
เร่ืองเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๔๗ 

 
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง  การสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ : กรณีอาวุธปน และ 
เครื่องกระสุนปนของหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเองเกิดความเสียหาย

     
 

สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือ ที่ นร ๐๑๐๕/๑๓๐๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) ไดจัดซื้ออาวุธปนลูกซองตามโครงการอาสาพัฒนาและปองกันตนเองแหงชาติ 
และใหกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยยืมใชในราชการโดยแจกจายใหกับชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน โครงการอาสาพัฒนาและปองกันตนเองแหงชาติ (อพป.) เพ่ือใชปฏิบัติหนาที่
ในการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวา ขอปฏิบัติวา
ดวยการเบิกจาย การเก็บรักษา และการจําหนายอาวุธปน และเครื่องกระสุนปนที่ใชสําหรับ
หมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔ ของกระทรวงมหาดไทย ในหมวดที่ ๕  เร่ือง 
การจําหนาย ซึ่งกําหนดขั้นตอนในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนขอเท็จจริง
เก่ียวกับอาวุธปนที่ชํารุดหรือสูญหาย การจําหนายอาวุธปนที่ชํารุดหรือสูญหาย นั้น ขัดหรือแยงกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนผลใหไมสามารถดําเนินการจําหนายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน
ตามขอปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยฯ ในหมวดที่ ๕ ดังกลาวได และเมื่อเกิดเหตุการณอาวุธปน
ลูกซองชํารุดหรือสูญหาย จะตองดําเนินการตามขอปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยหรือระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ  

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจึงประสงคจะหารือวา กํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรตําบล เจาหนาที่ตําบลและหมูบาน แพทยประจําตําบล และ
ราษฎรซึ่งไดรับแจกจายอาวุธปนมีฐานะเปนเจาหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม เมื่อมี
ความเสียหายเกิดขึ้นกับอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนของหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 
จะตองดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือขอ
ปฏิบัติวาดวยการเบิกจาย การเก็บรักษา และการจําหนายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่ใช
สําหรับหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔ ของกระทรวงมหาดไทย และขอ
ปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยดังกลาวจะขัดหรือแยงกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ หรือไม 

 

                                                                 
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๕/           ลงวันที่       สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาขอหารือของสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยไดรับฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน)และผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) แลว เห็นวา มาตรา 
๔๑ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดบัญญัติให 
“เจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปน
การแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด และขอ ๔๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ไดบัญญัติ
ให “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่นซึ่งไดรับ
แตงตั้งหรือถูกส่ังใหปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนการกําหนดที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ จึงตองพิจารณาวาบุคคลตางๆ ตามที่หารือ
มาเปนเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ หรือไม 

เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของกํานัน๓ ผูใหญบาน๔ ผูชวยผูใหญบาน๕ สารวัตร
ตําบล๖เจาหนาที่ตําบลและหมูบาน และแพทยประจําตําบล๗ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

                                                                 
๑ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
  “เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวา

จะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒ ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
  “เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวา

จะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด บรรดาซึ่งไดรับแตงตั้งหรือถูกสั่งใหปฏิบัติงานใหแก
หนวยงานของรัฐ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๓มาตรา ๓๔  บรรดาการที่จะตรวจตรารักษาความปกติเรียบรอยในตําบล คือ การที่จะวา

กลาวราษฎรในตําบลนั้น ใหประพฤติตามพระราชกําหนดกฎหมายก็ดี หรือการท่ีจะปองกันภยันตรายและรักษา
ความสุขสําราญของราษฎรในตําบลนั้นก็ดี หรือการท่ีจะรับกิจสุขทุกขของราษฎรในตําบลนั้นขึ้นรองเรียนตอผูวา
ราชการเมือง กรมการอําเภอ และจะรับขอราชการมาประกาศแกราษฎรในตําบลนั้นก็ดี หรือท่ีจะจัดการตามพระ
ราชกําหนด กฎหมาย เชนการตรวจและนําเก็บภาษีอากรในตําบลนั้นก็ดี การทั้งนี้อยูในหนาท่ีของกํานันผูเปน
นายตําบล ผูใหญบานทั้งปวงในตําบลนั้น และแพทยประจําตําบลจะตองชวยกันเอาเปนธุระจัดการใหเรียบรอย
ไดตามสมควรแกหนาท่ี 

๔มาตรา ๒๗  ผูใหญบานเปนหัวหนาของราษฎรในหมูบานของตนตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ มีหนาท่ีและอํานาจในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของราษฎรดังจะกลาวตอไปนี้ 
คือ 

  ขอ ๑  ท่ีจะรักษาความสงบและความสุขสําราญ ชวยปองกันความทุกขภัยของลูกบานตาม
สมควรและที่สามารถจะทําได การที่กลาวนี้ ถาสมควรจะตองปรึกษาหารือและชวยกันกับเพ่ือนผูใหญบานก็ดี 
กับกํานันนายตําบลก็ดี ก็เปนหนาท่ีของผูใหญบานที่จะตองปฏิบัติใหสมควรแกการที่จะรักษาประโยชนและ
ความสุขของลูกบานซึ่งไดมอบไวใหเปนธุระในพระราชบัญญัตินี ้



 ๓

ทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แลว จะเห็นวา บุคคลเหลานี้มีอํานาจหนาที่ปองกันภยันตรายและ
รักษาความสงบเรียบรอยในตําบลหรือหมูบาน แมแตแพทยประจําตําบลซึ่งนอกจากจะมีหนาที่
ดานการสาธารณสุขในตําบลนั้นแลว ยังมีหนาที่ชวยกํานันหรือผูใหญบานรักษาความสงบเรยีบรอย
ตามที่มีการมอบหมายจากกํานันหรือผูใหญบาน  

สําหรับราษฎรนั้น ขอ ๑๓ วรรคสามและวรรคสี่๘ ของขอปฏิบัติวาดวยการ
เบิกจาย การเก็บรักษา และการจําหนายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่ใชสําหรับหมูบานอาสา
พัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔ ของกระทรวงมหาดไทย กําหนดใหนายอําเภอมีอํานาจ

                                                                                                                                                                                        
ฯลฯ    ฯลฯ 

๕มาตรา ๒๘ ทวิ  ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
  (๑) ชวยเหลือผูใหญบานปฏิบัติกิจการตามอํานาจหนาท่ีของผูใหญบานเทาท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูใหญบานใหกระทํา  
ฯลฯ    ฯลฯ 

  ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
  (๑) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๖มาตรา ๔๔ ในตําบลหนึ่ง ใหมีสารวัตรสําหรับเปนผูชวยและรับใชสอยของกํานัน ๒ คน  ผู

ท่ีจะเปนสารวัตรนี้แลวแตกํานันจะขอรองใหผูใดเปน  แตตองไดรับความเห็นชอบของผูวาราชการเมืองดวยจึง
เปนได  และกํานันมีอํานาจเปลี่ยนสารวัตรได 

๗มาตรา ๔๘  แพทยประจําตําบลมีหนาท่ีดังกลาวตอไปนี้ คือ 

  ขอ ๑  ท่ีจะชวยกํานันผูใหญบานคิดอานและจัดการรักษาความสงบเรียบรอยในตําบล 
ดังกลาวไวใน 

  มาตรา ๓๖ และมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัตินี ้
ฯลฯ    ฯลฯ 

๘ขอ ๑๓  เม่ือประธานคณะกรรมการกลาง ประธานคณะกรรมการปองกันและรักษาความ
สงบเรียบรอยและเลขานุการคณะกรรมการกลาง ไดรับมอบอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่ใชสําหรับหมูบาน
อาสาพัฒนาและปองกันตนเองจากอําเภอแลว ใหจายราษฎรหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเองดังนี ้

  ก. ราษฎรหนวยกําลังคุมครองและรักษาความสงบเรียบรอยของหมูบาน 

  ข. ราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน หรือ 

  ค. ราษฎรที่คณะกรรมการกลางพิจารณาเห็นชอบ 

  หามมิใหจายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนแกผูไมมีหนาท่ีเก่ียวของกับการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยของหมูบานเปนอันขาด หากฝาฝนผูจายจะตองรับผิดในความเสียหายหรือสูญหาย
ท่ีเกิดขึ้น 

  ใหนายอําเภอออกคําสั่งใชราษฎรตามที่กลาวใน ขอ ก. ข. และ ค. หรือทําแผนรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน โดยมีรายชื่อราษฎรเปนผนวกประกอบคําสั่งหรือแผน และกําหนดรายการสั่งใชอาวุธปนและ
เครื่องกระสุนปนเพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งหรือแผนนั้นดวย 

  ใหถือวาราษฎรใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตามคําสั่งหรือแผนรักษาความปลอดภัย
หมูบานนั้นปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการ ยอมไดรับสิทธิและความคุมครองในการปฏิบัติ
หนาท่ีตามกฎหมาย 



 ๔

ออกคําส่ังใชราษฎรโดยตองปรากฏรายชื่อราษฎรประกอบคําส่ังหรือแผนรักษาความปลอดภัย
หมูบาน และกําหนดรายการสั่งใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนเพื่อปฏิบัติตามคําส่ังหรือแผนนั้น
ดวย โดยถือวาการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนนั้นเปนการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
จากทางราชการและไดรับสิทธิและความคุมครองในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย และขอ ๑๔๙ 
ยังไดกําหนดใหราษฎรตองสงมอบอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนคืนทันทีเมื่อพนจากการปฏิบัติ
หนาที่ จึงเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐมอบหมายใหราษฎรดําเนินการปองกันตนเองและรักษา
ความสงบเรียบรอย  

โดยสรุป แมบุคคลประเภทตางๆ ดังกลาวขางตนจะไมไดเปนขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ แตก็เปนผูมีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสงบ
เรียบรอยตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ จึงถือไดวา เปนผูปฏิบัติงานประเภทอื่น
ใหแกหนวยงานของรัฐและอยูในความหมายของคําวา “เจาหนาที่” ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ เมื่อเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ จึงตองดําเนินการตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ  

สําหรับประเด็นที่วาขอปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยขัดหรือแยงกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ หรือไมนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นวา ขอปฏิบัติของ
กระทรวงมหาดไทย เปนระเบียบปฏิบัติของฝายบริหารมีสาระสําคัญเปนการกําหนดการเบิกจาย
อาวุธปนและเครื่องกระสุนปน การเก็บรักษาและรับผิดชอบ การทําความสะอาดอาวุธปน การทํา
บัญชีคุม รวมทั้งข้ันตอนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อจําหนายอาวุธปนที่ชํารุดหรือสูญหาย 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย  ดังนั้น ถาเปนการจําหนายอาวุธปนที่ชํารุด
หรือสูญหายก็ตองดําเนินการใหเปนไปตามหมวดที่ ๕ ของขอปฏิบัติของกระทวงมหาดไทย
ดังกลาว แตถาเปนการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ก็ตองเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงถือวาขอปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยไมขัดหรือแยงกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ 
 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

                                                                 
๙ ขอ ๑๔  ใหผูไดรับมอบอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนใชในการปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบ

อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตลอดระยะเวลาที่ไดรับมอบไว จะพนความรับผิดชอบตอเม่ือไดสงมอบใหผูมี
หนาท่ีคนอื่นหรือสงคืนแลวเทานั้น และเม่ือพนจากการปฏิบัติหนาท่ีแลวตองสงมอบอาวุธปนและเครื่องกระสุน
ปนคืนทันที 



 ๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สิงหาคม  ๒๕๔๗ 


