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คำนำ 
  เนื่องจากปัจจุบันนี้กรมป่าไม้ได้รับรายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังกัดของกรมป่าไม้
ว่ามีกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ และมีเหตุเกิดเป็นประจำบ่อยครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่
อาจเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือการละเว้นจากการกระทำในหน้าที่ 
ซึ่งเมื่อกรมป่าไม้พิจารณาจากกรณีเกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงอธิบดีกรมป่าไม้หรือการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื ้องต้นในบางกรณี 
ปรากฏว่ายังขาดสาระสำคัญและการรายงานยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามข้ันตอนที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้ 
อีกทั้งยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังกัดของกรมป่าไม้ ในกรณีที่ต้องรายงานเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นและเพ่ือให้มีแนวทางการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจึงได้มีการจัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น 

  คณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จะช่วยให้มีความเข้าใจในการรายงานข้อเท็จจริง เบื้องต้นต่ออธิบดีกรมป่าไม้และ
มีความเข้าใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและสามารถใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จได้ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ 
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บทที่ 1 

ความเป็นมาของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 1.1  เจตนารมณ์ 
  ด้วยในปัจจุบันได้มรีะเบียบกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ภาคผนวก 1 ในกรณีที่มี
ความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต การสูญหาย หรือเสียหายก็ตาม 
โดยความเสียหายนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ
ที่ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ หรือของบุคคลภายนอกที่ทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย 
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น จะต้องดำเนินการให้ไปเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ภาคผนวก 2 โดยก่อนที่จะถึงขั้นตอนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น หน่วยงานของรัฐนั้นจะต้องพิจารณารายละเอียดข้อมูล 
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานในสังกัดของตน หรือได้รับรายงานความเสียหายจากคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาว่าจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขึ้น หรือไม่ อย่างไร โดยหากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะต้องมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น และให้ คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อเท็จจริง 
พยานหลักฐานต่าง ๆ และเสนอความเห็นพร้อมเหตุผล เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและ
จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นจะต้องชดใช้ แต่เนื่องจากในการปฏิบัติงานยังพบว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีหน้าที่
รายงานความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ยังขาดความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจ ในการพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้ ทำให้ในบางครั้ง หน่วยงานของรัฐในสังกัด ไม่ได้รายงาน
ความเสียหาย หรือรายงานความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยขาดรายละเอียดสาระสำคัญในข้อเท็จจริง
บางประการ ทำให้หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ในการพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ภาคผนวก 1 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ภาคผนวก 2 ดังนั้น จึงสมควรจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงาน รายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้นและการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพ่ือเป็น
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ให้แก่หน่วยงาน 
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 1.2  บทนิยามที่สำคัญ 
  1.2.1 เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น 
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือ ฐานะอ่ืนใด มีความหมายโดยสรุปว่า บุคคลทุกประเภทที่ทำงาน
ให้กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ หรือบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้เป็น
เจ้าหน้าที่ เช่น บุคคลที่ต้องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ  เป็นต้น เป็นเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ และ
เจ้าหน้าที่นี้ได้กระทำการตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ 
   การพิจารณาว่าพนักงานหรือลูกจ้างคนใดเป็น “เจ้าหน้าที่” ตามความหมายของ
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตาม
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลในสังกัด กล่าวคือ หากพนักงานหรือลูกจ้างได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติงานประจำและต่อเนื่อง มีการกำหนด
อัตราเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษทางวินัย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับ เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ หรือลูกจ้างประจำหรือกฎหมายว่าด้วย
องค์การรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างนั้น ย่อมมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ตามความหมายของมาตรา ๔ และความ
รับผิดในมูลละเมิดย่อมเป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  แต่หาก
พนักงานหรือลูกจ้าง ที่หน่วยงานของรัฐได้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นครั้งคราวเฉพาะงานไม่ว่าจะมีสัญญา
จ้างหรือไม่ก็ตาม ความสัมพันธ์ของบุคคลดังกล่าวกับหน่วยงานของรัฐที่ว่าจ้างย่อมเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากพนักงานหรือลูกจ้างกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐความรับผิด
ทางละเมิดย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น พนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) 
เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ จึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ตามความหมายของ
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539 ภาคผนวก 1 
  1.2.2 ผู้บังคับบัญชา หมายความว่า ผู้มีอำนาจเหนือ และมีหน้าที่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในการปฏิบัติงานราชการ เช่น หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า หรือผู้อำนวยการประจำสำนัก ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย 
  1.2.3 ผู้แต่งตั้ง หมายความว่า ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หรือ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
  1.2.4 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด  
  1.2.5 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ที่อธิบดีกรมป่าไม้
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน 
  1.2.6 หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือ
พระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ  
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  1.2.7 การกระทำ หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกในการเคลื่อนไหวนั้น และอยู่ใน
บังคับของจิตใจผู้กระทำ และรวมถึงการงดเว้นการกระทำที่ตนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระทำ และการงดเว้นนั้น
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น 
  1.2.8 กระทำโดยจงใจ หมายความว่า เป็นการกระทำโดยรู้สำนึกถึงผลเสียหายที่จะเกิด  
จากการกระทำของตน ถ้ารู้ว่าการกระทำนั้นจะเกิดผล เสียหายแก่เขาแล้วถือว่าเป็นการกระทำโดยจงใจ ส่วนจะเสียหาย
มากหรือน้อยเพียงใดไม่สำคัญ 
  1.2.9 กระทำโดยผิดกฎหมาย หมายความว่า เป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือไม่มีสิทธิหรือ
ทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และรวมถึงการใช้อำนาจที่มีอยู่เกินส่วนหรือใช้อำนาจตามกฎหมายเพ่ือกลั่นแกล้งผู้อ่ืน 
  1.2.10 กระทำโดยประมาทเลินเล่อ หมายความว่า การกระทำที่มิได้กระทำโดยเจตนา แต่กระทำ
โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น  จะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้
ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 
  1.2.11 ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หมายความว่า มีลักษณะไปในทางที่บุคคลนั้นได้กระทำ
ไปโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์ มาตรฐานอย่างมาก เช่น พึงคาดเห็นได้ว่าความเสียหาย
อาจเกิดข้ึนได้ หรือหากระมัดระวังสักเล็กน้อย ก็คงคาดเห็นการอันอาจเกิดความเสียหายเช่นนั้น 
  1.2.12 วิสัย หมายถึง สภาพเกี่ยวกับตัวผู ้กระทํา เช่น อายุ เพราะเด็ก และผู้ใหญ่จะมี 
ความระมัดระวังในเรื่องเดียวกันต่างกัน เนื่องจากมีประสบการณ์แตกต่างกัน เพศ ชายและหญิงต่างมีความระมัดระวัง
ในแต่ละเรื่องต่างกัน ผู้ประกอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือผู้ปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง
มาเปน็ระยะเวลานาน ก็ย่อมมีความระมัดระวังในวิชาชีพหรือเรื่องทีต่นเชี่ยวชาญหรือชํานาญงานมากกว่าคนทั่วไป  
  1.2.13 พฤติการณ์ หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมผู้กระทํา เช่น เหตุเกิด กลางวันหรือกลางคืนมีฝนตก
ถนนลื่นหรือไม่ มีเวลาที่จะคิดคํานวณไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะ กระทําการใดการหนึ่งลงไปหรือไม่ เพราะ
พฤติการณ์แวดล้อมเหล่านี้จะมีผลต่อระดับความ ระมัดระวังในการกระทําที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น เช่น 
ถ้าฝนตกถนนลื่นผู้ขับข่ีรถยนต์ทั่วไป ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ิมข้ึนกว่าการขับรถยนต์ในภาวะปกติ 
  1.2.14 ความเสียหาย หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ 
ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แต่ต้องเป็นความเสียหายที่แน่นอน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันหรือ
จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งความเสียหายจะต้องเกิดจากผลโดยตรง ของผู้กระทําด้วย และผู้ที่ได้รับความเสียหาย
ต้องเป็นบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้กระทําโดยตรง หรือมีส่วนร่วมในการกระทํานั้น 
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บทที่ 2 

ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 
  กรณีเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นในพ้ืนที่หน่วย สถานี ศูนย์ สำนัก และหน่วยงานส่วนกลาง 
เจ้าหน้าที่ที่พบความเสียหายดังกล่าวจะต้องรายงานความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปทราบโดยไม่ชักช้า 
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 

 2.1  การรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 ข้อ 7 ภาคผนวก 2 กำหนดว่า เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้ ง
ผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า และให้มีการรายงานตามลำดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น เห็นได้ว่า เป็นกรณีที่
กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้ต้องปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนแล้ว ดังนั้น เมื่อท้องที่ใดมีการตรวจพบว่าเกิดความเสียหาย
หรือมีความสูญหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการที่เกิดขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ผู้พบเห็นเหตุการณ์นั้น  
ผู้ครอบครองดูแลทรัพย์สินนั้น ผู้อยู่เวรยามประจำสถานที่นั้น ๆ ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุการณ์เสียหาย สูญหายนั้น  
ต้องมีหน้าที่จะต้องรายงานความเสียหายให้ผู้บังคัญชาเหนือตนขึ้นไปทราบ โดยการรายงานดังกล่าวอาจกระทำ
ด้วยวาจาในเบื้องตน และจึงรายงานความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปโดยไม่ชักช้า โดยอย่างน้อยจะต้อง
ปรากฏรายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญดังนี้ 
  2.1.1  ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
  2.1.2  วัน เวลา สถานที่ เกิดเหตุ 
  2.1.3  ผู้ทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย และผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่อย่างไร 
  2.1.4  รายการและมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย 
  2.1.5  กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 
  2.1.6  พยานหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ รายงานสภาพอากาศ บันทึกประจำวัน 
ใบรับรองแพทย์ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ใบประเมินราคาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย (โดยให้คำนึงถึง
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นเป็นกรณีไป) 
  ทั้งนี้ หากเมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณารายงานความเสียหายดังกล่าวแล้ว เห็นว่ากรณีดังกล่าว
จะต้องให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือกรณีดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก
ย่อมเป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพ่ือรายงานความเสียหายให้ทราบ
และเสนอผู้บังคับบัญชาเหนือตนต่อไป 
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 2.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
  2.2.1  สาระสำคัญในการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
   เนื่องจากในการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้น 
เป็นการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องมีการศึกษาเรื่องที่
จะทำการสอบสวน มีการเตรียมการและวางแผนการสอบสวนทุกประเด็นการพิจารณาเรื่องกล่าวหา ต้องใช้
สติปัญญา ไหวพริบ และทักษะที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงในการสอบสวน คณะกรรมการฯ จะต้องตั้งคำถาม
โดยกำหนดประเด็นให้กระชับ เข้าใจง่ายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ละกรณีไป ซึ่งผลการรายงานของคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นส่วนใหญ่จะมีข้อเท็จจริง รายละเอียดของเนื้อหาที่ชัดเจน สมบูรณ์ โดยการดำเนินการ
สอบข้อเท็จจริงนั้น เป็นการดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง ในรูปแบบของคณะกรรรมการสอบข้อเท็จจริง 
การแต่งตั้งอาจแต่งตั้งโดยสำนักฯ หรือโดยกรมป่าไม้ ขึ้นคณะหนึ่ง โดยจำนวนของคณะกรรมการให้คำนึงถึง
ความเหมาะสมในแต่ละกรณีไป และเมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น คณะกรรมการฯ 
ต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ 
เพ่ือจะได้ทราบความจริงในเรื่องนั้น ๆ และพิสูจน์ความจริงว่าเรื่องใดเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จและชี้ มูล
ความจริงว่าเป็นประการใด ต้องมีการเรียบเรียงข้อเท็จจริงเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบ จัดระเบียบประเด็น
ปัญหาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในปัญหาว่า ข้อเท็จจริงเป็นประการใด มีประเด็นใดที่จะต้องพิจารณาจำนวน
กี่ประเด็น และมีเหตุผลอย่างใด หรือไม่ เพราะเหตุใด และมีข้อกฎหมายใดกำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร โดยนำ
ข้อเท็จจริงมากำหนดประเด็นปัญหาเพื่อพิจารณาและนำข้อกฎหมายมาวิเคราะห์ปัญหาแต่ละประเด็นเพื่อ
แก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็น ซึ่งในข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่งอาจมีหลายประเด็นก็ได้ และเสนอความเห็นพร้อมทั้ง
เหตุผลให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นแนวทางพิจารณาดำเนินการต่อไป แต่เนื่องจากการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
ไม่ได้มีกฎหมาย ระเบียบ กำหนดวิธีการและรูปแบบหรือมีแนวทาง การสอบข้อเท็จจริงและแสวงหาข้อเท็จจริงไว้
เป็นที่แน่นอน และยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นว่ารายงานการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นจะต้องปรากฏ
รายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้ 
   2.2.1.1  ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเป็นอย่างไร 
   2.2.1.2  วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ 
   2.2.1.3  ผู้ทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย และผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่อย่างไร 
   2.2.1.4  รายการและมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย 
   2.2.1.5  กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 
   2.2.1.6  ความเห็นของคณะกรรมการ (ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำของ
เจ้าหน้าที่ หรือไม่ อย่างไร) 
   2.2.1.7  การรายงานความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบในเบื้องต้น 
   2.2.1.8  พยานหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ รายงานสภาพอากาศ บันทึก
ประจำวัน ใบรับรองแพทย์ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ใบประเมินราคาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย (โดยให้
คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเป็นกรณีไป) 
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  2.1.2  ขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
   ในการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณทีี่เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการนั้น 
ภายหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นแล้ว คณะกรรมการฯ จะดำเนินการประชุมร่วมกัน โดยกรอบระยะเวลา
การพิจารณา อาจแบ่งการประชุมออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้ (ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงานการประชุม ภาคผนวก 11) 
   1.  การประชุมครั้งแรก เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการสอบข้อเท็จจริง  
จะเป็นการประชุมที่กล่าวถึงลำดับความเป็นมาของเรื่องที่ทำการสอบข้อเท็จจริง รวมถึงประเด็นที่อาจมี
ผู้เกี่ยวข้อง เข้าข่ายการกระทำความผิดหรือกระทำตามที่มีผู้กล่าวหาร้องเรียนมา พิจารณาเอกสารพยานหลักฐาน
ประกอบการประชุมทั้งหมด เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาและสรุปประเด็น เพ่ือให้การสอบสวนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตลอดจนกำหนดบุคคลที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ทำการสอบสวนในการเชิญมาให้ถ้อยคำชี้แจงต่อคณะกรรมการ 
   2.  การประชุมครั้งที่สอง เป็นการประชุมที่มีการให้ถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา หรือพยาน
ซึ่งลำดับการให้ถ้อยคำจะเป็นการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำเป็นลำดับแรก แต่ในกรณีการสอบข้อเท็จจริงที่ไม่มี   
ผู้ถูกกล่าวหา จะเป็นผู้เกี่ยวข้องในเอกสารที่เป็นประเด็นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเรื ่องที่สอบข้อเท็จจริง  
เมื่อเริ่มการให้ถ้อยคำคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ต้องแจ้งและอธิบายที่มาของการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ให้ถ้อยคำ
ได้ทราบว่าการกระทำใด เมื่อใด อย่างไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับเหตุการณ์ ห้ามมิให้คณะกรรมการทำการล่อลวง ขู่เข็ญ 
ให้สัญญาหรือกระทำการใด เพ่ือจูงใจให้บุคคลให้ถ้อยคำ 
   3.  การประชุมครั้งสุดท้าย จะเป็นการพิจารณาเอกสาร พยานหลักฐานทั้งหมดและ
บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง ตลอดจนรายละเอียดของพฤติกรรมต่าง ๆ 
อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา เมื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงครบทุกประเด็นแล้ว คณะกรรมการสอบข้อเ ท็จจริง
ต้องดำเนินการสรุปข้อเท็จจริง โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมด และหากเป็นการสอบข้อเท็จจริง
กรณีมีผู้ถูกกล่าวหาต้องวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา กับพยานที่หักล้างข้อกล่าวหา 
พร้อมกับลงความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการอันอาจมีลักษณะเข้าข่ายการกระทำผิด หรือไม่ อย่างไร 
เพ่ือที่จะเสนอรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง 
   ทั้งนี้ องค์ประชุมของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีประธานอยู่ร่วมกันในที่ประชุมทุกครั้ง ถ้าไม่มีประธานให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทน มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และในการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงนั้น 
คณะกรรมการฯ ต้องเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ย่อมมีดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานและนำมา
พิจารณาประกอบการลงมติร่วมกันของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดระยะเวลาของคำสั่ง โดยส่วนใหญ่คำสั่งจะกำหนดระยะเวลาดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ประมาณ 
30 – 60 วัน ซึ่งหากมีเหตุจำเป็นคณะกรรมการฯ สามารถขอขยายระยะเวลาดำเนินการได้ โดยทั้ง กำหนด
ระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริงและกำหนดระยะเวลาในการขอขยายระยะเวลาดำเนินการถือเป็นดุลยพินิจ
ของผู้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในแต่ละกรณีไป 
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 2.3  กรณีไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  กรณีเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าความเสียหายนั้น 
เกิดจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ที่ไม่สามารถป้องกันได้ ซึ่งจะต้องปรากฏรายละเอียด
อันเป็นสาระสำคัญอย่างน้อง ดังนี้ 
  1.  ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเป็นอย่างไร 
  2.  วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ 
  3.  รายการและมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย 
  4.  การรายงานความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบในเบื้องต้น 
  5.  พยานหลักฐานอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ รายงานสภาพอากาศ บันทึกประจำวัน  
ใบประเมินราคาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย (โดยให้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเป็นกรณีไป) 
  6.  มาตรการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ กรณีการเกิดวาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวของ
หน่วยงาน เพ่ือควบคุมบรรเทาหรือระงับภัยหรือไม ่
  7.  วาตภัยประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกิดวาตภัยต้นไม้
ล้มทับอาคารสำนักงานฯ บ้านพัก รถยนต์ราชการ หรือทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ขอข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
เกี่ยวกับความเร็วลมและปริมาณน้ำฝนที่ตกช่วงเวลาขณะเกิดเหตุ 
  8.  อุทกภัยประสานขอข้อมุลจากหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุทกภัยเกิดน้ำท่วม
บริเวณอาคารสำนักงานฯ บ้านพัก รถยนต์ราชการ หรือทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ขอข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์ 
เกี่ยวกับน้ำขึ้น-น้ำลง หรือกรณีน้ำท่วมขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ช่วงเวลาขณะเกิดเหตุเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา 
  โดยให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ หากผู้บังคับบัญชาเห็นด้วย ให้ยุติเรื่องในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ แต่หากผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยก็ต้องแต่ง ตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามระเบียบและกฎหมาย ต่อไป 
  ตัวอย่าง กรณีเกิดวาตภัย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ รายงานความเสียหายจากเหตุวาตภัย
ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หน่วยป้องกันรักษาป่า ทราบเหตุที่เกิดขึ้นจากการรายงานของ
นาย อ. พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ทำหน้าที่เวรยาม ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 แจ้งให้ทราบ
ทางโทรศัพท์ว่าเมื่อวเลา 20.30 นาฬิกา เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง เป็นเหตุให้ต้นไม้ใหญ่ภายใน
หน่วยป้องกันรักษาป่า หักโค่นล้มทับอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย ต่อมา เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2560 ตนจึงได้รายงานความเสียหายจากเหตุวาตภัย ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือโปรดทราบ
และพิจารณา พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้นาย ศ. พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ไปลงบันทึกประจำวัน  
ที่สถานีตำรวจภูธร ไว้เป็นหลักฐานและได้มอบสำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เรื่อง ให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ สำเนาคำสั่งหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ 5/2560 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 
เรื ่อง ให้เจ้าหน้าที ่อยู ่เวรยามรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการและป้องกันอั คคีภัยและสำเนา
รายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน สถานีตำรวจภูธร ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.22 นาฬิกา 
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ไว้ประกอบการพิจารณา ขณะที่ นาย อ. พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานที่หน่วยป้องกัน
รักษาป่า ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตนทำหน้าที่เวรยามโดยทำหน้าที่ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 08.00 นาฬิกา 
ของวันรุ่งขึ้น จนเมื่อเวลา 20.30 นาฬิกา ได้เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ทำให้ต้นไม้ใหญ่ภายในหน่วยป้องกัน
รักษาป่าหักโค่นล้มทับอาคารสำนักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย จึงได้รายงานให้หัวหน้าหน่วยป้องกัน
รักษาป่าทราบทางโทรศัพท์ว่า เหตุต้นไม้ใหญ่ภายในหน่วยป้องกันรักษาป่า หักโค่นล้มทับอาคารสำนักงาน 
และบ้านพักเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว เกิดจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ มิได้เกิดจากการ
กระทำของเจ้าหน้าที่หรือเกิดจากการกระทำของผู้หนึ่งผู้ใด 
  ตัวอย่าง กรณีเกิดอุทกภัย สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  
ผลปรากฏว่า ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ พยานบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอก ให้ถ้อยคำว่า  
น้ำท่วมภายในบริเวณพ้ืนที่ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ก่อนหน้านี้ได้เกิดอุทกภัย
โดยรอบเขต อบต.ไม้ มาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2554 แล้ว แต่น้ำยังไม่ท่วมพ้ืนที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 
เนื่องจากมีการนำกระสอบทรายมาปิดท่อระบายน้ำทิ้งและรอบบริเวณศูนย์ฯ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 17 ตัว 
เพ่ือสูบน้ำออกทั้งตำบล เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 เกิดคันกั้นน้ำบางส่วนแตกน้ำทะลักเริ่มเข้าพ้ืนที่ พนังกั้นน้ำอ่ืน
แตกมาเรื่อย น้ำทะลักเข้าท่วมพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 39 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ระดับน้ำท่วม
เฉลี่ยอยู่ที ่ 2.10 เมตร การเดินทางในท้องที่ต้องใช้เรือเท่านั้น คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 พบร่องรอยคราบน้ำที่ปรากฏอยู่บริเวณผนังของอาคารที่ทำการชั่วคราว ระดับสูง
จากพ้ืนคอนกรีต ประมาณ 1.30 เมตร เมื่อตรวจสอบบริเวณเรือนเพาะชำด้านหน้าทางเข้าระดับน้ำสูงพ้นหลังคา
เรือนเพาะชำ เมื่อดูจากต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่บริเวณใกล้เคียงพบว่ารอยระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร โดยวัดจากพ้ืนดิน 
กล้าไม้ที่อยู่ในเรือนเพาะชำทั้งหมดถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายทั้งหมด มีเพียงกล้าอินทนิลน้ำจำนวนหนึ่ง
ที่แตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่ พยานบุคคล นาย ล.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน บุคคลภายนอก ให้ถ้อยคำว่าเห็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
ได้ขนย้ายของขึ้นที่สูงและเก็บทรัพย์สินทางราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถดีแล้วโดยยกของขึ้นที่สูง  
แต่เนื่องจากระดับน้ำเพ่ิมอย่างรวดเร็วและสูงเกินกว่าที่จะขนย้ายได้ จากการตรวจสอบสำเนาหนังสือศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 
เรื่อง ขอรายงานการสำรวจความเสียหายของอาคารสถานที่และทรัพย์สินทางราชการจากเหตุอุทกภัย พบความเสียหาย 
11 รายการ ประกอบด้วย ทรัพย์สินไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีความเสียหายอย่างสิ้นเชิง มี 4 รายการ ได้แก่ 
กล้าไม้ทั่วไป จำนวน 73,527 กล้า กล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 46,416 กล้า และไม้กระถางจมน้ำตาย จำนวน 
150 กระถาง ส่วนทรัพย์สินที่สามารถซ่อมคืนสภาพได้ตามที่หัวหน้าศูนย์ฯ ให้ถ้อยคำไว้ ได้แก่ อาคารสำนักงานชั่วคราว 
ประเมินซ่อมแซม 70,000 บาท ถนนภายในศูนย์ฯ ถูกกัดเซาะเสียหาย 200 เมตร ต้องใช้หินคุกประมาณ 10 คัน 
ประเมินค่าซ่อมแซมคันละ 4,000 บาท เรือนเพาะชำกล้าไม้ 4 เรือน เสียหาย ประเมินค่าซ่อมแซม 100,000 บาท 
รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน บ 5 พิษณุโลก ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหนีน้ำได้ทำให้ห้องโดยสารภายในจมน้ำ 
ประเมินความเสียหายไม่ได้ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 5 กทม. ประเมินค่าซ่อมแซม 2,000 บาท 
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อเข็น 1 เครื่อง ประเมินค่าซ่อมแซม 500 บาท เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า ได้ซ่อมแล้ว 700 บาท 
และเครื่องสูบน้ำแบบใช้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันดีเซลได้ซ่อมเองแล้ว เครื่องสูบน้ำแบบใช้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันเบนซิน 
ประเมินราคาซ่อม 1,000 บาท เครื่องพ่นยา 2 เครื่อง ค่าล้างเครื่องประมาณ เครื่องละ 500 บาท เครื่องพิมพ์ดีด 
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1 เครื่อง ประเมินค่าซ่อม 3,000 บาท จากการประเมินความเสียหายของหัวหน้าศูนย์ฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบครุภัณฑ์ตามที่ระบุแล้ว เห็นว่าเป็นราคาประเมินค่าซ่อมที่เหมาะสมแล้ว แต่รายการ
รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน บ 5 พิษณุโลก จากสภาพตามที่เห็นทรุดโทรมมาก ประกอบกับข้อมูล   
ที่หัวหน้าศูนย์ฯ ชี้แจงว่ารถคันดังกล่าว จากสภาพเครื่องยนต์ ช่วงล่าง และระบบไฟชำรุดไม่สามารถเคลื่อนย้าย
หนีน้ำได้ ทำให้ห้องโดยสารจมน้ำเสียหาย หากซ่อมบำรุงเพ่ือใช้งานราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 
สมควรจำหน่ายตามระเบียบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใด จึงไม่ต้องมีผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้ขอข้อมูลระดับน้ำ ระหว่างเดือนตุลาคม 
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 จากสถานีวัดระดับน้ำ จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

2.4  การรายงานการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้อง  

  กรณีที่มีการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ขึ้น นั้น ตามข้อ 12 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ภาคผนวก 2 ได้กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องรายงานผล
การแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้กำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ตรวจสอบความถูกต้องของการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยหากเห็นว่า ไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะสั่ง
ให้แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง ถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง ก็สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการแทนผู้มีอำนาจแต่งตั้งได้ตามเห็นสมควร สำหรับในกรณีท่ีหน่วยงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เห็นว่าไม่สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด แต่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงาน เห็นว่ากรณีดังกล่าวจะสมควรที่จะต้อง
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น ก็สามารถสั่งให้หน่วยงานดังกล่าวแต่ งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ต่อไป โดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแล
หรือควบคุมการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้นั้น คือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  สำหรับกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกระทำให้เกิดความเสียหาย
หรือมีส่วนกระทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือควบคุมการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ทั้งนี้ตาม ข้อ 12/1 ของระเบียบดังกล่าว 
เช่น กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่า อธิบดีกรมป่าไม้ ทำให้เกิดความเสียหาย หรือมีส่วน
กระทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ กรณีนี้จะต้องให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในฐานะผู้บังคับบัญชา
หรือผู้กำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ 
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สรุปขั้นตอนการรายงานเมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

เกิดความเสียหาย 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

กรณีเห็นว่าความเสียหายไม่ได ้
เกิดจากการกระทำของเจ้าหนา้ที่ต้อง 
รายงานผู้บังคับบญัชาเพื่อพิจารณาว่า 

สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือไม ่

ความรับผิดทางละเมิคดหรือไม ่
 

กรณีเห็นว่าความเสียหายเกิดจาก 
การกระทำของเจ้าหนา้ที่ 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมดิ 

 

    รายงาน 

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้มีอำนาจแต่งตั้ง 
ตรวจสอบความถูกต้องของการแต่งตั้ง/ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 

รายงานการแต่งตั้ง/ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ 
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บทที่ 3 

การดำเนินการและทำสำนวนสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพิจารณาจากการ
รายงานการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานรัฐนั้น ตามข้อ 8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ภาคผนวก 2 กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐดังกล่าว แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจำนวน
ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด และการดำเนินการรวมทั้งการทำสำนวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 3.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เกิดความเสียหายเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด จำนวนไม่เกิน 5 คน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นหรือหน่วยงานของรัฐ
อ่ืนตามที่เห็นสมควร อย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่รู้หรือทราบความเสียหาย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการทราบคำสั่ง 
แต่อาจขอขยายระยะเวลาได้อีกครั้งไม่เกิน 30 วัน โดยให้คำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอขยายระยะเวลา
และระมัดระวังเรื่องอายุความด้วย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 75 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ภาคผนวก 3 

 3.2  การดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 
  เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ได้รับทราบคำสั่งและสำนวนการสอบสวน
หรือข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว คณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการสอบสวน ดังนี้ 
  3.2.1 ประชุมกำหนดแนวทางการสอบสวนและปฏิทินระยะเวลาการพิจารณา 
   เมื่อประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งและมารับสำนวนการสอบสวนแล้ว 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบว่าตามคำสั่งแต่งตั้งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนว่าต้องดำเนินการอย่างไร 
ตามกฎหมายหรือระเบียบใด และมีระยะเวลาดำเนินการสอบสวนเท่าใด (โดยทั่วไปกำหนด 60 วัน) ให้ประธานกรรมการ
แจ้งกำหนดวันนัดประชุมครั้งแรก โดยทำเป็นหนังสือหรือวาจาแจ้งให้กรรมการทราบ เพ่ือร่วมกันกำหนดแนวทาง 
การสอบสวนว่าจะดำเนินการอย่างไร ในทางปฏิบัติประธานกรรมการจะเป็นผู้วางแนวทางหรืออาจมอบหมายให้
กรรมการที่มีประสบการณ์สอบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเป็นผู้วางแนวทางให้ว่าจะสอบข้อเท็จจริงตามประเภทสำนวนใด 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว 56 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน ภาคผนวก 4                                                          
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   ในการประชุมคณะกรรมการ ตามนัยข้อ 13 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ภาคผนวก 2 กำหนดว่า ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่แทน 
และมติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมอาจทำความเห็นแย้งมติที่ประชุมรวมไว้
ในความเห็นของคณะกรรมการได ้
   สำหรับรายงานการประชุมตามกฎหมายมิได้กำหนดรูปแบบของรายงานการประชุมไว้ 
คณะกรรมการจะทำเป็นรายงานการประชุมเป็นหนังสือไว้ด้วยก็ได้ แต่ในกรณีที่มีความเห็นแย้งสมควรที่จะจัดทำ
รายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงานการประชุม ภาคผนวก 11 
   การทำหน้าที่ของกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้ง หากกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนทำหน้าที่พิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นแล้ว กรรมการผู้นั้นจะต้องหยุดการพิจารณา
ทางปกครองไว้ก่อนและแจ้งให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาดำเนินการ
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งได้บัญญัติไว้ตามนัยมาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและไม้ต้องถูกคัดค้านในภายหลัง  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0410.2/ว 217 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ข้อ 2 กาคผนวก 8 
  3.2.2 เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้การและให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   การรวบรวมพยานหลักฐานนั้น คณะกรรมการจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้มากที่สุด ซึ่งในการรวบรวมหลักฐานนั้น คณะกรรมการจำเป็นจะต้องจัดทำหนังสื อเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สอบถามคำให้การ รวมทั้งสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งในการออกหนังสือเชิญ
หรือสอบถามนั้น ประธานคณะกรรมการหรือเลขานุการสามารถกระทำได้โดยลำพัง โดยการกำหนดเลขลักษณะพิเศษ 
และเป็นเอกสารชั้นความลับ 
         3.2.3 แจ้งสิทธิก่อนดำเนินการสอบสวนและให้โอกาสเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายชี้แจง 
   ในการสอบสวนก่อนที่จะดำเนินการสอบสวน คณะกรรมการจะต้องแจ้งสิทธิแก่เจ้าหน้าที่
ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบว่า ผู้ให้การมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม 
รวมทั้งการให้ถ้อยคำตามบันทึกการสอบสวนได้ และบันทึกการสอบสวนดังกล่าวอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ 
พร้อมทั้งบันทึกข้อความดังกล่าวท้ายคำให้การของผู้ให้ถ้อยคำดังกล่าว ตามแบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) 

   ตามข้อ 15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ภาคผนวก 2 ได้กำหนดว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ขี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม จึงถือได้ว่าระเบียบดังกล่าวได้กำหนดเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์
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ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจึงต้องปฏิบัติตาม
ข้อ 15 ของระเบียบดังกล่าว  
   การสอบสวนเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิด ก่อนดำเนินการ
สอบสวนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดควรแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องที่จะทำการสอบสวนให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ และให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ
และเป็นธรรมตามนัยข้อ 15 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้การพิจารณาทางปกครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่มีความเป็นกลางและเป็นธรรม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 217 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 
เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อ 2 ภาคผนวก 8 
  3.2.4 การจัดทำบันทึกการสอบสวน 
   ให้ใช้แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) สำหรับบันทึกการให้ถ้อยคำของเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยก่อนดำเนินการสอบสวน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหน้าที่ต้อง
แจ้งสิทธิให้บุคคลผู้จะให้ถ้อยคำทราบ ดังนี้ 
   1) ผู้ให้ถ้อยคำมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและ
เป็นธรรม 
   2) คำถามที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะถามต่อไปนี้ ผู้ให้ถ้อยคำ
จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ ถ้าคำถามใดไม่ตอบขอให้ให้เหตุผลสั้น ๆ เพ่ือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดจะได้บันทึกไว้ รวมทั้งการให้ถ้อยคำตามบันทึกการสอบสวนฉบับนี้อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ 
   3) คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมิได้ทำหรือจัดให้ทำการใด ๆ 
ซึ่งเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญหรือให้สัญญา เพ่ือจูงใจให้ผู้ให้ถ้อยคำให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ 
   สำหรับคำถามอ่ืน ๆ ให้ใช้แนวทางหัวข้อการสอบสวนที่กำหนดตามประเภทสำนวน
การสอบสวน (ส.1 – 5) หรือคำถามอ่ืน ๆ ตามคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะเห็นสมควร 
และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0406.7/ว 56 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิ ดตาม
ประเภทสำนวนการสอบสวน ภาคผนวก 4 

   หมายเหตุ ผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือชื่อกำกับทุกหน้าและแนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้ให้ถ้อยคำ 
         3.2.5 รวบรวมเอกสาร และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องท้ังหมด 
   การรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยตามนัยข้อ 14 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กำหนดว่า คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่
พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทำละเมิด โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวง
ที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที ่
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   พยานหลักฐาน คือ สิ่งที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวอ้าง การกล่าวอ้าง
พยานหลักฐานใด ๆ ในการดำเนินคดีมักเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด ๆ ซึ่งคู่กรณีกล่าวอ้างเพื่อสนับสนุน
ข้อกล่าวหาหรือโต้แย้งข้อกล่าวหาก็ได้ ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างนั้นอาจตรงกันบ้าง ขัดแย้งกันบ้าง ซึ่งในการ
ดำเนินการสอบสวน พยานหลักฐานถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพิจารณาว่าผู้ใดควรต้องรับผิดทางละเมิด 
เนื่องจากคณะกรรมการจะต้องพิจารณาและชั่งน้ำหนักความน่าเชื่ อถือของพยานหลักฐานที่ได้รับมาเพ่ือ
ประกอบการให้ เหตุผลในการทำรายงานการสอบสวน ทั้งนี้  คณะกรรมการจะต้องคำนึงถึงการได้มาซึ่ง
พยานหลักฐานที่จะต้องเป็นการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย 
   3.2.5.1 ประเภทของพยาน 
      พยานหลักฐานที่นำมาใช้ในการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
เรื่องที่กล่าวหาในการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนนั้น มีหลายประเภทซึ่งสามารถจำแนกได้ตาม
วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ โดยอาจจำแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้ 
      1) การจำแนกพยานหลักฐานตามสภาพของพยานหลักฐาน การจำแนก
พยานหลักฐานในกลุ่มนี้เป็นการจำแนกตามการนำสืบในการพิจารณา โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
     1.1 พยานเอกสาร คือ ข้อความใด ๆ ในเอกสารที่มีการกล่างอ้าง
ความหมายของข้อความที่อยู่ในเอกสารนั้นเป็นพยาน 
     1.2 พยานบุคคล คือ บุคคลใด ๆ ที่เบิกความถึงข้อเท็จจริงที่ ได้
ประสบพบเห็นหรือรับทราบมา 
     1.3 วัตถุพยาน คือ วัตถุสิ ่งของที่คู่กรณีกล่าวอ้างเป็นพยาน ทั้งนี ้ 
รวมไปถึงสถานที่ซึ่งมกีารกล่าวอ้างให้ตรวจสอบด้วย 
     1.4 พยานผู้เชี่ยวชาญ คือ บุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในทางวิชาการหรือกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง และมาเบิกความโดยการให้ความเห็น หรืออาจนับพยานผู้เชี่ยวชาญ
เป็นพยานบุคคลประเภทหนึ่ง 
      2) การจำแนกพยานหลักฐานตามการเปรียบเทียบพยานหลักฐาน การจำแนก
พยานหลักฐานในกลุ่มนี้ เป็นการจำแนกพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงเดียวกัน ตามหลักที่ว่าจะต้องนำ
พยานหลักฐานที่ดีที่สุดมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยแบ่งพยานหลักฐานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
     2.1 พยานชั้นหนึ่ ง  คือ พยานหลักฐานชิ้นที่ ดีที่ สุ ดในบรรดา
พยานหลักฐานทั้งหมดท่ีมุ่งพิสูจน์ 
     2.2 พยานชั้นสอง คือ พยานหลักฐานในลำดับรองลงมา 
      ในการรับฟังพยานหลักฐานนั้น ยอมรับหลักการนำพยานหลักฐานที่ดีที่สุด
มาพิจารณาเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน โดยจะไม่ยอมรับฟังพยานชั้นสองหากมีพยานชั้นหนึ่ง 
พยานชั้นสองจะรับฟังได้ก็ต่อเมื่อไม่มีพยานชั้นหนึ่งหรือไม่สามารถนำพยานชั้นหนึ่งมาพิจารณาได้ เช่น กรณีที่มีการ
กล่าวอ้างว่า นาย ก. มาเบิกความว่าตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดผืนหนึ่ง โฉนดที่ดินย่อมเป็น
พยานหลักฐานชั้นหนึ่ง เนื่องจากเป็นเอกสารทางราชการที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าการกล่าวอ้างของพยานบุคคล 
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หากในโฉนดที่ดินไม่ปรากฏชื่อ นาย ก. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ก็ต้องรับฟังว่าที่ดินผืนนั้นไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
นาย ก. ตามที่กล่าวอ้าง แต่ในกรณีที่ไม่มีโฉนดที่ดินหรือโฉนดที่ดินสูญหาย หรือถูกทำลาย ไม่สามารถนำมา
พิจารณาได้ มีแต่เพียงคำบอกเล่าของนาย ก. เป็นพยานหลักฐานเพียงอย่างเดียว ดังนี้ จึงจะรับฟังคำกล่าวอ้างของ
นาย ก. เป็นพยานหลักฐานได้ เป็นต้น 
      3. การจำแนกพยานหลักฐานตามความใกล้ชิดของข้อเท็จจริงที่มุ่งพิสูจน์
กับประเด็นพิพาทแห่งคดี ในกรณีที่มีประเด็นพิพาทแห่งคดีว่าเกิดข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นจริงหรือไม่ 
โดยจำแนกพยานหลักฐานได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
     3.1 พยานโดยตรง (Direct Evidence) คือ พยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์
ข้อเท็จริงหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับข้อเท็จจริง ที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรง 
     3.2 พยานแวดล้อม (Circumstantial Evidence) คือ พยานหลักฐาน
ที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งมิได้เป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรง แต่พิสูจน์ข้อเท็จจริงอ่ืนที่พิสูจน์ได้ว่าข้อเท็จจริงซึ่งเป็น
ข้อพิพาทแห่งคดีนั้นน่าจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น 
      การจำแนกพยานหลักฐานในลักษณะนี้ หากนำมาพิจารณาในแง่ของ 
ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน พยานโดยตรงย่อมจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าพยานแวดล้อม เช่น มีการกล่าวอ้าง
ว่า นาย ก. ทำร้ายผู้อ่ืนจนได้รับบาดเจ็ด พยานโดยตรงที่อาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง ได้แก่ บุคคลที่เห็นเหตุการณ์
นั้นโดยตรง หรือภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด เป็นต้น แต่หากไม่มีพยานโดยตรงดังกล่าว ก็ต้องอาศัยพยานแวดล้อม 
ซึ่งอาจจะไม่ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นโดยตรง เช่น ร่องรอยการบาดเจ็บจากการถูกทำร้าย หรือเพื่อนร่วมงาน
อาจให้การว่า นาย ก. เคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ได้รับบาดเจ็บมาก่อน ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าผู้บาดเจ็บน่าจะถูกนาย ก. 
ทำร้ายจริง เป็นต้น 
      4. การจำแนกพยานหลักฐานตามความใกล้ชิดของพยานหลักฐานกับ
ข้อเท็จจริงที่มุ่งพิสูจน์ การจำแนกพยานในกลุ่มนี้ มุ่งเน้นไปที่การจำแนกพยานบุคคลโดยพิจารณาถึงความใกล้ชิด
กับข้อเท็จจริงว่า พยานบุคคลผู้มาให้ถ้อยคำนั้นได้ประสบพบหรือรับทราบข้อเท็จจริงที่เบิกความมาด้วยตนเอง
หรือไม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
     4.1 ประจักษ์พยาน (Eyewitness) คือ พยานบุคคลที่ ได้สัมผัส
ข้อเท็จจริงที่มาเบิกความด้วยตนเอง 
     4.2 พยานบอกเล่ า (Hearsay) คือ พยานบุ คคลที่ มิ ได้สัมผั ส
ข้อเท็จจริงที่มาให้ถ้อยคำด้วยตนเอง แต่รับทราบมาจากการบอกเล่าของบุคคลอื่น หรอืจากบันทึกที่ผู้อ่ืนทำไว้ 
      การจำแนกพยานบุคคลทั้ง 2 ประเภทนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
ความน่าเชื่อถือของพยานบุคคล โดยประจักษ์พยานเป็นพยานที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าพยานบอกเล่า เนื่องจาก
การรับทราบข้อเท็จจริงจากพยานบอกเล่าอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือการบิดเบือนในข้อเท็จจริงมากกว่าการ
รับทราบข้อเท็จจริงโดยตรง 
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   3.2.5.2 การรับพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวน 
      ในการรับพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนการสอบสวนนั้น คณะกรรมการสอบสวน
ควรบันทึกแหล่งที่มาของพยานหลักฐานนั้นว่า ได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อไหร่ และนำหลักเกณฑ์และวิธีการ
มาใช้ในการรวบรวมข้อเท็จจริงได้ ดังนี้ 
      กรณีที่เป็นพยานเอกสารให้ใช้พยานเอกสารที่เป็นต้นฉบับเป็นพยานหลักฐาน
ในสำนวน แต่ถ้าไม่สามารถนำต้นฉบับนั้นมาได้ก็ให้ใช้สำเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่า 

เป็นสำเนาถูกต้องแทนก็ได้ แต่หากต้นฉบับนั้นสูญหายหรือถูกทำลายหรือโดยเหตุประการอ่ืน คณะกรรมการสอบสวน
จะสืบจากสำเนาหรือพยานบุคคลก็ได้ 
      กรณีการใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน เช่น การส่ง E-mail, 
SMS, LINE ฯลฯ คณะกรรมการจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจาก
เอกสารที่ไม่ได้มีการรับรองไว้เป็นหลักฐานนั้น แม้จะรับฟังไว้เป็นข้อเท็จจริงได้ในระดังหนึ่ง แต่ไม่อาจนำมาเป็น
พยานหลักฐานที่จะพิจารณาการกระทำผิดหรือนำมาใช้เป็นเหตุผลประกอบการลงโทษแก่บุคคลได้ โดยเฉพาะ
การให้ถ้อยคำต้องมีการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานโดยผู้ให้ถ้อยคำและกรรมการ ดังนั้น การลงลายมือชื่อ
ในเอกสารดังกล่าว จึงเป็นสาระสำคัญในการรับฟังพยานหลักฐานนั้นเป็นพยานหลักฐาน ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
นำมาประกอบการพิจารณาทำความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป 
      กรณีที่เป็นพยานบุคคล ให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำเพ่ือชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ
ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด หากบุคคลนั้นไม่มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ หรือในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถ
เรียกบุคคลใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำได้ภายในเวลาอันควร คณะกรรมการอาจตัดพยานโดยไม่สอบสวนบุคคล
ดังกล่าวก็ได้ แต่จะต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจำวันที่มีการสอบสวน และในรายงานการสอบสวนด้วย 
      นอกจากนี้ ในการรวบรวมพยานหลักฐานใด ๆ หากคณะกรรมการเห็นว่า
การรอพยานหลักฐานนั้นจะเป็นการล่าช้าหรือไม่ใช่สาระสำคัญในการพิจารณา คณะกรรมการสามารถงดการสอบสวน 
หรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่จะต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจำวันที่มีการสอบสวนและในรายงาน
การสอบสวนด้วยเช่นเดียวกัน 
   3.2.5.3 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน 
      การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน คือ การพิจารณาหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวม
มาได้ว่า พยานหลักฐานใดที่สามารถรับฟังได้ และมีความน่าเชื่อถือเพียงใด เพ่ือให้ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นประเด็นใน
การสอบสวนนั้นเป็นที่ยุติและสามารถนำข้อเท็จจริงนั้นไปพิจารณาประกอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือทำ
ความเห็นและรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาชั่งน้ำหนัก
พยานหลักฐานตามสภาพของพยานหลักฐานดังต่อไปนี้ 
      1) การชั่งน้ำหนักพยานเอกสาร พยานเอกสารที่จะนำมาชั่งน้ำหนักได้ต้องผ่าน
หลักเกณฑ์ของการรับฟังพยานเอกสารมาก่อน กล่าวคือ จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ ในกรณีที่ไม่มีเอกสารต้นฉบับ
หรือไม่สามารถนำเอกสารต้นฉบับนี้มาได้เพราะต้นฉบับถูกทำลายหรือสูญหายไป จึงจะนำสำเนาเอกสารที่มีการ
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รับรองความถูกต้องนั้นมารับฟังเป็นพยานเอกสารได้ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนั้นไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัว
แต่มีแนวโน้มในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่อาจนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานได้ ดังนี้ 
          - เอกสารซึ่งได้ทำขึ้นในราชการหรือเอกสารมหาชน มีน้ำหนักรับฟังได้  
มากที่สุด เนื่องจากเอกสารส่วนราชการมักไม่ได้มีส่วนได้เสียกับคดี จึงมีความเป็นกลางมาก อักทั้ง เอกสารที่ออก
โดยราชการจะต้องได้รับการตรวจสอบตามสายบังคับบัญชา จึงมีความผิดพลาดน้อย 
          - เอกสารที่บุคคลทำขึ้นในการงานเป็นปกติธุระย่อมมีน้ำหนักมาก เพราะ
ไม่มีเหตุผลใดที่บุคคลนั้นจะเขียนข้อความอันเป็นเท็จ 
          - การเปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างพยานเอกสารกับพยานบุคคล 
พยานเอกสารจะมีน้ำหนักในการรับฟังมากกว่าพยานบุคคล เนื่องจากพยานเอกสารนั้นเป็นการบันทึกข้อความ
ซึ่งเมื่อได้มีการบันทึกเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงแล้ว ข้อเท็จจริงในเอกสารย่อมมีอยู่เสมอไป ในขณะที่พยานบุคคล
แม้จะมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงมากกว่า แต่ในเวลาที่พยานบุคคลมาให้ปากคำระยะเวลาอาจล่วงเลย
ไปจนทำให้การจดจำเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงนั้นคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงได้ อย่างไรก็ดีพยานเอกสารมีจุดด้อย
ตรงที่ไม่สามารถมีขั้นมาเองได้ต้องมีบุคคลสร้างเอกสารขึ้นมา ซึ่งไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าเอกสารที่บุคคลนั้น
ทำข้ึนมาจะตรงกับความเป็นจริง โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเอกสารนั้นเป็นบันทึกเหตุการณ์ของบุคคลที่ผู้ทำเอกสาร
บันทึกเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบพบมาโดยฝ่ายเดียวปราศจากผู้ อ่ืนรู้เห็น ดังนั้น การรับฟังเอกสารที่บันทึก
เหตุการณ์เช่นนั้น หากไม่มีข้อเท็จจริงอื่น ๆ หรือมีผู้ อ่ืนรู้เห็นข้อเท็จจริงนั้นมาสนับสนุนก็จะทำให้บันทึกนั้น   
มีน้ำหนักในการรับฟังน้อยลงได้เช่นเดียวกัน 
         หลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างในการชั่งน้ำหนักพยานเอกสารในชั้นศาล 
ซึ่งคณะกรรมการสามารถนำมาปรับใช้กับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนได้ โดยคณะกรรมการ
มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจเพื่อเปรียบเทียบพยานหลักฐานในสำนวนได้อย่างเต็มที่ 
      2) การชั่งน้ำหนักพยานบุคคล โดยปกติพยานบุคคลจะมาให้ปากคำเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่ตนเองประสบพบเห็นมาซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (Fact) ที่ผ่านกระบวนการรับรู้และจดจำของบุคคล
แล้วนำมาถ่ายทอดให้แก่คณะกรรมการได้ทราบ อย่างไรก็ดีการรับรู้และจดจำข้อเท็จจริง ตลอดจนการถ่ายทอด
ของบุคคลแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อน้ำหนักของพยานหลักฐานได้ ดังนั้น ในการรับฟัง
และชั่งน้ำหนักพยานบุคคล คณะกรรมการควรคำนึงถึงปัจจัยที่ทำให้พยานบุคคลมีความน่าเชื่อถือแตกต่างกันไป 
      3) การชั่งน้ำหนักวัตถุพยาน  การชั่งน้ำหนักพยานวัตถุอยู่กับดุลพินิจ
ของผู้พิจารณาในแต่ละกรณี ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัว อย่างไรก็ดีการชั่งน้ำหนักพยานวัตถุควรเป็นไปตามหลัก
ตรรกศาสตร์ หรือตามสามัญสำนึก เช่น การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้า 
ผู้สอบสวนก็สามารถใช้ดุลพินิจตรวจสอบเองได้ว่าคล้ายกันหรือไม่ 
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ตามความรับผิดทางละเมิด ภาคผนวก 6 

         3.2.6 เสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้ง 
   เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องนำ
พยานหลักฐานต่าง ๆ  มาพิจารณาวินิจฉัย เพ่ือเสนอผู้แต่งตั้งว่าเรื่องที่ดำเนินการสอบสวนมีข้อเท็จจริง ดังนี้ 
   1) กรณีดังกล่าวมีพยานหลักฐานใดบ้าง และจากพยานหลักฐานดังกล่าว สามารถสรุป
ข้อเท็จจริงว่าความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดเกิดจากสาเหตุใด 
   2) ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าใด ในกรณีที่ทรัพย์สินมีค่าเสื่อมราคา ก็จะต้อง
นำค่าเสื่อมราคาหักออกจากค่าเสียหายด้วย การคำนวณค่าเสื่อมเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0507.2/ว 81 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคมทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ 
 
   3) ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม
มีหรือไม่ และจะต้องนำมาหักออกจากค่าเสียหายด้วย (ถ้ามี) 
   4) ผู้ที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคือผู้ใด และจะต้องชดใช้เป็นจำนวนเท่าใด 
โดยคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้กระทำ
ละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คณะกรรมการจะต้องพิจารณาด้วยว่าจะให้รับผิดชดใช้เท่าใด 
ในกรณีท่ีการกระทำละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน จะให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดเป็นจำนวนเท่าใด โดยคณะกรรมการ
จะนำเอาเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้ในกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดไม่ได้ ทั้งนี้ การกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่อง 
แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ภาคผนวก 5 
   หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที ่
   เมื่อเจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ถ้าการกระทำนั้นเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
การพิจารณาความผิดจะให้หลักความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
มาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 ภาคผนวก 1 คือ หลักต้องกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
   กระทำโดยจงใจ ตามความหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น (ในบทที่ 1 1.2 บทนิยามที่สำคัญ 
1.2.8 กระทำโดยจงใจ) นั้น ซึ่งอาจสรุปได้ว่า เป็นการกระทำโดยตั้งใจ หรือเจตนากระทำเพ่ือให้เกิดผล เช่น 
เจ้าหน้าที่การเงินเจตนาที่จะทำการทุจริตยักยอกเงินที่รับผิดชอบ เป็นต้น 
   ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตามความหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น (ในบทที่ 1 1.2 
บทนิยามที่สำคัญ 1.2.11 ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) นั้น การที่จะพิจารณาว่ากรณีใดจะเป็นการกระทำด้วย
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละกรณี ๆ ไป เช่น 
สำนักงานธนานุเคราะห์จ้างบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพและประเมินราคาทรัพย์  
ที่จำนำได้ มาเป็นผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์แต่ละแห่ง กรณีจึงถือได้ว่าผู้รับจำนำต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการประกอบวิชาชีพนี้ หากผู้รับจำนำประเมินราคาทรัพย์ที่รับจำนำผิดพลาด พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
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   ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำที่ถือว่าเป็นการ
กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
   คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 13/2548 การที่กรรมการตรวจการจ้างทำ
รายงานเสนอผู้อำนาจเกี่ยวกับการเพ่ิมและลดงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร โดยไม่เป็นไปตามระเบียบและ
ไมต่รวจสอบราคาที่แท้จริง จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เนื่องจากงานส่วนที่ลดมีราคาสูงกว่างาน
ส่วนที่ผู้รับจ้างต้องทำเพ่ิม ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
   คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 362/2549 การนำรถยนต์ของทางราชการ
ไปเก็บรักษาที่บ้านพักของตนเป็นประจำทุกวัน โดยสถานที่ดังกล่าวไม่มีรั้วรอบขอบชิด เป็นเส้นทางสาธารณะ
ที่คนทั่วไปใช้ร่วมกัน และไม่มีการจัดเวรยาม จนเป็นเหตุให้รถยนต์ถูกขโมยไป ถือเป็นการกระทำด้วยความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
   คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 1287/2549 การที่ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อ
ในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมไว้ล่วงหน้าและไม่ทำลายใบเสร็จดังกล่าวก่อนที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งอ่ืน จึงทำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชานำใบเสร็จไปเรียกเก็บเงินและนำเงินไปใช้ส่วนตัว ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง 
   คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 1576/2549 การที่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ส่งคืน
ของกลางที่ยึดไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
   คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 47/2550 กรณีที่เจ้าหน้าที่คำนวณราคากลาง
งานก่อสร้าง โดยไม่ใช้ตารางค่า FACTOR F ที่เป็นปัจจุบัน จนทำให้ราคากลางงานก่อสร้างมีมูลค่าสูงกว่าที่ควร 
ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
   คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 254/2550 การที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตำแหน่งยาม 
มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ ได้หลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่
ในการดูแลรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย 
ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
   คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 104/2551 การที่เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ใช้ความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยส่งมอบกุญแจ
ให้กับผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ทั้งไม่ทำเป็นหนังสือส่งมอบให้ถูกต้อง เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย 
ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (กรณีนี้ไม่ปรากฏร่องรอยการค้นหา เปิดดู เคลื่อนย้าย 
ไม่มีการทำลายกุญแจหรืองัดแงะห้องโดยยังใส่กุญแจไว้เหมือนเดิม) 
   คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 37/2552 การที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้
ข้าราชการเบิกค่าเช่าบ้านโดยไม่ใช้ดุลยพินิจจัดให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านที่ว่างอยู่ ถือเป็นการจงใจกระทำละเมิด 
   คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 72/2552 อ. 73/2550 อ. 456/2550 
การที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอากรและเงินผลประโยชน์ของรัฐ  
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ไม่จัดทำสมุดทะเบียนคุมเช็ค ตามระเบียบของทางราชการ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริต ยักยอกเงิน 
ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

สรุปขั้นตอนกรณีเจ้าหน้ากระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         3.2.7 ขอขยายเวลาหากการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
   ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 75 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ภาคผนวก 3 กำหนดไว้ว่า ข้อ 1 ...
ให้รีบดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่ควรเกิน 60 วัน นับแต่วันที่
แต่งตั้ง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไม่สามารถดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกิน 30 ว ัน
โดยให้คำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอขยายระยะเวลาและระมัดระวังเรื่องอายุความด้วย 
   โดยทั่วไปผู้แต่งตั้งคณะกรรมการมักจะกำหนดระเวลาแล้วเสร็จให้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่
วันที่ประธานกรรมการทราบคำสั่ง เมื่อครบกำหนด 60 วัน การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการก็สามารถ
ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่อผู้แต่งตั้งออกไปอีกไม่เกินครั้งละ 30 วัน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็น
ในการขอขยายระยะเวลาและระมัดระวังเรื่องอายุความด้วย ตัวอย่างหนังสือขอขยายระยะเวลาการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ภาคผนวก 10 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริง 

ความรับผิดทางละเมดิ 

บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ 

 

บังคับตามพระราชบัญญัต ิ
ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหนา้ที่  

พ.ศ. 2539 

ไม่ได้ปฏิบตัิหน้าที ่

ปฏิบัติหน้าท่ี 

ไม่ต้องรับผิด รับผิด 

จงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ไม่จงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง 
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แนวทางการรายงานที่กำหนดในแบบรายงานการสอบสวน (สล.2) โดยควรจะมีรายละเอียดการสอบสวน
สอดคล้องกับแนวทางหัวข้อการสอบสวนที่กำหนดตามประเภทสำนวนการสอบสวน (ส.1 - ส.5) ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว 56 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่องแนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน ภาคผนวก 4  หรือข้อเท็จจริงหรือข้อมูลรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะเห็นสมควรและสมควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ได้ตามความเหมาะสม 

 

         3.2.8 การรายงานการสอบสวน 
   เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนแล้วเสร็จ ให้รายงานการสอบสวนตามแบบรายงานผล
การสอบสวน (สล.2) โดยในการจัดทำรายงานการสอบสวนให้คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการสอบสวนตาม 
 
 
 
 
 
 
   ประเภทสำนวนการสอบสวน จัดเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
   1) ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน   (ส.1) 
   2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ  (ส.2) 
   3) คนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย (ส.3) 
   4) อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้   (ส.4) 
   5) อุบัติเหตุ     (ส.5) 
   โดยมีแนวทางการสอบสวนตามหัวข้อการสอบสวนแต่ละประเภทที่กำหนดในแบบ 
ส 1 -5 ภาคผนวก 9  
         3.2.9 การพิจารณาให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
   หากคณะกรรมการได้พิจารณาจากการสอบสวนแล้ว เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน การพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนต้องพิจารณาตามหลักการรับผิด ดังนี้ 
   3.2.9.1 พิจารณาจากระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม 
      ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
มาตรา 8 วรรคสอง ภาคผนวก 1 กำหนดว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะมีเพียงใดให้คำนึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความ
เสียหายก็ได้ ซึ่งระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งละเมิด 
หมายถึง สภาพสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย 
    - ไม่มีหน้าที่โดยตรง คำพิพากษาศาลปกครองกลางที ่147/2550 นักการภารโรง
อยู่เวรยามเฝ้าอาคาร แต่ไม่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการดังเช่นวิญญูชนพึงกระทำ จนเป็นเหตุให้คนร้าย
ลักเอาทรัพย์สินของทางราชการ ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่นักการภารโรงมิได้มี
หน้าที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัย และหน่วยงานของรัฐมิได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัย 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม จึงให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ในอัตราร้อยละ 20 จึงเป็นการเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย 
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    - ไม่ได้จงใจหรือมีส่วนร่วมทุจริต คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.456/2550 
ผู้ฟ้องคดีปล่อยปละละเลยไม่กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และมิได้
ขอเช็คจากเจ้าที่มาตรวจสอบ เป็นเหตุให้นาย ณ. ทุจริตยักยอกเงินของทางราชการ เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร่วมทุจริต ประกอบกับผู้ใต้บังคับบัญชาใช้วิธีการอันแยบยลไตร่ตรองวางแผน
อย่างเป็นระบบยากแก่การตรวจสอบ ดังนั้น จึงควรหักส่วนแห่งความรับผิดของเจ้าหน้าที่โดยคำนึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ลงร้อยละ 30 ของค่าเสียหายทั้งหมด และ
เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าขณะเกิดเหตุปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี มีเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานอย่างยิ่ง เป็นเหตุที่ขาดการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และกฎระเบียบของหน่วยงาน
ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และต้องปฏิบัติในระยะเวลาอันจำกัด อีกทั้ง ในระยะเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่มีปริมาณงาน
มากกว่าปกติหลายเท่าตัว ทำให้ผู้ฟ้องคดีตัดทอนขั้นตอนบางส่วน จึงเห็นควรหักส่วนความบกพร่องที่ผู้ฟ้องคดี
ต้องรับผิดชดใช้อีกร้อยละ 20 ของค่าเสียหายทั้งหมด 
    - เกิดจากความไม่รู้และมิได้เสียหายอย่างสิ้นเชิง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสูด
ที่ อ.930/2558 แม้ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ถึงผู้ฟ้องคดีที่ 3 และนาย ส. จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 แต่การไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว มิได้เกิดจากความจงใจ 
แต่เชื่อได้ว่าเกิดจากความไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว และที่ดินดังกล่าว
สามารถใช้ประโยชน์เป็นสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดที่ 1 เพื่อให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมิได้เสียไป
อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่  1 
ถึงผู้ฟ้องคดีท่ี 3 และนาย ส. สมควรรับผิดเพียงร้อยละ 50 ของความเสียหาย 
    - มีพฤติการณ์พยายามแก้ไขเยียวยา  คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที ่อ.186/2557 เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสองประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดี
ทั้งสองได้พยายามเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยได้ขอให้ผู้ขายชดใช้ความเสียหายเป็นเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยากับ
เงินคืนแก่ทางราชการ จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สมควรต้องรับผิดเต็มจำนวนของความเสียหาย ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจำนวนเวชภัณฑ์และเงินที่ทางราชการได้รับรวมแล้วเป็นมูลค่าเกินกว่ามูลค่าของความเสียหาย และ
คำนึงถึงระดับความร้ายแรงเห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองควรรับผิด
ร้อยละ 50 ของความเสียหาย 
   3.2.9.2 พิจารณาถึงความรับผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ
การดำเนินงานส่วนรวม 
      ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
มาตรา 8 วรรคสาม กำหนดว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้คำนึงถึงความผิดหรือความบกพร่องของ
หน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม เช่น เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของทางราชการไปปฏิบัติหน้าที่แล้ว
เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนรถยนต์ของบุคคลภายนอก เนื่องจากระบบเบรกของรถยนต์ของทางราชการไม่ทำงาน
อันสืบเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้จัดให้มีการบำรุงรักษารถยนต์คันดังกล่าวให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ หรือในกรณีระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการบกพร่องทำให้ได้คนที่ไม่มีคุณภาพเข้ามา
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รับราชการหรือระบบการฝึกงานของหน่วยงานบกพร่องโดยส่งเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ไปปฏิบัติงานในขณะที่ยังมิได้
จัดให้มีการฝึกงานอย่างเพียงพอให้ปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง หรือระบบการจัดเก็บสารเคมีของหน่วยงานบกพร่อง
โดยมิได้แยกประเภทให้ชัดเจน วางปะปนกันทำให้มีการหยิบวัตถุเคมีอันตรายไปใช้งานผิดประเภท เป็นต้น 
โดยหน่วยงานของรัฐต้องหักส่วนความรับผิดและความบกพร่องดังกล่าวออกด้วยการพิจ ารณาว่าการละเมิด
เกิดจากส่วนใดมากกว่ากัน และควรกำหนดสัดส่วนต่อกันเท่าใด 
      หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม เมื่อได้หักส่วนความรับผิดดังกล่าวออกจากค่าสินไหมทดแทน
ที่เจ้าหน้าที่จะต้องชดใช้แล้ว ค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ
การดำเนินงานส่วนรวมดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดของหน่วยงานของรัฐตามนัยตามมาตรา 8 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติตามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงตกเป็นพับแต่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
    - ไม่ได้วางระเบียบหรือวิธีการควบคุมดูแลและคำสั่งไม่ชัดเจน คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.230/2555 ความเสียหายที่เกิดขึน้ส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดีด้วย
ที่ไม่ได้กำหนดวิธีการในการควบคุมดูแลทรัพย์รับจำนำที่มีค่าอย่างดีพอ โดยสำนักงานคณะกรรมการจัดการ
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) ไม่ได้ออกระเบียบหลักเกณฑ์ในการควบคุม
และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาของทุกครั้งที่มีการเข้า – ออกห้องสตรองรูม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ห้องสตรองรูมชั้นในซึ่งเป็นห้องนิรภัยที่ใช้เก็บของที่มีมูลค่าสูง อีกทั้ง เมื่อมีการสุ่มตรวจโดยผู้ตรวจการภาคก็ไม่พบ
การทุจริตดงักล่าว เห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ 50 
    - ไม่จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สำรอง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.259/2553 เมื่อพิจารราจากความบกพร่องของหน่วยงานและระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่ไม่ได้จัดเตรียม
เครื่องทำความร้อนสำรองไว้ ทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าจังหวัดนครราชสีมาอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครที่มีอุปกรณ์
เครื่องทำความร้อนดังกล่าวและการควบคุมอุณหภูมิของเครืองทำความร้อนนั้น ถือเป็นกระบวนการที่มี
ความสำคัญมากในการเลี้ยงลูกไก่ให้เจริญเติบโตได้ จึงสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวอีกร้อยละ 50 ของ
ความเสียหายที่เหลือ 
    - จำนวนคนไม่สัมพันธ์กับงาน, ต้องทำในระยะเวลาที่เร่งรัด  คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.689/2558 ในช่วงระยะเวลาเกิดเหตุพิพาท เป็นช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการส่งออก 
ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดจากการส่งออกมีปริมาณมาก ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อันเป็น
ความบกพร่องของระบบการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาจนกระทั่ง
เกิดความเสียหายขึ้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจึงมากจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวม
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เห็นควรหักส่วนความรับผิดดังกล่าวออกในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของจำนวความเสียหายที่เกิดขึ้น 
และเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว เห็นว่าตำแหน่ง
นายตรวจศุลกากรมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์โดยตรง จึงควรรับผิด
มากกว่าศุลการักษ์ ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศุลการักษ์จึงควรรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วน
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ร้อยละ 30 ของความเสียหายหลักจากหักส่วนแห่งความรับผิดของระบบการดำเนินงานส่วนรวมของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 1 ออกแล้ว 
    - แต่งตั้งบุคคลไม่เหมาะสมกับงาน ระบบการตรวจสอบไม่ได้ คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.439/2555 ผู้ฟ้องคดีเป็นแพทย์บรรจุใหม่ เพ่ิงสำเร็จการศึกษาแพทย์มาเพียง 1 ปี และ
ย้ายมาประจำที่โรงพยาบาล ป. เพียง 4 เดือน ประกอบกับกำลังจะไปศึกษาต่อในสำนักระบาดวิทยา 
กระทรวงสาธารณสุข ในอีก 8 เดือนข้างหน้า ทั้ง ๆ ที่ยังสามารถสรรหาบุคลากรอื่นในหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความชำนาญงานด้านบริหารมากกว่าผู้ฟ้องคดี จึงเป็นก ารแต่งตั้งบุคคลที่
ไม่เหมาะสมกับงานบริหารโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับการอบรมใด ๆ ทั้งในเรื่องการบริหาร 
การเงิน การบัญชี กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีต้อง
ปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วย นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงวว่าพฤติการณ์ของการกระทำทุจริตดังกล่าว
เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเดือน กันยายน พ.ศ. 2544 และ
การกระทำทุจริตดังกล่าว ก็ยังคงมีอยู่ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมาตรวจพบการทุจริตหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปประมาณ 1 ปี ย่อมเป็น
ความบกพร่องในระบบการตรวจสอบการเงินของโรงพยาบาลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี
และระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงเกิดจากความ
บกพร่องของหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีและระบบการดำเนินงานส่วนรวมในภาครัฐเป็นส่วนมาก 
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงสมควรให้หักส่วนแต่งความรับผิดอันเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานในสังกัด
ของผู้ฟ้องคดีและระบบการดำเนินงานส่วนรวมในภาครัฐออกร้อยละ 50  
   3.2.9.3 หากมีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหลายคนต้องกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที ่
      ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 
2550 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ภาคผนวก 5 ได้กำหนดแนวทางการ
กำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยได้แบ่งตามลักษณะของความเสียหาย และกำหนดสัดส่วน
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกลุ่มหรือแต่ละรายเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพิจารณาสำนวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามลักษณะความเสียหาย ดังนี้ 
      กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ  
      1) การจัดจ้าง/จัดซื้อ ราคาแพง  
      2) การตรวจการจ้าง/ตรวจรับ ไม่ถูกต้อง  
      3) ไม่เรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงาน/ของล่าช้า  
      4) การใช้เงินผิดระเบียบ  
      กรณีทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน  
      1) รับเงินแล้วนำไปใช้ส่วนตัว  
      2) เบิกจ่ายเงินโดยทุจริต  
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      กรณีอุบัติเหตุ  
      1) ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับจราจร  
      2) ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและมีเหตุปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 
      3) ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร และคู่กรณีมีส่วนประมาทร่วมอยู่ด้วย 

      อย่างไรก็ตามก่อนการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี
เป็นเกณฑ์โดยมิต้องใช้สิทธิให้ใช้เต็มจำนวนความเสียหาย ตามมาตรา 8 วรรคสอง และถ้าการละ เมิดเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมให้หักส่วนแห่งความรับผิด
ดังกล่าวออกด้วย ตามมาตรา 8 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 ภาคผนวก 1  แล้ว จึงนำความเสียหายที่ลดส่วนและ/หรือหักส่วนแล้วมาพิจารณาความรับผิดให้เหมาะสมตาม
พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่แต่ละราย โดยใช้แนวทางการกำหนดสัดส่วนดังกล่าวประกอบการพิจารณา 

สรุปขั้นตอนการดำเนินการและทำสำนวนสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
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ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ที ่ รายช่ือเอกสาร URL QR Code 

1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539  

https://bit.ly/3ak9VOT 

 
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

https://bit.ly/3MJh0GP 

 
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 75  

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

https://bit.ly/3NsSg5K 

 
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว 56  

ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 
เรื่อง แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ตามประเภทสำนวนการสอบสวน 

https://bit.ly/3GaF8zG 

 
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 66  

ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 
เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ 

https://bit.ly/3wHsTYA 

 
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0507.2/ว 81  

ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2545 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 
ที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด 

https://bit.ly/3wKIUeX 

 
7. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 48 

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2548 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที ่กรณี ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย 

https://bit.ly/3lBYyEh 
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ที ่ รายช่ือเอกสาร URL QR Code 

8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 217  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 
เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 

https://bit.ly/3lywP7w 

 
9. บันทึกการสอบสวน (สล.1) 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
https://bit.ly/38fOEoH 

 
10. รายงานผลการสอบสวน (สล.2) 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
https://bit.ly/3yYwovd 

 
11. แนวทางการสอบสวนตามประเภทสำนวน (ส.1 – 5) https://bit.ly/3PAanIO 

 
12. ตัวอย่างหนังสือขอขยายระยะเวลาการสอบข้อเท็จจริง 

ความรับผิดทางละเมิด 
https://bit.ly/3MHcGbn 

 
13. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงานการประชุม https://bit.ly/3N1y1MQ 
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พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภท

อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่
ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี
พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๖๐ ก/หน้า ๒๕/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่
ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที ่ ในกรณีนี ้ผู ้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้
โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่า
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖  ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 
แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

 
มาตรา ๗  ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็น

เรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่า
เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมี
สิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้ามาเป็น
คู่ความในคดี 

ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่
ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือน
นับแต่วันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด 

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง 

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คํานึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจํานวน
ของความเสียหายก็ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ
การดําเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้
บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 

 
มาตรา ๙  ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย 

สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่า



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทํา
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มี
กําหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่
วันที่หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ 

ผู้เสียหายจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่
เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้น
โดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของ
หน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้

ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นได้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของ
รัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชําระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด 

 
มาตรา ๑๓  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตาม

มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ สามารถผ่อนชําระเงินที่จะต้องรับผิดนั้นได้โดยคํานึงถึงรายได้ ฐานะ 
ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อได้มีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๑ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
 
มาตรา ๑๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจ้าหน้าที่ดําเนินกิจการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตาม
หลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระทําต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทํา
ให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบ้ียเอาจากเจ้าหน้าที่เต็ม
จํานวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ต้ังใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่  
นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วม
รับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่คํานึงถึงความ
เป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่น
ทอนกําลังขวัญในการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะ
เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจดําเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน  อนึ่ง การ
ให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทํางานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและ
การดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ทําการใด ๆ โดยไม่
รอบคอบอยู่แล้ว  ดังนั้น จึงสมควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นําหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้
บังคับ  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 

กฤษดายุทธ/ปรับปรุง 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

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

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

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

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

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

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

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

“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด 

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

รวมถึงการออกคําสั่งหรือกฎ 
 
ข�อ ๕  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

กรณีเจ�าหน�าท่ีกระทําละเมิดต�อหน�วยงานของรัฐ 
   

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กระทรวงการคลังอาจกําหนดแนวทางการสอบข�อเท็จจริง การทําบันทึกและการ
รายงานผล เพ่ือเป<นแนวทางปฏิบัติเป<นการท่ัวไปได� 

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

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

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการไม�ผูกมัดผู�แต�งต้ังหรือรัฐท่ีจะมีความเห็นเป<นอย�างอ่ืน  
 

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

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

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

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

 
ข�อ ๒๑  ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให�มี “คณะกรรมการพิจารณาความ

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

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

คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ�งอาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติ
หน�าท่ีตามท่ีมอบหมายได� 

ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ�งให�นําความในข�อ ๑๓ 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

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

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

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

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

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

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

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

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

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

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

 
ข�อ ๒๖  กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ�เก่ียวกับการคํ้าประกัน 

การวางหลักประกัน หนังสือผ�อนชําระ และสัญญาคํ้าประกันก็ได� 
 

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

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

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

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

หมวด ๒ 
กรณีเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําละเมิดต�อบุคคลภายนอก 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

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

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

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

 
ข�อ ๓๘  ในกรณีหน�วยงานของรัฐต�องรับผิดต�อบุคคลภายนอกในความเสียหายท่ี

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

 
 

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

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

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

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

 
 

ประดิชญา/ผู�จัดทํา 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
วิชพงษ�/ผู�ตรวจ 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

กัญฑรัตน�/เพ่ิมเติม 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 
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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.. ......................................................................... ........................................................................ ......... 



คู่มือการด าเนนิการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนวนิัยและความรับผิดทางละเมิด ส านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 

123 

 

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
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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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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 



 

 
 
 
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) 



 

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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สารบัญ 
1. ความเป็นมา 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ขอบเขตและข้อจ ากัด 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการ 
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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 

 
 
 

 
ภาคผนวก 1 
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
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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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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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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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แนวทางการสอบสวนตามประเภทสำนวน 
(ส.1 – 5) 
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แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิตามประเภทสำนวนการสอบสวน 

  แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยแยกประเภทการกระทำ
ความเสียหาย เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบและครบถ้วนทุกประเด็น ให้จัดประเภท
สำนวนการสอบสวนเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
   1) ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน   (ส.1) 
   2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ  (ส.2) 
   3) คนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย (ส.3) 
   4) อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้   (ส.4) 
   5) อุบัติเหตุ     (ส.5) 
  แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) เมื ่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดทำรายงานผลการสอบสวนตามแนวทางที่กำหนดในแบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) 
โดยควรมีข้อมูลรายละเอียดการสอบสวนสอดคล้องกับแนวทางหัวข้อการสอบสวนที่กำหนดตามประเภทสำนวนการ
สอบสวน (ส.1 – 5) หรือข้อเท็จจริงหรือข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดจะเห็นสมควร และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

 1  กรณีทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน (ส.๑)  
  มีหัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป ดังนี้ 

 1) วัน เวลาที่เกิดการทุจริต 
 ๒) ชื่อ ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้กระทำทุจริตในการปฏิบัติราชการโดยปกติ 
 ๓) การกระทำ และพฤติการณ์ในการกระทำทุจริต 
 ๔) ชื่อ ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที ่ร่วมงานหรือที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจน

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
 ๕) รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งผู้บังคับบัญชา

ว่าตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหรือทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับการกระทำ  
ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมแผนภูมิประกอบเปรียบเทียบระหว่างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องกับการกระทำที่เกิดข้ึน 

 ๖) กฎหมายระเบียบข้อบังคับและคำสั่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่นั้น ๆ หรืองานที่ได้รับ
มอบหมายมีอย่างไร 

 ๗) หลักและวิธีปฏิบัติโดยปกติของงานหรือกิจการนั้นเป็นอย่างไร 
 ๘) หลักฐานและเอกสารที่ผู้ทุจริตได้กระทำ หรือหลักฐานที่ผู้ทุจริตจะต้องกระทำแต่ละเว้น

ไม่กระทำ 
 ๙) รายงานและจำนวนเงินที่ทุจริต หรือขาดหายไป 
 ๑๐) เอกสารแจ้งความร้องทุกข์ สำเนาสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที ่ตำรวจ 

พนักงานอัยการ และความเห็น (ถ้ามี) ตลอดจนผลการฟ้องคดี 
 ๑๑) กรณีมีการระบุว่า ลายมือชื่อปลอม ได้มีการส่งหลักฐานให้ผู้ชำนาญของกองพิสูจน์

หลักฐานตรวจสอบหรือไม่ (ถ้ามี) ขอรายงานผลการพิสูจน์ดังกล่าว 
 ๑๒) การเรียกร้องหรือฟ้องคดีกับธนาคารผู้จ่ายเงิน (ถ้ามี) 
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 ๑๓) ในกรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเช็ค ขอสำเนาเช็ค สำเนาใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการ
สั่งจ่ายผู้มีอำนาจสั่งจ่าย หลักฐานการได้รับชำระหนี้และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๑๔) พฤติการณ์และกรณีแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ผู้ทุจริตเป็นคนชอบเล่นการพนัน ใช้เงิน
เกินฐานะ ภาวะแห่งจิตใจ ฯลฯ 

 ๑๕) สำนวนรายงานความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือเหตุที่ทำให้ทราบว่า
มีการกระทำทุจริต (ถ้ามี) 

 ๑๖) ความเห็นและผลการดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผลการดำเนินคดีอาญา (ถ้ามี) 

 ๑๗) กรณีมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นหลายกรณี ให้แยกการสอบสวนเป็นรายกรณี พร้อม
ความเห็นว่าผู้กระทำทุจริตและผู้บังคับบัญชา จะต้องรับผิดหรือไม่ อย่างไร และเป็นจำนวนเงินเท่าใด  

 ๑๘) บันทึกการให้ปากคำของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดหรืออาจจะต้อง
รับผิด ทั้งนี้ ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาส
โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระทำการใดอันเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือ
กระทำโดยมิชอบด้วยประการอื่น 

 ๑๙) กรณีที่ช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคน ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องหรือมีการโยกย้าย ให้ ระบุรายละเอียดช่วงเวลาที่แต่ละคน
ต้องรับผิดชอบ และจำนวนความเสียหายซึ่งเกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพร้อมแผนภูมิประกอบ  

 ๒๐) ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ  

 2  กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (ส.๒) 
  มีหัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป ดังนี้ 

 ๑) กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) สำนวนรายงานความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเหตุที่ทำให้ทราบว่า

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (ถ้ามี) 
 ๓) ความเห็นหรือผลการดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต

แห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันการฟอกเงิน และผลการดำเนินคดีอาญา (ถ้ามี) 
 ๔) กรณีกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาก่อสร้าง 

  ก. รายละเอียดแสดงวิธีคำนวณหาค่าแฟคเตอร์เอฟ (ถ้ามี) 
  ข. แหล่งที่มาของราคาวัสดุที่ใช้กำหนดเป็นราคากลาง 

 ๕) กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 
  ก. ขั้นตอนดำเนินการก่อนมีการประกาศสอบราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธีพิเศษ หรือก่อนมีการตกลงราคา แล้วแต่กรณี 
  ข. ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ฯลฯ 
  ค. รายชื่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามระเบียบทุกคน 
  ง. รายละเอียดการปฏิบัต ิงานของเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้องทั ้งหมดรวมทั้ง

ผู้บังคับบัญชา ระบุชื่อ และตำแหน่งว่าตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหรือทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรเป็น
อย่างไร เปรียบเทียบกับการกระทำที่เกิดขึ้นจริงพร้อมแผนภูมิประกอบ เปรียบเทียบระหว่างทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
กับการกระทำท่ีเกิดข้ึนจริง 



 

คู่มือการรายงานข้อเท็จจริงเบื้องตน้และการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละมิด 
 ฝ่ายสืบสวนสอบสวน กลุ่มนติิการ    | 

 

  จ. รายงานผลการปฏิบัติงานและความเห็นของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง 

  ฉ. หากมีการยกเลิกการสอบราคา ประกวดราคาฯ ขอเหตุผลพร้อมหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 

  ช. ความเห็นของผู้สั่งซื่อ/สั่งจ้าง 
 ๖) จำนวนเงินที่ถือว่าทำให้ราชการได้รับความเสียหาย  
 ๗) บันทึกการให้ปากคำของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจต้องรับผิด 

ทั้งนี้ ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระทำการอันเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำโดย
มิชอบด้วยประการอื่น 

 ๘) กรณีที่ช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคน ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องหรือมีการโยกย้าย ให้ระบุรายละเอียดช่วงเวลาที่แต่ละคนต้อง
รับผิดชอบและจำนวนความเสียหายซึ่งเกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพร้อมแผนภูมิประกอบ  

 ๙) ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ  

 3  กรณีคนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย (ส.๓) 
  มีหัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป ดังนี้ 

 ๑) ข้อเท็จจริงทั่วไป และรายละเอียดของทรัพย์สินที่หาย 
  ก. วัน เวลาที่เกิดเหตุ 
  ข. เป็นทรัพย์ชนิดใด ตั้งหรือเก็บรักษา ณ ที่ใด บริเวณที่ตั้งทรัพย์หรือสถานที่เก็บ

รักษาทรัพย์นั้น มีทรัพย์สินที่ไม่ได้ถูกลักไปหรือไม่ ถ้ามี อะไรบ้าง (อธิบายโดยละเอียดหรือแยกเป็นรายการ) 
  ค. รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่หายทั้งก่อนและหลังคำนวณค่าเสื่อมราคา 

 ๒) อาคารและสถานที่ที่เก็บทรัพย ์
  ก. ลักษณะของอาคาร ทางเข้า ทางออก ร่องรอยที่คนร้ายเข้าหรือออก มีรั้วรอบ

ขอบชิดหรือไม่ อย่างไร แผนผังบริเวณอาคารหรือสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ที่สูญหาย 
  ข. พฤติการณ์ที่คนร้ายเข้าไปในอาคาร และทำการลักทรัพย์อย่างไร (ถ้าไม่มี

หลักฐานแน่นอนก็ควรสันนิษฐาน)  
  ค. สถานที่เก็บทรัพย์ เป็นอะไร เช่น ตู ้เหล็ก ตู ้ไม้ ฯลฯ และมีลักษณะอย่างไร           

มีลิ้นชักหรือมีของอื่นเก็บรวมอยู่ด้วยหรือไม่ ถ้ามี มีอะไรบ้าง ความมั่นคงแข็งแรงของที่เก็บทรัพย์นั้น เช่น เป็นตู้เหล็ก 
มีกุญแจ ฯลฯ และตั้งอยู่บริเวณส่วนใดของอาคาร  

  ง. มีของอ่ืนที่ไม่หายเก็บรวมอยู่ในทรัพย์นั้นหรือไม่ 
  จ. กุญแจอาคาร กุญแจสถานที่เก็บทรัพย์ เก็บรักษาไว้ที่ใด ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ 

หรือเก็บรักษาและสูญหายหรือเสียหายไปในขณะเกิดเหตุหรือไม่ 
 ๓) ระเบียบ คำสั่ง และมาตรการในการป้องกันรักษาทรัพย์  

  ก. ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวกับการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์กำหนดไว้
อย่างไร 

  ข. มีการจัดเวรยามหรือไม่ ถ้ามี จัดเวรยามไว้อย่างไร 
  ค. ใครมีหน้าที่อยู่เวรยามและตรวจเวรในระหว่างทรัพย์สินหาย หรือสันนิษฐาน

ว่าเป็นผู้มีหน้าที่เวรยามในระหว่างทรัพย์สินหาย ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของเวรยามเหล่านั้น 
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  จ. นอกจากเวรยามแล้ว ยังมีมาตรการอื ่นที ่ใช้สำหรับป้องกันอันตรายของ
ทรัพย์สินด้วยหรือไม ่

  ฉ. บันทึกการตรวจเวรยามในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ 
 ๔) บันทึกการให้ปากคำของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจต้องรับผิด 

ทั้งนี้ ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระทำการอันเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญให้สัญญา หรือกระทำโดยมิชอบ
ด้วยประการอื่น 

 ๕) กรณีที่ช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคน ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องหรือมีการโยกย้าย ให้ระบุรายละเอียดช่วงเวลาที่แต่ละคนต้อง
รับผิดชอบ และจำนวนความเสียหายซึ่งเกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพร้อมแผนภูมิประกอบ  

  ๖) ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ  

 4  กรณีอาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ (ส.4) 
  มีหัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป ดังนี้ 

 ๑) ข้อเท็จจริงทั่วไป 
  ก. วัน เวลาที่เกิดเพลิงไหม้ 
  ข. ตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ และลักษณะของอาคาร เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ  
  ค. มูลค่าและรายการทรัพย์สินที่ถูกเพลิงไหม้แยกจากตัวอาคารที่ต้องซ่อมแซม  

 ๒) การตรวจสอบสาเหตุ 
  ก. วัตถุพยานและร่องรอยที่เหลือจากเพลิงไหม้เพื่อนำมาสันนิษฐานว่าเกิดจาก

สาเหตุใด (ถ้าเป็นเพลิงไหม้จากที่อ่ืนที่เห็นชัดแจ้งแล้วลุกลามมาอาจจะไม่ต้องสอบปัญหานี้ก็ได้)  
  ข. ประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ก่อนจะมีลักษณะรุนแรง (ถ้ามี)     

ที่จะชี้แจงว่าต้นเพลิงอู่ในตำแหน่งใด  
 ๓) มาตรการในการป้องกันเพลิง 

  ก. มีการจัดเจ้าหน้าที่เวรรักษาการและดูแลสถานที่หรือไม่ อย่างไร 
  ข. ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่ รักษาการดังกล่าว ใครเป็น     

ผู้วางระเบียบหรือออกคำสั่ง 
  ค. ได้มีการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์อย่างไร หรือไม่ ในระหว่างเวลาเกิด

เพลิงไหม ้
 ๔) บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำหรืออยู่อาศัยในอาคารหลังนั้น 

สอบพฤติการณ์รายละเอียดในการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ หรืออยู่ในอาคารหลังนั้นครั้งสุดท้ายก่อนเพลิงไหม้ 
 ๕) การร้องทุกข์ และการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และความเห็นของเจ้าหน้าที่

กองพิสูจน์หลักฐาน หรือวิทยาการ ตลอดจนความเห็นของพนักงานอัยการ 
 ๖) ข้อสันนิษฐานหรือข้อพิสูจน์สาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ อาจเป็นกรณีต่อไปนี้ 

  ก. ไฟฟ้าช๊อต มีผู้ใดกระทำโดยประมาทหรือไม่อย่างไร 
  ข. เป็นการลอบวางเพลิงหรือไม่ รู้ตัวหรือจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วหรือไม่ 
  ค. สาเหตุเกิดจากความประมาทของบุคคลหรือไม่ เช่น ทิ้งก้นบุหรี่ในที่ติดไฟง่าย 

ติดหลอดไฟฟ้าไว้ในที่อับและมีวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย 
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  ง. เหตุนอกเหนือการควบคุม เช่น พายุพัดแรง เสาไฟฟ้าโค่นลงมาทำให้สายไฟ
เกิดลัดวงจร และสายไฟอยู่ใกล้อาคาร ฯลฯ 

 ๗) บันทึกการให้ปากคำของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจต้องรับผิด 
ทั้งนี้ ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระทำการอันเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำโดย
มิชอบด้วยประการอื่น 

 ๘) ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ  

 5  กรณีอุบัติเหตุ (ส.5) 
  มีหัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป ดังนี้ 

 ๑) ข้อเท็จจริงทั่วไป 
  ก. วัน เวลาที่เกิดเหตุ 
  ข. ชื่อ ยี่ห้อ และเลขทะเบียนรถ 
  ค. ชื่อผู้ขับ และฐานะตำแหน่ง 
  ง. ชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมดูแลรถ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ 
  จ. รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหาย (ก่อนและหลังหักค่าเสื่อมราคา)  
  ฉ. มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ 

 ๒) การตรวจสอบสาเหตุที่เกิดข้ึน 
  ก. ตรวจวัตถุพยาน เช่น คันชัก คันส่ง พวงมาลัย เครื่องยนต์ ฯลฯ 
  ข. ร่องรอยล้อและเบรก ขอภาพถ่ายสีประกอบ (ถ้ามี)  
  ค. รถคู่กรณีมีหรือไม่ ถ้ามีจะต้องสอบตามข้อ ๑) - ๒) ก. - ข. ด้วย 
  ง. อัตราวิ่งของรถขณะเกิดเหตุ และก่อนหน้านั้นตลอดจนพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน 
  จ. สภาพของทางหรือพ้ืนถนน 
  ฉ. สาเหตุภายนอกที่เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น คนวิ่งตัดหน้า สัตว์วิ่งตัดหน้า ฯลฯ 
  ช. ระยะห่างระหว่างรถคันหน้าและรถคันหลัง 
  ซ. พฤติการณ์อ่ืน ๆ  

 ๓) สภาพของรถก่อนใช้ 
  ก. ตรวจสภาพก่อนใช้อย่างไรหรือไม ่
  ข. สภาพของรถเป็นอย่างไร เช่น เบรก พวงมาลัย ยาง และประวัติการบำรุงรักษา

ฯ 
 ๔) สภาพความเสียหายของรถหลังเกิดเหตุ 

  ก. ตรวจสอบสภาพความเสียหายของรถเปรียบเทียบกับอัตราวิ่งของรถว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ เช่น ผู้ขับรถให้ถ้อยคำว่าขับรถด้วยความเร็ว ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่สภาพของรถ
ได้รับความเสียหายทั้งคัน หรือได้รับความเสียหายมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น ฯลฯ ขอภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี) 

  ข. กรณีมีรถคู่กรณี ต้องตรวจสอบสภาพความเสียหายของทั้งสองฝ่าย เช่น รถคันใด
วิ่งด้านซ้ายรถคันใดวิ่งด้านขวา หรือวิ่งตามกันมาในทิศทางเดียวกัน ฯลฯ เกิดการเฉี่ยวชนกันอย่างไร ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับรถราชการและรถคู่กรณีสอดคล้องกับคำให้การของฝ่ายใดมากกว่ากันและฝ่ายใดน่าจะเป็นฝ่ายก่อให้เกิด
ความเสียหายมากกว่ากัน หรือต่างฝ่ายต่างก่อให้เกิดความเสียหายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ฯลฯ  
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 ๕) สภาพของพื้นถนนหรือทางเป็นอย่างไร เช่น สภาพความกว้างของถนนและไหล่ถนน 
และใช้วิ่งรถได้กี่ช่องทาง ขอภาพถ่ายสีประกอบ (ถ้ามี)  

 ๖) เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่ ถ้าไม่มีการแจ้งความ
ขอทราบว่าเพราะเหตุใด จึงไม่แจ้งความ  

 ๗) ถ้ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีการร้องทุกข์และการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
หรือไม่ พร้อมความเห็นของพนักงานอัยการ (ถ้ามี) 

 ๘) ระเบียบข้อบังคับในการใช้รถมีอย่างไร 
 ๙) นำรถไปใช้ในราชการหรือไม่ ถ้าไปใช้ในราชการ ขอหลักฐานแสดงการขอใช้รถที่

ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  
 ๑๐) ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ หรือได้ขับรถมาแล้วนานเท่าใด 
 ๑๑) สภาพแห่งจิตใจหรือสภาพแห่งร่างการของผู้ขับเป็นอย่างไร เช่น ขับรถแล้วเป็นปกติ 

ขับรถในขณะมึนเมาสุรา เคยเป็นโรคลมบ้าหมูหรือมีประวัติเป็นโรคหัวใจ หรือต้องขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน  
 ๑๒) รายงานผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับข่ี 
 ๑๓) บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เสียหายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางราชการหรือไม่ ผลคดี

เป็นอย่างไร  
 ๑๔) บันทึกการให้ปากคำของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจต้องรับผิด 

ทั้งนี้ ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระทำการอันเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำโดย
มิชอบด้วยประการอื่น 

 ๑๕) ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ  



แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ 
ประเภททุจริตและการไมป่ฏิบัติตามระเบียบการเงิน  

 
 

การกระท าผิดด้านการเงินที่พบบ่อย :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

รายการในส านวน กรณไีม่ปฏิบัติตามระเบียบการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 ด้านรายรับ : รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงตนว่ามีหน้าที่รับเงินรายได้แล้ว
ยักยอกเงินไปใช้ส่วนตน ออกไปรับเงินนอกสถานที่แล้วยักยอกเงินไปใช้  ใช้ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินปลอมในการรับเงิน โดยพิมพ์ปลอมขึ้นเองทั้งฉบับ ใช้ใบเสร็จจริงของ
ปีงบประมาณเก่าที่เก็บไว้ไม่ส่งคืน ใช้ใบเสร็จที่จัดซื้อจริงแต่ยักยอกบางส่วนไว้ไม่
ลงทะเบียนคุมทั้งหมด แก้ไขจ านวนเงินในใบเสร็จรับเงินให้มีจ านวนเงินต่ ากว่าจ านวน  

 

 ด้านรายจ่าย : จัดท าค าขอเบิกเงิน หลักฐานการเบิกจ่าย และเช็ค โดยไม่มีหนี้ที่ต้องจ่าย
จริง ลงนามสั่งจ่ายเช็คเกินกว่าจ านวนที่ต้องจ่ายจริง     แก้ไขปลอมแปลงลายมือช่ือผู้สั่ง
จ่าย จัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเท็จ เช่นหลักฐานการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวโดยมิได้                    
มีการจ้างจริง หรือหลักฐานการจัดฝึกอบรมโดยไม่มีการฝึกอบรมจริงเบิกจ่ายเงินแล้ว                     
ไม่น าเงินไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามันทุจริตในระบบ GFMIS เช่น                       
สร้างหลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (PO) เป็นเท็จหรือท ารายงานถูกต้องครบถ้วน  
แต่ไม่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ กลับโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง  แล้วน าเงินที่เบิกรายการใหม่
หมุนเวียนชดใช้รายการเดิมที่ทุจริต  

 

 ด้านการเก็บรักษาเงิน : ไม่จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ลงนามในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ไม่ได้ตรวจสอบตัวเงินกับ
หลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกันหรือไม่น าเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย 

 

 

 กฎหมาย  ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  
 ส าเนารายงานความเห็นของ สตง. หรือเหตุที่ท าให้ทราบว่ามีการไมป่ฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบ (ถ้ามี)  

 ความเห็นหรือผลการด าเนินของ ปปช. ปปง. และผลการด าเนินคดอีาญา  (ถ้ามี) 
 จ านวนเงินท่ีถือว่าท าให้ทางราชการไดร้ับความเสยีหาย 
 บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้อง  
 ข้อมูลรายละเอียดอื่น  

 



รายการในส านวน กรณีทุจริตทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี  ประกอบด้วย 
 

 
 

 วัน เวลาที่เกิดการทุจริต  
 ช่ือ ต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของผู้กระท าทุจรติในการปฏิบัติราชการโดยปกติ 
 การกระท าและพฤติการณ์ในทางกระท าทุจรติ 
 ช่ือ ต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผูบ้ังคับบัญชาตามสายงาน 
 รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีนั้น ๆ หรือท่ีไดร้ับมอบหมายมี

อย่างไร  
 หลักและวิธีปฏิบัตโิดยปกติของงานหรือกิจการนั้นเป็นอย่างไร 
 หลักฐานและเอกสารที่ผู้ทุจริตได้กระท าหรือละเว้นไม่กระท า 
 รายการและจ านวนเงินท่ีทุจริตหรอืขาดหายไป 
 เอกสารแจ้งความร้องทุกข์ ส าเนาส านวนการสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ พนักงานอัยการ 

และความเห็น (ถ้ามี) ตลอดจนการฟ้องคดี 
 กรณีมีการระบุว่า ลายมือช่ือปลอม ได้มีการส่งหลักฐานให้ผู้ช านาญของกองพิสูจน์หลักฐาน

ตรวจสอบหรือไม่ ถ้ามีขอรายงานผลการพิสูจนด์ังกล่าว 
 การเรยีกร้องหรือฟ้องคดีกับธนาคารผู้จ่ายเงิน (ถ้ามี) 
 ในกรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเช็ค ขอส าเนาเช็ค ส าเนาใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการสั่งจ่าย 

ผู้มีอ านาจสั่งจ่าย หลักฐานการไดร้ับช าระหนี้ อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 พฤติการณ์และกรณีแวดล้อมอ่ืน เช่น ผู้ทุจริตชอบเล่นการพนัน ฯลฯ 
 ส าเนารายงานความเห็นของ สตง. หรือเหตุที่ท าให้ทราบว่ามีการทุจริต (ถ้ามี) 
 ความเห็นและผลการด าเนินการของ ปปช. ปปง. และผลการด าเนินคดีอาญา 
 กรณีมีการกระท าทุจริตเกิดขึ้นหลายกรณี ให้แยกการสอบสวนเป็นรายกรณี  
 บันทึกปากค าผู้เกี่ยวข้อง  
 ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ  

 

 เกรินน า  : มูลกรณี (สตง./หน่วยงาน ตรวจพบ)  ค่าเสียหาย (โดยตรง/คงเหลือ)  แบ่งความ
เสียหายออกเป็นหลายกรณี 

 วินิจฉัย : ช่ือ/สกุล ต าแหน่ง หน้าที่ (ค าสั่ง/มอบหมาย)  พฤติการณ์กระท าผิด (ข้อเท็จจริง/
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง)  จงใจ/ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง/ประมาทเลินเล่อ  สัดส่วนความ
รับผิด (ว.66/แนวค าวินิจฉัย กก.แพ่ง)  จ านวนค่าสินไหมทดแทน ตามนัยมาตรา 10 ประกอบ
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 สรุปท้าย  : การคืนเงินให้เจ้าหน้าที่เมื่อได้รับชดใช้จากผู้ทุจริต (อนึ่งฯ)  เรียกมาให้ถ้อยค าก่อน
ออกค าสั่ง  ตั้งข้อสังเกต เช่น ให้ใช้สิทธิเรียกร้องธนาคาร/คู่สัญญา 

 



แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ 
ประเภทการไม่ปฏิบัตติามระเบียบอื่นๆ 

ประเด็นส าคัญท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาที่เกิดเหตุ  ช่ือ ต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บังคับบัญชาตาม
สายงาน  การกระท า และพฤติการณ์ในการกระท าของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งผู้บังคับบัญชาว่าตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและหรือ
ทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร  กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และค าสั่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่นั้นๆ 
หรืองานที่ได้รับมอบหมายมีอย่างไร  หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เอกสารแจ้งความร้องทุกข์ ส าเนา
ส านวนการสอบสวนของเจา้หน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการ และความเห็น (ถ้ามี) ค าฟ้องและค าพิพากษาของศาล  
บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้อง และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ 

 กรณีความเสียหายเกิดจากไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด :   
ค าสั่งปรับนายประกัน / ค าพิพากษาที่ให้ลูกหนี้ชดใช้เงิน ค าสั่งก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบังคับคดี และอ านาจ

หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี  แผนผังสายการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่  ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษา หลักฐาน
ของกรมบังคับคดีว่าหากหน่วยงานยื่นค าขอรับช าระหนี้ทัน จะได้รับส่วนแ บ่งเท่าใด  ค าสั่ งปลดหรือยกเลิก                  
การล้มละลายในราชกิจจานุเบกษา และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

 กรณีความเสียหายเกิดจากไม่ยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด :  สัญญาชดใช้ทุน สัญญารับสภาพ
หนี้ สัญญาจ้างต่าง ๆ  หนังสือบอกเลิกสัญญา หนังสือแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้ค่าเสียหาย หนังสือให้ออกจากราชการ  อ านาจ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี  แผนผังสายการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีค าสัง่ศาลว่าไม่รบัฟ้อง หรือความเห็นส านักงานอัยการสูงสุดว่า
ไม่สามารถด าเนินคดีได้เพราะคดีขาดอายุความแล้ว และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 กรณีหน่วยงานชดใช้เงินตามค าพิพากษาให้บุคคลภายนอกเพราะออกโฉนดที่ดิน
ไม่ชอบ :  ค าพิพากษาให้หน่วยงานชดใช้เงินให้บุคคลภายนอกค าพิพากษาอื่น ๆ เช่น 
บุคคลภายนอกฟ้องเจ้าของที่ดินเดิม โฉนด ค าขอรังวัด รายงานการรังวัด รูปแผนที่ สัญญาซื้อ
ขายที่ดิน สัญญาจ านองที่ดิน ค าสั่งเพิกถอนนิติกรรมและเพิกถอนโฉนดที่ดิน ใบเสร็จรับเงิน
การจ่ายเงินตามค าพิพากษา เพื่อดูว่าอายุความไล่เบี้ย 1 ปี เริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่   ค าสั่ง
ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบังคับคดี และอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ แผนผังสายการบังคับ
บัญชาของเจ้าหน้าท่ี ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภาพถ่ายที่ดิน หรือต าแหน่งที่ดิน (อาจ
ค้นหาจาก Google Map ดูเบื้องต้น)  
 



แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ 
ประเภทอุบัติเหตุ เพลิงไหม โจรกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อุบัติเหต ุ

๑. ข้อเท็จจริงทั่วไป : วันเวลาเกิดเหตุ  ช่ือ ยี่ห้อ และเลขทะเบียนรถ  ช่ือผู้ขับ และ
ฐานะต าแหน่ง . ช่ือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมดูแลรถ ตลอดจนอ านาจ
หน้าที่ รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหาย (ก่อนและหลังหักค่าเสื่อมราคา)                        
มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่  

๒.  ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ :  ตรวจวัตถุพยาน เช่น คันชัก คันส่ง  ครื่องยนต์ 
ฯลฯ  ร่องรอยล้อและเบรก ขอภาพถ่ายสีประกอบด้วย (ถ้ามี)  อัตราวิ่งของรถขณะเกิดเหตุและ
ก่อนหน้านั้น ตลอดจนพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น  สภาพของทางหรือพื้นถนน สาเหตุภายนอกที่เข้า
มาเกี่ยวข้อง เช่น คนวิ่งตัดหน้า สัตว์วิ่งตัดหน้า ฯลฯ  ระยะห่างระหว่างรถคันหน้าและรถคันหลัง 
(ในกรณีเกิดเหตุรถชนท้ายกัน) และพฤติการณ์อื่น ๆ   

๓.  สภาพของรถก่อนใช้ :  มีการตรวจสภาพก่อนน าออกใช้หรือไม่   สภาพของรถก่อนเกิด
เหตุเป็นอย่างไร เช่น เบรก ยาง และประวัติการบ ารุงรักษาฯ 

๔.  สภาพความเสียหายของรถหลงัเกิดอุบัตเิหต ุ: ตรวจสอบสภาพความเสยีหายของ
รถเปรียบเทียบกับอัตราวิ่งของรถ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ขอภาพถ่ายประกอบ   (ถ้ามี)  
กรณีมีรถคู่กรณีต้องตรวจสอบสภาพความเสียหายของทั้งสองฝ่าย 

๕.  สภาพพื้นถนนและทางเป็นอย่างไร เช่น สภาพความกว้างของถนนและไหล่ถนน 
และใช้วิ่งรถได้กี่ช่องทาง  ขอภาพถ่ายสีประกอบ (ถ้ามี) 

๖.   เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่ ถ้าไม่มีการ
แจ้งความขอทราบว่าเพราะเหตุใดจึงไม่แจ้งความ 
 

7.   ถ้ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีการร้องทุกข์และสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนหรือไม่ พร้อมความเห็นของพนักงานอัยการ (ถ้ามี) 

8.   ระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้รถ มีอย่างไร 
9.    น ารถไปใช้ในราชการหรือไม่  ถ้าไปใช้ในราชการ ขอหลักฐาน

แสดงการขอใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
10.  ผู้ขับข่ีมีใบอนุญาตขับข่ีหรือไม่ หรือได้ขับรถมาแล้วนานเท่าใด 
11.  สภาพแห่งจิตใจหรือสภาพแห่งร่างกายของผู้ขับเป็นอย่างไร  
12.  รายงานผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับข่ี 
13.  บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เสียหายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทาง

ราชการหรือไม่ ผลคดีเป็นอย่างไร 
14.  บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับ

ผิด หรืออาจจะต้องรับผิด 
15.  ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ 
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 คนร้ายโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย 
 

๑. ข้อเท็จจริงทั่วไป : วันเวลาที่เกิดเหตุ  เป็นทรัพย์ชนิดใด ตั้งหรือ
เก็บรักษา ณ ที่ใด  บริเวณที่ตั้งทรัพย์ หรือสถานที่เก็บรักษาทรัพย์นั้นมี
ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้ถูกลักไปอยู่ด้วยหรือไม่ ถ้ามีอะไรบ้าง (แยกเป็นรายการ)  
รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่หายทั้งก่อน  และหลังค านวณค่าเสื่อมราคา 

๒. อาคารและสถานที่เก็บทรัพย์ : ลักษณะของอาคาร ทางเข้า ทางออก ร่องรอยที่
คนร้ายเข้าและออก มีรั้วรอบขอบชิดหรือไม่ อย่างไร แผนผังบริเวณอาคาร หรือสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ที่สูญหาย พฤติการณ์ที่
คนร้ายเข้าไปในอาคารและท าการลักทรัพย์อย่างไร (ถ้าไม่มีหลักฐานแน่นอนก็ควรสันนิษฐาน) สถานที่เก็บทรัพย์ เป็นอะไร มีของ
อื่นที่ไม่หายเก็บรวมอยู่ในท่ีเก็บทรัพย์นั้นหรือไม่  กุญแจอาคาร กุญแจสถานที่เก็บทรัพย์เก็บรักษาไว้ที่ใด ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ
หรือเก็บรักษา และสูญหายหรือเสียหายไปในขณะเกิดเหตุหรือไม่  

๓. ระเบียบ ค าสั่งและมาตรการในการป้องกันรักษาทรัพย์ : ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่เกี่ยวกับการป้องกันดูแล
รักษาทรัพย์  ก าหนดไว้อย่างไร  มีการจัดเวรยามหรือไม่ ถ้ามี จัดไว้อย่างไร  ใครมีหน้าที่อยู่เวรยามและตรวจเวรในระหว่าง
ทรัพย์สินหาย หรือสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีหน้าที่เวรยามในระหว่างทรัพย์สินหาย ให้ระบุช่ือ ต าแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของ
เวรยามเหล่านั้น เจ้าหน้าท่ีเวรยาม และผู้ตรวจเวร ได้ปฏิบัติอย่างไร หรือละเลยต่อ  หน้าที่อย่างไร นอกจากเวรยามแล้ว ยังมี
มาตรการอื่นที่ใช้ส าหรับป้องกันอันตรายของทรัพย์สินด้วยหรือไม่ บันทึกการตรวจเวรยามในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ  

๔. บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้องและโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิด หรืออาจจะต้องรับผิด 
๕. ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ 

 

อาคารสถานท่ีถูกเพลิงไหม้ 
๑. ข้อเท็จจริงทั่วไป : วัน เวลาที่เกิดเพลิงไหม้  ตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ 

และลักษณะของอาคาร  มูลค่าและรายการทรัพย์สินที่ถูกเพลิงไหม้  
๒. การตรวจสอบสาเหตุ : วัตถุพยานและร่องรอยที่เหลือจากเพลิงไหม้ 

(ถ้าเป็นเพลิงไหม้จากที่อ่ืนท่ีเห็นชัดแจ้งแล้ว ลุกลามมาอาจจะไม่ต้องสอบปัญหานี้
ก็ได้) ประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ เพลิงไหม้ก่อนจะมีลักษณะรุนแรง (ถ้ามี) ที่
จะชี้แจงว่าต้นเพลิงอยู่ต าแหน่งใด 

๓. มาตรการในการป้องกันเพลิง : มีการจัดเจ้าหน้าที่เวรรักษาการ
และดูแลสถานท่ีหรือไม่ อย่างไร ระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่
รักษาการดังกล่าว ใครเป็นผู้วางระเบียบหรือออกค าสั่ง  ได้มีการปฏิบัติหน้าที่
เวรรักษาการอย่างไร หรือไม่  ในระหว่างเวลาเกิดเพลิงไหม้  

๔. บุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าท างานหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ า 
หรืออยู่อาศัยในอาคารหลังนั้น  

๕. การร้องทุกข์ และการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ตลอดจนความเห็นของพนักงานอัยการ  

๖. ข้อสันนิษฐาน หรือข้อพิสูจน์สาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้  เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ลอบวางเพลิง เหตุนอกเหนือการควบคุม ฯลฯ    
๗. บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิด หรืออาจจะต้องรับผิด 
๘. ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ 



ตัวอย่าง 

หนังสือขอขยายระยะเวลาการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โทร 0 2561 4292
ที่ ทส 1609.3/     วันที่...........เดือน...........................พ.ศ...... 
เร่ือง ขอขยายระยะเวลาการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   

เรียน  อธิบดีกรมป่าไม้ 

ตามท่ีกรมป่าไม้ได้มีคำสั่ง ที่.........../...........วันที่........เดือน....................................พ.ศ........... 
เรื่อง...........................................................................โดยให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลต่อกรมป่าไม้ ภายใน ๖๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ประธานคณะกรรมการทราบคำสั่ง นั้น 

ขอเรียนว่า ประธานคณะกรรมการได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่......เดือน..................
พ.ศ......แต่เนื่องจาก..............(ใส่หรือระบุเหตุผลความจำเป็น เนื่องจากสาเหตุใด)............. จึงไม่
สามารถดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีใ่ห้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด ดังนั ้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จึงขอขยาย
ระยะเวลาการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ออกไปอีก.....(ไม่เกิน ๓๐ วัน)....วัน 
นับตั้งแต่วันครบกำหนดเดิม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัต ิ

 

ลงชื่อ ..................................... 
            (.....................................) 
             ประธานคณะกรรมการ 

 

 



รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการสอบ...ตามคำส่ังกรมป่าไม้ ที่.../... ลงวันที่...เดือน...พ.ศ...  

ครั้งที่......./................ 
เมื่อวันที่................................................... 

ณ ..................................................... 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
  1. นาย.............................................. ตำแหน่ง..................................... .  ประธานกรรมการ 
  2. นาย.............................................. ตำแหน่ง.................. ....................  กรรมการ 
  3. นาย.............................................. ตำแหน่ง......................................   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นาย..............................................   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นาย..............................................  
  2. นาย..............................................  

3. นาย..............................................  
 

เริ่มประชุมเวลา……………. น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................... 
        ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                 เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่............../...........เมื่อวันที่.................................................
ให้ที่ประชุมรับรอง 
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม         

วาระท่ี 3.     เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ 
          3.1................................................................................................................................. ..................... 
               ................................................................................................................................................................................ 
         มติ  ที่ประชุม.............           

วาระท่ี 4.     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
          4.1................................................................. .............................................................. ....................... 
               ................................................................................................................................................................................. 
         มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

    /วาระท่ี 5. ... 
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วาระท่ี 5.    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
             5.1......................................................................................... .............................................................. 
             ................................................................................................................................................................................. 
          มติ  ที่ประชุม………. 
        

เลิกประชุมเวลา…………………. น. 
             (...........................................) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
        (...........................................) 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

การรายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ 
การดำเนินการสอบข้อเท็จจรงิความรับผิดทางละเมิด 

 

จัดทำโดย  ฝ่ายสืบสวนสอบสวน กลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ 
ผู้จัดทำ  นายวิชิต กัณหา หัวหน้าฝ่ายสืบสวนสอบสวน 
  นางสาวมณีรัตน์ แสงสุวรรณนุกูล นิติกรชำนาญการ 
  นางสาวพลอยชมพู นิลพฤกษ ์ นิติกรปฏิบัติการ 
  นายสมรักษ์ โพธิคม นิติกรปฏิบัติการ 
  ว่าที่ร้อยตรีนิติสิทธิ์ กลั่นน้ำทิพย์ นิติกร 
  นายศุกรันทร ์ ฮาม ิ นิติกร 
  นางณฐันพิน เอ่ียมเหมือน เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  นางสาววิริยา ศุภศร เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  นายไตรรงค ์ ชมเปราะ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 
     
ที่ปรึกษา  นายวิจารณ์ เสนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ 

 
 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ฝ่ายสืบสวนสอบสวน  

กลุ่มนิติการ 
กรมป่าไม้ 

โทร. 0 2561 4292 – 3 ตอ่ 5669 


