส่งเรื่องให้
พนักงานอัยการด าเนินคดีล้มละลาย 

ข้อ 28 การประนีประนอมยอมความไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด ต้องได้รับความเห็นจาก
กระทรวงการคลังก่อน เว้นแต่กระทรวงการคลังจะประกาศก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 29 ในกรณีตามข้อ 26 ข้อ 27 หรือข้อ 28 ถ้าเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การด าเนินการให้เป็นไปตามระ เบียบส าหรับ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

 
หมวด 2 

กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
----------------------- 

ข้อ 30 ในหมวดนี้ 
"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

และมีฐานะเป็นกรมและราชการส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 

ข้อ 31 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเห็นว่า
ความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องในการที่ตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่  ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา 
โดยไม่ชักช้าและให้มีการรายงานตามล าดับขั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็น
รัฐมนตรีหรือกรรมการที่ตั้งข้ึนเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ซึ่งไม่สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดหรือ
ผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชา ให้ด าเนินการตามข้อ 9 (1) (2) (3) หรือ (4) และให้น าข้อ 8 ถึงข้อ 20 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ 32 ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้สังกัดหน่วยงานใด หรือหน่วยงาน
ของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากผลการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน รับค าขอนั้น
และด าเนินการตามระเบียบนี้โดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นค าขอผิดหน่วยงาน ให้หน่วยงานผู้รับค าขอรีบส่งเรื่องไปยังหน่วยงาน
ของรัฐที่เห็นว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบพิจารณาต่อไป และให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
กรณีดังกล่าวนี้ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับค าขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนับแต่วันที่ได้รับค าขอที่ส่งมานั้น 

ข้อ 33 เมื่อได้รับค าขอตามข้อ 32 และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค าขอไว้เห็นว่าเป็นเรื่อง 
ที่เก่ียวกับตน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 34 ในกรณีที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนปฏิบัติตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

ให้คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันกระท าละเมิดในจ านวนเงินที่ต้องชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นค าขอจนถึงวันช าระค่าสินไหมทดแทน 

ข้อ 35 ในกรณีที่ผู้เสียหายฟูองคดีต่อศาล ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า 
เว้นแต่จะได้มีการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวไว้แล้ว และให้ประสานงานกับส านักงานอัยการสูงสุด  
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เพ่ือเตรียมการต่อสู้คดีต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับค าแนะน า 
จากกระทรวงการคลัง 

ข้อ 36 ถ้าผู้แต่งตั้งเห็นว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือเมื่อได้ฟ๎งความเห็นของคณะกรรมการ หรือได้รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแล้วเห็นว่า
ความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย 

ข้อ 37 ถ้าผลการพิจารณาของผู้แต่งตั้งยุติเป็นที่สุดว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่ได้
กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องไม่มีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดี แต่ถ้าผู้เสียหายได้ฟูอง
เจ้าหน้าที่ต่อศาลก่อนแล้วหรือมีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดีก่อนแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งแจ้งผล 
การพิจารณาให้พนักงานอัยการเพ่ือแถลงต่อศาลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสพ้นจากการเป็นคู่ความในคดี  
และขอให้พนักงานอัยการช่วยเหลือทางคดีแก่เจ้าหน้าที่ในระหว่างนั้นด้วย 

ข้อ 38 ในกรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายที่เกิดขึ้น 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้น ความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะมีหรือไม่ และเพียงใด เป็นกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐจะพิจารณาไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ในภายหลัง ซึ่งคณะกรรมการ ผู้แต่งตั้ง และกระทรวงการคลัง 
แล้วแต่กรณี ต้องพิจารณาด้วยว่าจะมีการไล่เบี้ยหรือไม่ หรือจะไล่เบี้ยให้ชดใช้เพียงใดและให้น าข้อ 22 ถึงข้อ 
29 มาใช้บังคับกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายโดยอนุโลม 

 
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 

บรรหาร ศิลปะอาชา 
นายกรัฐมนตรี 
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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
--------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ และ 
เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
ละเมิดต่อบุคคลภายนอกด าเนินการไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงการคลัง จึงยกเลิก
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อ
บุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ และให้ใช้ข้อความตามประกาศนี้แทน  

ข้อ ๑ ในประกาศนี้  
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

และมีฐานะเป็นกรม และราชการส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ “ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ได้รับความเสียหายจากการ กระท าละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้เสียหาย ทายาท หรือผู้จัดการมรดกของผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอ 
ให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็น
การละเมิดต่อผู้เสียหาย เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอได้ด าเนินการตามขั้นตอนในหมวด ๒ แห่งระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แล้วหากเห็นว่าเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้ยื่นค าขอ การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใด เพียงใด ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา  ก าหนดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
เพ่ือความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน แก่ร่างกายหรือชีวิต ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ 
แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๓ ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน ถ้าเป็นความเสียหาย 
เกิด แก่เงิน ให้ใช้เป็นเงินตามจ านวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินอ่ืน 
ให้ใช้ราคาสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว หรือใช้ค่าซ่อมเพ่ือให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม โดยมีหลักฐาน 
เช่น ภาพถ่ายของทรัพย์สินที่เสียหาย ค่าซ่อมตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท ห้างหรือร้าน  ที่ท าการซ่อม และ
ใบก ากับภาษีเป็นต้น  

ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหน้าที่ในการพิจารณาก าหนด
จ านวนเงิน ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ตามความเหมาะสม  
และเป็นธรรม แล้วน าเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งพิจารณาสั่งการต่อไป การค านวณค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สินเพ่ือให้ได้ราคาทรัพย์สินสุทธิตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังก าหนดในการเรียกให้ผู้ต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ 
โดยอนุโลม  
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ข้อ ๔ ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิต ได้แก่  
(๑) ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้ชดใช้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น 

ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย โดยมีใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลมาแสดง เป็นหลักฐาน  
(๒) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างเจ็บปุวย  

 ก. กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ประจ า หากระหว่างเจ็บปุวย 
ต้องขาดประโยชน์การท ามาหาได้ไป ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปท างานได้ 
โดยค านวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ตามเขตจังหวัดซึ่งเป็น
ภูมิล าเนาของผู้เสียหาย ณ วันที่ได้รับความเสียหาย ไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาท ตามจ านวนวันที่แพทย์มีหนังสือ
รับรองให้หยุดรักษาตัว แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย  

 ข. กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ประจ า หากระหว่างเจ็บปุวยไม่สามารถไปท างานได้และไม่ได้ 
รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้าง ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถ ไปท างานได้ 
โดยค านวณตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ ณ วันที่ได้รับความเสียหาย 
ไม่เกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามจ านวนวันที่แพทย์รับรองให้หยุดรักษาตัว แต่ไม่เกิน ๒ เดือน ต่อผู้เสียหาย
หนึ่งราย  

(๓) ค่าชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะส่วนใด 
ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย โดยมีหลักฐานทางการแพทย์ว่าผู้เสียหายที่ ต้องสูญเสียอวัยวะไปนั้น 
ตกเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความส าคัญของอวัยวะที่สูญเสียไป โดยให้ 
พิจารณาว่าอวัยวะที่สูญเสียไปนั้นท าให้เป็นอุปสรรคหรือเสียความสามารถในการท างานหรือในการ ประกอบ
วิชาชีพหรือในการด ารงชีพมากน้อยเพียงใด การพิจารณาว่าอวัยวะส่วนใดมีความส าคัญมากน้อย เพียงใด 
ให้เทียบเคียงกับกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์  และก าหนด
ลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการด ารงชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย  

(๔) ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการจัดการศพตามประเพณีทางศาสนาหรือประเพณี 
แห่งท้องถิ่น ให้ชดใช้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อผู้เสียหายที่เสียชีวิตหนึ่งราย  

(๕) ค่าขาดไร้อุปการะ ให้พิจารณาว่าทายาทของผู้เสียหายที่ถึงแก่ความตายนั้นต้องเป็น
ทายาท ผู้มีสิทธิได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจ่ายให้ทายาท
คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อผู้เสียหายที่เสียชีวิตหนึ่งราย  

ข้อ ๕ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เจ้าของงบประมาณที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ให้กระท าภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน  

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค าขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแจ้งผลการพิจารณา 
วินิจฉัยแก่ผู้ยื่นค าขอทราบโดยเร็ว  

กรณีเป็นที่พอใจของผู้ยื่นค าขอให้ด าเนินการตามข้อ ๗ ต่อไป  
กรณีผู้ยื่นค าขอยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัย ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม หรือศาล

ปกครอง ที่มีอ านาจพิจารณาคดีภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย  
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ข้อ ๗ การเบิกจ่ายเงินเพ่ือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นค าขอ ให้กระท าภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอตอบรับผลการวินิจฉัยตามข้อ ๖  

ข้อ ๘ ค่าสินไหมทดแทนที่เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดตามข้อ ๓ และข้อ ๔ หรือค่าสินไหม 
ทดแทนกรณีอ่ืน อันพึงมีนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้หน่วยงานของรัฐขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
เป็นรายกรณ ี 

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สุภา ปิยะจิตติ 

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 

 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

111 

 

 
 
 
ที ่กค 0406.7/ว. 56 

 

 
 
 
กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม 6 กท. 10400 

                                                                
      12  กันยายน  2550 

เรื่อง  แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทส านวนการสอบสวน 

เรียน  ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ผู้อ านวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี 
 และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

อ้างถึง  1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 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. แนวทางการสอบสวนตามประเภทส านวน (ส.1-ส.5) 
   2. แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) 
   3. แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539 ข้อ 14 วรรคสอง ก าหนดว่า “กระทรวงการคลัง อาจก าหนดแนวทาง 
สอบข้อเท็จจริ ง  การท าบันทึกและการรายงานผล เ พ่ือเป็น แนวทางปฏิบัติ เป็นการทั่ ว ไปได้ ” 
ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดหัวข้อ
การสอบสวนและแบบบันทึกการสอบสวนให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น 

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อการสอบสวนและ 
บันทึกการสอบสวนตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว 
ประกอบกับจากการตรวจสอบส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของกระทรวงการคลัง 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานของรัฐบางแห่งได้ด าเนินการสอบสวนและสรุปรายงานผลการสอบสวน
โดยมีข้อมูลรายละเอียดและเอกสารพยานหลักฐานยังไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะประกอบการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะต้องรับผิดทางละเมิด รวมทั้ง
บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุละเมิด ท าให้กระทรวงการคลังต้องขอให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการแสวงหาพยานเอกสารหลักฐานและสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม และในบางกรณีศาลปกครองมีค าสั่ง 
ให้ยกเลิกเพิกถอนค าสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
เนื่องจากมิได้ให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ 
และเป็นธรรม ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และมีแนวทางเดียวกัน จึงให้ยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0526.6/ว. 34086 ลงวันที่ 22 กันยายน 2540 และก าหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ ดังนี้ 
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1. แนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  โดยแยก 
ตามประเภทการกระท าความเสียหาย เพ่ือให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความละเ อียดรอบคอบและครบถ้วน 
ทุกประเด็นให้จัดประเภทส านวนการสอบสวนเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

 1.1 ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน   (ส.1) 
 1.2 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ   (ส.2) 
 1.3 คนร้ายกระท าโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย  (ส.3) 
 1.4 อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้    (ส.4) 
 1.5 อุบัติเหตุ      (ส.5) 
2. แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) ก าหนดให้มีการแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกสอบสวนทราบก่อน

ด าเนินการสอบสวน รวมทั้ งก าหนดสาระส าคัญที่จ า เป็น เนื่ องจากอาจต้องใช้ เอกสารดังกล่าว 
เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีชั้นศาล 

3. แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) ก าหนดสาระส าคัญที่จ าเป็นเพ่ือให้คณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใช้เป็นแนวทางการรายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น  
ต่อหน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อไป 

ส าหรับการส่ งส านวนการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้าที่ 
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ขอให้ด าเนินการตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ว. 336  
ลงวันที่ 19 กันยายน 2549 (หนังสือที่อ้างถึง 3) โดยให้ Scan เอกสารประกอบการพิจารณาและท าการบันทึก
เป็น PDF ไฟล์ (.pdf) และบันทึกเอกสารที่จัดท าขึ้นใหม่ด้วยโปรแกรม Microsoft Word (.doc) รวมทั้ง 
บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงแผ่น CD-ROM แล้วจัดส่งพร้อมรายงานผลการสอบสวนที่ส่งให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบโดยไม่ต้องส่งส าเนาเอกสารให้กระทรวงการคลังอีก ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดยังไม่มีความพร้อม 
ในการด าเนินการดังกล่าวจะจัดส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นเอกสารไปพลางก่อน  
ก็ได้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 
ขอแสดงความนับถือ 
อุทิศ  ธรรมวาทิน 

(นายอุทิศ  ธรรมวาทิน) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
 
กรมบัญชีกลาง 
ส านักความรับผิดทางแพ่ง 
กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผลคดีปกครอง 
โทร. 0 2298 6827 
http://www.cgd.go.th 

http://www.cgd.go.th/
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แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ตามประเภทส านวนการสอบสวน 

1. ประเภทส านวนการสอบสวน จัดเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 1) ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน   (ส.1) 
 2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ  (ส.2) 
 3) คนร้ายกระท าโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย (ส.3) 
 4) อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้   (ส.4) 
 5) อุบัติเหตุ     (ส.5) 
 โดยมีแนวทางการสอบสนตามหัวข้อการสอบสวนแต่ละประเภทที่ก าหนดใบแนบ ส.1-5 

2. แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) 
 ให้ใช้แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) ส าหรับบันทึกการให้ถ้อยค าของเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง  
โดยก่อนด าเนินการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิ 
ให้บุคคลผู้จะให้ถ้อยค าทราบดังนี้ 
 1) ผู้ให้ถ้อยค ามีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม 
 2) ค าถามที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะถามต่อไปนี้ ผู้ให้ถ้อยค า  
จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ ถ้าค าถามใดไม่ตอบ ขอให้ให้เหตุผลสั้น ๆ เพ่ือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดจะได้บันทึกไว้ รวมทั้งการให้ถ้อยค าตามบันทึกการสอบสวนฉบับนี้อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน  
ในชั้นศาลได ้
 3) คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมิได้ท าหรือจัดให้ท าการใดๆ ซึ่งเป็น 
การล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ผู้ให้ถ้อยค าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ 
 ส าหรับค าถามอ่ืนๆ ให้ใช้แนวทางหัวข้อการสอบสวนที่ก าหนดตามประเภทส านวนการสอบสวน 
(ส.1-5) หรือค าถามอ่ืนๆ ตามคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะเห็นสมควร และสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

3. แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดท ารายงาน
ผลการสอบสวนตามแนวทางที่ก าหนดในแบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) โดยควรมีข้อมู ลรายละเอียด 
การสอบสวนสลอดคล้องกับแนวทางหัวข้อการสอบสวนที่ก าหนดตามประเภทส านวนการสอบสวน (ส.1 -5) 
หรือข้อเท็จจริงหรือข้อมูลรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
จะเห็นสมควรและสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม  

 
1. ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน 

หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป 
 1) วัน เวลาที่เกิดการทุจริต 
 2) ชื่อ ต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของผู้กระท าทุจริตในการปฏิบัติราชการโดยปกติ 
 3) การกระท า และพฤติการณ์การกระท าทุจริต 
 4) ชื่อ ต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมงานหรือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน 
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 5) รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งผู้บังคับบัญชาว่าตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหรือทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับการกระท าที่เกิดขึ้นจริง 
พร้อมแผนภูมิประกอบเปรียบเทียบระหว่างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องกับการกระท าที่เกิดขึ้นจริง 
 6) กฎหมายระเบียบข้อบังคับและค าสั่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่นั้นๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
มีอย่างไร 
 7) หลักและวิธีปฏิบัติโดยปกติของงานหรือกิจการนั้นเป็นอย่างไร 
 8) หลักฐานและเอกสารที่ผู้ทุจริตได้กระท า หรือหลักฐานที่ผู้ทุจริตจะต้องกระท าแต่ได้ละเว้น  
ไม่กระท า 
 9) รายงานและจ านวนเงินที่ทุจริต หรือขาดหายไป 
 10) เอกสารแจ้งความร้องทุกข์ ส าเนาส านวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการ และ
ความเห็น (ถ้ามี) ตลอดจนผลการฟูองคดี 
 11) กรณีมีการระบุว่า ลายมือชื่อปลอม ได้มีการส่งหลักฐานให้ผู้ช านาญของกองพิสูจน์ หลักฐาน
ตรวจสอบหรือไม่ (ถ้ามี) ขอรายงานผลการพิสูจน์ดังกล่าว 
 12) การเรียกร้องหรือฟูองคดีกับธนาคารผู้จ่ายเงิน (ถ้ามี) 
 13) ในกรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเช็ค ขอส าเนาเช็ค ส าเนาใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการสั่งจ่าย 
ผู้มีอ านาจสั่งจ่าย หลักฐานการได้รับช าระหนี้และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 14) พฤติการณ์และกรณีแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น ผู้ทุจริตเป็นคนชอบเล่นการพนัน ใช้เงินเกินฐานะ 
ภาวะแห่งจิตใจ ฯลฯ 
 15) ส าเนารายงานความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือเหตุที่ท าให้ทราบว่ามีการกระท า
ทุจริต (ถ้ามี) 
 16) ความเห็นและผลการด าเนินการของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผลการด าเนินคดีอาญา (ถ้ามี) 
 17) กรณีมีการกระท าทุจริตเกิดขึ้นหลายกรณี ให้แยกการสอบสวนเป็นรายกรณีพร้อมความเห็นว่า
ผู้กระท าการทุจริตและผู้บังคับบัญชา จะต้องรับผิดหรือไม่ อย่างไร และเป็นจ านวนเงินเท่าใด 
 18) บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจจะต้องรับผิด ทั้งนี้ 
ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระท าการใดอันเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท า  
โดยมิชอบด้วยประการอื่น  
 19) กรณีช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคนซึ่งมีการเปลี่ยน
ต าแหน่งผู้รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องและหรือมีการโยกย้าย ให้ระบุรายละเอียดช่วงเวลาที่แต่ละคน  
ต้องรับผิดชอบ และจ านวนความเสียหายซึ่งเกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพร้อมแผนภูมิประกอบ 
 20) ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ 
 

......................................... 
 

2. ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือระเบียบ 
หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป 

1) กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับและค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
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2) ส าเนารายงานความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเหตุที่ท าให้ทราบว่ามี 
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (ถ้ามี)  

3) ความเห็นและหรือผลการด าเนินการของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผลการด าเนินคดีอาญา (ถ้ามี) 

4) กรณีก าหนดราคากลางสูงกว่าราคาค่าก่อสร้าง 
 ก. รายละเอียดแสดงวิธีค านวณหาค่าแฟคเตอร์เอฟ (ถ้ามี) 
 ข. แหล่งที่มาของราคาวัสดุที่ใช้ก าหนดเป็นราคากลาง 
 ค. ราคาวัสดุแยกเป็นประเภท ชนิด พร้อมราคากลาง 
5) กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 
 ก. ขั้นตอนด าเนินการก่อนมีการประกาศสอบราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือ

ก่อนมีการตกลงราคา แล้วแต่กรณี 
 ข. ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ฯลฯ 
 ค. รายชื่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามระเบียบทุกคน 
 ง. รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งผู้บังคับบัญชาระบุชื่อ และ

ต าแหน่งว่าตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหรือทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับ
การกระท าที่เกิดขึ้นจริงพร้อมแผนภูมิประกอบเปรียบเทียบระหว่างทางปฏิบัติที่ถูกต้องกับการกระท าที่เกิดขึ้นจริง 

 จ. รายงานผลการปฏิบัติงานและความเห็นของเจ้าหนาที่และคณะกรรมการที่เก่ียวข้องทุกคณะ 
 ฉ. หากมีการยกเลิกการสอบราคา ประกวดราคาฯ ขอเหตุผลพร้อมหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
 ช. ความเห็นของผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
6) จ านวนเงินที่ถือว่าท าให้ทางราชการได้รับความเสียหาย 
7) บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจจะต้องรับผิด ทั้งนี้ 

ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้ง       
และแสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระท าการใดอันเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระท า
โดยมิชอบด้วยประการอื่น 

8) กรณีช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งผู้รับผิดชอบหรือผู้ เกี่ยวข้องและหรือมีการโยกย้าย ให้ระบุรายละเอียดช่วงเวลาที่แต่ละคน  
ต้องรับผิดชอบ และจ านวนความเสียหายซึ่งเกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพร้อมแผนภูมิประกอบ 

9) ข้อมูลรายละเอียดอ่ืน ๆ 
 

................................................ 
 

3. คนร้ายกระท าโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย 
หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป 

1) ข้อเท็จจริงทั่วไป และรายละเอียดของทรัพย์สินที่หาย 
 ก. วัน เวลาที่เกิดเหตุ 
 ข. เป็นทรัพย์ชนิดใด ตั้งหรือเก็บรักษา ณ ที่ใด บริเวณที่ตั้งทรัพย์หรือสถานที่เก็บรักษาทรัพย์นั้น 

มีทรัพย์สินที่ไม่ได้ถูกลักไปอยู่ด้วยหรือไม่ ถ้ามี อะไรบ้าง (อธิบายโดยละเอียดหรือแยกเป็นรายการ) 
 ค. รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่หายทั้งก่อนและหลังค านวณค่าเสื่อมราคา 
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2) อาคารและสถานที่ที่เก็บทรัพย ์
 ก. ลักษณะของอาคาร ทางเข้า ทางออก ร่องรอยที่คนร้ายเข้าและออก มีรั้วรอบขอบชิดหรือไม่ 

อย่างไร แผนผังบริเวณอาคารหรือสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ที่สูญหาย 
 ข. พฤติการณ์ที่คนร้ายเข้าไปในอาคาร และท าการลักทรัพย์อย่างไร (ถ้าไม่มีหลักฐานแน่นอนก็ควร

สันนิษฐาน) 
 ค. สถานที่เก็บทรัพย์ เป็นอะไร เช่น ตู้เหล็ก ตู้ไม้ ฯลฯ และมีลักษณะอย่างไร มีลิ้นชัก หรือมีของ

อ่ืนเก็บรวมอยู่ด้วยหรือไม่ ถ้ามี มีอะไรบ้าง ความมั่นคงแข็งแรงของที่เก็บทรัพย์นั้น เช่น เป็นตู้เหล็ก มีกุญแจ 
ฯลฯ และตั้งอยู่ในบริเวณส่วนใดของอาคาร 

 ง. มีของอ่ืนที่ไม่หายเก็บรวมอยู่ในที่เก็บทรัพย์นั้นหรือไม่ 
 จ. กุญแจอาคาร กุญแจสถานที่เก็บทรัพย์ เก็บรักษาไว้ที่ใด ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบหรือเก็บรักษาและ

สูญหายหรือเสียหายไปในขณะเกิดเหตุหรือไม่ 
3) ระเบียบ ค าสั่ง และมาตรการในการปูองกันรักษาทรัพย์ 
 ก. ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่เกี่ยวกับการปูองกันดูแลรักษาทรัพย์ก าหนดไว้อย่างไร 
 ข. มีการจัดเวรยามหรือไม่ ถ้ามี จัดเวรยามไว้อย่างไร 
 ค. ใครมีหน้าที่อยู่เวรยามและตรวจเวรในระหว่างทรัพย์สินหาย หรือสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีหน้าที่เวร

ยามในระหว่างทรัพย์สินหาย ให้ระบุชื่อต าแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของเวรยามเหล่านั้น 
 ง. เจ้าหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรได้ปฏิบัติอย่างไร หรือละเลยต่อหน้าที่อย่างไร  
 จ. นอกจากเวรยามแล้ว ยังมีมาตรการอ่ืนที่ใช้ส าหรับปูองกันอันตรายของทรัพย์สินด้วยหรือไม่ 
 ฉ. บันทึกการตรวจเวรยามในช่วงเวลาที่เกิดเหต ุ
4) บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจจะต้องรับผิด ทั้งนี้ 

ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้ง  
และแสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระท าการใดอัน เป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา 
หรือกระท าโดยมิชอบด้วยประการอื่น 

5) กรณีช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งผู้รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องและหรือมีการโยกย้าย ให้ระบุรายละเอียดช่วงเวลาที่แต่ละคนต้อง
รับผิดชอบ และจ านวนความเสียหายซึ่งเกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพร้อมแผนภูมิประกอบ 

6) ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ 
 

......................................... 
 

4. อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม ้
หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป 

1) ข้อเท็จจริงทั่วไป 
 ก. วัน เวลาที่เกิดเพลิงไหม้ 
 ข. ตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ และลักษณะของอาคาร เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ 
 ค. มูลค่าและรายการทรัพย์สินที่ถูกเพลิงไหม้แยกจากตัวอาคารที่ต้องซ่อมแซม 
2) การตรวจสอบสาเหตุ 
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 ก. วัตถุพยานและร่องรอยที่เหลือจากเพลิงไหม้เพ่ือน ามาสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใด (ถ้าเป็น
เพลิงไหม้จากท่ีอ่ืนที่เห็นชัดแจ้งแล้วลุกลามมาอาจจะไม่ต้องสอบป๎ญหานี้ก็ได้)  

 ข. ประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ก่อนจะมีลักษณะรุนแรง (ถ้ามี) ที่จะชี้แจงว่าต้นเพลิง
อยู่ต าแหน่งใด 

3) มาตรการในการปูองกันเพลิง 
 ก. มีการจัดเจ้าหน้าที่เวรรักษาการและดูแลสถานที่หรือไม่ อย่างไร 
 ข. ระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่รักษาการดังกล่าวใครเป็นผู้วางระเบียบหรือออก

ค าสั่ง 
 ค. ได้มีการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการอย่างไร หรือไม่ ในระหว่างเวลาเกิดเพลิงไหม้ 
4) บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าท างานหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าหรืออยู่อาศัยในอาคารหลังนั้น 

สอบพฤติการณ์รายละเอียดในการท างานหรือปฏิบัติหน้าที่ หรืออยู่ในอาคารหลังนั้นครั้งสุดท้ายก่อนเพลิงไหม้ 
5) การร้องทุกข์ และการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และความเห็นของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์

หลักฐาน หรือวิทยาการ ตลอดจนความเห็นของพนักงานอัยการ 
6) ข้อสันนิษฐานหรือข้อพิสูจน์สาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ อาจเป็นกรณีต่อไปนี้ 
 ก. ไฟฟูาช๊อต มีผู้ใดกระท าโดยประมาทหรือไม่อย่างไร 
 ข. เป็นการลอบวางเพลิงหรือไม่ รู้ตัวและจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วหรือไม่ 
 ค. สาเหตุเกิดจากความประมาทของบุคคลหรือไม่ เช่น ทิ้งก้นบุหรี่ในที่ติดไฟง่ายติดหลอดไฟฟูาไว้

ในที่อับและมีวัตถุท่ีติดไฟได้ง่าย 
 ง. เหตุนอกเหนือการควบคุม เช่น พายุพัดแรง เสาไฟฟูาโค่นลงมาท าให้สายไฟเกิดลัดวงจร และ

สายไฟอยู่ใกล้อาคาร ฯลฯ 
7) บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจจุต้องรับผิด ทั้งนี้ ต้อง

ให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระท าการใดอันเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท าโดยมิ
ชอบด้วยประการอื่น 

8) ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ 
 

.................................................... 
 

5. อุบัติเหต ุ
หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป 

1) ข้อเท็จจริงทั่วไป 
 ก. วัน เวลาที่เกิดเหตุ 
 ข. ชื่อ ยี่ห้อ และเลขทะเบียนรถ 
 ค. ชื่อผู้ขับ และฐานะต าแหน่ง 
 ง. ชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมดูแลรถตลอดจนอ านาจหน้าที่ 
 จ. รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหาย (ก่อนและหลังหักค่าเสื่อมราคา) 
 ฉ. มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ 
2) การตรวจสอบสาเหตุที่เกิดข้ึน 
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 ก. ตรวจวัตถพุยาน เช่น คันชัก คันส่ง พวงมาลัย เครื่องยนต์ ฯลฯ 
 ข. ร่องรอยล้อและเบรก ขอภาพถ่ายสีประกอบ (ถ้ามี) 
 ค. รถคู่กรณีมีหรือไม่ ถ้ามีจะต้องสอบตามข้อ (1)–(2) ก.–ข. ด้วย 
 ง. อัตราวิ่งของรถขณะเกิดเหตุ และก่อนหน้านั้นตลอดจนพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องอ่ืน 
 จ. สภาพของทางหรือพ้ืนถนน 
 ฉ. สาเหตุภายนอกที่เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น คนวิ่งตัดหน้า สัตว์วิ่งตัดหน้า ฯลฯ 
 ช. ระยะห่างระหว่างรถคันหน้าและรถคันหลัง (ในกรณีเกิดเหตุชนท้าย) 
 ซ. พฤติการณ์อ่ืน ๆ 
3) สภาพของรถก่อนใช้ 
 ก. ตรวจสภาพก่อนใช้อย่างไรหรือไม่ 
 ข. สภาพของรถเป็นอย่างไร เช่น เบรก พวงมาลัย ยาง และประวัติการบ ารุงรักษาฯ 
4) สภาพความเสียหายของรถคันหลังเกิดเหตุ 
 ก. ตรวจสอบสภาพความเสียหายของรถเปรียบเทียบกับอัตราวิ่งของรถว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

เช่น ผู้ขับรถให้ถ้อยค าว่าขับด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่สภาพของรถได้ รับความเสียหายทั้งคัน 
หรือได้รับความเสียหายมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น ฯลฯ ขอภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี) 

 ข. กรณีมีรถคู่กรณีต้องตรวจสอบสภาพความเสียหายของทั้งสองฝุาย เช่น รถคันใดวิ่งด้วยซ้าย 
รถคันใดวิ่งด้านขวาหรือวิ่งตามกันมาในทิศทางเดียวกัน ฯลฯ เกิดการเฉี่ยวชนกันอย่างไร ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
กับรถราชการและรถคู่กรณีสอดคล้องกับค าให้การของฝุายใดมากกว่ากันและฝุายใดน่าจะเป็นฝุายก่อให้เกิด
ความเสียหายมากกว่ากันหรือต่างฝุายต่างก่อให้เกิดความเสียหายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ฯลฯ 

5) สภาพของพ้ืนถนนหรือทางเป็นอย่างไร เช่น สภาพความกว้างของถนนและไหล่ถนน และใช้วิ่งรถ
ได้กี่ช่องทาง ขอภาพถ่ายสีประกอบ (ถ้ามี) 

6) เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่ ถ้าไม่มีการแจ้งความ ขอทราบว่า
เพราะเหตุใด จึงไม่แจ้งความ 

7) ถ้ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีการร้องทุกข์และการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือไม่ 
พร้อมความเห็นของพนักงานอัยการ (ถ้ามี) 

8) ระเบียบข้อบังคับในการใช้รถมีอย่างไร 
9) น ารถไปใช้ในราชการหรือไม่ ถ้าไปใช้ในราชการ ขอหลักฐานแสดงการขอใช้รถที่ได้รับอนุญาตจาก

ผู้บังคับบัญชา 
10) ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ หรือได้ขับรถมาแล้วนานเท่าใด 
11) สภาพแห่งจิตใจหรือสภาพแห่งร่างกายของผู้ขับเป็ นอย่างไร เช่น ขับรถแล้วเป็นปกติ 

ขับรถในขณะมึนเมาสุรา เคยเป็นโรคลมบ้าหมูหรือมีประวัติเป็นโรคหัวใจหรือต้องขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน 
12) รายงานผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับข่ี 
13) บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เสียหายฟูองเรียกค่าเสียหายจากทางราชการหรือไม่ ผลคดีเป็นอย่างไร 
14) บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจจะต้องรับผิด ทั้งนี้ 

ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระท าการใดอันเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท า  
โดยมิชอบด้วยประการอื่น 

15) ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ 
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บันทึกการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ตามค าสั่ง........(หน่วยงาน)..............ที่....../............  

ลงวันที่ ........ เดือน.....................พ.ศ........ 
 

 
เรื่อง....................................................................................................................... .............................................. 
 

  สถานที่.................................................... 
วันที่..........เดือน......................พ.ศ.......... 

 
ข้าพเจ้า........................................อายุ...........ปี.เชื้อชาติ................สัญชาติ.................  

ศาสนา.............อาชีพ................อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก/ซอย..............................ถนน.......... ...........
แขวง...................................เขต..................................จังหวัด..................................โทร......... ......................
สถานที่ท างาน................................................................................................. ..................................................
อยู่บ้านเลขท่ี.............................................แขวง.............................................................. ......................................
เขต...................................................จังหวัด..................................................โทร.................................................
บัตรประจ าตัว............................................................เลขประจ าตัวประชาชน................................... ...................
ออกให้โดย.............................................................เมื่อวันที่...................เดือน.................... ........พ.ศ....................
หมดอายุวันที่.....................เดือน........................พ.ศ.................  
 
 ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าด้วยความสมัครใจและสัตย์จริงดังนี้ 

๑............................................................................................................................ ...................
.............................................................................................................................................................. 

2............................................................................................................................ ...................
.............................................................................................................................................................. 

3............................................................................................................ ...................................
.............................................................................................................................................................. 

4............................................................. ..................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

ก. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้แจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิชี้แจง
ข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม รวมทั้งการให้ถ้อยค าตามบันทึกการ
สอบสวนฉบับนี้อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้   

 

(สล.1) 
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ข. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมิได้ท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการ
ล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ  

ค. ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกการสอบสวนฉบับนี้โดยตลอดแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องตรงตามที่ให้ถ้อยค าไว้ 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้ถ้อยค า  
       (................................................................) 
ลงชื่อ............................................................ ...ประธานกรรมการ 
       (................................................................) 
ลงชื่อ................................................................กรรมการ 
       (................................................................) 
ลงชื่อ................................................................กรรมการ 
       (................................................................) 
ลงชื่อ................................................................กรรมการ 
       (................................................................) 
ลงชื่อ................................................................กรรมการ 
       (................................................................) 
ลงชื่อ............................................................... .ผู้พิมพ์/ผู้บันทึก 
       (................................................................) 
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รายงานผลการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ตามค าสั่ง........(หน่วยงาน)..............ที่....../............  

ลงวันที่ ........ เดือน.............  .พ.ศ........ 
 

  สถานที่.................................................... 
วันที่..........เดือน......................พ.ศ.......... 

 
(1) ประเภทส านวน ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2) เรื่อง……………………………………….…………………………………………………..………………………………………………….. 
(3) ส่วนราชการ  ................................................................................................................... ............................... 
(4) วันเวลาเกิดเหตุ    วันที่......................เดือน...................................พ.ศ...................เวลา  ..........................น. 
(5) สถานที่เกิดเหตุ   ............................................................................................................ ................................. 
(6) สาระส าคัญในข้อเท็จจริงบางประการ 
๑) ผู้กระท าความเสียหายและผู้เกี่ยวข้อง     

1.1 นาย.................................... (ผู้ก่อเหตุ) 
1.2 นาย.................................... (ผู้บังคับบัญชา/เกี่ยวข้อง) 

๒) ความเสียหาย ......................... บาท   (ตาย.............คน  บาดเจ็บ...........คน) 
๓) ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน   วันที่ ..................เดือน........................................พ.ศ........................ 
๔) ความเห็นพนักงานสอบสวน   รับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน/เพ่ือด าเนินการต่อไป/ 

ส่ง ปปช………………………………………………..………………………………. 
๕) ค าสั่งพนักงานอัยการ   สั่งฟูอง/งดการสอบสวน................................................................... 
๖) ค าพิพากษา  ให้กรม.................................................../นาย............................................................................ 
 รับผิดชดใช้เงินจ านวน...........................................บาท/ยกฟูอง 
   
       (7) ข้อเท็จจริงได้ความว่า  เมื่อวันที่............เดือน...................................พ.ศ............................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................ ...................... 
................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 

 

(สล. 2) 
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(8) ตามผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดปรากฏข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้ 
1.ข้อเท็จจริง 

 ความเป็นมา /ผู้ตรวจสอบ/ร้องเรียน..................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 จากการตรวจสอบพบข้อเท็จจริง (ข้ันตอนที่กระท าผิด) ว่า.............................................................. .............. 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ............... 
 ขั้นตอนการด าเนินการที่ถูกต้อง ............................................................................................... ..................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

(9) ๒. ผู้เกี่ยวข้องให้ถ้อยค าสรุปได้ดังนี้ 
๒.๑ นาย.........................................ต าแหน่ง........................................................(ผู้ก่อเหตุ) 

ให้ถ้อยค าว่า.......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  

๒.๒ นาย.........................................ต าแหน่ง................................(ผู้บังคับบัญชา/เกี่ยวข้อง) 
ให้ถ้อยค าว่า........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 

๒.๓ นาย.........................................ต าแหน่ง.................................(พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์) 
ให้ถ้อยค าว่า........................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... .......................................... 

๒.๔ นาย.........................................ต าแหน่ง............................................(พยานแวดล้อมอ่ืน 
ที่เห็นว่าส าคัญและมีผลต่อการพิจารณา) ให้ถ้อยค าว่า.......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

(10) ๓. พยานหลักฐานส าคัญ (ถ้ามี) 
 ๓.๑ เอกสาร ได้แก่..................................................................................... ......................... 
 ๓.๒ หลักฐานอื่นๆ ได้แก่.................................................................................................... 

(11) ๔. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา 
4.1 กฎหมาย/ระเบียบ/ค าสั่งที่เก่ียวข้อง 

๔.๑.๑ พระราชบัญญัติ.......................................... มาตรา...............บัญญัติว่า 
“...............................................................................……………………………………………………………………….……….” 

๔.๑.๒  ระเบียบ................................. .......................... ข้อ .......... ก าหนดว่า 
“............................................................................................................................…………………………..……………” 

๔.๑.๓ มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ...............................แจ้งตามหนังสือ................................  
ที่................./...................ลงวันที่................เดือน........................พ.ศ....................ก าหนดสาระ ส าคัญ 
โดยสรุปว่า.. ......................................................................... ........................................................................ ......... 
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4.1.4 ค าสั่งกระทรวง………………………………………………….….ที่............../................
ลงวันที่...............เดือน..............................พ.ศ...................................... ...ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
.............................................................................................................................................................................. 

๔.๒ ค าพิพากษาศาล.......................................คดีหมายเลขแดงท่ี................/...................
ลงวันที่..........เดือน.........................พ.ศ..........วินิจฉัยโดยสรุปวา่.......................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๔.๓ กรม................................................................................ มีหนังสือ  ………………………… 
ที่................/...................  ลงวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. .............. ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า
.............................................................................................................................................................................. 

4.4 ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น สรุปได้ว่า.............................................................. 
4.5 ผลการสอบสวนทางวินัย สรุปได้ว่า .............................................................. ............... 
4.6 ความเห็นพนักงานสอบสวน/วิทยาการ/ผู้เชี่ยวชาญ..................................................... 

สรุปได้ว่า................................................................................................................... ............................................ 
4.7 นาย............................................................. ............. (ผู้ต้องรับผิด) มีหนังสืออุทธรณ์

ลงวันที่.................เดือน.............................พ.ศ....................สรุปได้ว่า......................... .......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(12) ๕. ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
(เหตุผลประกอบการพิจารณา).......................................................................... ................. 

............................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................... ......................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
(ความเห็น – มีผู้ต้องรับผิดหรือไม ่จ านวนเท่าใด).............................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ............................................................ ประธานกรรมการ  
       (.............................................................) 
ลงชื่อ.............................................................กรรมการ 
       (.............................................................) 
ลงชื่อ.............................................................กรรมการ 
       (.............................................................) 
ลงชื่อ.............................................................กรรมการ 
       (.............................................................) 
ลงชื่อ.............................................................กรรมการ 
       (.............................................................) 
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ความเห็นผู้สั่งแต่งตั้ง 

 
 -   ............................................................................................................................. ............................ 
 -   ............................................................................................................................. ............................ 
 -   .......................................................................................... ............................................................... 
 -   ............................................................................................................................. ............................ 
 -   .........................................................................................................................................................  
 -   ............................................................................................................................. ............................ 
 
 

 
ลงชื่อ................................................................. ผู้แต่งตั้ง 

                                               (..................................................................) 
                                                วันที่...........เดือน.....................พ.ศ. .......... 
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ค าอธิบาย 
(1) ระบุประเภทความเสียหาย เช่น ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 

คนร้ายกระท าโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นๆ 
(2) ตั้งชื่อเรื่องให้ตรงกับข้อเท็จจริง และระบุชื่อหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายด้วย เช่น “เจ้าหน้าที่ของ 

ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ” 
(3) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐระดับกรม หากมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ ให้วงเล็บชื่อเดิมก ากับไว้ด้วย เช่น กรมปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท เดิม) ส านักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ 
(กรมพลศึกษา เดิม) เทศบาลต าบลคลองหลวง (องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลวง เดิม) 

(4) ระบุวันเดือนปีและเวลาที่เกิดเหตุให้ชัดเจน หากเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวไม่แน่นอนให้ระบุช่วงเวลา 
ที่ใกล้เคียงที่สุด หรือตามท่ีหน่วยงานของรัฐวินิจฉัยไว้ 

  - กรณีอุบัติเหตุ ให้ระบุวันด้วย เช่น วันจันทร์ อังคาร พุธ ฯ 
  - กรณีทุจริต ให้ระบุช่วงเวลาของการกระท าทุจริต ว่า ตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด 
  - กรณีเป็นความเสียหายตามค าพิพากษา ให้ระบุวันที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินตามค าพิพากษา 
(5) ระบุชื่อสถานที่เกิดเหตุ หรือชื่อหน่วยงานย่อยที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งท่ีตั้ง (ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 
(6) 1) กระท าความเสียหายและผู้เกี่ยวข้อง 
  - ระบุชื่อผู้ก่อเหตุแห่งความเสียหาย เช่น ผู้ทุจริต (ไม่ว่าจะต้องรับผิดหรือไม่ก็ตาม ผู้ลักทรัพย์  

  ผู้วางเพลิง/ต้นเพลิง ฯลฯ และชื่อผู้เกี่ยวข้องกับเหตุละเมิดโดยตรง 
 2) ความเสียหาย 
  - ระบุตามจ านวนที่หน่วยงานของรัฐแจ้งมาในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด

  ทางละเมิด (ความเสียหายตามความเห็นของคณะกรรมการระบุไว้ในความเห็นท้ายรายงานผลการ
  สอบสวน) 

 3) ระบุวันเดือนปีที่แจ้งความ กรณีไม่ได้แจ้งให้ระบุว่าไม่มีการแจ้งความ (เฉพาะเรื่องท่ีต้องแจ้งความ) 
 4) สรุปความเห็นของต ารวจ เช่น รับแจ้งความเป็นหลักฐาน/ด าเนินการต่อไป/ส่ง ปปช./นาย ก. กระท า

 โดยประมาท ผิด พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ / งดการสอบสวนเนื่องจากพยานหลักฐานไม่พอฟูอง -ไม่รู้ตัว
 ผู้กระท าความผิด ฯลฯ 

 5) ค าสั่งพนักงานอัยการ เช่น ส่งฟูองนาย ก. ข้อหา ......................./งดการสอบสวน ฯลฯ 
 6) ค าพิพากษาให้ระบุผลค าพิพากษาถึงที่สุด ว่า ยกฟูอง/ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด

หรือไม่ จ านวนเท่าใด 
  โดยตามหัวข้อ 3) – 6) หากกรณีใดไม่มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องจ าเป็นต้องระบุหรือหากจะพิมพ์

หัวข้อไว้แล้วระบุว่า “ไม่มี” หรือ “-” ก็ได้ 
(7) ให้สรุปข้อเท็จจริงซึ่งเป็นสาระส าคัญของส านวนนี้ เช่น  
 - “ข้อเท็จจริงได้ความว่า ระหว่างปี พ.ศ.2539-2540 นายสอน ระเบียบดี ข้าราชการ ต าแหน่งหัวหน้า

ศูนย์........................ได้ออกหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของ....................ประจ าภาคที่ 1 
ปีงบประมาณ 2539 จ านวน 3 เล่ม คิดเป็นเงิน 51,060.- บาท และภาคที่ 2 ปีงบประมาณ 2540 
จ านวน 3 เล่ม คิดเป็นเงิน 45,375.- บาท แล้วไม่น าเงินส่งให้ศูนย์ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ 
ความเสียหาย คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 96,435.- บาท” 
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(8) 1.1 สรุปข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามล าดับการสอบสวน เริ่มตั้ งแต่ผู้พบเหตุ เช่น ใครร้องเรียน 

เรื่องอะไรอย่างไร/สตง.ตรวจสอบพบอะไรที่ไหนอย่างไร/หน่วยตรวจสอบภายในของกรมนั้น
ตรวจสอบพบอะไรอย่างไร 

 1.2  กก.ละเมิดตรวจสอบข้อกล่าวหาตามข้อ 1.1 แล้ว พบว่า ข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่กล่าวหาหรือไม่ 
  เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายหรือไม่ จ านวนเท่าใด 

 1.3 หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ 1.2 พบว่า มีผู้กระท าผิดจริง ให้อธิบายขั้นตอน  
การด าเนินการที่ถูกต้อง/หรือระเบียบของทางราชการในเรื่องนั้น ๆ ว่าผู้เกี่ยวข้องต้องด าเนินการ  
เช่นไรจึงจะไม่เกิดความเสียหาย (อ้างอิงระเบียบ/ค าสั่งประกอบได้ แต่ไม่ต้องละเอียดหรือยกทั้งข้อ 
ทั้งมาตราเพราะจะไประบุไว้ในข้อมูลเพ่ิมเติม 4.1) โดยในหัวข้อนี้ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ประมวลข้อมูลจากบันทึกการสอบสวน (สล.1) ข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ตาม ส.1-5 และเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

(9) สรุปถ้อยค าของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาให้บุคคลใดต้องรับผิด หรือไม่ต้องรับผิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีถ้อยค าของผู้ต้องรับผิดครบทุกคน ยกเว้นกรณี กก. ละเมิดเชิญแล้วไม่มาหรือ
ติดต่อไม่ได้หรือมีข้อขัดข้อง แต่ต้องระบุไว้ เช่น กก. ละเมิดได้มีหนังสือลงวันที่ 1 มกราคม 2550  
เชิญนาย ก. ผู้บังคับบัญชาซึ่งป๎จจุบันเกษียณอายุไปแล้วมาให้ถ้อยค า แต่นาย ก. ไม่มาตามนัดโดยไม่แจ้ง
เหตุขัดข้อง (ตามเอกสารไปรษณีย์ตอบรับ เลขที่.............) ทั้งนี้ เนื่องจากศาลปกครองถือเป็นสาระส าคัญ
หากไม่ให้โอกาสผู้ต้องรับผิดชี้แจงแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้
เป็นเหตุที่จะยกเลิกเพิกถอนค าสั่งที่เรียกให้บุคคลนั้นรับผิด 

(10) ระบุพยานหลักฐานส าคัญ เช่น เอกสารหรือวัตถุ ที่เป็นหลักฐานส าคัญต่อการพิจารณาหรือวินิจฉัย เช่น 
ส าเนาเช็ค........ (มีความผิดปกติอย่างไร) หนังสืออนุมัติ/อนุญาต/............บุคคลใดลงลายมือชื่อ มีจุด  
ผิดสังเกตหรือแสดงความบกพร่องอย่างไรภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ...........แสดงให้เห็นว่าฝุายใดถูกหรือ  
ผิดอย่างไร ฯลฯ 

(11) ระบุข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้ง  
(12) ระบุรายละเอียดโดยชัดเจนว่า กก.ละเมิด มีเหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างไร จึงได้ชี้ว่าเกิด  

ความเสียหายและมีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือไม่ต้องรับผิด 
 ระบุความเห็นของ กก.ละเมิด ว่า ทางราชการเสียหายหรือไม่ จ านวนเท่าใด มีผู้ต้องรับผิดหรือไม่ 

จ านวนเท่าใด ฐานความผิดใด 

เช่น กรณีไม่ต้องรับผิด ข้อเท็จจริงตามส านวนการสอบสวนปรากฏว่าเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 
เวลาประมาณ 17.30 น. นาย XX ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ได้ขับรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 
XXXX กรุงเทพมหานคร ของกรม XX กลับจากการปฏิบัติราชการที่จังหวัดระยอง นาย XX ได้ขับรถ 
ด้วยความเร็วประมาณ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้บรรทุกของหนักเต็มรถและได้เปลี่ยนช่องทางวิ่งตามหลัง  
รถโดยสารประจ าทางขณะลงเนินเขา นาย XX ควรจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติ โดยเว้นระยะห่าง
จากรถคันหน้าพอสมควรและชะลอรถพร้อมที่จะหยุดได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การที่นาย XX ไม่สามารถหยุดรถ
ได้ทันท าให้ชนท้ายรถโดยสารประจ าทางอย่างแรงจนชนรถที่จอดอยู่ข้างหน้าต่อ ๆ กันไปอีก 4 คัน และรถคัน
ที่นาย XX ขับได้เสียการควบคุมเนื่องจากเพลาหักพุ่งไปชนรถในช่องทางวิ่งด้านซ้ายอีกด้วย รวมทั้งสิ้น 6 คัน 
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รถของราชการและของบุคคลภายนอก รวม 7 คัน ประกอบกับตามบันทึก



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

127 

 

รายงานประจ าวันของสถานีต ารวจทางหลวง นาย XX ได้ให้การรับสารภาพว่าขับโดยประมาท เป็นเหตุให้
ทรัพย์สินผู้อ่ืนเสียหายและมีผู้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ กับได้ให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับด้วยแล้ว 
การกระท าของนาย XX จึงเป็นการกระท าโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น  
จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และนาย XX อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้เพียงพอไม่ 
แต่มิได้มีลักษณะของการกระท าโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก เช่น  
คาดเห็นได้ว่าความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้หรือหากระมัดระวังสักเล็กน้อยยังคงได้คาดเห็นว่าอาจเกิด 
ความเสียหายขึ้นเช่นนั้นอันจะถือเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการกระท า
ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมิได้กระท าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตามมาตรา 5 มาตรา 8 
วรรคแรก และมาตรา 10 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
นาย XX จึงไม่ต้องรับผิดในความเสียหายของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน XXXX กรุงเทพมหานคร และ
ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับรถยนต์ของบุคคลภายนอกจากเหตุละเมิดดังกล่าว 

 กรณีให้รับผิด ข้อเท็จจริงตามส านวนการสอบสวนปรากฏว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 เวลา
ประมาณ 17.30 น. นาย XXXX ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ได้ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน XXXX 
กรุงเทพมหานคร ของกรม XXXX กลับจากการปฏิบัติราชการที่จังหวัดระยอง เมื่อเดินทางถึงทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 ถนนกรุงเทพ-พัทยา ระหว่างกิโลเมตรที่ 23-24 ช่วงลงเนินเขา รถยนต์โดยสารประจ าทาง
หมายเลขทะเบียน XXXX กรุงเทพมหานคร ซึ่งวิ่งอยู่ด้านหน้าทางซ้ายของรถยนต์ราชการได้เปลี่ยนช่องทาง 
มาทางขวาและหยุดรถยนต์อย่างกะทันหัน นาย XXXX อ้างว่า ได้พยายามเบรกหยุดรถ แต่เบรกแข็ง 
ไม่สามารถหยุดรถยนต์ได้ทัน รถยนต์ของทางราชการจึงเฉี่ยวชนท้ายรถยนต์โดยสารประจ าทางคันดังกล่าว  
ท าให้รถยนต์โดยสารประจ าทางพุ่งไปเฉี่ยวชนท้ายรถยนต์ต่อกันไป ในขณะเดียวกัน รถยนต์ของทางราชการ  
ได้เสียหลังไปเฉี่ยวชนท้ายรถยนต์ตู้ท าให้รถยนต์พุ่งไปชนท้ายรถยนต์กระบะอีกทอดหนึ่ง เป็นเหตุให้
บุคคลภายนอกผู้ที่โดยสารมากับรถยนต์หมายเลขทะเบียน XXXX กรุงเทพมหานคร ได้รับบาดเจ็บจ านวน 
3 คน รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 327,741. - บาท และรถยนต์ของ
บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย รวม 6 คัน เมื่อพิจารณาถึงสภาพความเสียหายทั้งของรถยนต์ราชการและ
บุคคลภายนอกซึ่งได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินค่าซ่อมแซมจ านวนค่อนข้างสูงประกอบกับตามรายละเอียด
การซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการหลังเกิดเหตุไม่ปรากฏว่ามีรายการซ่อมแซมระบบเบรกแต่อย่างใด จึงเชื่อ
ได้ว่านาย XXXX ขับรถยนต์มาด้วยความเร็วสูง ซึ่งนาย XXXX ในฐานะมีอาชีพเป็นพนักงานขับรถยนต์ควรใช้
ความระมัดระวังโดยเว้นระยะห่างจากรถยนต์คันหน้าพอสมควร และพร้อมที่จะหยุดรถยนต์ได้แต่หาได้ใช้  
ความระมัดระวังอย่างเพียงพอไม่ จึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันเมื่อจ าเป็นต้องหยุด พฤติการณ์ถือได้ว่า  
เป็นการกระท าใดประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นาย XXXX จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ 
เมื่อค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมแห่งกรณีที่ผู้ขับรถยนต์โดยสารประจ าทาง  
ก็มีส่วนประมาทด้วยเช่นกัน จึงให้นาย XXXX รับผิดชดใช้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเสียหายจ านวน 
327,741.- บาท คิดเป็นเงิน 163,870.50 บาท และหากกรม XXXX ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ให้บุคคลภายนอกก็ให้นาย XXXX รับผิดชดใช้ในอัตราเดียวกัน ตามนัยมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

 อนึ่ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดอาจปรับปรุงหัวข้อการน าเสนอและ
รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามนัยข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแต่ละส านวนการสอบสวนได้ตามความ
เหมาะสม 
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กรมบัญชีกลาง 
ถนนพระราม 6 กท. 10400 

      16  มิถุนายน  2551 

เรื่อง  การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

เรียน  ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ผู้อ านวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี 
 และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

อ้างถึง  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด 
 ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

ด้วยปรากฏว่าในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้มีหน่วยงานของรัฐ
หลายแห่งที่ยังด าเนินกระบวนการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องและสอดคล้อง  
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเหตุให้การพิจารณาทางปกครองที่ได้ด าเนินการมาไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมายและเป็นเหตุให้ต้องถูกเพิกถอนในภายหลังโดยที่ป๎ญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนใหญ่มักจะ
เกิดจากหน่วยงานของรัฐมิได้มีการด าเนินกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้เป็นไปตามรูปแบบและขั้นตอน
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและความรับผิด
ทางละเมิดที่มีการแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
หรือเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น หรือการมิได้ให้คู่กรณีหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับความเสียหาย  
มีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและได้โต้แย้งแสดงหลักฐานของตน ท าให้กระบวนการ
พิจารณาทางปกครองที่ด าเนินการมานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐต้องกลับมา
ด าเนินการแก้ไขกระบวนการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ใหม่ นอกจากนี้ยังมีกรณีที่มิได้  
มีการเร่งรัดการสอบสวนให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว เป็นเหตุให้ การวินิจฉัยสั่งการความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยล่าช้าขาดประสิทธิภาพ และในบางครั้งหน่วยงานของรัฐมิอาจวินิจฉัยสั่งการความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ทันภายในอายุความ ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียสิทธิและหมดสิทธิที่จะเรียกให้
เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเป็นการให้หน่วยงานของรัฐนั้นได้รับความเสียหาย ซึ่งกรณี
ดังกล่าวจะต้องมีผู้รับผิดชอบและต้องมีการสอบสวนหาตัวผู้ต้องรับผิดเพ่ิมขึ้นมาอีกซึ่งท าให้เกิดความซ้ าซ้อน 
สูญเสียเวลาและโอกาสที่หน่วยงานของรัฐจะท าประโยชน์อื่นได้อย่างเต็มที่โดยไม่จ าเป็น 

กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณา
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการอ านวยความยุติธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและการรักษา
ผลประโยชน์ให้แก่ทางราชการ จึงเป็นงานที่มีความส าคัญทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและประโ ยชน์ของ 
ทางราชการ จึงสมควรจะได้มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการพิจารณา  
ทางปกครองตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในเรื่องที่เป็นป๎ญหาและ  
เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในกรณีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องการพิจารณาความรับผิด
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ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในเรื่องนั้นย่อมขัดต่อบทบัญญัติ มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 สมควรที่จะได้รายงานและเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่สูงขึ้นไป 1 ระดับเพื่อเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 12 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ เพ่ือปูองกัน 
มิให้ผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นต้องเสียไป 

2. การท าหน้าที่ของกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้ง หากกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือ
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนท าหน้าที่พิจารณาทางปกครองในเรื่องแล้ว กรรมการผู้นั้นจะต้องหยุดการพิจารณา 
ทางปกครองไว้ก่อนและแจ้งให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทราบ เพ่ือจะได้พิจารณา
ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่ งได้บัญญัติไว้ตามนั ยมาตรา 15 และมาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ เพ่ือให้การพิจารณาความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและไม่ต้องถูกคัดค้านในภายหลัง 

3. การก าหนดระยะเวลาในการสอบสวน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้แต่งตั้งและ
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสมควรจะยึดถือและปฏิบัติตามค าสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่ได้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด หากจะมีความจ าเป็นต้องขยายเวลาแล้วเสร็จออกไปควรขยายเวลาแต่เฉพาะกรณี  
มีความจ าเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยให้ถือก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จนั้นเป็ นมาตรการเร่งรัด 
ของการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและ
ปูองกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเนื่องจากเหตุขาดอายุความ 

4. การสอบสวนเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าละเมิดก่อนด าเนินการสอบสวน 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดควรแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องที่จะท าการสอบสวนให้เจ้าหน้าที่
หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ และให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ
และเป็นธรรมตามนัยข้อ 15 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ เพ่ือให้การพิจารณาทางปกครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มี  
ความเป็นกลางและเป็นธรรม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
มนัส  แจ่มเวหา 

(นายมนัส  แจ่มเวหา) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 
 
 
ส านักความรับผิดทางแพ่ง 
กลุ่มพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพ่ง 
โทร. 0 2271 1999 
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ที ่กค 0406.2/ว. 75 

 

 
 
 
กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม 6 กท. 10400 

      30  ตุลาคม  2550 

เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

เรียน  ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ผู้อ านวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี 
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

อ้างถึง 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด 
  ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว. 56 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 
  และด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว. 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 

ตามท่ีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 8 วรรคแรก ได้ก าหนดว่า เมื่อเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐแหงใด 
และหัวหนาหน่วยงานของรัฐแหงนั้นมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระท าของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ
แหงนั้น ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดังกลาวแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น
คณะหนึ่งโดยไมชักชา เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู ตองรับผิดและจ านวนคาสินไหมทดแทนที่ 
ผูนั้นต้องชดใช้ และวรรคสี่ ก าหนดว่า ในการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณา
ของคณะกรรมการไว้ด้วย นั้น 

กระทรวงการคลั งขอเรี ยนว่ า  จากการที่ กระทรวงการคลั ง ได้ตรวจสอบส านวน  
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพบว่า เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับหน่วยงานของรัฐและมีเหตุ  
อันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐหลายแห่งก็มิได้ด าเนินการเร่งรัดให้มีการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539 เป็นเหตุให้ข้อเท็จจริงที่ ได้ไม่ครบถ้วน 
พยานหลักฐานบางอย่างสูญหายท าให้เกิดความยุ่งยากในการสอบสวน และการพิจารณาความรับผิด  
ทางละเมิดอาจเกิดความคลาดเคลื่อนซึ่งจะท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ได้ ประกอบกับระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ โดยให้เป็น
ดุลพินิจของผู้แต่งตั้ง ดังนั้น เพ่ือให้การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ที่ครบถ้วน ลดความยุ่งยากในการสอบสวน จึงเห็นควรซักซ้อมความเข้าใจให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ ดังนี้ 

1. เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุ
อันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า อย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน 
นับแต่รู้หรือทราบความเสียหายและให้รีบด าเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
อย่างช้าไม่ควรเกิน 60 วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  อาจอนุญาต 
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ให้ขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยให้ค านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอขยายระยะเวลา 
และระมัดระวังเรื่องอายุความด้วย  

2. เมื่อการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้แต่งตั้งรีบด าเนินการ 
สั่งการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด  
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 17 อย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันได้รับผลการสอบสวนและให้ส่ง
ส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วัน
วินิจฉัยสั่งการ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลั ง
ตรวจสอบ (เวียนแจ้งประกาศฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว. 98 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2548) 

3. เนื่องจากการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง 
คณะกรรมการฯมิได้ให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องหรือผู้ เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริ งและโต้แย้ง 
แสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 15 ท าให้การสอบสวนไม่ชอบและ
เป็นเหตุให้ศาลปกครองเพิกถอนค าสั่งที่หน่วยงานของรัฐเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอยู่เสมอ 
ดังนั้น เพ่ือมิให้กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเกิดความล่าช้าจากากรต้องกลับไป
ด าเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายใหม่ จึงขอให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามข้อ 15  
แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัดด้วย 

อนึ่ง เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ กระทรวงการคลังได้จัดท าแนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทส านวน
การสอบสวนและแนวทางก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เวียนแจ้งให้หน่วยงานของรัฐใช้
เป็นแนวทางในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามหนังสือที่อ้างถึง 2 แล้ว โดยหน่วยงานของรัฐ
สามารถค้นหาเอกสารหนังสือเวียนกระทรวงการคลังได้จากเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องใช้แนวทางดังกล่าวประกอบการด าเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
อุทิศ  ธรรมวาทิน 

(นายอุทิศ  ธรรมวาทิน) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
 
 
 
 
กรมบัญชีกลาง 
ส านักความรับผิดทางแพ่ง 
กลุ่มพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพ่ง 
โทร. 0 2271 1999 
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ด่วนมาก 
ที ่กค 0410.6/ว. 46 

 

 
 
 
กรมบัญชีกลาง 
ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

      2  กุมภาพันธ์  2553 

เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลดักระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อ านวยการ   
 และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

อ้างถึง  หน้งสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0506.3/ว. 336  ลงวันที่ 19 กันยายน 2549 

ตามหนังสือที่ อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการส่งส านวน  
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ โดยให้ Scan เอกสาร
ประกอบการพิจารณาและท าการบันทึกเป็น PDF ไฟล์ (.pdf) และบันทึกเอกสารที่จัดท าขึ้นใหม่ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Word (.doc) รวมทั้ งบันทึกข้อมูลดั งกล่ าวลงแผ่น  CD-ROM แล้ วจั ดส่ งพร้ อมรายงาน 
ผลการสอบสวนที่ส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบโดยไม่ต้องส่งส าเนาเอกสารให้กระทรวงการคลังอีก 
ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินการดังกล่าว จะจัดส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิดเป็นเอกสารไปพลางก่อนก็ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

กรมบัญชีกลางตรวจสอบแล้วขอเรียนว่า แนวทางปฏิบัติในการส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลางดังกล่า ว 
ได้ใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง นั้น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานที่ไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งเอกสาร 
รวมทั้งในส่วนของกรมบัญชีกลางสามารถลดภาระในด้านการเก็บรักษาเอกสารส านวนได้ในระดับหนึ่ง  
แต่โดยที่จนถึงป๎จจุบันปรากฏว่า ยังมีหน่วยงานของรัฐบางแห่งยังมิได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยยังคง
จัดส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นเอกสาร ซึ่งบางส านวนมีเอกสารเป็นจ านวนมาก
ก่อให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารของหน่วยงานนั้น และภาระในการเก็บรักษาเอกสาร  
ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งการที่หน่วยงานต่างๆ ยังคงจัดส่งส านวนในรูปเอกสาร นั้น ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่า 
เกิดจากป๎ญหาความไม่พร้อมในการด าเนินการบันทึกเอกสารในรูป CD-ROM หรือเกิดจากไม่ได้รับ
หนังสือเวียนฉบับดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารและลดการใช้
ทรัพยากรจึงขอให้ก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนัยหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ในการจัดส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้สามารถจัดส่งเป็นเอกสารได้ แต่ขอให้แจ้ง
ข้อขัดข้องว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถด าเนินการจั ดส่งส านวนในรูปแบบ CD-ROM เพ่ือประโยชน์ 
ในการก าหนดแนวทางในเรื่องดังกล่าวต่อไป 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง
ดังกล่าวข้างต้นด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
มนัส  แจ่มเวหา 

(นายมนัส  แจ่มเวหา) 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 
 
 
 

ส านักความรับผิดทางแพ่ง 
กลุ่มงานตรวจสอบวินิจฉัยงานละเมิดและแพ่ง 4 
โทร. 0 2271 1217 
โทรสาร 0 2273 9527 
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ด่วนที่สุด 
ที ่กค 0410.2/ว. 49 

 

 
 
 
กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม 6 กท. 10400 

      15  มิถุนายน  2552 
เรื่อง  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้ 
 กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

เรียน  ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ผู้อ านวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี 
 และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

อ้างถึง  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว. 98 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2548 

ตามท่ีกระทรวงการคลังได้อาศัยข้อก าหนดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 17 วรรคสอง ออกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไปเล่ม 122 ตอนพิเศษ 
41 ง วันที่ 6 มิถุนายน 2548 และได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น 

บัดนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 72 ง วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 แล้ว 
และเนื่องจากประกาศฉบับใหม่ได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในส่วนของความเสียหาย
ซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์เดิม 
“2. ความเสียหายเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริตเงินขาดบัญชีหรือการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ (เช่นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ว่าด้วยการพัสดุหรือฝุาฝืนมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น) หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง 
ตรวจสอบ ดังนี้ 

2.1 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ทุจริตรับผิด
ชดใช้เต็มจ านวนความเสียหายและพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นโอกาสหรือ
ช่องทางให้เกิดการทุจริตชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนความเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 แล้ว 

2.2 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการที่เงินขาดบัญชีหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือข้อบังคับต่าง ๆ และต้องมิได้เกิดจากการทุจริต เมื่อหน่วยงานของรัฐ  
ได้พิจารณาให้ผู้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนความเสียหาย 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 แล้ว”  
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หลักเกณฑ์ใหม่ 
“๒. ความเสียหายเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริต หรือมีสาเหตุมาจาก

การที่เงินขาดบัญชี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่างๆ (เช่น 
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การจัดซื้อ 
จัดจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุหรือฝุาฝืนมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น) หน่วยงานของรัฐไม่ต้อง  
ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้ 

2.1 ส าหรับส่วนราชการ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน 200,000.- บาท  
2.2 ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน 

400,000.- บาท  
2.3 ความเสียหายที่มีจ านวนเกินกว่าข้อ 2.1 และ 2.2 และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณา ดังนี้ 
 2.3.1 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ทุจริต 

รับผิดชดใช้เต็มจ านวนความเสียหายและพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  
อย่างร้ายแรงจนเป็นโอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริตชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนความเสียหาย  
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 แล้ว 

 2.3.2 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการที่เงินขาดบัญชีหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ และต้องมิได้เกิดจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้พิจารณา
ให้ผู้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนความเ สียหาย 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 แล้ว” 

ส่วนหลักการและเงื่อนไขเกี่ยวกับความเสียหายจากสาเหตุอ่ืน ๆ ยังคงก าหนดไว้เช่นเดียวกับ
ประกาศฉบับเดิม ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐได้ทราบถึงแนวทาง วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนในการด าเนินการ
ให้ไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงการคลังขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้ 

1. กรณีความเสียหายเกิดข้ึนแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งค่าเสียหายเป็นไปตามนัยข้อ 2.1 และ 2.2 
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หรือ  
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังมิได้ส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ นับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ (วันที่ 20 พฤษภาคม 2552) หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่ง
ส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

2. ส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบ เป็นรายไตรมาส 
(ทุกระยะ 3 เดือน ตามปีงบประมาณ) ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

3. กรณีที่กระทรงการคลังตรวจสอบรายงานตามข้อ 2 พบว่า การด าเนิน การ หรือ
กระบวนการสอบสวน หรือการวินิจฉัยความรับผิด ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด อันมีเหตุที่เป็นการสมควรหรือประโยชน์แห่งความยุติธรรม กระทรวงการคลังอาจเรียกส านวน  
การสอบสวนมาเพ่ือตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม 

4. โดยที่หน่วยงานของรัฐหลายแห่งยังกรอกข้อมูลในแบบรายงานที่กระทรวงการคลังก าหนด
ไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดท าค าอธิบายและตัวอย่างการกรอกข้อมูลเพ่ิมเติม
ตามประเภทส านวนการสอบสวน 5 ประเภท ให้ใหม่แล้ว 
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ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงการคลัง แบบที่กระทรวงการคลังก าหนดพร้อมค าอธิบายและตัวอย่าง
การกรอกข้อมูล ตลอดจนเหตุผลในการออกประกาศ หน่วยงานของรัฐสามารถค้นหาและตรวจสอบได้ที่ 
www.cgd.go.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
วิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 

(นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
 
 
 

กรมบัญชีกลาง 
ส านักความรับผิดทางแพ่ง 
กลุ่มงานพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพ่ง 
โทร. 0 2271 1999 
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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงาน 

ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 และเพ่ือเป็นการลด
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและให้การพิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 17 วรรคสอง แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 กระทรวงการคลังจึงยกเลิ กประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 และให้ใช้ข้อความตามประกาศนี้แทน 

1. ความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐจากสาเหตุทั่วไป (เช่น อุบัติเหตุเพลิงไหม้  
ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย เป็นต้น) ซึ่งมิได้มีสาเหตุจากการทุจริตเงินขาดบัญชีหรือการไม่ปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่อง  
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้ 

 1.1 ส าหรับส่วนราชการ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน 500,000.- บาท 
 1.2  ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท 
 1.3  ความเสียหายที่มีจ านวนเกินกว่าข้อ 1.1 และ 1.2 และหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า

ผู้ต้องรับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายตั้งแต่ร้อยละ 75 ของค่าเสียหายทั้งหมด 
2. ความเสียหายเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริต หรือมีสาเหตุมาจากการที่เงิน

ขาดบัญชี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่างๆ (เช่น การไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุหรือฝุาฝืนมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น) หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้ 

 2.1 ส าหรับส่วนราชการ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน 200,000.- บาท 
 2.2 ส าหรับส่วนราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ค่าเสียหายครั้งละ 

ไม่เกิน 400,000.- บาท 
 2.3 ความเสียหายที่มีจ านวนเกินกว่าข้อ 2.1 และ 2.2 และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณา ดังนี้ 
  2.3.1 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ทุจริต 

รับผิดชดใช้เต็มจ านวนความเสียหายและพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ  
อย่างร้ายแรง จนเป็นโอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริต ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนความเสียหาย  
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 แล้ว 
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  2.3.2 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการที่เงินขาดบัญชีหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ และต้องมิได้เกิดจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้พิจารณา
ให้ผู้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนความเสียหาย  
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 แล้ว 

ความเสียหายที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามนัยดังกล่าว
ข้างต้น หน่วยงานของรัฐจะต้องรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดไป  
ให้กระทรวงการคลังทราบทุกระยะ 3 เดือน 

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 
วิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้และหนี้สิน 
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์แลวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 42 ก าหนดให้ส่วนราชการที่มี
อ านาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน มีหน้าที่
ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก 
ซ้ าซ้อนหรือล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน และปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 
ซึ่งประกาศกระทรวงการคลังฉบับเดิม (ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548) อาจก่อให้เกิดความล่าช้า
ต่อการออกค าสั่ง และการบังคับทางปกครองกับผู้ต้องรับผิดในกรณีที่ปรากฏตัวผู้ต้องรับผิดแล้ว 
ประกอบกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539 ได้ใช้บังคับมาระยะหนึ่งแล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกา และศาลปกครองสูงสุด ได้มีค า
วินิจฉัยและค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เป็นบรรทัดฐานจ านวนมาก ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
สามารถน าค าวินิจฉัยและค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เป็นบรรทัดฐานดังกล่าวมาปรับใช้กับ
การวินิจฉัยสั่งการของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นอกจากนี้ สมควร
ให้หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินได้บริหารจัดการทรัพย์สินของตนเองได้อย่างมีเอกภาพสอดคล้องกับ
การปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยกระทรวงการคลังจะให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงการคลัง 

  ส าหรับความเสียหายที่มีมูลค่าสูง หรือมีสาเหตุจากการทุจริต เงินขาดบัญชีหรือการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ เป็นความเสียหายที่มีลักษณะ
กระทบถึงระบบบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมการตรวจสอบของกระทรวงการคลังจะเป็นผลให้
รัฐได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากผู้กระท าละเมิดเพ่ิมขึ้น เป็นการรักษาประโยชน์ของรัฐ สามารถ
ปูองกันการรั่วไหลของทรัพย์สินของแผ่นดิน และควบคุมให้หน่วยงานรักษาวินัยการเงินการคลัง
โดยเคร่งครัด ตลอดจนปูองปรามการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาลในแง่การตรวจสอบควบคุมการ
จ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพได้ส่วนหนึ่ง 
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ค าอธิบาย 
(1)ให้ระบุชื่อหน่วยงานระดับกรมขึ้นไปที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น  
 - กระทรวง... (กรณีความเสียหายเกิดแก่ส านักงานรัฐมนตรี) ทบวง กรม หรือหน่วยงานลักษณะ
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 - รัฐวิสาหกิจ 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - หน่วยงานของรัฐอ่ืน 
(2)การรายงานให้กระทรวงการคลังทราบทุกระยะ 3 เดือน ให้รายงานเป็นรายไตรมาส 
(3)ให้ระบุชื่อหน่วยงานย่อยที่เกิดความเสียหาย ซึ่งอยู่ในสังกัดของหน่วยงานตามเชิงอรรถที่ 1 
เช่น 
 - ที่ท าการปกครองจังหวัด (สังกัดกรมการปกครอง) 
 - ส านักงานธนารักษ์จังหวัด (สังกัดกรมธนารักษ์) 
 - โรงพยาบาล... (สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
 - สถานีต ารวจภูธร.../สถานีต ารวจนครบาล.../ส านักการคลัง.../ส านักโยธา.../ 
(4)ประเภทความเสียหาย ให้ระบุตามประเภทส านวนการสอบสวนทางด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งก าหนดไว้ 5 ประเภท คือ  
 1) ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน 
 2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือทรัพย์สินสูญหาย 
 3) คนร้ายกระท าโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย 
 4) อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ 
 5) อุบัติเหตุ 
 6) อื่น ๆ ได้แก่ ความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นและไม่สามารถจัดเข้าอยู่ใน 5 ประเภทข้างต้นได้ 
(5)จ านวนค่าเสียหาย หมายถึง ค่าเสียหายที่แท้จริง (หลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว) ที่เกิดขึ้นจากเหตุละเมิด 

ในคราวเดียวกัน เช่น 
 - ค่าเสียหายกรณีเงินขาดบัญชี 100,000.- บาท 
 - ค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรวม 500,000. - บาท (ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 100,000 บาท 
ค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอก 400,000 บาท) 
 - ค่าเสียหายจากรถยนต์ราชการหายจ านวน 500,000 บาท (ราคาซื้อ 600,000 บาท 
หักค่าเสื่อมราคา 100,000 บาท) 
(6)ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุละเมิดนั้น เช่น 
 - กรณีการทุจริตทางการเงิน ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เริ่มกระท าทุจริตถึงวันเดือนปีที่สิ้นสุด เช่น ระหว่าง 
วันที่ 1 มกราคม 2551 – 31 มีนาคม 2552 
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 - กรณีอุบัติเหตุ ให้ระบุวันและเวลาเกิดเหตุด้วย เช่น วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา  
ประมาณ 16.30 น. 
 - กรณีไม่ทราบวันเวลาเกิดเหตุที่แน่นอน ให้กะประมาณหรือพอจะอนุมานวันที่เชื่อว่าเกิดเหตุละเมิดนั้น 
(7) ให้ระบุข้อเท็จจริงโดยย่ออย่างครบถ้วน ว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร และท าให้หน่วยงานได้รับ  

ความเสียหายอย่างใด และระบุความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดว่า  
มีเจ้าหน้าที่คนใดกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ต้องรับผิดหรือไม่ จ านวนเท่าใด  

ตัวอย่าง 
 -  ข้อเท็จจริงโดยย่อ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 นาย ก. กระท าทุจริตปลอมลายมือชื่อ 

ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินในเช็ค จ านวน 3 ฉบับ แล้วเบียดบังไปใช้ส่วนตัว เป็นเหตุให้กรม ข. ได้รับ
ความเสียหายเป็นเงิน 500,000 บาท 

 -  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเห็นว่า นาย ก. ทุจริตอาศัยโอกาส  
ในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องชดใช้เงินคืน  
เต็มจ านวน 500,000 บาท นาย ข. หัวหน้าฝุายการเงินกระท าด้วยความประมาทเลินเล่อ  
อย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชดใช้ในอัตราร้อยละ 60 และนาย ค. ผู้อ านวยการกองคลังกระท า 
ด้วยความประมาทเลินเล่อแต่ไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิด 

(8) ให้ระบุค าวินิจฉัยสั่งการของหัวหน้างานของรัฐตามเชิงอรรถที่ 1 ว่ามีค าวินิจฉัยในเรื่องนี้ว่า มีเจ้าหน้าที่  
คนใดกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ต้องรับผิดหรือไม่จ านวนเท่าใด 
(ระบุเช่นเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามเชิงอรรถท่ี 6) 

(9) ให้ระบุชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อมูลที่รายงาน 
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ที่ กค 0410.2/ว. 12 

 

 
 
 
กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

 27  กุมภาพันธ์  2558 

เรื่อง  การก าหนดแบบค าขอและแนวทางการด าเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐ 
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

เรียน  อธิบดีกรมศุลกากร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ขั้นตอนการยื่นค าขอและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนกรณีบุคคลภายนอกยื่นค าขอให้
หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

   2. แบบค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
   3. ใบรับค าขอ 
   4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของ

รัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 

ตามท่ีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 11 บัญญัติว่า 
“ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายจะยื่นค าขอต่อหน่วยงาน 
ของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐ  
ต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นโดยไม่ชักช้า...”  นั้น 

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เนื่องจากป๎จจุบันยั งไม่ได้มีการก าหนดรูปแบบของค าขอ 
ขั้นตอนการยื่นค าขอและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน กรณีบุคคลภายนอกยื่นค าขอจากการกระท าละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ต้องท าเรื่องเป็นหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐ โดยหนังสือดังกล่าวอาจให้ข้อมูล รายละเอียด และเอกสาร 
พยานหลักฐานไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหาย  
ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอกจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน และหน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาค าขอดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรมสมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
จึงเห็นสมควรก าหนดแบบค าขอ ขั้นตอนการยื่นค าขอ และการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน รวมทั้ง ใบรับค าขอ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในกรณีบุคคลภายนอกยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติต่อไปด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
นริศ  ชัยสูตร 

(นายนริศ  ชัยสูตร) 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง 

 
 

 
กรมบัญชีกลาง 
ส านักความรับผิดทางแพ่ง 
กลุ่มงานพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพ่ง 
โทร. 0 2127 7292 
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ขั้นตอนการยื่นค าขอและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน 
กรณีบุคคลภายนอกยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

-------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 
การยื่นค าขอ 

ข้อ 1 ผู้ เสียหายที่ เป็นบุคคลภายนอกหรือผู้จัดการมรดกของผู้ เสียหาย แล้วแต่กรณี 
สามารถยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ผู้เสียหายเห็นว่าต้องรับผิดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนได้ 
ตามแบบยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอก 
ที่แนบท้าย 

ข้อ 2 ให้ผู้เสียหายที่เป็นบุคคลภายนอก กรอกข้อมูลในแบบยื่นค าขอตามข้อ 1 ให้ครบถ้วน
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา แล้วยื่นแบบดังกล่าวยังหน่วยงานของรัฐโดยตรง หรือยื่นผ่าน  
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ส่วนที่ 2 
การพิจารณาค่าสินไหมทดแทน 

ข้อ 3 เมื่อหน่วยงานขอรัฐได้รับค าขอตามข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด 
หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้สังกัดหน่วยงานใด หรือหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง  
ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดจากผลการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ออกใบรับค าขอให้ผู้เสียหาย  
ไว้เป็นหลักฐาน ตามใบรับค าขอที่แนบท้าย 

ในกรณีที่ผู้ เสียหายยื่นค าขอผิดหน่วยงาน ให้หน่วยงานผู้รับค าขอส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานของรัฐที่เห็นว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบพิจารณาต่อไปโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
โดยให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับค าขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนับแต่วันที่ได้รับค าขอที่ส่งมา 

ข้อ 4 ในกรณีที่รับค าขอ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอตามข้อ 3 โดยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพ่ือด า เนินการพิจารณาค าขอดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในระยะเวลาดังกล่าว ให้รายงานป๎ญหาและ
อุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือก ากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบ เพ่ือขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได้โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาและเบิกจ่ ายค่าสินไหมทดแทนตามแนวทาง 
และหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ 
3 ตุลาคม 2554 
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แบบค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 
เรียน ......................................................  
 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อายุ..................ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน........................................ที่อยู่ (ท่ีติดต่อได้) ............................................ ........................ 
.......................................................โทร.............................(เปน็ผู้เสยีหายโดยได้รบัความเสยีหายจากการกระท า
ละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ราย (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................... ..................... 
ต าแหน่ง............................................................สงักัด (ส านัก/กอง/ศูนย์).................................. ........................... 
กรม/ส านักงาน.................................................................... โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ข้อเท็จจริง.................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้ กรม/ส านักงาน.....................................................................  
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ข้าพเจ้า โดยมีรายละเอียดความเสียหายตามจริง ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ค่าเสียหายต่อร่างกายและชีวิต 
(1)  ค่ารักษาพยาบาล      จ านวน............................................บาท 
(2) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างเจ็บปุวย   จ านวน............................................บาท 
(3) ค่าชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสีย 
 สมรรถภาพในการท างานของอวัยวะส่วนใด 
 ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย    จ านวน............................................บาท 
(4) ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการจัดการศพ  จ านวน............................................บาท 
(5)  ค่าขาดไร้อุปการะ      จ านวน............................................บาท 
ส่วนที่ 2 ค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน (ระบุทรัพย์สินที่เสียหาย) 
(1) ....................................................................   จ านวน............................................บาท 
(2) ....................................................................   จ านวน............................................บาท 
(3) ....................................................................   จ านวน............................................บาท 
ส่วนที่ 3 ค่าเสียหายอ่ืน ๆ 
(1) ....................................................................   จ านวน............................................บาท 
(2) ....................................................................   จ านวน............................................บาท 
(3) ....................................................................   จ านวน............................................บาท 
รวมเป็นค่าเสียหายท้ังสิ้นจ านวน..............................................บาท (........................................................) 

เลขทะเบียนรับ..................... 
วันที่...................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ........................ 
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 3. หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรอ่ืนของผู้ยื่นค าขอที่
หน่วยงานของรัฐออกให้ 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต (กรณีผู้มีสิทธิยื่นค าขอ
เสียชีวิต) 
   หลักฐานการสมรส (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นคู่สมรสหรือบุตรของผู้เสียชีวิต) 
   หลักฐานการรับรองบุตร (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นบุตรนอกสมรสของผู้เสียชีวิต) 
   หลักฐานการแจ้งความและ/หรือส าเนาการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)  
   ค าพิพากษาศาลที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
   หลักฐานการรักษาพยาบาล (กรณีขอให้ชดใช้ค่ารักษาพยาบาล) 
   หลักฐานที่แพทย์รับรองให้หยุดรักษาตัว (กรณีขอให้ชดใช้ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้
ระหว่างเจ็บปุวย) 
   หลักฐานทางการแพทย์ว่า ผู้เสียหายที่ต้องสูญเสียอวัยวะ ตกเป็นผู้พิการหรือผู้ทุพพล
ภาพ (กรณีขอค่าชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะส่วนใดส่วน
หนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย) 
   หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ของผู้เสียชีวิต (กรณีขอให้ชดใช้ค่าขาดไร้อุปการะ) 
   หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าเสียหายที่ยื่นค าขอ ....................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่ได้ร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐมิได้
สูงเกินสมควรและเป็นค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ........................................(ผู้เสียหาย) 
(................................................) 
วันที่......................................... 
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ใบรับค าขอ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................ต าแหน่ง........................................... ..................... 
หน่วยงาน..................................................ได้รบัค าขอใหห้น่วยงานของรฐัชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหาย
กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................
เลขที่รับ ................................................... ลงวันที่ ................................................................... ไว้เรียบร้อยแล้ว  
 
โทร. ติดต่อสอบถาม ......................................... 
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ที่ กค 0406.2/ว. 66 

 

 
 
 
กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม 6 กท. 10400 

      25  กันยายน  2550 

เรื่อง  แนวทางการก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

เรียน  ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ผู้อ านวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี 
 และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

อ้างถึง  1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว. 121 ลงวนัที่ 26 ธันวาคม 2545 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แนวทางในการก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิด 

ตามที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่หน่วยงานของรัฐในกรณีเจ้าหน้าที่ได้กระท าไปด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
โดยสิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีดังกล่าวจะมีได้เพียงใด ให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท า
และความเป็นธรรม หรือความผิดหรือความบกพร่อง หรือระบบด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในแต่ละกรณี
เป็นเกณฑ์ และกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของเจ้าหน้าที่ไว้ 
ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น 

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 มาตรา 8 ข้างต้น มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับกับกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่
หลายคน และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น แต่ปรากฏว่า
หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดตามหนังสือกระทรวงการคลัง  
ที่ กค 0406.6/ว. 121 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545 ที่ส่วนราชการต่างๆ ถือปฏิบัติอยู่ยังมิได้มีการก าหนด
แนวทางแบ่งสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ละรายได้ ท าให้  
การก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานยังคงเกิดความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรม
และเกิดความไม่เสมอภาคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของแต่ละหน่วยงานของรัฐ  
จึงเห็นสมควรยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 121 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545 และ
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีบรรทัดฐานในการก าหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกันและเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคกับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน จึงเห็นควร
ก าหนดแนวทางในการเรียกสินไหมทดแทนของเจ้าหน้าที่ที่ได้กระท าให้เกิดความเสียหายที่ เกิดขึ้น  
อยู่เป็นประจ า โดยได้แบ่งตามลักษณะของความเสียหายและก าหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกลุ่มหรือแต่ละรายเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพิจารณา
ส านวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 
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อนึ่ง ในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณา 
โดยค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท า และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้อง  
ใช้สิทธิเรียกให้ใช้เต็มจ านวนความเสียหาย ตามมาตรา 8 วรรค 2 และถ้าการละเมิดเกิดจากความผิด  
หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวมให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าว
ออกด้วยตามมาตรา 8 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  
แล้วจึงน าความเสียหายที่ลดส่วนและ/หรือหักส่วนแล้วมาพิจารณาความรับผิดให้เหมาะสมตามพฤติการณ์  
ของเจ้าหน้าที่แต่ละรายโดยใช้แนวทางการก าหนดสัดส่วนดังกล่าวประกอบการพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องใช้แนวทางดังกล่าวประกอบการพิจารณา
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
อุทิศ  ธรรมวาทิน 

(นายอุทิศ  ธรรมวาทิน) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
 
 

กรมบัญชีกลาง 
ส านักความรับผิดทางแพ่ง 
กลุ่มพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพ่ง 
โทร. 0 2271 1999 
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ที่ กค 0507.2/ว. 81 

 

 
 
 
กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม 6 กท. 10400 

      27  สิงหาคม  2545 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลดักระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อ านวยการ 

อ้างถึง  1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด  

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.6/ว. 133 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2544 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด 1 ฉบับ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่  โดยแยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ออกเป็นเหตุเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  
และมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ และหนังสือที่อ้างถึง 3 กระทรวงการคลังได้ประกาศก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ  
จะต้องรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกระยะเวลา 3 เดือน นั้น 

เพ่ือให้ส่วนราชการมีหลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินเพ่ือเรียกชดใช้จากผู้รับผิด 
ทางละเมิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคา  
ทางละเมิดของทรัพย์สินประเภทที่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ โดยไม่รวม
ทรัพย์สินที่เป็นวัตถุโบราณหรือของมีค่า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

1. การชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน กรณีที่ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย ยังไม่ได้ใช้งานให้ชดใช้
ตามราคาทรัพย์สินดังกล่าวในปีที่สูญหายหรือเสียหาย โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าสึกหรอ 
ของทรัพย์สินนั้น หากเป็นกรณีที่ทรัพย์สินได้ใช้งานแล้วก็จะมีการหักค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาที่ใช้งาน
มาแล้วหรือตามมูลค่าซากของทรัพย์สินนั้นๆ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้ทรัพย์สินว่าอยู่ในช่วงเวลาหรือ 
เกินระยะเวลาที่ก าหนดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ก าหนดอายุการใช้งาน  
อย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สินแต่ละประเภท ตลอดจนอัตรามูลค่าซาก โดยอ้างอิงจากหน่วยงาน  
ของรัฐวิสาหกิจและเอกชน เพ่ือเป็นมาตรฐานการถือปฏิบัติ 

2. อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สิน ก าหนดโดยน าสถิติจากการใช้ทรัพย์สิน
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการใช้ทรัพย์สินลักษณะและประเภทเดียวกันเป็นเกณฑ์ ส าหรับอัตรา
มูลค่าซาก ค านวณหาโดยวิธียอดคงเหลือลดลง (Double Declining Balance Method) ซึ่งอัตรามูลค่าซาก
ของทรัพย์สินที่ยังมีอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพจะคงที่ หากทรัพย์สินดังกล่าวหมดอายุการใช้งานแล้ว 
อัตรามูลค่าซากจะลดลงในอัตราคงที่ในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี จนกว่าจะเหลืออัตรามูลค่าซากร้อยละ 5  
ซึ่งเป็นอัตราต่ าสุดส าหรับการเรียกชดใช้ 
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3. ทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายรายการใดที่มีราคาป๎จจุบันไม่เกิน 2 ,000.- บาท  
ให้ชดใช้ตามราคาป๎จจุบันของทรัพย์สินนั้น 

4.  ทรัพย์สินที่ สูญหายหรือเสียหายที่ ไม่อยู่ ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ 
ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณีๆ ไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
สุทธิพันธุ์  นิมมานเหมินท์ 

(นายสุทธิพันธุ์ นิมมานเหมินท์) 
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

 
กรมบัญชีกลาง 
ส านักบัญชีและตรวจสอบภายใน 
โทร. 0 2270 0370 
โทรสาร 0 2273 9796 
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หลักเกณฑ์การค านวณ 
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินทีต่้องเรียกชดใช้ 

ตามความรับผดิทางละเมิด 
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1. ความเป็นมา 
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4. หลักเกณฑ์และวิธีการ 
5. ขั้นตอนการค านวณค่าเสื่อมราคา 
6. การควบคุมและติดตามหนี้ 
7. สรุป 
 
ภาคผนวก 
1. ตารางอัตรามูลค่าซาก แยกตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน 
2. ตารางอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สิน 
3. ตัวอย่างการค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย 
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หลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียก 
ชดใช้ตามความรับผดิทางละเมดิ 

1. ความเป็นมา 
ในปี พ.ศ.2539 ส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่โดยได้แยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ออกเป็นเหตุที่เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
และไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐต้องรับภาระชดใช้
ค่าเสียหายไปก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐเพียงใดนั้น ให้ไป  
ไล่เบี้ยต่อในภายหลัง โดยยึดหลักว่าจะเรียกเอาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหายเกิดขึ้นโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ส าหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องถูกฟูองและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวกั บทางราชการ 
ในการด าเนินการสอบหาผู้รับผิด หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิดเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทน  
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะต้องวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือไม่และเป็นจ านวนเท่าใด และส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่  
วันวินิจฉัยสั่งการ เว้นแต่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

หลักการชดใช้ความเสียหายที่เป็นเงิน ก็ให้ใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าความเสียหาย
มิได้เป็นเงินจะด าเนินการช าระเป็นเงินแทนหรือชดใช้ทรัพย์สินอย่างเดียวกันโดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ 
และลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย และใช้งานแทนได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่สูญหาย 
หรือซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่ช ารุดเสียหายให้คงสภาพเดิม กรณีการชดใช้ที่แตกต่างจากที่กล่าวมา
ข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน 

ในทางปฏิบัติของการชดใช้ความเสียหายของทรัพย์สิน ผู้รับผิดส่วนใหญ่จะขอชดใช้เป็นเงิน
แทนการชดใช้ตัวทรัพย์สิน กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก็จะพิจารณาค านวณค่าเสียหายของทรัพย์สิน
เพ่ือเรียกชดใช้เป็นกรณีๆ ตามลักษณะและคุณสมบัติของทรัพย์สิน ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ค านวณหามูลค่าทรัพย์สินที่จะเรียกชดใช้ภายใต้เกณฑ์ที่เหมาะสม กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

หน่วยงานของรัฐในที่นี้ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่ วนภูมิภาค ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น  และรัฐวิสาหกิจที่ตั้ งขึ้น  
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็น  
หน่วยงานของรัฐ สามารถน าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่มีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย สามารถน าหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไปค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพื่อเรียกชดใช้จากผู้รับผิดทางละเมิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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2. เพ่ือความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ลดปริมาณงานที่ต้อง 
ส่งเรื่องมาให้กระทรวงการคลังก าหนดมูลค่าความเสียหาย 

 
3. ขอบเขตและข้อจ ากัด 

ทรัพย์สินที่ศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าความเสียหายในที่นี้เป็นทรัพย์สิน
ประเภทที่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณเท่านั้นโดยไม่ครอบคลุมถึงทรัพย์สิน  
ที่เป็นวัตถุโบราณหรือของมีค่า เนื่องจากมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ 
และอาจมีป๎ญหาในการก าหนดมูลค่าความเสียหาย ดังนั้น ทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายนอกเหนือจาก
ประเภทที่ก าหนดให้หน่วยงานรัฐส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาค านวณค่าเสื่อมราคา 

 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการ 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดต่อไปนี้ยึดหลักความเป็นธรรมทั้ง  2 ฝุาย คือ หน่วยงานของรัฐ 
และผู้รับผิด โดยหน่วยงานของรัฐจะได้รับเงินชดใช้ในจ านวนเงินที่เหมาะสมตามสภาพของการใช้ทรัพย์สินนั้นมา 
ส าหรับผู้รับผิดก็ให้รับผิดชดใช้เงินให้กับหน่วยงานของรัฐที่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย 

ในการชดใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สินเป็นเงิน ให้ชดใช้ตามสภาพการใช้งานของทรัพย์สิน  
เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าความเสียหาย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1. ทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายยังไม่ได้ใช้งาน ให้ชดใช้ตามราคาป๎จจุบัน 
2. ทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายได้ใช้งานแล้ว 

2.1  กรณีความ เสี ยหาย เกิ ดขึ้ น ในระหว่ างทรัพย์ สิ นนั้ นยั งมี อายุ การ ใช้ งาน 
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ ให้ชดใช้ตามราคาป๎จจุบันหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมถึงปีที่สูญหายหรือเสียหาย  

ราคาที่เรียกชดใช้  =  ราคาป๎จจุบัน  -  ค่าเสื่อมราคา 

2.2 กรณีความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อทรัพย์สินนั้นสูญหายหรือเสียหายหมดอายุการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 

ราคาที่เรียกชดใช้  =  ราคาป๎จจุบัน  X  อัตรามูลค่าซากปีที่สูญหาย/เสียหาย 

ส าหรับราคาป๎จจุบันของทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายรายการใดมีมูลค่าไม่ถึง 2,000 บาท 
ให้ชดใช้ตามราคาป๎จจุบัน 

ข้อมูลที่เป็นภาระส าคัญในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายเพ่ือเรียกชดใช้ 
ได้แก่ ราคาป๎จจุบัน ราคาซาก อายุการใช้งาน และค่าเสื่อมราคา 

1) ราคาปัจจุบัน เป็นราคาของทรัพย์สินในปีที่สูญหายหรือเสียหาย โดยใช้ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ หรือราคาตลาด หรือราคาซื้อขายทรัพย์สินซึ่งเป็นชนิด ลักษณะ 
และขนาดเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน กรณีไม่ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
ส่วนราชการจะต้องมีหลักฐานการสืบราคาจากบริษัทหรือห้างร้านที่จ าหน่ายหรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายทรัพย์สินนั้น 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
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2) ราคาซาก เป็นราคาที่ประมาณว่าจะขายทรัพย์สินได้ในขณะที่ทรัพย์สินนั้นหมดอายุ 
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การก าหนดอัตรามูลค่าซากของทรัพย์สินแต่ละประเภท (ภาคผนวก 1) 
ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สิน ทั้ งนี้ อัตรามูลค่าซากของทรัพย์สินที่หมดอายุ 
การใช้งานแล้ว ก าหนดให้ลดลงปีละ 0.5 จนเหลืออัตรามูลค่าซากร้อยละ 5 เป็นอัตราต่ าสุดที่เรียกชดใช้ 

3) อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระยะเวลาของการใช้ทรัพย์สินที่ประมาณว่า 
หากได้มีการใช้ทรัพย์สินอย่างสม่ าเสมอ ประสิทธิภาพสูงสุดที่ ได้จากการใช้ทรัพย์สินควรจะมีอายุ  
การใช้งานเท่าใด การก าหนดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สิน (ภาคผนวก 2) จ าแนก  
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 

4) ค่าเสื่อมราคา เป็นการป๎นส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สินอย่างมีระบบตลอดอายุ 
การใช้งานที่ได้ประมาณไว้ วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคาเพ่ือเรียกชดใช้ให้ใช้วิธีเส้นตรง (Straight - Line 
Method) โดยใช้สูตร ดังนี้ 

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = ราคาป๎จจุบัน – ราคาซาก 
  อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การค านวณค่าเสื่อมราคาเพ่ือหามูลค่าทรัพย์สินเพ่ือเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด  
เป็นคนละกรณีกับการค านวณค่าเสื่อมราคาตามหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง เนื่องจากทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อมราคา
ตามหลักบัญชี เมื่อหมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะคงมูลค่าตามบัญชีด้วยราคา 1 บาท  
เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งจะน ามาเป็นมูลค่าเรียกชดใช้ไม่ได้ 

 
5. ขั้นตอนการค านวณค่าเสื่อมราคา 

การค านวณค่าเสื่อมราคาเพ่ือหามูลค่าเรียกชดใช้ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ค านวณอายุการใช้งานจริงของทรัพย์สิน โดยน า วัน เดือน ปี ที่สูญหาย หรือเสียหาย 
หักด้วย วัน เดือน ปี ที่ซื้อทรัพย์สิน จะได้อายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น (เศษของวันเกินกว่าหรือเท่ากับ  
15 วัน ให้คิดเป็น 1 เดือน ถ้าน้อยกว่าให้ตัดทิ้ง) 

2. ตรวจสอบอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสี ยหาย 
จากตารางอายุการ ใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สิ น  ยั งอยู่ ในระหว่างอายุการใช้ งาน  
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือหมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 

3. หาราคาป๎จจุบันในปีที่ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย โดยใช้วิธีการสืบราคาจากบริษัท 
ห้างร้าน หรือใช้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณแล้วแต่กรณี 

4. การค านวณมูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายเพื่อเรียกชดใช้ 
4.1 กรณีท่ีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย ระหว่างอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

สูตรการค านวณค่าเสื่อมราคาต่อไป = ราคาป๎จจุบัน – ราคาซาก 
 อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การหาราคาซากให้ใช้ อัตรามูลค่าซากที่ก าหนดในช่วงที่ทรัพย์สินมีอายุการใช้งาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ และการน าอัตรามูลค่าซากคุณกับราคาป๎จจุบัน 

ราคาซาก = ราคาป๎จจุบัน X อัตรามูลค่าซาก 

เมื่อได้ราคาซากแล้วน าไปค านวณตามสูตร เพ่ือหาค่าเสื่อมราคาต่อปีกรณีทรัพย์สินที่สูญหาย
หรือเสียหาย ได้มีการใช้งานมามากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ปี ต้องหาค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาการใช้
ทรัพย์สิน ดังนี้ 

ค่าเสื่อมราคาสะสม  =  ค่าเสื่อมราคาต่อปี  X  อายุการใช้งานของทรัพย์สินที่ค านวณได้ 

จ านวนเงินที่เรียกให้ชดใช้  =  ราคาป๎จจุบัน  -  ค่าเสื่อมราคาสะสม 

4.2 กรณีท่ีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายหมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 
(1) ให้ค านวณหาอัตรามูลค่าซาก ตามอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่สูญหาย 

หรือเสียหาย โดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
(2) จ านวนเงินที่เรียกให้ชดใช้ = ราคาป๎จจุบัน X อัตรามูลค่าซากตามข้อ (1)  

การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายทั้ง 2 กรณีปรากฏตามตัวอย่าง 
(ภาคผนวก 3) 

 
6. การควบคุมและติดตามหนี้ 

เมื่อผู้รับผิดทางละเมิดยินยอมชดใช้จ านวนเงินตามที่ค านวณได้ และได้มีการชดใช้ครั้งเดียว
ทั้งจ านวน ให้หน่วยงานของรัฐน าเงินที่ได้รับส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน หากเป็นการท าสัญญารับสภาพหนี้
และขอผ่อนช าระ หน่วยงานของรัฐควรจะมีการควบคุมรายการดังกล่าวในระบบบัญชี เพ่ือเป็นข้อมูลในการควบคุม
และติดตามผลการเรียกเก็บเงินจากผู้รับผิดทางละเมิด ทั้งนี้  ในช่วงระยะแรกที่หน่วยงานยังไม่มี 
การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง ให้หน่วยงานของรัฐควบคุมรายการดังกล่าว 
ในทะเบียนไปพลางก่อน เมื่อมีการใช้ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างแล้ว ให้ตั้งยอดลูกหนี้ในระบบบัญชีด้วย 

 
7. สรุป 

หลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด 
ที่ก าหนด เป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งยังมิอาจพิจารณาได้ครอบคลุมทรัพย์สินทุกประเภท  
ที่หน่วยงานของรัฐมี ดังนั้น หากทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจะค านวณมูลค่า
เพ่ือเรียกชดใช้ได้ ก็ให้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา อย่างไรก็ดี กรอบแนวทางที่ก าหนดดังกล่าว  
จะท าให้หน่วยงานของรัฐสามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายได้อย่างมีหลักเกณฑ์และ  
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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ตารางอัตรามูลค่าซาก แยกตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน 
 

5 ปี 8 ปี 10 ปี 12 ปี 15 ปี 
ปีท่ี % ปีท่ี % ปีท่ี % ปีท่ี % ปีท่ี % 
1-5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

เป็นต้นไป 

8 
7.5 
7 

6.5 
6 

5.5 
5 

1-8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

เป็นต้นไป 

10 
9.5 
9 

8.5 
8 

7.5 
7 

6.5 
6 

5.5 
5 
 

1-10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

เป็นต้นไป 

11 
10.5 
10 
9.5 
9 

8.5 
8 

7.5 
7 

6.5 
6 

5.5 
5 

1-12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

เป็นต้นไป 

11 
10.5 
10 
9.5 
9 

8.5 
8 

7.5 
7 

6.5 
6 

5.5 
5 

1-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

เป็นต้นไป 

12 
11.5 
11 

10.5 
10 
9.5 
9 

8.5 
8 

7.5 
7 

6.5 
6 

5.5 
5 
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ตารางอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สิน 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 

 
 ประเภททรัพย์สิน อายุการใช้งาน (ปี) 

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
ยกเว้น รถเข็น 

10 
5 

2. ครุภัณฑ์การเกษตร 10 
3. ครุภัณฑ์การแพทย์ 

ยกเว้น รถเข็น 
10 
8 

4. ครุภัณฑ์การศึกษา 10 
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10 
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ยกเว้น เตาแก๊ส 
10 
5 

7. ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 
ยกเว้น วิทยุ-เทป 

10 
5 

8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ยกเว้น รถจักรยานยนต์ 

8 
5 

9. ครุภัณฑ์โรงงาน 10 
10. ครุภัณฑ์ส านักงาน 10 
11. ครุภัณฑ์ส ารวจ 

ยกเว้น เทปวัดระยะ , ไม้สต๊าฟ 
10 
5 

12. ครุภัณฑ์อาวุธ 10 
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ตัวอย่างการค านวณการเสื่อมราคาทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย 
 
ตัวอย่างที่ 1  เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือมูลค่า 13,500 บาท ซื้อมาเม่ือวันที่ 10 มกราคม 2541 

สูญหายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2544 
 

การค านวณหามูลค่าทรัพย์สินที่จะเรียกชดใช้เป็นดังนี้ 
อายุการใช้งานของเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ 3 ปี 6 เดือน 
อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สิน 10 ปี 
ราคาป๎จจุบันในปีที่สูญหายเท่ากับ 12,000 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2544 ของส านักงบประมาณ) 
จ านวนเงินที่เรียกให้ชดใช้   =  ราคาป๎จจุบัน  -  ค่าเสื่อมราคาสะสมถึงปีท่ีสูญหาย 
 

ค่าเสื่อมราคาต่อไป  =   ราคาป๎จจุบัน – ราคาซาก 
    อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ราคาซาก   =  ราคาป๎จจุบัน X อัตรามูลค่าซากปีที่หมดอายุการใช้งาน 
 

อัตรามูลค่าซากปีที่หมดอายุการใช้งาน           =  11% 
 

ราคาซาก   =      12,000 X 11         =  1,320 บาท 
               100 

ค่าเสื่อราคาต่อปี  =   12,000 – 1,320         =  1,320 บาท 
                10 

ค่าเสื่อมราคาสะสมถึงปีที่สูญหาย (3 ปี 6 เดือน) 
    =  1,068 X 3 +   1,068  X   6      =  3,738 บาท 
                12 
จ านวนเงินที่เรียกให้ชดใช้ =  12,000 – 3,738         =  8,262 บาท 
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ตัวอย่างที่ 2  เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ตามตัวอย่างที่ 1 หากซื้อมาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2534 
สูญหาย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2544 

 
การค านวณหามูลค่าทรัพย์สินที่จะเรียกชดใช้เป็นดังนี้ 
อายุการใช้งานของเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร  10 ปี 6 เดือน ซึ่งเป็นกรณีท่ีสูญหายเมื่อทรัพย์สิน

หมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 
 

จ านวนเงินที่เรียกให้ชดใช้   =  ราคาป๎จจุบัน  X  อัตรามูลค่าซากปีที่สูญหาย 

อัตรามูลค่าซากปีที่ 10  =  11 % 

อัตรามูลค่าซากปีที่ 11  =  10.5 % 

ผลต่างระหว่างปีที่ 10 ถึง 11 =  0.5 % 

ค านวณอัตรามูลค่าซากปีท่ีสูญหาย โดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

อายุการใช้งาน 12 เดือน =  0.5 

อายุการใช้งาน 6 เดือน  =  0.5 X 6          =  0.25 
       12 

ดังนั้น อัตรามูลค่าซากปีที่สูญหาย  (10 ปี 6 เดือน) 
    =  11 – 0.25          =  10.75 % 
 

จ านวนเงินที่เรียกให้ชดใช้ =      12,000 X 10.75 =  1,290 บาท 
                         100 
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ตัวอย่างที่ 3  เครื่องขยายเสียงมูลค่า 55,000 บาท ซื้อมาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2541 สูญหายเมื่อวันที่ 
30 กันยายน 2544 

 
การค านวณหามูลค่าทรัพย์สินที่จะเรียกชดใช้เป็นดังนี้ 
อายุการใช้งานของเครื่องขยายเสียง 3 ปี 9 เดือน 
อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สิน 10 ปี 
ราคาซื้อขายเครื่องขยายเสียงในปีป๎จจุบัน (ปี 2544) คือ 50,000 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2544 ของส านักงบประมาณ) 
จ านวนเงินที่เรียกให้ชดใช้   =  ราคาป๎จจุบัน  -  ค่าเสื่อมราคาสะสมถึงปีท่ีสูญหาย 
 

ค่าเสื่อมราคาต่อไป  =   ราคาป๎จจุบัน – ราคาซาก 
    อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ราคาซาก   =  ราคาป๎จจุบัน X อัตรามูลค่าซากปีที่หมดอายุการใช้งาน 
 

อัตรามูลค่าซากปีที่หมดอายุการใช้งาน           =  11% 
 

ราคาซาก   =      50,000 X 11         =  5,500 บาท 
                      100 

ค่าเสื่อราคาต่อปี  =   50,000 – 5,500         =  4,450 บาท 
                10 

ค่าเสื่อมราคา 3 ปี 9 เดือน) =  4,450 X 3 +   4,450  X   9      =  16,687.50 บาท 
                12 
จ านวนเงินที่เรียกให้ชดใช้ =  50,000 – 16,687.50         =  33,312.50 บาท 
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ที ่กค 0406.2/ว. 139 

 

 
 
 
กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม 6 กท. 10400 

      29  พฤศจิกายน  2547 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
กรณีเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในบ้านพักของทางราชการกระท าละเมิด 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลดักระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อ านวยการ 
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

อ้างถึง  1.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 2.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด 

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 3.หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0905/628 
  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 

ตามกรมบัญชีกลางรายงานว่าได้หารือป๎ญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรณีการเกิดเพลิงไหม้บ้านพักที่ทางราชการจัดให้ว่าการที่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าพักในบ้านพักดังกล่าว มีหน้าที่ดูแล
รักษาบ้านพัก เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ และถ้าหากท าให้เกิดความเสียหายขึ้นกับบ้านพักของทางราชการ
จะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่เจ้าหน้าที่เข้าพักในบ้านพักของทางราชการไม่ใช่การปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐ เม่ือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นท าให้เกิดความเสียหายขึ้นกับบ้านพัก การพิจารณาความรับผิด
จึงต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ ถ้าไม่มีระเบียบหรือ
ข้อบังคับดังกล่าวก็ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 การพิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่จึงพิจารณาเพียงว่า 
เป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่  เท่านั้น โดยไม่จ าต้องพิจารณาว่าการกร ะท าดังกล่าว 
เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ นั้น 

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากป๎จจุบันนี้มีหน่วยงานของรัฐต่างๆ 
แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเกิดเพลิงไหม้บ้านพักของทางราชการในลักษณะดังกล่าว
เพ่ือให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเป็นจ านวนมาก โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และผู้แต่งตั้งได้พิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.2539 ซึ่งไม่เป็นไปตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ข้ างต้น ดังนั้น เพ่ือให้ 
การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงการคลังเห็นควรเวียนแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐต่างๆ ถือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป ส าหรับรายละเอียดความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) สามารถตรวจสอบได้จา กเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
(www.cgd.go.th)  

http://www.cgd.go.th/
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จึ ง เรี ยนมาเ พ่ือทราบ และแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ยวข้องถือปฏิบั ติ ให้ เป็น ไปตามค าวินิจฉั ย  
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ข้างต้นด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
ประกอบ  ตันติยาพงศ์ 

(นายประกอบ  ตันติยาพงศ์) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
 

 
กรมบัญชีกลาง 
ส านักความรับผิดทางแพ่ง 
กลุ่มพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพ่ง 
Call center  0 2271 0686 90 ตอ่ 6415 
E-mail : civilbur@cgd.go.th 
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ที ่กค 0406.2/ว. 48 

 

 
 
 
กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม 6 กท. 10400 

      16  มีนาคม  2548 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะ 
เกิดอุบัติเหตุเสียหาย 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลดักระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อ านวยการ 
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

อ้างถึง  1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6/ว 34086 ลงวันที่ 22 กันยายน 2540 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539 ข้อ 14 วรรคสอง ก าหนดว่า กระทรวงการคลัง อาจก าหนดแนวทา ง 
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ  
เป็นการทั่วไปได้ นั้น 

เนื่องจากป๎จจุบันจากผลการตรวจสอบส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
กรณีการใช้ยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐมักจะประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก และก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่หน่วยงานของรัฐเป็นจ านวนมาก โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากน ายานพาหนะของหน่วยงานไปใช้  
มิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังพบว่าอุบัติเหตุเกิดจากผู้ขับขี่เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
ซึ่งเป็นการขัดต่อนโยบายของรัฐที่มุ่งจะลดอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
ท าให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย และต้องเสียเวลามาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวบุคคล  
ผู้ต้องรับผิดโดยไม่ใช่เหตุอันสมควร 

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เ พ่ือปูองกันมิให้หน่วยงานของรัฐได้รับ 
ความเสียหายและต้องสูญเสียเวลากับการสอบสวนเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องกรณีดังกล่าว  จึงเห็นควรให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีมาตรการควบคุมการใช้ยานพาหนะของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น  
และควบคุมพนักงานผู้ ขับขี่  หรื อผู้ ที่ ได้ รั บมอบหมายให้ท าหน้ าที่ พนักงานผู้ ขับขี่ ปฏิบั ติหน้ าที่ 
ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะการดื่มสุราในระหว่างขับขี่ยานพาหนะ ทั้งนี้ หากการใช้ยานพาหนะ  
ของหน่วยงานของรัฐยังประสบอุบัติ เหตุได้รับความเสียหายให้หน่วยงานของรัฐจะต้องมีรายงาน  
การสอบข้อเท็จจริง ดังนี้ 

1. พฤติการณ์การใช้ยานพาหนะของผู้ขับขี่ ผู้ควบคุมและผู้อนุญาตว่าได้ใช้ยานพาหนะ 
ของหน่วยงานไปในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ตลอดจนพฤติการณ์ในการขับขี่ของผู้ขับขี่ว่าประมาทเลินเล่อ  
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ เช่น ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูง ขับรถยนต์โดยไม่เว้นระยะให้ห่าง 
รถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจ าเป็นต้องหยุดรถ  หรือขับรถยนต์ 
ฝุาฝืนกฎจราจร เป็นต้น 
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2. สรุปผลการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนในทุกกรณี 
3. ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ประกอบส านวนการสอบสวนและ

หากไม่มีรายงานผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ดังกล่าว จะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 
ไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
ประกอบ  ตันติยาพงศ์ 

(นายประกอบ  ตันติยาพงศ์) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
 

 
กรมบัญชีกลาง 
ส านักความรับผิดทางแพ่ง 
กลุ่มพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพ่ง 
โทร. 0 2271 1999 
Call center  0 2271 0686 90 ตอ่ 6415 
E-mail : civilbur@cgd.go.th 
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คณะผู้จัดท า 

นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์ ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
นายเติมวงษ์  จันทร์ชุ่ม ผู้อ านวยการส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด 
นางนฤมล  เอกเลิศวิทูร หัวหน้าฝุายความรับผิดทางละเมิด 
นายอภิสิทธิ์ ไชยหาญ นิติกรช านาญการ 
นางสาวฉัตราศี งาสลัก นิติกรช านาญการ 
นางสาวจีรวัฒน์  โกละกะ  นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวเปรมจิต วงศ์เมฆ นิติกรปฏิบัติการ 
นายณัฐพันธุ์  เบ็ญขันธ์ นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวปาลิดา  สวัสดิภัทรากร นิติกรปฏิบัติการ 
นายณพสิทธิ์  เทียมเผือก นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวกาญจนี  เสสะเวช นิติกรปฏิบัติการ 
นางณัชชา  สุขศรีวงศ์ นิติกร 
นางสาวสุภาวดี  คชธรรม นิติกร 
นางสาวรภัสสรณ์  วีระกาญจนพงศ์ นิติกร 
นางสาวสุภาพร  คชธรรม นิติกร 
นางสาววราภรณ์  เอ้ืออุมากุล นิติกร 
นางสาวเมธาวี  ภูริเอกทัต นิติกร 
นายนิสัน  ดลประชา นิติกร 
นายณัฐวุฒิ  โต๊ะสิงห์ นิติกร 
นางสาวอรวรรณ  ทิพยอแหละ นิติกร 
นายพลกฤษณ์  อินทะสระ นิติกร 
นางสาวอภิษฐา  วงศ์วานิช นิติกร 
นางฐิติรัตน์  ปุหิ้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางวัชรินทร์  สุขนิยม พนักงานประจ าส านักงาน 
นางสาวอัญชนา  หีบแก้ว พนักงานประจ าส านักงาน 
นางสาวธารินี  โสลิกี พนักงานประจ าส านักงาน 

 


