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ย่อค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง 

 

เรื่องเสร็จที่ ๘๑ /๒๕๕๔ 

 
ส านวนเลขที่   ๓๑/๗๔/๒๕๕๔ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
ประเภทส านวน  อุบัติเหตุ 
เรื่อง   รถยนต์ของทางราชการประสบอุบัติเหตุชนกับรถยนต์ของบุคคลภายนอก 
   สรุปข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๑.๔๐ น. นาย ก.
นักวิชาการ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ขับรถยนต์กระบะสองตอนยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 
ศร ๑๑๑๑ ซึ่งเป็นรถยนต์ของทางราชการ และมีนาย ร.  พนักงานราชการโดยสารมาด้วย เนื่องจากไม่มี
พนักงานขับรถยนต์ประจ ารถและเป็นราชการเร่งด่วน นายก. จึงต้องขับรถยนต์ด้วยตนเอง โดยได้ขับรถยนต์มา
ตามเส้นทางถนนมิตรภาพจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีด้วยความเร็วปกติ เมื่อมาถึงบริเวณ
ใกล้กับโรงเรียน ยางล้อหน้าด้านขวาเกิดระเบิดขึ้นท าให้รถเสียหลักตกลงร่องกลางถนน และข้ามไปพลิกคว่ าอยู่
บนถนนฝั่งตรงข้ามในลักษณะขวางถนน เป็นเหตุให้รถยนต์ยี่ห้อ  อีซูซุ หมายเลขทะเบียน กต ๒๒๒๒                       
และรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฌง ๓๓๓๓ ซึ่งแล่นมาตามถนนฝั่งตรงข้ามเกิดอุบัติเหตุ                     
ได้รับความเสียหาย มีผู้บาดเจ็บ ๘ คน รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินจ านวน 
๓๒๐,๐๐๐ บาท  
ความเห็นของพนักงานสอบสวน  นาย ก. ขับรถด้วยความประมาท เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  เห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ขับขี่ไม่ได้จงใจหรือ
ประมาท อันเป็นเหตุให้ทางราชการมีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด 
ค าวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง  เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด 
ประเด็นที่พิจารณา  มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่ จ านวนเท่าใด 
กฎหมายที่พิจารณา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง  ตามส านวนการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นาย ก. นักวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการต่างจังหวัด ส านักจัดการ โดยนาย ก. เป็นผู้ขับรถยนต์กระบะของ
ทางราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ๑๑๑๑ เมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๔๐ น. ของวันดังกล่าว ขณะที่   
นาย ก. ขับรถยนต์คันดังกล่าวเดินทางกลับ เมื่อมาถึงบริเวณใกล้กับโรงเรียน ยางล้อหน้าด้านขวาเกิดระเบิดขึ้น
ท าให้รถยนต์ของทางราชการหลักและประสบอุบัติเหตุชนกับรถยนต์ของบุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กต 
๒๒๒๒ และ ฌง ๓๓๓๓ ซึ่งแล่นมาตามถนนฝั่งตรงข้ามได้รับความเสียหาย เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกฟ้องเรียก
ค่าสนิไหมทดแทนจากทางราชการเป็นเงินจ านวน ๑,๔๓๐,๔๑๓ บาท และรถยนต์ของทางราชการได้รับความ
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เสียหายเป็นเงินจ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ท าให้ทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 
๑,๗๕๐,๔๑๓ บาท  
  โดยพิจารณาการกระท าและความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ว่า นาย ก. นักวิชาการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ โดยที่มิได้มีต าแหน่งหน้าที่
โดยตรง เมื่อข้อเท็จจริงตามส านวนปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ รถยนต์ของทางราชการ หมายเลข
ทะเบียน ศร ๑๑๑๑ ได้รับการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงตามมาตรฐานในการใช้รถยนต์ ปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยน  

๒ 
 
ยางใหม่ทั้งสี่ล้อ และหลังเกิดเหตุดังกล่าวบริษัทผู้ผลิตได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ยางเส้นที่ระเบิดแล้ว สรุป           
ได้ว่า การระเบิดของยางน่าจะเกิดจากยางเส้นนี้วิ่งเฉี่ยวชนวัตถุบางอย่างและท าให้บริเวณแก้มยาง                     
ด้านนอกแตก ฉีกขาดเสียหาย ส่งผลให้แรงดันลมยางรั่วออกอย่างทันทีทันใด จนเป็นเหตุให้รถเสียหลักตกลง
ข้างทาง ขณะเดียวกันโครงสร้างบริเวณผ้าใบยาง บริเวณแก้มยางด้านในถูกบดโดยขอบกระทะล้อและ                 
แตกเสียหายตามไปด้วย จึงเชื่อได้ว่ารถยนต์ดังกล่าวอยู่สภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน การที่รถยนต์ของ                   
ทางราชการเกิดเหตุยางล้อหน้าด้านขวาระเบิดจนเป็นเหตุให้รถยนต์คันดังกล่าวเสียหลักตกลงร่องกลางถนน 
และข้ามไปพลิกคว่ าอยู่บนไหล่ทางด้านซ้ายของถนนฝั่งตรงข้ามในลักษณะขวางถนน และชนกับรถยนต์ของ
บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กต ๒๒๒๒ และ ฌง ๓๓๓๓ ซึ่งก าลังวิ่งมาตามถนนฝั่งตรงข้ามอีกทอดหนึ่ง
ท าให้ได้รับความเสียหายและเสียหลักตกจากถนน แสดงให้เห็นได้ว่านาย ก. ขับรถยนต์ด้ว ยความเร็วเกินกว่า           
ที่กฎหมายก าหนด ประกอบกับพนักงานสอบสวนเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน ศร ๑๑๑๑ ที่ขับขี่มาในช่องจราจรด้านทิศตะวันตกแล้วเกิดยางล้อหน้าด้านขวาระเบิด                    
แล้วข้ามช่องกลางถนนมาชนกับรถยนต์เก๋งท่ีก าลังวิ่งอยู่ในช่องการจราจรด้านทิศตะวันออก พฤติการณ์ถือได้ว่า
นาย ก. กระท าการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย แต่เมื่อ
ค านึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรม เนื่องจาก นาย ก. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที ่
ขับรถโดยมิได้มีต าแหน่งหน้าที่โดยตรง จึงให้นาย ก. รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหาย
ดังนี้  
  ค่าเสียหายที่ทางราชการได้ชดใช้ให้กับบุคคลภายนอกเป็นเงินจ านวน ๑,๔๓๐,๔๑๓ บาท              
คิดเป็นเงินจ านวน ๑,๐๗๒,๘๐๙.๗๕ บาท ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
  และค่าเสียหายของรถยนต์ของทางราชการจ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจ านวน 
๒๔๐,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๑,๓๑๒,๘๐๙.๗๕ บาท 
 

 เนื่องจากนาย ก. ได้เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและ
ได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการไปเป็นเงินจ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงให้น าเงินจ านวน 
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๓๒๐,๐๐๐ บาท มาหักลบกับเงินจ านวน ๑,๓๑๒,๘๐๙.๗๕ บาท ที่นาย ก. จะต้องชดใช้ให้แก่ทางราชการ                   
นาย ก. จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๙๙๒,๘๐๙.๗๕ บาท 

 
 
ผู้ย่อ นายยุทธพงศ ์  กมลเชษฐ์  นิติกร 
ผู้ตรวจ ๑. นางสาวเกษณี        ตรีรัตนถวัลย์  หัวหน้าฝ่าย 

๒. นางสาวสุวรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ตพ. ๑ 
 
 

 
 
 

 


