การจัดการความรู
(Knowledge Management)
เรื่อง

กฎหมายที่บุคลากรควรรู
“ความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที”

กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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คณะกรรมการผูจัดทํา (KM)
1.
2.
3.
4.
5.

นายยศกร
สายมั่น
นางสาวปญชิกา มาตยจันทร
นางสาวอารี
บุญชวยสง
นายสิทธิกุล
คําตา
นางสาวเสาวลักษณ สังขนอย

ตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร
ตําแหนง บุคลากร
ตําแหนง นิติกร
ตําแหนง นิติกร

ที่ปรึกษา
นางสุดารัตน ผดุง
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ความเปนมาและเจตนารมณ
ความเปนมา
รางพระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจา หนาที่ไดถูกเสนอโดยคณะรัฐ มนตรี พรอมกับร าง
พระราชบัญ ญัติวิธีปฏิ บัติร าชการทางปกครอง พ.ศ. .... โดยคณะรั ฐมนตรี มีเ หตุ ผลในการเสนอรางพระราชบัญ ญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. .... ตามที่ไดปรากฏตามคําแถลงตอรัฐ สภาวาเนื่องจากในขณะเสนอรางได
นําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชเ ปนหลักในเรื่องความรับผิด ทางละเมิดของเจา หนาที่ ซึ่งแมเ จาหนาที่จะ
ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต หากมีขอผิดพลาดบกพรองไปบางก็จะตองรับผิดไปทุกกรณีและทางราชการสามารถใช
สิ ทธิ ไล เบี้ยไดเต็มจํ านวน นอกจากนี้ ยังมีเ รื่ องลู กหนี้ ร ว มซึ่งเป น ไปตามหลั กประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
คณะรัฐ มนตรี ในขณะนั้นเห็น วา หากเจา หน าที่ของรัฐ มิไดกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลิน เลออยา งร ายแรง ให เกิด
ความเสียหาย ในการปฏิบัติราชการเจ าหนาที่ผูนั้นก็ไมตองรับผิดโดยรัฐจะเปนผูรับผิดทั้งหมด ซึ่งเปนการเอาหลักมา
จากกฎหมายตางประเทศ เมื่อรัฐตองการใหเจ าหนาที่ทํางานอยางมีเหตุผ ล มี ขั้นตอน รวดเร็ ว หากเจาหนา ที่กระทํา
โดยสุจริตและมีขอผิดพลาด เจาหนาที่ผูนั้นก็ไมตองรับผิด แตจะรับผิดตอเมื่อเจาหนาที่จงใจหรือประมาทเลินเลออยาง
รา ยแรง สําหรับความเสียหายจากการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่ที่เกิด กับ บุคคลภายนอก รัฐจะต องเปนผูชดใช
คาเสียหายใหกับบุคคลภายนอก สวนเรื่องหลักของลูกหนี้รวมจะไมนํามาใชหากเจาหนาที่ผูใดทําผิดสวนไหนก็ควรรับ
ผิด เพี ยงเทา นั้น ไมตอ งรั บผิด เต็ มจํ านวนเหมือ นประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ยใช อยู ในขณะเสนอร าง โดยร าง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนา ที่
พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีมีความมุงหมายเพื่อใหระบบการบริหารราชการดีขึ้น โปรงใส และอธิบายได

เจตนารมณ
หลั งจากรางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ไดผ านขั้น ตอนการพิจ ารณาจากสภาผู แทนราษฎรและ
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนา ที่ พ.ศ. 2539
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 113 ตอนที่ 60 ก ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 และเริ่มมีผ ลใชบังคับเมื่อวันที่
15 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งเหตุ ผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิด ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
ตามที่ป รากฏทา ยพระราชบัญ ญัติ ดัง กล าวคือ การที่ เจ าหนา ที่ดํ าเนิน กิจการตา ง ๆ ของหนว ยงานของรัฐ นั้น หาได
เปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการเฉพาะตัวไมการปลอยใหความรับผิดทางละเมิดของเจ าหนาที่ในกรณีที่ปฏิบัติ งานใน
หนาที่และเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงเปน
การไมเหมาะสมกอ ใหเ กิด ความเข าใจผิด วา เจา หน าที่จ ะต องรับผิด ในการกระทํ าตา ง ๆ เป นการเฉพาะตั วเสมอไป
เมื่อการที่ทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใด ก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็ม
จํานวนนั้ น ทั้งที่ บางกรณีเกิดขึ้น โดยความไมตั้ งใจหรื อความผิ ด พลาดเล็กน อยในการปฏิ บั ติห น าที่ นอกจากนั้ น
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ยังมีก ารนําหลักเรื่องลูกหนี้รว มในระบบกฎหมายแพงมา ใช บั ง คั บ ให เ จ า หน า ที่ ต อ งร ว มรั บ ผิ ด ในการกระทํ า ของ
เจาหนาที่ผูอื่นดวย ซึ่งระบบนั้นมุงหมายแตจะไดรับเงินครบถวนโดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมที่จะมีตอแตละคน กรณี
เปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหน าที่และยังเปนการบั่นทอนขวัญกําลังใจในการทํางานของเจาหนาที่ดวย
จนบางครั้งกลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาที่ไม กลาตัดสิน ใจดําเนิ นงานเทาที่ควร เพราะเกรงความ
รับผิ ดชอบที่จะเกิดแกตน อนึ่ง การให คุณใหโทษแกเจาหนาที่เพื่อควบคุมการทํางานของเจาหนาที่ยังมีวิธี การในการ
บริ หารงานบุคคลและการดําเนิ นการทางวินั ยกํากับดู แลอีกสว นหนึ่ง อันเป นหลั กประกันมิใหเ จา หน าที่ทําการใด ๆ
โดยไมรอบคอบอยูแลว ดังนั้น จึงสมควรกําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะเมื่อ
เปนการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจใหเกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น และให
แบงแยกความรั บผิดของแตละคนมิใหนํ าหลักลูกหนี้รว มมาใชบังคับ ทั้งนี้ เพื่อ ใหเ กิด ความเปนธรรมและเพิ่ม พูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
นอกจากนี้ ตามมาตรา 13 แหง พระราชบัญญั ติความรับ ผิดทางละเมิดของเจ าหน าที่ พ.ศ. 2539
ไดกํ าหนดใหคณะรัฐ มนตรีจัด ใหมีระเบีย บเพื่อให เจาหนา ที่ซึ่ง ตองรับผิ ดตามมาตรา 8 และมาตรา 10 สามารถผอน
ชําระเงินที่จะตองรับผิดนั้นได โดยคํา นึงถึง รายได ฐานะครอบครัวและความรั บผิ ดชอบและพฤติ การณแ หงกรณี
ประกอบดวย คณะรั ฐมนตรีจึ งได วางระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรี วา ดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเ กี่ยวกับความรับผิ ด
ทางละเมิ ด ของเจ า หน า ที่ พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเล ม ที่ 113 ตอนพิ เ ศษ 39 ง ลงวั น ที่ 15
พฤศจิกายน 2539 และมีผลใชบังคับเมื่อวัน ที่ 16 พฤศจิกายน 2539 โดยระเบีย บสํา นักนายกรัฐ มนตรีฯ ดัง กลาวได
ยกเลิ ก ระเบี ย บความรั บ ผิ ดชอบของขา ราชการในทางแพ ง ซึ่ง ออกตามมติ คณะรั ฐ มนตรี แจ ง ตามหนั งสื อ สํ า นั ก
เลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี ดว น ที่ นร 155/2503 ลงวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2503 และบรรดา ระเบี ย บ ขอบั งคับ มติ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งหนัง สือเวียนของกระทรวงการคลังที่ เกี่ยวของทั้งหมด และใหใช ระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรีฯ
ดังกลาวแทน

ขอบเขตการบังคับใช
ในสวนของขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาวบังคับใช
เฉพาะ “หนว ยงานของรัฐ ” อันไดแก กระทรวง ทบวง กรม หรือสว นราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสว นทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ตลอดจน
หนวยงานอื่นของรั ฐที่มีพระราชกฤษฎีกากํา หนดใหเ ปนหนวยงานของรั ฐตามพระราชบัญ ญัติความรับ ผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งในปจจุบันไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดองคกรอิสระใหเปนหนวยงานของรัฐ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
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4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
6. องคการสงเคราะหทหารผานศึก
7. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
8. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
9. สถาบันพระปกเกลา
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
11. มหาวิทยาแมฟาหลวง
12. สํานกงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
13. สํานักงานศาลปกครอง
14. สํานักงานศาลยุติธรรม
15. สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (องคการมหาชน)
16. สํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (องคการมหาชน)
17. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
18. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
19. โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
20. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
21. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
22. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
23. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
24. สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
25. แพทยสภา
26. บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
27. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
28. สภาเภสัชกรรม
29. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
30. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
31. ทันตแพทยสภา
32. สภาการพยาบาล
33. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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34. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
35. องคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
36. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งไมเปนสวนราชการและอยูในกํากับของรัฐ
37. สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
38. สํานักงานคระกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
39. ครุสภา
40. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สว นหน วยงานของรั ฐ ตามความหมายของพระราชบั ญญัติ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิด ของเจ าหน าที่
พ.ศ. 2539 จะต องอยู ในฐานะที่ตองเปนเจาของทรัพย สินได กลาวคือ ตองมีฐานะเปน นิติบุคคลตามมาตรา 52
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
สําหรับ “เจาหนาที่” ที่ได รับ ความคุ มครองตามความหมายของพระราชบั ญญัติและระเบีย บสํานั ก
นายกรัฐ มนตรี ฯ ดังกลาวไดแ ก ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรื อผูปฏิ บัติงานประเภทอื่นไม วาจะเปนการแตงตั้งใน
ฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด ซึ่งคําวา “เจาหนาที่” ตามความหมายของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 รวมถึงบรรดาบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งหรือถูกสั่งใหปฏิบัติงานแกหนวยงานของรัฐดวยไมวา
จะเปนเจาหนาที่หรือเอกชนก็ตาม โดยในสว นของลูกจางที่จะอยูในบั งคับของพระราชบัญ ญัติความรับผิ ดทางละเมิด
ของเจา หน าที่ พ.ศ. 2539 ไดนั้ นจะตองอยูในฐานะที่เปนเจา หน าที่ของหนว ยงานของรั ฐและไดมีการกระทําละเมิด
กอใหเกิดความเสี ยหายในการปฏิบั ติห นาที่ การที่จ ะพิจารณาวา ลูกจางคนใดเป น “เจ าหนา ที่” ตามมาตรา 4 แห ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 หรือไมนั้นอาจพิจารณาโดยจําแนกตามลักษณะของ
ความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐกับบุคคลในสังกัด ซึ่งแยกพิจารณาออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1) ลูกจา งที่ไดรั บการบรรจุ แตงตั้งใหปฏิ บัติ งานในหนว ยงานของรัฐ ที่มี ลักษณะเปน การปฏิบัติ งานประจํา และ
ตอเนื่อง มีการกําหนดอัตราเงินเดือนการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย
กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ หรื อ ข อ บั ง คั บ เช น กฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการประเภทต า ง ๆ หรื อ
ลูกจางประจํา หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการรัฐวิสาหกิจ ลูกจางประเภทนี้มีฐานะเปนเจาหนาที่ ตาม
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ความรับผิดในมูล ละเมิดของ
ลูกจางประเภทนี้ยอมเปนไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
2) ลูกจางที่หน วยงานของรัฐ ได วาจางใหปฏิ บัติงานในลักษณะเปน ครั้งคราวเฉพาะงานไม ว าจะมีสัญญาจาง
หรือไมก็ตาม ความสัมพันธของบุคคลดังกลาวกับหนวยงานของรัฐที่วาจางยอมเปนไปตามขอตกลงในสัญญา
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากลูกจางกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐความรับผิดทางละเมิด
ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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สําหรับเนื้อหาของพระราชบัญญัติความ รั บ ผิ ด ท า ง ล ะ เ มิ ด ข อ ง เ จ า ห น า ที่ พ . ศ . 2 5 3 9
และระเบียบสํา นักนายกรัฐ มนตรี วา ดวยหลั กเกณฑก ารปฏิ บัติ เกี่ย วกั บความรับผิ ดทางละเมิดของเจา หน าที่ พ.ศ.
2539 สามารถแบงออกไดเปน 2 กรณี คือ
1. กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
2. กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก
สวนขั้นตอนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบสํานักนายกรับมนตรีดังกลาวมีดังนี้

หมวด 1 กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
เมื่อเกิ ดความเสียหายตอหนวยงานของรั ฐแหงใดไมวาเจาหนา ที่ของรั ฐแหงนั้นจะเปนผูกระทําหรือ
เจ า หน า ที่ของหน ว ยงานของรั ฐ แห งอื่น เป น ผู กระทํา จนทําให เ กิ ด ความเสี ย หายขึ้ น ให เ จ า หน า ที่ที่เ กี่ย วของแจ ง
ผูบั งคับบั ญชาโดยไมชักชา โดยใหรายงานตอผูบั งคับบั ญชาชั้ นต นแลว ให ผูบั งคับบั ญชาชั้ นต นรายงานตามลํา ดับ ชั้น
จนถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้น ตามนัยขอ 7 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ

การแตงตั้งคณะกรรมการ
ในกรณีเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความเสีย หายแกทรัพยสิน ของหนว ยงานของรัฐแห งใด ตาม
ขอ 8 วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ กําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้นแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบข อเท็จ จริง ความรับผิ ดทางละเมิด ที่เ กิด ขึ้น ซึ่ง การดํ าเนิ นการตามระเบี ยบนี้เป นการดําเนิน งานเพื่อ ติดตามให
เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดตอทรัพยสินของหนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ดังนั้น หัวหนาหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิด ทางละเมิดตามที่กํ าหนดไวใ นขอ 8 วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานั กนายกรัฐ มนตรีฯ จึงหมายถึ งหัวหนา
หนวยงานของรัฐที่เปนเจาของทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายสวนการพิจารณาวาหนวยงานใดเปนเจาของทรัพยสินที่
ไดรับความเสียหายนั้นในทางปฏิบัติใหถือวา หัวหน าหนวยงานของรัฐที่ไดรับ จัดสรรงบประมาณเพื่อจั ดหาทรัพย สิน
ดังกลาวเป นเจาของทรัพ ยสิ น ซึ่ งเรื่องทํานองเดี ยวกั นนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยวินิ จฉัย ไวแลว ในเรื่อ งเสร็จ ที่
5/2528 (บันทึกของคณะกรรมการรางกฎหมาย (ที่ประชุมใหญ) เรื่องหารือเกี่ ยวกับอํานาจฟอง (กรณีทรั พยสินของ
โรงพยาบาลหรื อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเสียหายเนื่องจากการกระทําละเมิ ดทางแพง สํ านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขหรือผูวาราชการจังหวัดจะเปนผูมีอํานาจฟอง)) แตทั้งนี้ไมรวมถึงงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
จัดสรรใหแกหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน
อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมายคณะพิเศษ) มีขอสังเกตวา อํานาจในการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามขอ 8 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ทําใหระบบราชการ
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มีลั กษณะรวมศู นย อยู ที่ก ารบริ หารส วนกลางและอาจทํา ให เกิดขอขัดของในการบริห ารราชการได เพื่อผอนคลาย
และกระจายภาระหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบราชการบริ ห ารส ว นกลางอาจมี ก ารมอบอํ า นาจในเรื่ อ งการแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน
กรณีทรัพยสินของทางราชการเกิดความเสียหาย หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่สอบสวนเพื่อใหได
ขอเท็จจริงเบื้องตนวาความเสียหายเกิดจากสาเหตุใด ในกรณีที่หัวหนาหนวยงานไดพิจารณาขอเท็จจริงในเบื้องตนแลว
มีเหตุ อันควรเชื่อวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหน าที่ ให หัวหน าที่ใหหัว หนาหนวยงานของรัฐ ดังกลาว
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอ เท็จ จริงความรับผิ ดทางละเมิดตามที่กํา หนดในขอ 8 วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานั ก
นายกรัฐมนตรีฯ
สวนกรณีที่หัวหนาหนวยงานได พิจารณาการสอบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตนแล วเห็นวา ไมมี เหตุอัน
ควรเชื่อวา ความเสี ยหายเกิดจากการกระทํ าของเจ าหนา ที่ก็ไม ตองดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรั บผิ ดทางละเมิด แตหัวหนา หน วยงานของรัฐ ตองรายงานผลการพิจ ารณาให ปลั ดกระทรวง ปลัด ทบวง หรื อ
รัฐมนตรี ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวทราบเพื่อใหปลัดกระทรวง
ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรี แลวแตกรณีพิจารณาวาสมควรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็ จจริงความรับผิด
ทางละเมิดตามขอ 12 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ตอไปหรือไม
หากหัวหนาหนวยงานของรับที่ทรัพยสินไดรับความเสียหายไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิด ทางละเมิดโดยใชดุล พินิจ ที่สอไปในทางที่ไ มสุจริต หัว หนาหนว ยงานของรัฐแหง นั้นตองรับผิด ชอบตอผล
เสียหายที่เกิดขึ้นแกทางราชการในภายหลัง ความเสีย หายที่ไมมีเหตุ อันควรเชื่ อวาเกิดจากการกระทํา ของเจ าหนา ที่
ดังกลาว ตัวอยางเชน ขับรถไปปฏิบัติราชการแลวกระจกบังลมเกิดแตกราวขึ้นเองภัยธรรมชาติที่ไมสามารถปองกันได
เปนตน
กรณีเกิดความเสียหายแกสวนราชการ และเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเจาหนาที่
แตยังมิไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดภายหลังมีการโอนกิจการระหวางสวน
ราชการใหสวนราชการที่รับโอนกิจาการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมารหนี้สินและภาระผูกพันเปนผูดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการ หรือหากมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยสวนราชการเดิม
แลว ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งดําเนินการสอบสวนตอไปใหแลวเสร็จ และสงผลการสอบสวนใหสวนราชการที่รับ
โอนฯ ดําเนินการวินิจฉัยสั่งการแลวสงเรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ
การพิจ ารณาสํ านวนการไต ส วนข อเท็ จ จริ งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามความมุงหมายของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เปนการสอบขอเท็จจริง
เพื่อชี้มูลความผิดทางวินัยและความผิดทางอาญา มิไดมุงหมายสอบสวนเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ในรายงานการ
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สอบสวนจึงไมมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจาหนาที่ ดังนั้น เพื่อใหไดขอเท็จจริงวามีการกระทํา
ละเมิดหรือไม จึงตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตาม ขอ 8 ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะตองพิจารณาใหไดความจริงวามีผูใดตองรับ
ผิดและจํ านวนคาสิน ไหมทดแทนที่ผู นั้ นจะต องชดใช มีจํ านวนเทาใด หากไมดํ าเนิ น การให ได ขอ เท็จ จริงดั งกล าว
สอบสวนก็ไมสมบูรณ อาจจะตองมีการยอนสํานวนใหไปทํามาใหม
ตามหนังสือตอบขอหารือ ของสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีก า มีความเห็นว า การกระทําละเมิ ด
ของเจาหนา ที่ที่กระทํากอนพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิดของเจาหนา ที่ พ.ศ. 2539 มีผลใชบังคับนั้นจะตอง
แยกพิจารณาเปน 2 สวน กลาวคือ
1. ในสวนที่เปนสารบัญญัติ เชน ความรับผิดในทางละเมิด สิทธิไลเบี้ย ความรับผิดอยางลูกหนี้รวม ฯลฯ
เปนไปตามหลักเกณฑแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องละเมิดซึ่งเปนกฎหมายที่ใช
ในขณะที่มีการทําละเมิด (ไมมีการแบงสว นความรับผิ ดหรือลดสว นแหง ความรับ ผิด และตองรับ ผิด
เต็มจํานวนความเสียหาย)
2. ในสวนที่เป นวิธีส บัญญั ติ เช น ขั้ นตอนการตั้งคณะกรรมการสอบขอ เท็จจริง การพิ จารณาของผูมี
อํานาจสั่ งการ การรายงานกระทรวงการคลั งเพื่อตรวจสอบ การแจ งผลการพิจ ารณา ฯลฯ ให
ดําเนินการตามหลักเกณฑแหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และ
ระเบี ยบสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยหลั ก เกณฑการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เพราะหลักเกณฑการปฏิบัติเดิมถูกยกเลิกไปแลว
อยางไรก็ต าม ในการพิจ ารณาสอบขอเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิดของคณะกรรมการโดยเฉพาะ
กรณีการทุจริตหรือเงินขาดบัญชีนอกจากจะพิจารณาใหผูกระทําการทุจริตหรือผูที่ทําใหเงินขาดบัญชีรับผิดชดใชตาม
ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยแลว ขอใหพิจารณาด วยวา มีผูเกี่ยวของหรือผูบังคับ บัญชาคนใดกระทํา โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ ซึ่งจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ดวยหรือไม
สํา นัก งานคณะกรรมการการกฤษฎีก า ตอบขอหารื อเปน ประเด็นที่นา จะหยิ บยกขึ้ นมากลาวถึงวา
การที่ผูถูกลงโทษไลออกจากราชการไดยื่นฟองสวนราชการและคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอยางรายแรงเปน
จํ าเลยตอศาลแพงเรี ยกคาเสี ยหายโดยกล าวอางว า คณะกรรมการกลั่ น แกล งเป น เหตุ ให ได รั บ ความเสี ย หายนั้ น
เนื่ องจากการสอบสวนทางวินั ยเปน การดําเนิ นการโดยคณะกรรมการสอบสวนความผิ ดวิ นั ย ซึ่งไดรั บ แต งตั้งจาก
ผูบังคับบัญชาเพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม หากการสอบสวนปรากฏวาไดมีการ
กระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาก็จะออกคําสั่งลงโทษทางวินัยผูถูกกลาวหานั้น และหากสอบสวนแลว
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ไดความวาผูถูกกลาวหาไมมีความผิด ผูบังคับบัญชาของผู ถูกกลาวหาก็จะตองมีคําสั่งยืนยันสภาพของผูถูกกลาวหาว า
มิได กระทําผิดวิ นัย ดั งนั้น การสอบสวนทางวินัย จึงเป น “การพิจ ารณาทางปกครอง” ตามพระราชบั ญญัติวิ ธีปฏิบั ติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และคําสั่งลงโทษทางวินัยจึงเปน “คําสั่งทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ดวย
กรณีนี้เป นความเสียหายที่เ กิด จากการออกคํา สั่งทางปกครองจึงไมอยู ในความหมายของ “ความ
เสี ย หาย” ตามที่ กําหนดในขอ 4 ของระเบี ย บสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ฯ เพราะฉะนั้ น จึ งไม ต องดํ าเนิ น การแต งตั้ ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแตอยางใด
อนึ่ ง การออกคํ าสั่ งลงโทษทางวิ นัย ของผูบั งคับ บัญ ชาเปน คํา สั่งทางปกครองของเจา หน าที่ข องรัฐ
ผูถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณคําสั่งทางปกครองดังกลาวตามกฎหมายวาดว ยระเบียบขาราชการ พลเรื อน และ
หากผูถูกลงโทษไมพอใจในผลของการวินิจฉัยอุทธรณก็มีสิทธิยื่นฟองตอศาลปกครองตอไป
มีกรณีที่ไมตองดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็ จจริงความรับผิดทางละเมิ ดอีกกรณีหนึ่ง
ตามหนังสือตอบขอ หารือของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ใหความเห็นวา การแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามขอ 8 วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบ
วามีการกระทําละเมิ ดเกิดขึ้ นหรือไม มีเจาหน าที่ต องรั บผิดชดใชคาเสีย หายอัน เนื่องมาจากการกระทําโดยจงใจหรื อ
ประมาทเลินเลอ อย างรายแรงหรือไม เจาหนาที่ผูตองรับผิ ดชดใชคา เสีย หายจะต องรับ ผิดชดใชเปนจํ านวนเทาใด
ในกรณีเ จาหนาที่ก ระทํ าละเมิดหลายคนเจา หนาที่ แตละคนมีสัดสว นความรับผิ ดเป นอย างไร และความเสียหายที่
เกิดขึ้นหนวยงานของรัฐมีสวนบกพรองดวยหรือไมเพื่อที่จะนําสวนแหงความรับผิดของหนวยงานของรัฐไปหักออกจาก
คาเสียหายที่จะเรียกใหเจาหนาที่ชดใช ดังนั้น หนวยงานของรั ฐจึง ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริ งความรับ
ผิดทางละเมิดเพื่อ สอบสวนขอ เท็จ จริงเกี่ยวกับเหตุล ะเมิดที่เ จาหนาที่ได กระทํ าให ได ความกระจ าง แต ในกรณีที่
หนว ยงานของรัฐทราบแนชั ดวา เจาหนา ที่ผูกระทําละเมิดจะตองรับผิด ชดใชค าสินไหมทดแทนคือผูใด ทราบจํา นวน
คาเสี ยหายที่แน น อน และเจ าหน าที่ผู ก ระทํ าละเมิด ยิ น ยอมชดใช คาสิ น ไหมทดแทนให แ กห น ว ยงานของรั ฐ แล ว
หนวยงานของรัฐก็ไมจําตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ส ว นความเสี ย หายที่ มิ ไ ด เ กิ ด แก เ งิ น ดั ง กล า วข า งต น สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
มีความเห็นวา หนวยงานของรัฐจะตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐ มนตรี ฯ เพื่อสอบขอเท็จจริงและเสนอความเห็น กอนสั่ งการวา มีผู ตองรั บผิ ดชดใชค าสิ นไหมทดแทนหรือไม
และเป นจํานวนเทาใด เมื่อผูแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวไดมี คําวินิจฉั ยสั่งการประการใดแลว ก็ตองส งสํานวนการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใหกระทรวงการคลังตรวจสอบเสมอแมวาก อนที่จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หรือในระหวางที่คณะกรรมการดังกลาวกําลังดําเนินการสอบขอเท็จจริงความ
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รับผิดทางละเมิดอยู ผูกระทําละเมิดจะยินยอมชดใชคาเสียหายเปนเงินหรือเปนทรัพยสินอื่น หนวยงานของรัฐก็ยังตอง
ดําเนินการดังกลาวอยูตอไป
อนึ่ง ในกรณีที่ผูกระทําละเมิดยินยอมชดใชค าสิน ไหมทดแทนเปนทรัพยสินอยางอื่น หนว ยงานของ
รัฐ ก็จ ะต องแตง ตั้งคณะกรรมการตรวจรั บตามระเบียบสํา นักนายกรัฐ มนตรี วา ดว ยการพั สดุ พ.ศ. 2535 หรื อตาม
ระเบียบของหนวยงานนั้นๆ แลว สงรายงานการตรวจรับพรอมดว ยสํานวนการสอบขอเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด
ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
กรณีทรัพยสิ นสู ญหายหรื อเสีย หายและเจ าหนา ที่จ ะตองรับ ผิด ชอบในกรณีนี้ กระทรวงการคลั งได
กําหนดหลักเกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินที่ตองเรียกชดใชตามความรับผิดทางละเมิดไวแลว มีสาระสําคัญ
พอสรุป ได วา กระทรวงการคลังไดกํา หนดหลักเกณฑก ารคํา นวณค าเสื่อ มราคาทางละเมิดของทรั พย สิน ประเภทที่
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ โดยไมรวมทรัพยสินที่เปนวัตถุโบราณหรือของมีคา โดย
มีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
1. การชดใชค าเสี ยหายเป นเงิ น กรณีท รัพย สิน สูญ หายหรื อเสีย หายยัง ไม ได ใชง านให ชดใชต ามราคา
ทรั พ ย สิ น ดั ง กล า วในป ที่ สู ญ หายหรื อ เสี ย หายโดยไม มี ก ารหั ก ค าเสื่ อ มราคาหรื อ ค า สึ ก หรอของ
ทรั พย สินนั้น หรือตามมูลค าซากของทรัพย สินนั้นๆ ขึ้น อยู กับ ระยะเวลาการใชทรัพย สินวาอยู ใน
ชวงเวลาหรือเกินระยะเวลาที่กําหนดการใชอยางมีประสิทธิภาพแลว
2. ทรัพย สิน ที่สูญ หายหรือเสี ยหายรายการใดที่ มีราคาปจจุ บันไมเ กิน 2,000 บาท ให ชดใชตามราคา
ปจจุบันของทรัพยสินนั้น
อนึ่ง ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1001/ว.32 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2525 เรื่อง การคืน
พัสดุที่ชํา รุด หรื อเสื่อมคุณภาพกําหนดว า พัสดุที่ชํา รุด หรื อเสื่อมคุณภาพที่ไดรั บชดใชแ ลว ใหม อบพัสดุดังกลา วแกผู
ตองรับผิด แตถาผูตองรับผิดไมประสงคจะรับพัสดุนั้น ใหดําเนินการจําหนายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2521 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 93 หรือขอ 94 แลวใหลงจายออกจากบัญชีตามระเบียบฯ ขอ 95
เกี่ ยวกับ ขอ ห า มการเป น กรรมการสอบข อเท็จ จริ งความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด แม ว า ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีฯ จะมิไดบัญญัติไว แตตามหลักกฎหมายทั่วไปถือวาการแตงตั้งผูที่เกี่ยวของหรืออาจมีสวนที่เกี่ยวของใน
เรื่องการรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน เปนเรื่องที่ไมควรกระทําเพราะอาจทําใหการสอบสวนไมไดขอเท็จจริงครบถวน
หรื อ ขอ เท็ จ จริ ง อาจถู กกรรมการบิด เบือ นหรื อ ผู ที่ มีส ว นเกี่ ย วขอ งผู อื่น อาจไม ได รั บ ความเป น ธรรม เช น แต งตั้ ง
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ที่ยักยอกเงินของทางราชการไปและผูบังคับบัญชาผูนั้นอาจตองรับผิดชดใชเงินใหแก
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ทางราชการรวมกับเจาหน าที่ผูนั้นด วย เนื่องจาก ผู บังคับบัญชาผูนั้นมีส วนบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เป น
เหตุหรือเปนชองทางใหผูใตบังคับ บัญชายักยอกเงินของทางราชการไปเปนกรรมการสอบขอเท็ จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
เจา หนา ที่ของหน วยงานของรัฐแหงหนึ่ง ทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐอีกแหงหนึ่ง ให
เจาหนาที่ผูทําใหเกิดความเสี ยหายแจงตอผูบังคับบัญหา และใหมีการรายงานตามลําดับชั้ นจนถึงหั วหนาหน วยงาน
ของรัฐที่ตนสังกัด ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายและหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัด
หรื อ ผู ซึ่ง ระเบี ย บนี้ กํา หนดให เ ป น ผู รั บ แจ ง ตามข อ 9(1) (2) (3) หรื อ (4) แล ว แต ก รณี มี อํา นาจร ว มกั น แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
ในกรณีที่เ กิดความเสีย หายแกหนว ยงานของรัฐมากกว าหนึ่งแห งหรือความเสียหายเกิดจากผลการ
กระทํ าของเจ าหนา ที่หลายหน วยงาน ใหผู มีอํ านาจแต งตั้ งคณะกรรมการตามขอ 8 หรือ ขอ 10 บรรดาที่เ กี่ย วข อง
แลวแตกรณี รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามขอ 9 ขอ 10 และขอ 11 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ
สวนวิธีการแตงตั้งคณะกรรมการรวมกันนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดตอบขอหารือกรณี
ปกปองคาเงินบาทวา เมื่อพิจารณาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ขอ 20 ที่กําหนดให ผูแต งตั้งรวมกันวินิจ ฉัยสั่ ง
การและเสนอความเห็นทั้งหมดไมวาจะตรงกันหรือไม ไปยังกระทรวงการคลังนั้น เห็นไดวา ผูแตงตั้งรวมจะตองรวม
กัน ลงนามในคํา สั่งแตงตั้งคณะกรรมการฉบับ เดีย วกัน ดวย หากผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการออกคํา สั่งแตงตั้ ง
คณะกรรมการเปนคนละฉบับกัน แมกรรมการตามคําสั่งดังกลาวจะเปนบุคคลเดียวกัน ก็ไมเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ ผูมีอํานาจแตงตั้งจะตองรวมกันมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น
ใหม โดยอาจแตง ตั้งบุค คลในคณะกรรมการชุ ดเดิ มเปน กรรมการก็ ได และคณะกรรมการที่ไ ดแตง ตั้งขึ้น ใหมก็ อาจ
นําเอาผลการสอบขอเท็จจริงที่กรรมการชุดเดิมไดดําเนินการไปแลวนั้นมาใชเพื่อประกอบการพิจารณาตอไปไดเพราะ
เปน เรื่ องที่ อยูในอํานาจหน า ที่ของคณะกรรมการในการพิจ ารณาขอ เท็จ จริ งอั น เกี่ย วกับ การกระทําละเมิด โดย
ตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวของได ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ขอ 14
ยังมีกรณีที่สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดวินิ จฉั ยเกี่ยวกั บการร วมกันแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีรถยนตของทางราชการประสบอุบัติเหตุในขณะกําลังปฏิบั ติราชการโดย
เฉี่ยวชนกับรถยนตสว นบุคคลของจาสิบตํารวจ สมศักดิ์ ขับขี่โดยนายดาบตํารวจ มงคล ซึ่งสํานั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีความเห็นในแตละประเด็น ดังนี้
1. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จะถื อวาเปน กรณีที่เ จาหน าที่ข องรั ฐแหง หนึ่งทํา ใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน
ของรัฐอีกแหงหนึ่ง ซึ่งจะตองดําเนินการรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
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ละเมิดของเจ าหน าที่ พ.ศ. 2539 ขอ 9 ขอ 10 และข อ 11 หรือไม นั้ น เห็นวา การแจ งและการ
รวมกันตั้งคณะกรรมการฯตามขอกําหนดดังกลาวมีเหตุผลจากการที่ตองการใหหนวยงานของรัฐทั้ง
สองหนวยงานไดรวมกันดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงไปในคราวเดียวกัน เพื่อใหหนวยงานตนสังกัด
ของเจาหนาที่ผูทําใหเกิดความเสียหายไดมีส วนรว มในการพิจ ารณาวาการกระทํา ที่กอ ให เกิด ความ
เสียหายนั้นเปนกรณีที่หนวยงานดังกลาวตองรับ ผิดชอบตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 หรือไม ดังนั้น คําวา “การกระทําของเจาหนาที่” ตามขอกําหนดดังกลาว
จึงตองเปน กรณีที่เปนการปฏิ บัติ หนาที่เทานั้ น ในกรณีที่การกระทําดั งกลาวมิ ไดเ กิดจากการปฏิ บัติ
หนา ที่ก็ไมจําเปนหรือมีเ หตุผลใดที่จะตองมีก ารแจงหรือรวมกันตั้งคณะกรรมการฯ อีก ในเรื่องนี้ถา
ปรากฏขอเท็จจริงวา ในขณะเกิดเหตุรถยนตชนกั น นายดาบตํารวจ มงคลไมไดอยูในระหวางปฏิบัติ
หน า ที่ ก็ ต อ งถื อ ว า ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น แก ท างราชการมิ ไ ด เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่
ของเจาหนาที่ ดังนั้น จึงไมตองมีการแจ งหรือรวมกันตั้งคณะกรรมการฯ ตามขอ 9 และขอ 10 หรื อ
ขอ 11 ของระเบียบดังกลาวแตอยางใด
2. กรณี เ จ า หน า ที่ ข องหน ว ยงานของรั ฐ แห ง หนึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก ห น ว ยงานของรั ฐ
อีกแหงหนึ่ งโดยการใชท รัพยสิ นส วนตัวแตไ ดกระทําไปในการปฏิบั ติหน าที่ จะต องดํา เนิ นการตาม
ระเบียบฯ ขอ 9 ขอ 10 และขอ 11 หรือไมอยางไร นั้น เห็นวา กรณีเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ
แหงหนึ่งทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐอีกแหงหนึ่ง แมวาจะเปนกรณีที่เจาหนาที่ผูนั้นใช
ทรัพยสินสวนตัวทําใหเกิดความเสียหายขึ้น หากเปนการทําใหเกิดความเสียหายในการปฏิบัติหนาที่ก็
ตองดําเนินการตามระเบี ยบฯ ขอ 9 ขอ 10 และขอ 11 แลวแตกรณี การพิจารณาวาการกระทําใด
เป นการปฏิบัติหนาที่หรือไมนั้น มิ ได พิจ ารณาจากอุ ปกรณห รือรถยนตที่ใชวาจะต องเปนของทาง
ราชการหรื อ ไม แตต อ งพิจ ารณาจากข อเท็ จ จริ ง ว า การกระทํ า ดั ง กล า วอยู ใ นอํา นาจหน าที่ ข อง
เจาหนาที่นั้นหรือไม การที่เจาหนาที่นําทรัพยสินส วนตัว เชน รถยนตมาใชในการปฏิบัติหนาที่ไมได
เ ป น ข อ พิ จ า ร ณ า ชี้ ข า ด ว า ก า ร ก ร ะ ทํ า นั้ น ไ ม เ ป น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ต อ ย า ง ใ ด
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ประกาศ หนังสือเวียน ขอหารือ
ที่เกี่ยวของกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทน
กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีบุคคลภายนอกไดรับความ
เสีย หายอันเนื่องจากเจาหนาที่ของรั ฐซึ่ง สังกัดหนวยงานของรัฐตามขอ 30 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ไดกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกอัน
เนื่องจากการปฏิ บัติห นาที่ เพื่อใหหนว ยงานของรัฐ ใชเ ปนกรอบและแนวทางในการพิจารณาชดใช คาสิ นไหมทดแทน
ใหแกผูเสียหายที่ยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน
ฉะนั้น อาศัยขอกําหนดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 34 วรรคหนึ่ง กระทรวงการคลังจึงประกาศกําหนด เรื่อง หลักเกณฑ
การชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมี
ฐานะเปนกรม และราชการสวนภูมิภาค แตไมรวมถึงราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น ของรัฐ
“ผูเสียหาย” หมายความวา บุคคลธรรมดา หรือนิ ติบุคคล ที่ได รับความเสียหายจากการกระทํ า
ละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
ข อ 2 ในกรณี ที่ ผู เ สี ย หาย ทายาทหรื อ ผู จั ด การมรดกของผู เ สี ย หาย แล ว แต ก รณี ยื่ น คํ า ขอ
ในหน วยงานของรัฐ ชดใชค าสิ นไหมทดแทน เนื่ องจากเจาหนา ที่ข องรัฐ นั้นไดกระทําในการปฏิบั ติหน าที่อัน เป นการ
ละเมิ ดต อ ผู เ สี ย หาย เมื่อ หน ว ยงานของรั ฐ ผู รั บ คํา ขอได ดํ าเนิ น การตามขั้น ตอนในหมวด 2 แห ง ระเบี ย บ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 แลว หากเห็นวา
เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูยื่นคําขอ การชดใชคาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถาน
ใด เพียงใด ใหหนวยงานของรัฐพิจารณากําหนดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายแกทรัพยสิน แก
รางกายหรือชีวิต ตามหลักเกณฑที่กําหนดตามขอ 3 และขอ 4 แลวแตกรณี
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ข อ 3 ค า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความ เสียหายหรื อสูญหายแกท รัพย สิน ถา เปนความเสียหาย
เกิดแกเงินใหใชเปนเงินตามจํานวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ถาเปนความเสียหายเกิดแกทรัพยสินอื่นใหใชราคาสุทธิหลัง
หักคาเสื่อมราคาแลว หรือใชคาซอมเพื่อใหทรัพยสินนั้นกลับคืนสูสภาพเดิม โดยมีหลักฐาน เชน ภาพถายของทรัพยสิน
ที่เสี ยหาย คาซอมตามใบเสร็ จ รั บเงินของบริ ษัท ห าง หรื อร าน ที่ทําการซอม และใบกํากับ ภาษี เป น ตน โดยให
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหนาที่ในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหาย หรือสูญหายแกทรัพยสินนั้น ตามความเหมาะสมและเปนธรรม
การคํ า นวณค า เสื่ อ มราคาทรั พ ย สิ น เพื่ อ ให ไ ด ร าคาทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตาม
หลั กเกณฑก ารคํานวณคาเสื่ อมราคาทรัพยสิน ที่กระทรวงการคลัง กําหนดในการเรี ยกให ผูกระทํา ละเมิดชดใชค วาม
เสียหายใหแกทางราชการโดยอนุโลม
ขอ 4 คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแกรางกายหรือชีวิต ไดแก
(1) คาใช จา ยที่ ผูเ สีย หายตองเสีย ไปเป นคารั กษาพยาบาลให ชดใช เทาที่จา ยจริ งตามความจํา เป นแตไมเกิน
20,000 บาท ตอผูเสียหายหนึ่งราย โดยมีใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลมาแสดงเปนหลักฐาน
(2) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางเจ็บปวย กรณีผูเสียหายที่มีรายไดไมแนนอนหรือไมมีรายไดประจํา
หากระหว า งเจ็ บปว ยผู เสี ย หายต อ งขาดประโยชน การทํา มาหาได ไป ให ช ดใช ค วามเสี ย หายได ต าม
ชวงเวลาที่ผูเสียหายไมสามารถไปทํางานได แตไมเกิน 60 วัน ตอผูเสียหายหนึ่งราย ทั้งนี้ ใหคํานวณจาก
อัตราคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยคุมครองแรงงาน สําหรับผูเสียหายที่มีรายไดประจําหากวา
ในระหวางเจ็บปวยไมสามารถไปทํางานไดและไมไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากนายจางใหชดใชความ
เสีย หายโดยจายใหตามอัตราคาจางหรือคาตอบแทนที่ผูนั้ นไดรับแตไมเกินเดื อนละ 9,000 บาท และไม
เกิน 2 เดือน ตอผูเสียหายหนึ่งราย
(3) คาชดเชยแทนการสู ญเสีย อวัยวะหรือสูญ เสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง หรื อ
หลายสวนของรางกาย โดยมีหลักฐานทางการแพทยวาผูเสียหายตองสูญเสียอวัยวะไปนั้นตกเปนผูพิการ
หรื อทุพพลภาพ ใหช ดใชค าสิ นไหมทดแทนตามความสํ าคัญของอวัยวะที่สู ญเสีย ไป โดยให พิจารณาวา
อวัยวะที่สูญเสียไปนั้นทําใหเปนอุปสรรคหรือเสียความสามารถในการทํางานหรือในการประวิชาชีพหรือ
ในการดํารงชี พมากน อยเพียงใด การพิจ ารณาว าอวั ย วะส ว นใด มีความสํ า คัญมากน อยเพีย งใด ให
เทียบเคีย งกั บกฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและอัตราในการจ ายเงิน สงเคราะหแ ละกําหนด
ลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการ
ดํารงชีพ พ.ศ. 2544 ซึ่งออกตาม
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พระราชบั ญ ญั ติ ส งเคราะห ผู ป ระสบภั ย เนื่องจากการชว ยเหลื อราชการการปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 โดยอนุโลม แตทั้งนี้ใหจายไดไมเกิ น50,000 บาท ต อ
ผูเสียหายหนึ่งราย
(4) คาปลงศพและคา ใช จา ยอั นจํ าเปนในการจัด การศพตามประเพณีทางศาสนาหรือประเพณีแห งทองถิ่น
โดยกําหนดใหชดใชตามที่จายจริงไมเกิน 20,000 บาท ตอผูเสียหายที่เสียชีวิตหนึ่งราย
(5) คาขาดไรอุปการะ ใหพิจารณาวาทายาทของผูเสียหายที่ถึงแกความตายนั้นตองเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับ
การอุปการะเลี้ย งดูจากผูตายตามบทบัญญัติแหง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยจา ยใหไมเกิน
30,000 บาท ตอผูเสียหายที่เสียชีวิตหนึ่งราย ถาผูเสียหายมีทายาทผูมีสิทธิไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจาก
ผูตายตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมากกวาสามคนขึ้นไปใหจายเพิ่มขึ้นไดอีกไม
เกิน 20,000 บาท ตอผูเสียหายที่เสียชีวิตหนึ่งราย
ขอ 5 การชดใช คาสิน ไหมทดแทนตามขอ 3 และขอ 4 จะตองใหหั วหนา หน วยงานของรัฐ เจ าของ
งบประมาณที่ตอ งชดใชค าสิน ไหมทดแทนเปนผู พิจ ารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ การพิจ ารณาให ความเห็ นชอบให
กระทําภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานผลการสอบสวน
ขอ 6 ใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนแจงผลการพิจารณาวินิจฉัยแกผูยื่น
คําขอทราบโดยเร็ว กรณีเปนที่พอใจของผูเสียหายใหดําเนินการตามขอ 7 ตอไป แตถาผูเสียหายยังไมพอใจในผลการ
วินิจฉัย ผูเสียหายมีสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองที่มีอํานาจพิจารณาคดีภ ายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่
ผูเสียหายไดรับแจงผลการวินิจฉัย
ขอ 7 การเบิกจายเงินเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายใหกระทําภายใน 7 วัน นับแตวันที่
ผูเสียหายตอบรับผลการวินิจฉัยตามขอ 6
ขอ 8 คาสินไหมทดแทนที่เกินกวาที่กําหนดตามขอ 3 และขอ 4 หรือคาสินไหมทดแทนกรณีอื่นอัน
พึงมีนอกเหนือจากประกาศนี้ ใหหนวยงานของรัฐขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนรายกรณีไป
ขอ 9 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545
ประกอบ ตันติยาพงศ
รองปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
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ที่ กค 0406.6/ว 121

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
26 ธันวาคม 2545

เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ
ดวยพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของ
รัฐ ในกรณีเ จา หน าที่ได กระทํ าไปดว ยความจงใจหรื อประมาทเลิ นเลออยา งร ายแรงโดยสิ ทธิ เรี ยกใหช ดใชค าสิ นไหม
ทดแทนกรณีดังกลาวจะมีเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม หรือความผิด หรือ
ความบกพรอง หรื อระบบดําเนินงานของหนวยงานของรัฐในแต ละกรณีเ ป นเกณฑห นวยงานของรัฐแต ละแหงจึ ง
กําหนดคาสินไหมทดแทนในกรณีตางๆ ตามความเหมาะสมของหนวยงานของตน ทําใหเกิดความเลื่อมล้ําไมเปนธรรม
และความไมเสมอภาคแกเจาหนาที่ผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนของแตละหนวยงานของรัฐ
กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหหนวยงานของรัฐมีมาตรฐานในการกําหนดความรับผิด
ของเจา หนา ที่ผูกระทําละเมิดใหเปนไปในแนวทางเดีย วกันและเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเสมอภาคกับเจาหนาที่
ของทุกหนวยงาน จึงไดกําหนดหลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด ดังนี้
1. กรณีกระทําดวยความจงใจ ซึ่งเปนการกระทําที่มิไดเกิดจากการทุจริตของเจาหนาที่แตเปนการจงใจ
กระทําหรือละเวนการกระทําที่ประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลในความเสียหาย โดยผิดกฎหมาย
และก อใหเกิด ความเสียหายแกห นวยงานของรัฐจากการกระทํ าดังกลาว กรณีเ ปนความเสียหาย
ลักษณะพฤติ การณ ระดับความรายแรงสูง สุด สมควรกํา หนดความรับ ผิดของเขาหน าที่ ให ชดใชค า
สินไหมทดแทนเต็มจํานวนความเสียหายหรือในอัตรารอยละ 100
2. กรณีกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ซึ่งเปนการกระทําที่มิไดจงใจเพื่อประสงคตอผล
หรือย อมเล็งผลในการกระทํ า แตผูกระทํ าได กระทํ าโดยผิ ดกฎหมายและก อใหเกิด ความเสียหาย
เนื่องจากการมิไดระมัดระวังตามที่บุค คลจะระวังในลักษณะที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานอยาง
มาก โดยสมควรกําหนดความรับผิดของเจาหนาที่เปน 3 ระดับ คือ
- ระดับที่ 1 กรณีเจาหนาที่กระทําหรือละเวนการกระทําโดยฝาฝนหรือหลีกเลี่ยงหรือละเลยการใช
หรือบังคับใชกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการจนเกิดความเสียหายแกหนวยงาน
ของรัฐอยางรายแรงโดยมิไดมีการแกไขและบรรเทาความเสียหายใหแกทางราชการ
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กรณี เ ป น ความเสี ย หายลั ก ษณะพฤติ ก ารณ ร ะดั บ ร า ยแรง สมควรกํ า หนดความรั บ ผิ ด ของ
เจาหนาที่ใหชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีนี้ในระหวางอัตรารอยละ 91-95
- ระดับที่ 2 กรณีเจ าหนาที่กระทําหรือละเว น กระทํ าในลั กษณะการฝาฝน หรื อหลี กเลี่ย งหรื อ
ละเลยการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการจนเกิดความเสียหาย
แกทางราชการ แตไดเขามาชวยแกไขและบรรเทาความเสียหายใหแกท างราชการ เพื่อมิใหเกิด
ความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือทําใหเสียหายนอยลง กรณีเปนความเสียหายลักษณะพฤติการณระดับ
คอนข างรา ยแรงสมควรกําหนดความรับ ผิด ของเจา หน าที่ ให ชดใช คา สิน ไหมทดแทนกรณีนี้ใน
ระหวางอัตรารอยละ 81-90
- ระดับที่ 3 กรณีเ จา หน าที่กระทํ าหรือละเวนการกระทํ าโดยขาดความระมั ดระวั งในลักษณะที่
คาดเห็นหรือหากระมัดระวังสักเล็กนอยก็คงไดคาดเห็นไดวาความเสียหายอาจเกิดขึ้นได สมควร
กํา หนดความรั บผิ ดของเจ าหน าที่ให ช ดใช คาสิ น ไหมทดแทนกรณีนี้ ในระหว างอัต ราร อยละ
65-80
3. สําหรับการใหหักสวนความรับผิดของเจาหนาที่ออกในกรณีหนวยงานของรัฐมีสวนในความรับผิดดวย
ตามนัยมาตรา 8 กรณีการละเมิดของเจาหนาที่เกิดจากความผิดหรือบกพรองของหนวยงานของรัฐ
หรือระบบการดําเนิน การสว นรวมนั้ น เนื่องจากเปนเรื่ องที่มีร ายละเอีย ดมากและเงื่อนไขในทาง
ปฏิ บั ติ ที่ยั ง ขาดข อ เท็ จ จริ ง ที่ จ ะนํ า มาพิจ ารณาและตั้ ง เป น หลั ก เกณฑ ได จึ ง เห็ น สมควรให แ ต ล ะ
หน ว ยงานของรั ฐ หั ก ลดลงได ต ามสมควรแกกรณี โดยกระทรวงการคลั งจะได พิจ ารณาถึ งความ
เหมาะสมใหอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและโปรดแจง หนวยงานที่อยูในการควบคุมดู แลหรือในกํากับดู แลถือเปนหลัก
ปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป

ขอแสดงความนับถือ
ประกอบ ตันติยาพงศ
(นายประกอบ ตันติยาพงศ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสิน
กระทรวงการคลัง
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ที่ กค 0406.2/ว 139
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
29 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 กรณีเจาหนาที่ที่พัก อยูใน
บานพักของทางราชการกระทําละเมิด
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ และหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
อางถึง 1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539
3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0905/628 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547
ด ว ยกรมบั ญ ชี ก ลางรายงานว า ได ห ารื อ ป ญ หาข อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ แนวทางการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการเกิด
เพลิงไหมบานพักที่ทางราชการจัดใหวา การที่เจาหนาที่ผูเขาพักในบานพักดังกลาวมีหนาที่ดูแลรักษาบานพัก เปนการ
ปฏิบัติห นาที่ร าชการหรือไม และถ าหากทํ าใหเ กิด ความเสี ยหายขึ้น กับ บานพักของทางราชการจะต องรับ ผิดตาม
พระราชบั ญญั ติความรับผิ ดทางละเมิด ของเจา หน าที่ พ.ศ. 2539 หรื อไม ซึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
พิจารณาแลวเห็ นว า การที่เจ าหนาที่เขาพักในบ านพักของทางราชการไม ใช การปฏิบัติห นา ที่ใหแกหนว ยงานของรั ฐ
เมื่อเจ าหนาที่ผูนั้น ทําให เกิด ความเสียหายขึ้น กับบานพัก การพิจ ารณาความรั บผิดจึ งตองเปนไปตามระเบี ยบหรื อ
ขอ บังคับ ว าดวยการพัก อาศัย ในบานพัก ของทางราชการ ถา ไม มีระเบีย บหรือขอ บั งคับ ดั งกล าวก็ตองเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญ ญัติความรับผิ ดทางละเมิดของเจ าหนาที่ พ.ศ.
2539 การพิจารณาความรับผิดของเจาหนาที่ จึงพิจารณาเพียงวา เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือไมเทานั้น
โดยไมจําตองพิจารณาวาการกระทําดังกลาวเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม
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กระทรวงการคลังพิจารณาแลวขอเรียนวา เนื่องจากปจจุบันนี้มี หนวยงานของรัฐต าง ๆ แจงผลการ
สอบข อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด กรณี เ กิ ด เพลิ ง ไหม บ า นพั ก ของทางราชการในลั ก ษณะดั ง กล า วเพื่ อ ให
กระทรวงการคลังตรวจสอบเปนจํานวนมาก โดยคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและผูแตงตั้งได
พิจารณาความรับผิดของเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งไมเปนไป
ตามคํา วินิจฉัยของคระกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ขางตน ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติ เปนไปในแนวทางเดี ยวกัน
กระทรวงการคลังเห็นควรเวียนแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อใหหนวยงานของรัฐตาง ๆ
ถือปฏิบัติใหถูกตองตอไป สําหรับรายละเอียดความเห็ นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) สามารถตรวจสอบ
ไดจากเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบ และแจ ง ให ผู เ กี่ ย วข อ งถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ขางตนดวย

ขอแสดงความนับถือ
ประกอบ ตันติยาพงศ
(นายประกอบ ตันติยาพงศ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
สํานักความรับผิดทางแพง
กลุมพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพง
โทร. 0 2271 1999
Call center 0 2271 0686 – 90 ตอ 6415
Email : civilbur@cgd.go.th
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 : กรณีเจาหนาที่ที่พักอยูในบานพักของทางราชการกระทําละเมิด
กรมบั ญ ชี ก ลางมี ห นั ง สื อ ที่ กค 0406.6/13983 ลงวั น ที่ 24 พฤษภาคม 2547 ถึ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิ ดของเจ าหนาที่ พ.ศ. 2539 สรุ ปความไดว า ดว ยกรมทางหลวงไดแจ งผลการพิจ ารณาความรับ ผิด ทางละเมิด
กรณีเ กิด เหตุเพลิงไมบา นพักแขวงการทางอุบลราชธานี ที่ 1 ซึ่ งเป นบ านไมมีลั กษณะเป นหอ งแถวอยู ในสภาพทรุด
โทรม ในขณะเกิด เหตุผูที่ พัก อยู ได ยินเสี ยงคลายไฟฟา ชอตดังมาจากหอ งพัก ที่ไม มีบุคคลใดอาศัย อยู และถู กล็อ คไว
จากนั้นเพลิงก็ลุกไหมขึ้น ความเห็นของชางผูชํานาญการของการไฟฟาสวนภูมิภาคผูตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุระบุวา
สาเหตุการเกิด เพลิ งไหม อาจเกิ ดจากมี สิ่งของหรือ สัต วเข าไปทํา ใหเ กิด ประกายไฟและมี สะเก็ด ไฟลุกไหมขึ้ นไปถูก
สิ่งของอื่นที่ติดไฟทําใหเกิดเพลิงไหม คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและกรมทางหลวงพิจารณา
แลวเห็นวาสาเหตุ ของการเกิดเพลิงไหมไมไดเ กิดจากการวางเพลิงหรือโดยความประมาทเลินเลอของบุคคลใดแตเกิด
จากเหตุสุดวิสัยซึ่งไมมีผูใดตองรับผิด
กรมบัญชีกลางชี้แจงวา คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงมีปญหาในการพิจารณาเกี่ยวกับ
หนาที่ของขาราชการที่เขาพักในบานพักที่ทางราชการจัดให จึงขอหารือดังนี้
1. ขาราชการที่เขาพักในบา นพักที่ท างราชการจัด หาใหมีห นา ที่ตองระมัดระวังดูแลรักษาบ านพัก
ของทางราชการใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย และไมเกิดอันตรายตอทรัพยสินของทางราชการอยาง
วิญูชนจะพึงปฏิบัติ หนาที่ดังกลาวถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการตามคํ าสั่งที่ทางราชการได
จัดหาบานพักใหขาราชการเขาพักดวยหรือไม
2. หากเกิดความเสียหายแกบานพักที่ทางราชการจัดหาให เชน กรณีเกิดเพลิงไหมโดยขอเท็จ จริง
ปรากฏวา ขาราชการที่พักในบา นพักดังกลา วไมไดใชค วามระมัดระวังดูแลรักษาบา นพักอยา ง
วิญูชนจะถึงปฏิบัติ จะถือวาความเสียหายดังกลาวเกิดจากการ ละเวนการกระทําโดยประมาท
เลินเลอหรือไม และจะถึงขั้นที่เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม อยางไร
3. กรณีตามตัวอยางขางตนในขายที่ตองพิจารณาความรับผิดของขาราชการหรือลูกจางที่พักอยูใน
บานพักที่ทางราชการจัดหาใหวากระทําโดยประมาทเลินเลอทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน
ของทางราชการตามพระราชบั ญญัติความรับผิ ดทางละเมิดของเจา หน าที่ พ.ศ. 2539 หรือไม
อยางไร
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คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะพิ เ ศษ) ไดพิจารณาปญหาดังกลาวโดยมีผูแทนกระทรวงการคลั ง
(กรมบัญชี กลาง) เปนผูชี้แ จงขอเท็จจริงแล ว เห็ นวามีประเด็นที่ตองพิจารณาว าการที่เจ าหนา ที่ผูเขาพัก ในบานพักที่
ทางราชการจัดหาใหมีหนาที่ดูแลรักษาบานพักเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม และถาหากทําใหเกิดความเสียหาย
ขน กับ บานพัก ของทางราชการจะต องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจ าหนาที่ พ.ศ. 2539
หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแลวเห็นวา การที่เจาหนาที่เขาพักในบานพักของทาง
ราชการไมใช การปฏิบั ติห นาที่ใหแกหนวยงานของรั ฐ เมื่อเจา หน าที่ผูนั้ นทําใหเ กิดความเสี ยหายขึ้นกับบา นพัก การ
พิจารณาความรับผิด จึงตองเปนไปตามระเบี ยบหรื อขอบังคับวา ดวยการพัก อาศั ยในบ านพักของทางราชการ ถ าไม มี
ระเบี ย บหรื อ ข อ บั ง คับ ดั ง กล า วก็ ต อ งเป น ไปตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย ทั้ ง นี้ ตามมาตรา 10 แห ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
เมื่อ ความรั บผิ ด ของเจ าหน าที่ ในกรณีนี้ เ ป น ไปตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิ ช ย แล ว การ
พิจารณาความรับผิดของเจาหนาที่จึงพิจารณาเพียงวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือไมเทานั้น โดยไมจําตอง
พิจารณาวาการกระทําดังกลาวเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม

พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

24
ที่ กค 0406.2/ว 48

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
16 มีนาคม 2548

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ และหัวหนาหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
อางถึง 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6/ว 34086 ลงวันที่ 22 กันยายน 2540
ตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วา ดว ยหลักเกณฑการปฏิ บัติ เกี่ย วกั บความรับผิ ดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 14 วรรคสอง กําหนดวากระทรวงการคลังอาจกําหนดแนวทางการ สอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหแกหนวยงานของรัฐ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติเปนการทั่วไปได นั้น
เนื่องจาก ปจจุบันจากผลการตรวจสอบสํานวนการสอบขอเท็จจิรงความรับผิดทางละเมิดกรณีการใช
ยานพาหนะของหนวยงานของรัฐมักจะประสบอุบัติเหตุบอยครั้งมาก และกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ
เปนจํานวนมาก โดยสาเหตุสวนใหญเกิดจากการนํายานพาหนะของหนวยงานไปใชมิใชในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนี้
ยังพบวาอุบั ติเหตุเกิด จากผูขับ ขี่เ สพสุร าหรื อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ซึ่งเปนการขัดตอนโยบายของรัฐที่มุงจะลด
อุบัติเหตุ ที่เกิดจากผูขับขี่เสพสุร าหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ทําให หน วยงานของรัฐ ไดรับ ความเสี ยหาย และตอ ง
เสียเวลามาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวบุคคลผูตองรับผิดโดยไมใชเหตุอันสมควร
กระทรวงการคลังพิจารณาแลวขอเรียนวา เพื่อปองกันมิใหหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหายและ
ตองสูญเสียเวลากับ การสอบสวนเจ าหนาที่ผูเกี่ย วของกรณีดังกลาว จึงเห็นควรให หนวยงานของรัฐจัดให มีมาตรการ
ควบคุมการใชยานพาหนะขอหนวยงานในการปฏิบัติหนาที่เทานั้น และควบคุมพนักงานผูขับขี่หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ใหทําหนาที่พนักงานผูขับขี่ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะการดื่มสุราในระหวางขับขี่ยานพาหนะ ทั้ง นี้
หากการใชยานพาหนะของหน ว ยงานของรัฐ ยั งประสบอุบัติ เ หตุ ได รั บความเสี ยหายใหห น วยงานของรั ฐ จะตองมี
รายงานการสอบขอเท็จจริงดังนี้
1. พฤติการณการใชยานพาหนะของผูขับขี่ ผูควบคุมและผูอนุญาตวาไดใชยานพาหนะของ
หนวยงานไปในการปฏิบัติหนาที่หรือไม ตลอดจนพฤติการณในการขับขี่ของผูขับขี่วา เปนการ
ประมาทเลินเลอหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม เชน ขับรถยนตดวยความเร็วสูง
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2. ขับรถยนตโดยไมเวนระยะใหหางรถคันหนาพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถไดโดยปลอดภัยใน
เมื่อจําเปนตองหยุดรถหรือขับรถยนตฝาฝนกฎจราจร เปนตน
3. สรุปผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในทุกกรณี
4. ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในรางกายของผูขับขี่ประกอบสํานวนการสอบสวนและหากไม
มีรายงานผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลดังกลาว จะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวใน
สํานวนการสอบสวนดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทางดังกลาวดวย

ขอแสดงความนับถือ
ประกอบ ตันติยาพงศ
(นายประกอบ ตันติยาพงศ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
สํานักความรับผิดทางแพง
กลุมพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพง
โทร. 0 2271 1999
Call center 0 2271 0686 – 90 ตอ 6415
Email : civilbur@cgd.go.th
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ที่ กค 0406.2/ว 98

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
20 มิถุนายน 2548

เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการและหัวหนาหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
อางถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0530.6/ว 133 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2544
ตามที่ กระทรวงการคลั งอาศั ยข อกํ าหนดตามระเบียบสํา นัก นายกรัฐ มนตรี ว าด วยหลั กเกณฑก าร
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 17 วรรคสองออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมต องรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ฉบับ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2544
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 111 ง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 และได
แจงเวีย นใหหนว ยงานของรัฐ ตามความหมายของพระราชบั ญญั ติความรับผิ ดทางละเมิดของเจา หนา ที่ พ.ศ. 2539
ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง นั้น
บัดนี้ กระทรวงการคลั งได ย กเลิ กประกาศกระทรวงการคลั ง ฉบั บ ดั ง กล าวและได ออกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ประกาศ
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 122 ตอนพิเศษ 41 ง วันที่ 6
มิถุนายน 2548 พรอมทั้งกําหนดแบบใหหนวยงานของรัฐรวบรวมสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่
ไมตองสงใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ เพื่อรายงานใหกระทรวงการคลังทราบตอไป
สําหรับการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังดังกลาว เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน กระทรวงการคลังขอเรียนซักซอมความเขาใจ ดังนี้
1. กรณี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น แก ห น ว ยงานของรั ฐ อั น มี ส าเหตุ แ ละค า เสี ย หายเป น ไปตามนั ย ประกาศ
กระทรวงการคลัง ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดเสร็จสิ้นแลว แตยังมิไดสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลัง
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ตรวจสอบนั บตั้งแตวั น ที่ประกาศมี ผ ลใช บั งคับ หน ว ยงานของรั ฐ ไม ต อ งส ง สํ า นวนการสอบสวนให
กระทรวงการคลังตรวจสอบ
2. สํานวนการสอบสวนขอเท็จ จริ งความรั บผิ ดทางละเมิด ที่ห นว ยงานของรั ฐไมต องสงให กระทรวงการคลั ง
ตรวจสอบตามขอ 1 ใหหนวยงานของรัฐ รวบรวมรายงานให กระทรวงการคลัง ทราบทุกระยะ 3 เดือน ตาม
แบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
3. ในกรณีที่เกิดความสงสัยและเห็นสมควร กระทรวงการคลังอาจเรียกสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดที่หนวยงานของรัฐไมตองสงใหกระทรวงการคลังดังกลาว เพื่อตรวจสอบไดตามความเหมาะสม
ประกาศกระทรวงการคลังและแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด ตลอดจนเหตุผลในการออกประกาศ
หนวยงานของรัฐ สามารถคนหาและตรวจสอบไดที่ www.cgd.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป

ขอแสดงความนับถือ
ประกอบ ตันติยาพงศ
(นายประกอบ ตันติยาพงศ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
สํานักความรับผิดทางแพง
กลุมพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพง
โทร. 0 2271 1999
Call center 0 2271 0686 – 90 ตอ 6415
Email : civilbur@cgd.go.th

28
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงาน
ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ
โดยที่เปนการสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่
ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2544 และเพื่อ
เปนการลดขั้น ตอนวิ ธีปฏิ บัติ และใหการพิจารณาผลการสอบขอ เท็ จจริงความรับผิด ทางละเมิ ดการชดใชค าสิน ไหม
ทดแทนเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในขอ 17 วรรคสอง แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 กระทรวงการคลังจึงยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ความรับผิ ดทางละเมิดของเจา หน าที่ที่ ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลั งตรวจสอบ ฉบับลงวัน ที่ 15 ตุ ลาคม
2544 และใหใชขอความตามประกาศฉบับนี้แทน
1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินของหนวยงานของรัฐจากสาเหตุทั่วไป (เชน อุบัติเหตุเพลิงไหม ทรัพยสิน
เสียหายหรือสูญหาย เปนตน) ซึ่งมิไดมีสาเหตุจากการทุจริต เงินขาดบัญชีหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับตาง ๆ หนวยงานของรัฐไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ
ดังนี้
1.1 สําหรับสวนราชการ คาเสียหายครั้งละไมเกิน 500,000 บาท
1.2 สําหรับราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ คาเสียหายครั้งละไมเกิน
1,000,000 บาท
1.3 ความเสียหายที่มีจํานวนเกินกวา ขอ 1.1 และ 1.2 และหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาผูตอง
รับผิดตองชดใชคาเสียหายตั้งแตรอยละ 75 ของคาเสียหายทั้งหมด
2. ความเสี ยหายเกิดขึ้น แกห น ว ยงานของรั ฐ ซึ่งมีส าเหตุ จ ากการทุจ ริ ต เงิน ขาดบั ญชี ห รื อการไมป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับตาง ๆ (เชน การไมป ฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจา งไมปฏิบัติตามระเบียบฯ วาดวยการ
พัสดุหรือฝาฝนมติคณะรัฐมนตรี เปนตน) หนวยงานของรับไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้
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2.1 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริต และหนวยงานของรัฐได พิจ ารณาให ผูทุจริตรั บผิดชดใช
เต็มจํานวนความเสียหายและพิจารณาใหผูเกี่ยวของที่ประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนโอกาสหรือชองทางให
เกิดการทุจริตชดใชคาเสียหายเต็มจํานวนความเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 แลว
2.2 ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการที่เงินขาดบัญชีหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับตาง ๆ และตองมิไดเกิดจากการทุจริต เมื่อหนวยงานของรัฐไดพิจารณาใหผูกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงชดใชคาเสียหายเต็มจํานวนความเสียหายตามพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 แลว
ความเสียหายที่หนวยงานของรัฐไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบตามนัยดังกลาวขางตน
หนวยงานของรัฐจะต องรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามแบบที่กระทรวงการคลังกํา หนดไปใหกระทรวงการคลัง
ทราบทุกระยะ 3 เดือน
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับนับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

ประกอบ ตันติยาพงศ
(นายประกอบ ตันติยาพงศ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน

