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ย่อค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง 

 

เรื่องเสร็จที่ ๘๔ /๒๕๕๔ 

 

ส านวนเลขที่   ๓๖/๙๔/๒๕๕๔ (วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔) 
ประเภทส านวน  อุบัติเหตุ 
เรื่อง   รถยนต์ของทางราชการประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถยนต์ของบุคคลภายนอก 
  สรุปข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ นาย ธ. ต าแหน่งเจ้าพนักงาน ได้ขับรถยนต์ 
ยี่ห้อมิตซูบิชิ ๔ ประตู สีด า หมายเลขทะเบียน กข ๑๑๑๑ ของส านักงาน ประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถยนต์                    
ยี่ห้อเบนซ์ ทะเบียนป้ายแดง หมายเลขทะเบียน ข ๒๒๒๒ ท าให้รถเบนซ์ไถลลื่นไปชนท้ายรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ 
หมายเลขทะเบียน บจ ๓๓๓๓ ซึ่ งจอดอยู่ ด้ านหน้ า  เป็น เหตุ ให้ทรัพย์ สินของทางราชการและ                              
ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น  ๑,๓๓๕,๐๙๘ บาท 
ความเห็นของพนักงานสอบสวน  ร้อยต ารวจเอก ว. พิจารณาแล้วเห็นว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เป็นความ
ประมาทของนาย ธ. จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า “ขับรถโดยประมาท  เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บและ
ทรัพย์สินเสียหาย” ซึ่งนาย ธ. ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและยินยอมให้พนักงานสอบสวนท าการ
เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน ๔๐๐ บาท  
ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  เห็นว่า ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่  
ทางราชการ 
ค าวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง  เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด 
ประเด็นที่พิจารณา  มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่ จ านวนเท่าใด
กฎหมายที่พิจารณา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ตามส านวนการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
นาย ธ. ต าแหน่งเจ้าพนักงาน ได้ขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ๔ ประตู สีด า หมายเลข
ทะเบียน กข ๑๑๑๑ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานและน าคณะของทางราชการไปทัศนศึกษา
ดูงานในพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓ ต่อมาในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ นาย ธ.                        
ได้ขับรถยนต์ออกจากส านักงาน มีนาย จ. ต าแหน่งนักวิชาการปฏิบัติการ ผู้ร่วมประสานงานคณะดูงานร่วม
เดินทางมาด้วย มุ่งหน้าไปยังต่างจังหวัด เพ่ือรอรับคณะดูงาน โดยใช้ความเร็วประมาณ ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ เวลาประมาณ ๐๙.๔๐ น. ได้มีรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ สีบรอนซ์เงิน ไม่ทราบ
หมายเลขทะเบียน ขับมาด้วยความเร็วสูง ในช่องทางที่ ๒ ซึ่งวิ่งอยู่ทางด้านซ้ายของรถยนต์ราชการได้เปลี่ยน
ช่องทางเดินรถอย่างกะทันหันในระยะกระชั้นชิดเพ่ือแซงขึ้นหน้าเข้ามาในช่องเดินรถที่ ๓ ท าให้นาย ธ. ต้องหัก
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หลบไปในช่องทางที่ ๔ แต่เนื่องจากในช่องทางที่ ๔ เป็นทางแยกเลี้ยวขวา ซึ่งมีรถจอดรอสัญญาณไฟจราจร 
รถยนต์ของทางราชการจึงได้ชนท้ายรถยนต์ ยี่ห้อเบนซ์ ทะเบียนป้ายแดง หมายเลขทะเบียน ข ๒๒๒๒         
ที่จอดติดไฟแดง และรถยนต์ ยี่ห้อเบนซ์ ทะเบียนป้ายแดง ได้ไถลไปชนท้ายรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลข
ทะเบียน บจ ๓๓๓๓ อีกคันหนึ่ง และรถกระบะคันดังกล่าวได้ขับหนีไปอย่างรวดเร็ว ท าให้บุคคลภายนอกที่
โดยสารมากับรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ ทะเบียนป้ายแดง และนาย ธ. ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย รถยนต์ของทางราชการ
ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน ๙๔,๕๙๘ บาท รถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๓๓๓ ได้รับ              
ความเสียหายคิดเป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท ในส่วนความเสียหายของรถยนต์ ยี่ห้อเบนซ์ ทะเบียนป้ายแดง 
หมายเลขทะเบียน ข ๒๒๒๒ ส านักงานกฎหมายเอกชน ได้รับมอบอ านาจจากบริษัทประกันภัยจ ากัด เรียกร้อง
ค่าเสียหายเป็นจ านวน ๑,๒๓๕,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายในส่วนนี้จึงยังไม่เป็นที่ยุติ จากผลสรุปการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจ ปรากฏถ้อยค าพยานบุคคล คือ นาย ย. อาชีพค้าขายหน้าตลาด ซึ่งเป็น
ผู้เห็นเหตุการณ์ และนาย จ. ผู้อยู่ในเหตุการณ์ ให้การสอดคล้องต้องกันว่ามีรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้         
สีบรอนซ์เงิน ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน วิ่งด้วยความเร็วสูง ได้เปลี่ยนช่องทางวิ่งอย่างกะทันหันและกระชั้นชิด
ปาดหน้ารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข ๑๑๑๑ ท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น พฤติการณ์จึงเป็นความประมาท
ของบุคคลภายนอก กรณียังถือไม่ได้ว่านาย ธ. กระท าการด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง               
แต่อย่างใด จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
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ผู้ตรวจ ๑. นายเฉลิมชัย           เบญจกาญจน์  หัวหน้าฝ่าย 

๒. นางสาวสุวรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ตพ. ๑ 
 
 

 
 
 

 


