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และความเขาใจ ข้ันตอน รูปแบบในทางปฏิบัติอยูเปนจํานวนมาก  
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แนวทางการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจาก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ขอ 8 วรรคหนึ่งกําหนดวา “ เม่ือเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐแหง
ใดและหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้น มีเหตุอันควรเช่ือวา เกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีของหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้น ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดังกลาวแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดคณะหนึ่งโดยไมชักชาเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับผูตองรับผิดและจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีผูนั้นตอง
ชดใช” การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบวามีการ
กระทํา.ละเมิดเกิดข้ึนหรือไม มีเจาหนาท่ีตองรับผิดชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม เจาหนาท่ีผูตองรับผิดชดใชคาเสียหายจะตองรับผิดชดใชเปนจํานวนเทาใด 
ในกรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดหลายคนเจาหนาท่ีแตละคนมีสัดสวนความรับผิดเปนอยางไร และความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนหนวยงานของรัฐมีสวนบกพรองดวยหรือไม  เพ่ือท่ีจะนําสวนแหงความรับผิดของหนวยงานของรัฐไปหัก
ออกจากคาเสียหายท่ีจะเรียกใหเจาหนาท่ีชดใช ดังนั้น หนวยงานของรัฐจึงตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพ่ือสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับเหตุละเมิดท่ีเจาหนาท่ีไดกระทําใหกระจาง แต
ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐทราบแนชัดวาเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนคือผูใดและ
ทราบจํานวนคาเสียหายท่ีแนนอนและเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดยินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของ
รัฐแลว หนวยงานของรัฐก็ไมจําตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 0

1 สวนความ
เสียหายท่ีมิไดเกิดแกเงิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวา หนวยงานของรัฐจะตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ือสอบขอเท็จจริงและ
เสนอความเห็นกอนสั่งการวามีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไมและเปนจํานวนเทาใด เม่ือผูแตงตั้ง
คณะกรรมการดังกลาวไดมีคําวินิจฉัยสั่งการประการใดแลวก็ตองสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดใหกระทรวงการคลังตรวจสอบเสมอ แมวากอนท่ีจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละมิดหรือในระหวางท่ีคณะกรรมการดังกลาวกําลังดําเนินการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดอยู 
ผูกระทําละเมิดจะยินยอมชดใชคาเสียหายเปนเงินหรือทรัพยสินอ่ืน หนวยงานของรัฐก็ยังตองดําเนินการดังกลาว
อยูตอไป1
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    กรมสงเสริมการเกษตร มีหนวยงานในสังกัดสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ เม่ือเกิดความ
เสียหายกับทรัพยสินของทางราชการ ซ่ึงอาจเกิดจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี บุคคลภายนอก หรืออาจเปน
เรื่องสืบเนื่องมาจากสํานวนการสอบสวนทางวินัย สํานวนการสอบขอเท็จจริงเบื้องตน หรือผลจากคําพิพากษาของ
ศาลตัดสินใหกรมสงเสริมการเกษตรตองรับผิด คณะกรรมการหรือหนวยงานพบวามีเหตุอันควรเชื่อวาความ
เสียหายเกิดข้ึนกับกรมสงเสริมการเกษตร บางกรณีความเสียหายอาจปรากฏข้ึนเนื่องจากหนวยงานภายนอกชี้มูล
เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

1
 คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี 399/2546  

2
 คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี 490/2543 
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(ป.ป.ช.) สงมาใหดําเนินการสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เปนตน จึงเปนหนาท่ีของหัวหนาหนวยงาน ไดแก กอง /ศูนย/สํานัก/ จังหวัด/อําเภอ ในฐานะ            
ผูครอบครองดูแลทรัพยสินแทนกรมสงเสริมการเกษตรหรือเปนผูรับผิดชอบภายในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีความเสียหาย
เกิดข้ึนโดยการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดท่ีเกิดข้ึนในแตละกรณีไป  

  สํานักงานเลขานุการกรมพิจารณาแลวเห็นวา ปญหาและอุปสรรคของการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี เกิดจากเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร ขาดความรูความเขาในกฎหมาย และ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ันตอนท่ีเก่ียวของ  รวดเร็ว 
และบรรลุตามวัตถุประสงคของการแสวงหาขอเท็จจริง  เห็นควรจัดทําแนวทางการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี ใหกับเจาหนาท่ีเพ่ือยึดถือในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตอไป 

กฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวของ   
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งท่ีใชประกอบในการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดประกอบดวย 

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแกไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
- หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0406.7/ว.56 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการ

สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสํานวนการสอบสวน 
- หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0406.2/ว.66 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการ

กําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
- หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค. 0406.2/ว 75 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2550 เรื่อง ซักซอมความ

เขาใจแนวทางปฏิบัติในการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
- หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค. 0410.6 /ว 32 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง การสงสํานวน

การสอบขอเท็จริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  
- ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2552 เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีท่ี

ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
- หนังสือกรมสงเสริมการเกษตร ท่ี กษ 1003/ว 62 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง การมอบอํานาจ  
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การแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาขอเท็จจริง 

 วัตถุประสงคของการสืบสวนหาขอเท็จจริงเบองตน ตามหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีดังกลาว ก็เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุของความเสียหายและผูท่ีอยูในขายท่ีทําใหเกิดความ
เสียหายนั้น รวมท้ังทรัพยท่ีเสียหาย มูลคาความเสียหาย วัน เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ ตลอดจนพฤติการณท่ีทําให
เกิดความเสียหาย ดวยเหตุนี้ เม่ือทรัพยสินของทางราชการเกิดความเสียหาย ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงาน 
จึงมีหนาท่ีตองดําเนินการสืบสวนเพ่ือใหไดขอเท็จจริงเบื้องตนดังกลาว จนเพียงพอท่ีจะสามารถพิจารณาไดวามีเหตุ
อันควรเชื่อวาหรือไมมีเหตุอันควรเชื่อวา ความเสียหายดังกลาว เกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีของหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้นหรือไม ท้ังนี้การสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตนหัวหนาหนวยงานอาจจะสั่งการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนผูสืบสวน หรือหากเปนกรณีท่ียุงยากซับซอนก็อาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงเบื้องตน แลว
พิจารณาตอไป  

 คําวา “เหตุอันควรเชื่อวา” ไมมีความหมายแตกตางจากความหมายโดยท่ัวไป ฉะนั้น เหตุอันควร
เชื่อจึงตองพิจารณาจากมาตรฐานวิญูชนผูเปนหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนเกณฑ โดยคํานึงถึงขอเท็จจริงเปน
กรณีๆ ไป การสืบสวนหาขอเท็จจริงเบื้อตนท่ีนําไปสูการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ไมมี
หลักเกณฑท่ีแนนอนตายตัว โดยท่ัวไปใชหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน การบันทึกถอยคํา 
การสรุปและวิเคราะหขอเท็จจริง การชั่งน้ําหนักพยาน และการทํารายงานการสืบสวน เปนตน สําหรับจํานวน
กรรมการอาจกําหนดตามความเหมาะสม แตไมนอยกวา 3 คนและไมเกิน 5 คน และไมควรแตงตั้งผูเก่ียวของหรือ
ผูมีสวนไดเสียกับเหตุกรณีหรือผูดูแลทรัพยสินท่ีเสียหาย เขารวมเปนกรรมการสืบสวน เพราะบุคคลดังกลาวจะตอง
มาใหขอเท็จจริงแกคณะกรรมการดวย 

  

หนาที่ของคณะกรรมการสืบสวนหาขอเท็จจริง 
 การสืบสวนคือ การรวบรวมขอมูลตลอดจนพยานหลักฐาน เพ่ือหาขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของในแตละ
กรณีใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได แลวนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหบนพ้ืนฐานของเหตุผล และขอกฎหมาย 
โดยท่ัวไป ขอมูลจะแบงเปน 2 ชนิด  

(1) ขอเท็จจริง คือ ขอมูลท่ีเปนความจริง ไดรับการพิสูจนวาเปนความจริงแลว 
(2) ขออนุมาน คือ ขอมูลท่ียังไมไดรับการพิสูจนวาเปนความจริง ซ่ึงตองมีการสืบสวนพิจารณาตอไป  

 

การรวบรวมขอเท็จจริง ไดแก  
- วัน เวลา สถานท่ีเกิดเหตุ  
- ชื่อ ตําแหนง หนาท่ีการงานของผูท่ีเก่ียวของกับความเสียหาย 
- จํานวนความเสียหาย โดยใหระบุประเภทของความเสียหาย รายการ และมูลคาทรัพยสินท่ี 

เสียหาย โดยขณะจัดซ้ือ และเม่ือหักคาเสื่อมราคาแลว  
- ผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (ถามี)  
- ขอเท็จจริงอ่ืนท่ีเปนประโยชนในการสืบสวน  
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การรวบรวมพยานหลักฐาน ไดแก 

พยานเอกสารและพยานวัตถุ   
- กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งในเรื่องท่ีเก่ียวของกับกรณีท่ีเกิดเหตุและความเสียหาย 
- หลักฐานท่ีแสดงวาเปนเจาหนาท่ี ผูมีหนาท่ีและความรับผิดชอบใหกระทําการดังกลาวได  

เชน ใบอนุญาตใชรถ คําสั่งอนุญาตใหใชรถ คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติงาน  
- หลักฐานท่ีผูกระทําหรือละเวนไมกระทําเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย 
- หลักฐานการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน สรุปรายงานการสอบสวน ความเห็นและ 

คําสั่งของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
- บันทึกรายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุของพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีกองพิสูจนหลักฐาน 

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
- ภาพถายหรือแผนผังแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ รองรอยการงัดแงะ อุปกรณการเก็บรักษาทรัพยกอน 

และหลังเกิดเหตุ หรือภาพถายแสดงสภาพความเสียหายของทรัพยสินของทางราชการหรือวัตถุพยาน หรือวัตถุ
พยานท่ีสําคัญ  

- วิธีการหรือมาตรการในการปองกันรักษาทรัพยสินของทางราชการ เชน การอยูเวรยาม  
สัญญาจางบริษัทรักษาความปลอดภัย  

พยานบุคคล ไดแก  
  - บันทึกถอยคํา หรือหนังสือชี้แจงของเจาหนาท่ีผูทําใหเกิดความเสียหาย หรือรับผิดชอบ  

หรือครอบครองทรัพยสิน หรือ คูกรณี หรือ ผูท่ีเก่ียวของ  
- บันทึกถอยคํา หรือหนังสือชี้แจงของผูบังคับบัญชาท่ีมีสวนเก่ียวของตามสายงานบังคับบัญชาทุกคน  
- บันทึกถอยคําของประจักษพยานอ่ืนท่ีเห็นเหตุการณกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ  
- บันทึกถอยคําพยานบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของซ่ึงเปนประโยชนในการสืบสวนพิจารณา  

พยานแวดลอมอ่ืนๆ ไดแก 
- ภาพถายหรือแผนผังหรือเอกสารอยางหนึ่งอยางใดท่ีอาจใชเปนหลักฐานสนับสนุนหรือใชเปน 

ขอตอสูของเจาหนาท่ี เชน ใบรับรองแพทย  
- บันทึกหรือหนังสือของบุคคลท่ีนาเชื่อถือ เชน กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ท่ีอาจนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาความนาเชื่อถือของเหตุความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได  

การจัดทํารายงานการสืบสวนขอเท็จจริง 
เม่ือคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน ไดดําเนินการสืบสวนพิจารณาจนไดขอเท็จจริง 

และพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะวินิจฉัยแลว คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน จะตองประชุมเพ่ือ
พิจารณาขอเท็จจริงท่ีรวบรวมไดท้ังหมดแลว ชั่งน้ําหนักของพยานหลักฐานท่ีมีอยูรวมท้ังหมดลงความเห็นแลว
จัดทํารายงานการสืบสวนขอเท็จจริงเสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาขอเท็จจริงเบื้องตน โดยวิธีการ
เขียนรายงานการสืบสวนและสาระสําคัญ ดังนี้  

1. สรุปขอเท็จจริง โดยการเรียบเรียงพยานหลักฐานท่ีสามารถรวบรวมได ตลอดจน 
ระบุคาเสียหายท่ีแทจริงขณะเกิดเหตุ 

2. ชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานท้ังหมดวา พยานหลักฐานใดนาเชื่อถือ พยานหลักฐานใด 
ไมนาเชื่อถือ เกิดจากการละเวนการกระทําเพ่ือปองกันผลท่ีจะเกิดข้ึนของเจาหนาท่ีหรือไม อยางไร 
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3. วินิจฉัยหรือลงมติในเรื่องท่ีไดรับการแตงตั้งใหสืบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน เพ่ือเสนอความเห็น 
ตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน ดังนี้  

หากขอเท็จจริงปรากฏวา ไมมีเหตุอันควรเช่ือวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของ 
เจาหนาท่ีโดยการจงใจ หรือปฏิบัติหนาท่ีดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ไมตองดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เสนอความเห็นใหยุติเรื่อง และใหหัวหนาหนวยงานตอง
รายงานผลการพิจารณาใหปลัดกระทรวงพิจารณาวาสมควรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดตามขอ 12 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ตอไปหรือไม  

หากขอเท็จจริงปรากฏวา มีเหตุอันควรเช่ือวา ความเสียหายเกิดจากการกระทํา 
ของเจาหนาท่ี โดยการจงใจ หรือเกิดจากการละเวนการกระทําเพ่ือปองกันผลท่ีจะเกิดข้ึนของเจาหนาท่ี ใหเสนอ
ความเห็นใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ตามกฎหมายตอไป 
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สรุปข้ันตอนกรณีเกิดความเสียหายกับหนวยงานของรัฐ  
 

 
 
   

                                              รายงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมื่อเกิดความเสียหาย 

หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเบื้องตน 

กรณีเห็นวาความเสียหายไมไดเกิดจาก
การกระทําของเจาหนาที่ตองรายงาน    
ผูบังคับชาเพ่ือพิจารณาวา สมควรตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดหรือไม 

กรณีเห็นวาความเสียหายเกิดจากการกระทํา
ของเจาหนาที่ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
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หลักเกณฑเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 

แบงออกเปน 2 กรณี คือ 
1. กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
2. กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 

1. กรณีท่ีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ  
เม่ือเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของกรมสงเสริมการเกษตร ไมวาเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

ของรัฐแหงนั้นจะเปนผูกระทําหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนเปนผูกระทําจนทําใหเกิดความเสียหาย
เกิดข้ึน  หรือจากการชี้มูลของหนวยงานภายนอก เชน คําพิพากษาของศาล  ส.ต.ง. ป.ป.ช ป.ป.ท  หรือ 
คณะกรรมการสอบสวนดานวินัย กอง/ศูนย/สํานัก/โครงการ/จังหวัด/ อําเภอ ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของแจง
ผูบังคับบัญชาชั้นตนรายงานตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้น ( อําเภอ,จังหวัด ,สํานักงานเขต, 
รายงานใหอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ทราบ) ตามนัยขอ 7 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

 1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
     ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของหนวยงานของรัฐแหง
ใดตามขอ 8 วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ กําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้นแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการดําเนินการตามระเบียบนี้ เปนการดําเนินงาน
เพ่ือติดตามใหเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดตอทรัพยสินของหนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดตาม พ.ศ. 2539 ดังนั้น หัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามท่ีกําหนดไวในขอ 8 วรรคหนึ่งของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ จึงหมายถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหาย  

 1.2 หนาท่ีคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมิด 
ตองใหโอกาสแกผูเสียหายไดชี้แจง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ 

การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ขอ 15 
เสนอความเห็นใหผูแตงตั้งพิจารณา โดยมีขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐาน  

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี    
พ.ศ. 2539 ขอ 16 

สอบสวนใหแลวเสร็จภายในเวลากําหนด ขอ 8 วรรคสี่ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 กําหนดวา ในการแตงต้ัง
คณะกรรมการใหกําหนดเวลาของการพิจารณาของกรรมการไวดวย ดังนั้น ในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดก็ตองระบุระยะเวลาในการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ไดดวย ซ่ึงสวนใหญ
จะกําหนดเวลาแลวเสร็จภายใน 60 วัน หรือ 120 วัน แลวแตจะเห็นวาการสอบขอเท็จจริงแตละเรื่องมีความยาก
งาย ยุงยาก หรือ ซับซอน มากนอยเพียงใด 
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 การดําเนินการของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

1. ตรวจสอบอํานาจหนาท่ีตามคําสั่งแตงตั้ง 
2. ประชุมกําหนดแนวทางการสอบสวนและปฏิทินระยะเวลาการพิจารณา 
3. ทําหนังสือเชิญผูเก่ียวของมาใหการและใหสงเอกสารท่ีเก่ียวของ 
4. แจงสิทธิกอนดําเนินการสอบสวน 
5. ใหโอกาสเจาหนาท่ีท่ีถูกสอบสวน ชี้แจงขอเท็จจริง และโตแยงแสดงพยานหลักฐานอยาง

เพียงพอและเปนธรรม  
6. ลงลายมือชื่อ ตําแหนง และวันเดือนป ทายบันทึกรายงานผลการสอบสวน 
7. ขอขยายเวลา หากการสอบสวนไมแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 
8. สอบสวนใหแลวเสร็จภายในกําหนดอายุความ 
9. รวบรวมเอกสาร/พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
10. ไมรับฟง พยานท่ียังไมไดขอยุติ  พยานบอกเลา พยานนอกสํานวน  
11. เสนอความเห็นวา มีเจาหนาท่ีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม จํานวนเทาใด  
12. ใชขอกฎหมายในการวินิจฉัยความรับผิด  

 แนวทางการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ 
 กระทรวงการคลังไดกําหนดแนวทางการสอบขอเท็จจริง การทําบันทึก และ การรายงานผลเพ่ือ
เปนแนวทางปฏิบัติเปนการท่ัวไป เพ่ือใหการสอบสวนเปนไปดวย ความละเอียด รอบคอบ และครบถวนทุก
ประเด็น ดังนี้  
 ประเภทสํานวนการสอบสวนเปน 5 ประเภทดังนี้ คือ 

 1.  ทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน   (ส.1) 
 2  ไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ  (ส.2) 
 3  โจรกรรมหรือทรัพยสินสูญหาย   (ส.3) 
 4  อาคารสถานท่ีถูกเพลิงไม    (ส.4) 
 5  อุบัติเหตุ      (ส.5) 

1. การทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน (ส.1) มีหัวขอการสอบสวนโดยสังเขป ดังนี้ 
 1) วันเวลา ท่ีเกิดการทุจริต 

2) ชื่อ ตําแหนง และ อํานาจหนาท่ีของผูกระทําทุจริตในการปฏิบัติราชการโดยปกติ 
3) การกระทํา และพฤติการณในการกระทําทุจริต 
4) ชื่อ ตําแหนง และอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีรวมงานหรือท่ีเก่ียวของ ตลอดจน 

ผูบังคับบัญชาตามสายงาน  
  5) รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของท้ังหมดรวมท้ังผูบังคับบัญชาวาตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ และหรือทางปฏิบัติท่ีถูกตองควรเปนอยางไร เปรียบเทียบกับการกระทําท่ีเกิดข้ึน
จริง พรอมท้ังแผนภูมิประกอบเปรียบเทียบระหวางแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองกับการกระทําท่ีเกิดข้ึนจริง  
  6) กฎหมายระเบียบขอบังคับและคําสั่งเก่ียวกับงานในหนาท่ีนั้นๆ หรืองานท่ีไดรับมอบหมายมี
อยางไร 
 7) หลักและวิธีปฏิบัติโดยปกติของงานหรือกิจการนั้นเปนอยางไร 
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 8) หลักฐานและเอกสารท่ีผูทุจริตไดกระทํา หรือหลักฐานท่ีผูทุจริตจะตองกระทําแตไดละเวนไม
กระทํา 
 9) รายการและจํานวนเงินท่ีทุจริต หรือขาดหายไป 
 10) เอกสารแจงความรองทุกข สําเนาสํานวนการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ พนักงานอัยการ 
และความเห็น (ถามี) ตลอดจนการฟองคดี 
 11) กรณีมีการระบุวา ลายมือชื่อปลอม ไดมีการสงหลักฐานใหผูชํานาญของกองพิสูจนหลักฐาน
ตรวจสอบหรือไม ถาทีขอรายงานผลการพิสูจนดังกลาว  
 12) การเรียกรองหรือฟองคดีกับธนาคารผูจายเงิน (ถามี)  
 13) ในกรณีเปนเรื่องเก่ียวกับเช็ค ขอสําเนาเช็ค สําเนาใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการสั่ง
จาย ผูมีอํานาจสั่งจาย หลักฐานการไดรับชําระหนี้ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 14) พฤติการณและกรณีแวดลอมอ่ืนๆ เชน ผูทุจริตเปนคนชอบเลนการพนัน ใชเงินเกินฐานะ
แหงจิตใจ ฯลฯ  
 15) สําเนารายงานความเห็นของ สตง. หรือ เหตุท่ีทําใหทราบวามีการกระทําทุจริต (ถามี)  
 16) ความเห็นและผลการดําเนินการของ ปปช.  ปปง. และ ผลการดําเนินคดีอาญา  
 17) กรณีมีการกระทําทุจริตเกิดข้ึนหลายกรณี ใหแยกการสอบสวนเปนรายกรณี พรอมความเห็น
วาผูกระทําการทุจริตและผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดหรือไม อยางไร และเปนจํานวนเงินเทาใด 
 18) บันทึกการใหปากคําของผูท่ีเก่ียวของ และ โดยเฉพาะผูท่ีจะตองรับผิดหรืออาจจะตองรับผิด 
ท้ังนี้ ****  - ตองใหบุคคลดังกลาวไดมีโอกาสท่ีจะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและเปนธรรม  
  -  ใหมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนดวย  
 - โดยตองมิไดกระทําการใดอันเปนการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือกระทําโดยมิชอบดวย
ประการอ่ืน 
 19). กรณีชวงระยะเวลาท่ีเกิดความเสียหายมีผูรับผิดชอบและเก่ียวของหลายคน ซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงผูรับผิดชอบและเก่ียวของ และมีการโยกยายใหระบุรายละเอียดชวงเวลาท่ีแตละคนตอง
รับผิดชอบ และจํานวนความเสียหายซ่ึงเกิดในชวงระยะเวลาดังกลาวพรอมแผนภูมิประกอบ  
 20). ขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ  

2. ไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (ส.2) หัวขอการสอบสวนโดยสังเขป ดังนี ้
  1) กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับและคําสั่งท่ีเก่ียวของ 
  2) สําเนารายงานความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือท่ีทําใหทราบวามีการไม
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (ถามี) 
  3) ความเห็นและหรือผลการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผลการดําเนินคดีอาญา (ถามี)  
  3) ความเห็นและหรือผลการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและผลการดําเนินคดีอาญา (ถามี)  
  4) กรณีกําหนดราคากลางสูงกวาราคาคากอสราง 
    - รายละเอียดแสดงวิธีคํานวณหาคาแฟคเตอรเอฟ(ถามี) 
    - แหลงท่ีมาของราคาวัสดุท่ีใชกําหนดเปนราคากลาง 
    - ราคาวัสดุแยกเปนประเภท ชนิด พรอมราคา  
  5) กรณีไมปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 
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    - ข้ันตอนดําเนินการกอนมีการประกาศสอบราคา ประกวดราราจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี
พิเศษ หรือกอนมีการตกลงราคา แลวแตกรณี 
    - ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ฯลฯ  
    - รายชื่อคณะกรรมการท่ีแตงตั้งตามระเบียบทุกคน  
    - รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของท้ังหมดรวมท้ังผูบังคับบัญชาระบุ
ชื่อและตําแหนงวาตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ และหรือทางปฏิบัติท่ีถูกตองควรเปนอยางไร เปรียบเทียบ
กับการกระทําท่ีเกิดข้ึนจริงพรอมแผนภูมิประกอบเปรียบเทียบระหวางทางปฏิบัติท่ีถูกตองกับการกระทําท่ีเกิดข้ึนจริง 
    - รายงานผลการปฏิบัติงานและความเห็นของเจาหนาท่ีและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ
ทุกคณะ 
    - หากมีการยกเลิกการสอบราคา ประกวดราคา ขอเหตุผลพรอมหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
    - ความเห็นของผูสั่งซ้ือ/สั่งจาง  
     6) จํานวนเงินท่ีถือวาทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย 
    7) บันทึกการใหปากคําของผูเก่ียวของ และโดยเฉพาะผูท่ีจะตองรับผิดหรืออาจตะตอง
รับผิด ท้ังนี้ ตองใหบุคคลดังกลาวไดมีโอกาสท่ีจะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและเปนธรรม และใหมีโอกาส
โตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนดวย โดยตองมิไดกระทําการใดอันเปนการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือ
กระทําโดยมิชอบดวยประการอ่ืน 
    8) กรณีชวงระยะเวลาท่ีเกิดความเสียหายมีผูรับผิดชอบและเก่ียวของหลายคนซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงผูรับผิดชอบหรือท่ีเก่ียวของและหรือมีการโยกยาย ใหระบุรายละเอียดชวงเวลาท่ีแตละคน
ตองรับผิดชอบและจํานวนความเสียหายซ่ึงเกิดในชวงระยะเวลาดังกลาวพรอมแผนภูมิประกอบ 
    9) ขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ  

3. คนรายกระทําโจรกรรม หรือ ทรัพยสินสูญหาย(ส.3)หัวขอการสอบสวนโดยสังเขป ดังนี ้
   1) ขอเท็จจริงท่ัวไป และรายละเอียดของทรัพยสินท่ีหาย 
    - วัน เวลาท่ีเกิดเหตุ 
    - เปนทรัพยสินชนิดใด ตั้งหรือเก็บรักษา ณ ท่ีใด บริเวณท่ีตั้งทรัพยหรือสถานท่ี
เก็บรักษาทรัพยนั้น มีทรัพยสินอ่ืนท่ีไมไดถูกลักไปอยูดวยหรือไม ถามี อะไรบาง (อธิบายโดยละเอียดหรือแยกเปน
รายการ)  
    - รายการและมูลคาของทรัพยสินท่ีหายท้ังกอนและหลังคํานวณคาเสื่อมราคา 
   2) อาคารและสถานท่ีเก็บทรัพย 
    - ลักษณะของอาคาร ทางเขา ทางออก รองรอยท่ีคนรายเขาและออก มีรั้วรอบ
ขอบชิดหรือไมอยางไร แผนผังบริเวณอาคารหรือสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยท่ีสูญหาย 
    - พฤติการณท่ีคนรายเขาไปในอาคารและทําการลักทรัพยอยางไร (ถาไมมี
หลักฐานแนนอน ก็ควรสันนิษฐาน)  
    - สถานท่ีเก็บทรัพย เปนอะไร เชน ตูเล็ก ตูไม ฯลฯ และมีลักษณะอยางไร      
มีลิ้นชัก หรือมีของอ่ืนเก็บรวมอยูดวยหรือไม ถามี มีอะไรบาง ความม่ันคงแข็งแรงของท่ีเก็บทรัพยนั้น เชน เปน     
ตูเหล็ก มีกุญแจ ฯลฯ และตั้งอยูในบริเวณในของอาคาร 
    - มีของอ่ืนท่ีไมหายเก็บรวมอยูในท่ีเก็บทรัพยนั้นหรือไม  
    - กุญแจอาคาร กุญแจสถานท่ีเก็บทรัพย เก็บรักษาไวท่ีใด ผูใดเปนผูรับผิดชอบ
หรือเก็บรักษาและสูญหายหรือเสียหายไปในขณะเกิดเหตุหรือไม 
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   3) ระเบียบ คําสั่ง และมาตรการในการปองกันรักษาทรัพย  
    - ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งท่ีเก่ียวกับการปองกันดูแลรักษาทรัพยท่ีกําหนด
ไวอยางไร 
    - มีการจัดเวรยามหรือไม ถามีจัดเวรยามไวอยางไร 
    - ใครมีหนาท่ีอยูเวรยามและตรวจเวรในระหวางทรัพยสินหาย หรือสันนิษฐาน
วาเปนผูมีหนาท่ีเวรยามในระหวางทรัพยสินหาย ใหระบุชื่อตําแหนงและการปฏิบัติหนาท่ีของเวรยามเหลานั้น 
    - เจาหนาท่ีเวรยามและผูตรวจเวรไดปฏิบัติอยางไร หรือละเลยตอหนาท่ี
อยางไร 
    - นอกจากเวรยามแลวยังมีมาตรการอ่ืนท่ีใชสําหรับปองกันอันตรายของ
ทรัพยสินดวยหรือไม 
    - บันทึกการตรวจเวรยามในชวงเวลาท่ีเกิดเหตุ 
   4) บันทึกการใหปากคําของผูเก่ียวของ และโดยเฉพาะผูท่ีจะตองรับผิดหรืออาจจะตอง
รับผิด ท้ังนี้ ตองใหบุคคลดังกลาวไดมีโอกาสท่ีจะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและเปนธรรม และใหมีโอกาส
โตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนดวย โดยตองมิไดกระทําการใดอันเปนการลอลวง ขูเข็ญใหสัญญา หรือ
กระทําโดยมิขอบดวยประการอ่ืน 
   5) กรณีชวงระยะเวลาท่ีเกิดความเสียหายมีผูรับผิดชอบและเก่ียวของหลายคนซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงผูรับผิดชอบหรือท่ีเก่ียวของและหรือมีการโยกยาย ใหระบุรายละเอียดชวงเวลาท่ีแตละคน
ตองรับผิดชอบและจํานวนความเสียหายซ่ึงเกิดในชวงระยะเวลาดังกลาว พรอมแผนภูมิประกอบ 
   6) ขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ  

4. อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม (ส.4) หัวขอการสอบสวนโดยสังเขป ดังนี ้
   1) ขอเท็จจริงท่ัวไป 
    - วัน เวลาท่ีเกิดเพลิงไหม 
    - ตัวอาคารท่ีเกิดเพลิงไหม และลักษณะของอาคาร เชน คอนกรีต เชน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ  
    - มูลคาและรายการทรัพยสินท่ีถูกเพลิงไหมแยกจากตัวอาคารท่ีตองซอมแซม 
   2) การตรวจสอบสาเหตุ 
    - วัตถุพยานและรองรอยท่ีเหลือจากเหลิงไหมเพ่ือนํามาสันนิฐานวาเกิดจาก
สาเหตุใด(ถาเปนเพลิงไมจากท่ีอ่ืนท่ีเห็นชัดแจงแลวลุกลามมาอาจจะไมตองสอบปญหานี้ก็ได) 
    - ประจักษพยานท่ีเห็นเหตุการณเพลิงไหมกอนจะมีลักษณะรุนแรง (ถามี) ท่ีจะ
ชี้แจงวาตนเพลิงอยูตําแหนงใด 
   3) มาตรการในการปองกันเพลิง 
    - มีการจัดเจาหนาท่ีเวรรักษาการและดูแลสถานท่ีหรือไม อยางไร 
    - ระเบียบหรือคําสั่งท่ีเก่ียวกับการจัดเจาหนาท่ีรักษาการดังกลาวใครเปนผูวาง
ระเบียบ หรือออกคําสั่ง 
    - ไดมีการปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการอยางไร หรือไม ในระหวางเวลาเกิดเพลิงไหม 
   4) บุคคลท่ีเก่ียวของท่ีเขาทํางานหรือปฏิบัติหนาท่ีเปนประจําหรืออยูอาศัยในอาคารหลัง
นั้นสอบพฤติการณรายละเอียดในการทํางานหรือปฏิบัติหนาท่ี หรืออยูในอาคารหลังนั้นครั้งสุดทายกอนเพลิงไหม 
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   5 การรองทุกข และการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และความเห็นของเจาหนาท่ี 
กองพิสูจนหลักฐาน หรือวิทยาการ ตลอดจนความเห็นของพนักงานอัยการ 
    6) ขอสันนิษฐานหรือขอพิสูจนสาเหตุท่ีเกิดเพลิงไหม อาจเปนกรณีตอไปนี้  
    - ไฟฟาชอต มีผูใดกระทําโดยประมาทหรือไมอยางไร 
    - เปนการลอบวางเพลิงหรือไม รูตัวและจับตัวผูตองหาไดแลวหรือไม 
    - สาเหตุเกิดจากความประมาทของบุคคลหรือไม เชน ท้ิงกนบุหรี่ในท่ีติดไฟงาย 
ติดหลอดไฟฟาไวในท่ีอับและมีวัตถุท่ีติดไฟไดงาย 
    - เหตุนอกหรือการควบคุม เชน พายุพัดแรง เสาไฟฟาโคนลงมาทําใหสายไฟ
เกิดลัดวงจรและสายไฟอยูใกลอาคาร ฯลฯ  
   7) บันทึกการใหปากคําของผูเก่ียวของ และโดยเฉพาะผูท่ีจะตองรับผิดหรืออาจจะตอง
รับผิด ท้ังนี้ ตองใหบุคคลดังกลาวไดมีโอกาสท่ีจะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและเปนธรรม และใหมีโอกาส 
โตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนดวย โดยตองมิไดกระทําการใดอันเปนการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือ
กระทําโดยมิชอบดวยประการอ่ืน  
   8) ขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ  

5. อุบัติเหตุ (ส.5) หัวขอการสอบสวนโดยสังเขป ดังนี้ 
   1) ขอเท็จจริงท่ัวไป 
    - วันเวลาเกิดเหตุ 
    - ชื่อ ยี่หอ และเลขทะเบยีนรถ 
    - ชื่อผูขับ และฐานะตําแหนง 
    - ชื่อเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุมดูแลรถตลอดจนอํานาจหนาท่ี 
    - รายการและมูลคาของทรัพยสินท่ีสูญหาย (กอนและหลังหักคาเสื่อมราคา)  
    - มีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม 
   2) การตรวจสอบสาเหตุท่ีเกิดข้ึน  
    - ตรวจวัตถุพยาน เชน คันชัก คันสง พวงมาลัย เครื่องยนต ฯลฯ  
    - รองรอยลอและเบรก ขอภาพถายสีประกอบ (ถามี) 
    - รถคูกรณีมีหรือไม ถามีจะตองสอบดวย 
    - อัตราวิ่งของรถขณะเกิดเหตุ และกอนหนานั้นตลอดจนพฤติการณท่ีเก่ียวของอ่ืน 
    - สภาพของทางหรือพ้ืนถนน 
    - สาเหตุภายนอกท่ีเขามาเก่ียวของ เขน คนวิ่งตัดหนา สัตววิ่งตัดหนา ฯลฯ  
    - ระยะหางระหวางรถคนหนาและรถคันหลัง (ในกรณีท่ีเกิดเหตุชนทาย)  
    - พฤติการณอ่ืนๆ  
   3) สภาพของรถกอนใช 
    - ตรวจสภาพกอนใชอยางไรหรือไม 
    - สภาพของรถเปนอยางไร เชน เบรก พวงมาลัย ยาง และประวัติการ
บํารุงรักษา 
   4) สภาพความเสียหายของรถหลังเกิดเหตุ  
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    - การตรวจสภาพความเสียหายของรถเปรียบเทียบกับอัตราวิ่งของรถวามี
ความสัมพันธกันหรือไม เชน ผูขับรถใหถอยคําวาขับรถดวยความเร็ว 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง แตสภาพของรถไดรับ
ความเสียหายท้ังคัน หรือไดรับความเสียหายมากเกินกวาท่ีควรจะเปน ฯลฯ ขอภาพถายประกอบ (ถามี) 
    - กรณีมีรถคูกรณี ตองตรวจสอบสภาพความเสียหายของท้ังสองฝาย เชน รถ
คันใดวิ่งดานซาย รถคันใดวิ่งดานขวา หรือวิ่งตามกันมาในทิศทางเดียวกัน ฯลฯ เกิดการเฉ่ียวชนกันอยางไร ความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนกับรถราชการและรถคูกรณีสอดคลองกับคําใหการของฝายใดมากกวากัน และฝายใดนาจะเปน
ฝายกอใหเกิดความเสียหายมากกวากัน หรือตางฝายตางกอใหเกิดความเสียหายไมยิ่งหยอนไปกวากัน ฯลฯ  
   5) สภาพของพ้ืนท่ีถนนหรือทางเปนอยางไร เชน สภาพความกวางของถนนและ
ไหลถนน และใชวิ่งรถไดก่ีชองทาง ขอภาพถายสีประกอบ (ถามี)  
   6) เม่ือเกิดอุบัติเหตุแลวมีการแจงความตอพนักงานสอบสวนหรือไม ถาไมมีการแจง
ความขอทราบวาเพราะเหตุใด จึงไมแจงความ 
   7) ถามีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีการรองทุกข และการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
หรือไมพรอมความเห็นของพนักงานอัยการ(ถามี) 
   8) ระเบียบขอบังคับในการใชรถมีอยางไร 
   9) นํารถไปใชในราชการหรือไม ถาไปใชในราชการ ขอหลักฐานแสดงการขอใชรถท่ี
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
   10) ผูขับข่ีมีใบอนุญาตขับข่ีหรือไม หรือไดขับรถมาแลวนานเทาใด 
   11) สภาพแหงจิตใจหรือสภาพแหงรางกายของผูขับเปนอยางไร เชน ขับรถแลวเปน
ปกติขับรถในขณะมึนเมาสุรา เคยเปนโรคลมบาหมูหรือมีประวัติเปนโรคหัวใจ หรือตองขับรถติดตอกันเปน
เวลานาน 
   12) รายงานผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในรางกายของผูขับข่ี 
   13) บุคคลภายนอกซ่ึงเปนผูเสียหายฟองเรียกคาเสียหายจากทางราชการหรือไม ผลคดี
เปนอยางไร 
   14) บันทึกการใหปากคําของผูเก่ียวของและโดยเฉพาะผูท่ีจะตองรับผิดหรืออาจจะตอง
รับผิดหรืออาจจะตองรับผิด ท้ังนี้ ตองใหบุคคลดังกลาวไดมีโอกาสท่ีจะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและเปน
ธรรม และใหมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนดวย โดยตองมิไดกระทําการใดอันเปนการลอลวง ขู
เข็ญ ใหสัญญา หรือกระทําโดยมิชอบดวยประการอ่ืน 

  

 

 

 

 

 
 



14 
 
สรุปข้ันตอนการดําเนินการของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ

รับผดิทางละเมดิ 

ไม่ได้ปฏบัิติหน้าที ่ ปฏบัิติหน้าที ่

รับผดิตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิย์  

จงใจหรือประมาทเลนิเล่อ 

อย่างร้ายแรง 

ประมาทเลนิเล่อ 

รับผดิตาม พรบ.  ความ

รับผดิทางละเมดิของ

เจ้าหน้าที ่พ.ศ 2539 

ไม่ต้องรับผดิ 
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 1.3 การวินิจฉัยสั่งการของผูสั่งแตงตั้ง 
 ในกรณีท่ีผูแตงตั้งคณะกรรมการเห็นวา สํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดยังมี
ขอบกพรองในประเด็นใดหรือมีบางประเด็นท่ีผูแตงตั้งเห็นควรใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหรือสอบสวน
เพ่ิมเติมไดและผูแตงต้ังตองกําหนดระยะเวลาท่ีจะใหคณะกรรมการรายงานผลการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือผลการ
ทบทวนไปใหดวย หากมีผูตองรับผิดผูแตงตั้งตองคํานึงถึงอายุความในการเรียกใหเจาหนาท่ีผูตองรับผิดชดใช
คาเสียหายใหแกทางราชการดวย เชน อายุความ 1 ป  2 ป หรือ 10 ป  
 ในกรณีท่ีผูแตงตั้งคณะกรรมการเห็นวา สํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดเสนอ
ความเห็น ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของครบถวนแลว หรือเห็นวาคณะกรรมการได
ทบทวนความเห็นหรือสอบสวนเพ่ิมเติมเสร็จเรียบรอยแลว ผูแตงตั้งจะเปนผูวินิจฉัยสั่งการวาการกระทําละเมิด
เรียบรอยแลว ผูแตงตั้งจะเปนผูวินิจฉัยสั่งการวาการกระทําละเมิดท่ีเกิดข้ึนมีผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม 
และเปนจํานวนเทาใด โดยใชหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา 5 และ มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 เปนเกณฑในการพิจารณาวามีเจาหนาท่ีผูใดจะตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนและจะตองชดใชเปนจํานวนเทาใด 

 ในการวินิจฉัยสั่ งการ ผูแตงตั้ งมี อํานาจวินิจฉัยไดโดยไมจําตองผูกมัดกับความเห็นของ
คณะกรรมการโดยมีความเห็นเปนอยางอ่ืนได เชน อาจจะมีความเห็นใหเจาหนาท่ีผูตองรับผิดรับผิดมากข้ึนหรือ
นอยลง หรือ ไมตองรับผิดเลยก็ได ซ่ึงเปนดุลพินิจของผูสั่งแตงตั้งท่ีกระทําได   

 เม่ือผูแตงตั้งไดมีคําวินิจฉัยสั่งการแลว ใหสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบภายใน 7 วัน 
นับแตวันท่ีวินิจฉัยสั่งการเวนแตเปนเรื่องท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดวาไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังทราบ 
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สรุปขั้นตอนการดําเนินการของผูแตงต้ังวินิจฉัยสั่งการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แต่งตั้งวนิิจฉัยส่ังการ  

ผูแตงตั้งวินิจฉัยสั่งการ 

มีผูรับผิดหรือไม จํานวนเทาใด 

สงสํานวนสอบสวนให
กระทรวงการคลังตรวจสอบภายใน 

7 วัน นับแตวันวินิจฉัยสั่งการ 
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 1.4 การตรวจสอบของกระทรวงการคลังและการแจงผลใหหนวยงาน      
ของรัฐบาลทราบ  
 เม่ือกระทรวงการคลังไดรับสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหนวยงานของรัฐ   
ท่ีสงมาใหกระทรวงการคลังตรวจสอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  ขอ 17 แลว กระทรวงการคลังจะดําเนินการตรวจสอบแจงการ
พิจารณาใหหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบ ซ่ึงในการแจงผลของกระทรวงการคลังจะมีท้ังกรณีท่ีเห็นพองและไมเห็น
พองดวยกับความเห็นของหนวยงานของรัฐท่ีสงมาใหตรวจสอบ แตในกรณีท่ีกระทรวงการคลังแจงผลใหทราบนั้น 
หากหนวยงานของรัฐนั้นเปนราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคก็จะตองปฏิบัติตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังท้ังตัวบุคคลผูตองรับผิดและจํานวนคาสินไหมทดแทนโดยไมอาจพิจารณาเปนอยางอ่ืนได 

 เม่ือกระทรวงการคลังไดแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐทราบแลวหากเปนกรณีท่ีมา
เจาหนาท่ีตองรับผิดเนื่องจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ีหนวยงานของรัฐแหงนั้นตองดําเนินการออก
คําสั่งตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  

 มาตรา 12 บัญญัติวา “ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีหนวยงานของรัฐไดใช
ใหแกผูเสียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาท่ีผูนั้นไดกระทํา
ละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ใหหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายมีอํานาจออกคําสั่ง
เรียกใหเจาหนาท่ีผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาท่ีกําหนด” 

 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีไดกระทําละเมิดตอทางราชการในการปฏิบัติหนาท่ีโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง ตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. 2539 อันเปนเหตุใหเจาหนาท่ีจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐท่ีตนกระทํา
ละเมิด การเรียกใหเจาหนาท่ีใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว มาตรา  12 กําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมี
อํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนตามจํานวนท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดภายในเวลาท่ีได
กําหนดไวโดยท่ีคําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีดังกลาวชดใชคาสินไหมทดแทนถือวาเปนคําสั่งทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซ่ึงหากถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน 
หนวยงานของรัฐจะตองมีหนังสือเตือนใหเจาหนาท่ีผูนั้นชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากเจาหนาท่ีดังกลาว
ไมปฏิบัติตามคําเตือนหนวยงานของรัฐตองใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของเจาหนาท่ี
ดังกลาวและขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาชําระใหตอทางราชการใหครบถวนได  ตามมาตรา 57 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

 “หัวหนาหนวยงานของรัฐ” ตามมาตรา 12 หมายถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายจากการ
ทําละเมิดของเจาหนาท่ี  สําหรับในกรณีท่ีเจาหนาท่ีไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐโดยมิใชการกระทําในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีนั้น มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 บัญญัติใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงหาก
เจาหนาท่ีผูนั้นไมยินยอมชําระตามคําสั่งท่ีหนวยงานของรัฐเรียกใหชดใชหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะตองใชสิทธิ
ดําเนินการฟองรองตอศาลยุติธรรม เนื่องจากคําสั่งของหนวยงานของรัฐท่ีเรียกใหชดใชดังกลาวไมใชคําสั่งทาง
ปกครอง ตามมาตรา 12 และไมสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองได  

 ถาในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดถึงแกความตาย หนวยงานของรัฐไมอาจท่ีจะใชมาตรการ
บังคับทางปกครอง แตหนวยงานก็มีสิทธิฟองคดีตอศาลได 
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 การดําเนินการตามขอ 18 คือ เม่ือกระทรวงการคลังมีความเห็นเปนประการใดแลวผูแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะตองมีความเห็นตามกระทรวงการคลังท้ังตัวบุคคลผูตองรับ
ผิดและจํานวนคาเสียหาย และใหหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายท่ีเปน กระทรวง ทบวง กรม และราชการสวนภูมิภาค 
แจงคําสั่งนั้นใหผูท่ีเก่ียวของทราบ แตอยาใหขาดอายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีผูแตงตั้งแจงคําสั่งใหผูรับผิดชดใชคา
สินไหมทดแทนวาเปนการวินิจฉัยสั่งการท่ีไมชอบดวยกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ ผูท่ี
วินิจฉัยสั่งการ 
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สรุปขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงการคลัง                                  
โดยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพิจารณา  
ความรับผิดทางแพง 

 
กระทรวงการคลัง 

หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง 
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 1.5 การอุทธรณคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
 ระยะเวลาการอุทธรณ ตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ไมมีการกําหนด
เรื่องของข้ันตอนและระยะเวลาการอุทธรณไวโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือจะตองอุทธรณภายในระยะเวลา 15 วัน นับแตไดรับแจงคําสั่งดังกลาวตาม
มาตรา 44 2

3 หากผูออกคําสั่งไมไดแจงสิทธิอุทธรณตอผูใดภายในระยะเวลาเทาใดแลวระยะเวลาการอุทธรณของ
เจาหนาท่ีผูนั้นจะขยายออกเปนหนึ่งปนับแตวันท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นไดรับคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 45 การ
พิจารณาอุทธรณโดยไมชักขาแตตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ ในการนี้ใหขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว อายุความท่ีเจาหนาท่ีจะตองไป
ฟองศาลปกครองมีกําหนด 90 วัน นับแตวันท่ีรูผลพิจารณาอุทธรณคําสั่ง 

 1.6 การใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
 คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน 
ใหเจาหนาท่ีมีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตาม
คําเตือน เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึด หรือ อายัดทรัพยสินของผูนั้นขายทอดตลาดเพ่ือ
ชําระเงินใหครบถวน 

 วิธีการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงโดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดขายทอดตลาดใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 กรณีเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดเกษียณอายุราชการหรือพนจากตําแหนง หนวยงานของรัฐยังคงมี
สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนไดตามมาตรา 10 ประกอบ มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 และคําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนเปนคําสั่งทางปกครองท่ี
กําหนดใหชําระเงินเม่ือเจาหนาท่ีไมชําระเงินตามคําสั่ง หนวยงานของรัฐยอมใชมาตรการบังคับทางปกครองไดแม
เจาหนาท่ีผูนั้นจะเกษียณอายุราชการหรือพนจากตําแหนงไปแลวก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

3
 มาตรา 44 บญัญติัวา่ “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 48 ในกรณีท่ีคาํสั่งทางปกครองใดไม่ไดอ้อกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกาํหนดขั้นตอนอุทธรณ์

ภายในฝ่ายปกครองไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหคู่้กรณีอุทธรณ์คาํสั่งทางปกครองนั้นโดยยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีผูท้าํคาํสั่งทางปกครองภายในสิบหา้วนันบัแต่

วนัท่ีตนไดรั้บแจง้คาํสั่งดงักล่าว “  

 คาํอุทธรณ์ตอ้งทาํเป็นหนงัสือโดยระบุขอ้โตแ้ยง้และขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายท่ีอา้งอิงประกอบดว้ย การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้

ทุเลาการบงัคบัตามคาํสั่งทางปกครอง เวน้แต่จะมีการสั่งใหทุ้เลาการบงัคบัคดีตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง 
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สรุปขั้นตอนการออกคําสั่งใหผูกระทําละเมิดชดใช 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานของรัฐ 

ผูตองรับผิด 

ออกคําสั่งทางปกครองและใช
มาตรการบังคับทางปกครอง 

(ปฏิบัติหนาท่ี) 

 

ฟองศาลยุตธิรรม        
(ไมไดปฏิบัติหนาท่ี) 

ผูตองรับผิดไมพอใจคําสั่งให
อุทธรณคําสั่งตอผูออกคําสั่ง 

ผูตองรับผิดไมพอใจผลการ
พิจารณาอุทธรณ ใหฟองศาล
ปกครองภายใน 90 วัน นับ
แตทราบผลอุทธรณคําสั่ง 
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 1.7 การชดใชคาเสียหาย 
 การชดใชเงินหรือทรัพยสิน  

1) ในกรณีความเสียหายเกิดแกเงิน ใหใชเปนเงินแตเพียงอยางเดียว 
2) ในกรณีท่ีความเสียหายมิไดเกิดแกเงินจะดําเนินการตอไปนี้แทนการชําระเงินก็ได  

ก. ชดใชเปนทรัพยสินอยางเดียวกันโดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และลักษณะเดียวกันกับ 
ทรัพยสินท่ีสูญหายและใชงานแทนได เชนเดียวกับทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหาย โดยทําสัญญายินยอมชดใชคา
สินไหมทดแทนเปนทรัพยสินดังกลาว 

ข. ซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินท่ีชํารุดเสียหายใหคงสภาพเดิมโดยทําสัญญาวาจะจัดการ 
ใหทรัพยสินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไมเกิน  6 เดือน 

 โดยการชดใชหรือซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสิน ตามขอ ก. และ ข. ตองมีการตรวจรับตาม
ระเบียบวาดวยการพัสดุ แตหากมีการทําสัญญายินยอมชดใชหรือจะจัดการใหทรัพยสินคงสภาพเดิมตองจัดใหมีผู
คํ้าประกัน และวางหลักประกันดวยก็ได  

 กรณีมีการชดใชแตกตางจากขอ ก. และ ข. ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอน 
ซ่ึงในทางปฏิบัติของการชดใชความเสียหายของทรัพยสิน ผูรับผิดสวนใหญจะขอชดใชเปนเงินแทนการชดใชตัว
ทรัพยสิน กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก็จะพิจารณาคํานวณคาเสียหายของทรัพยสินเพ่ือเรียกใหชดใชเปน
รายกรณีตามลักษณะและคุณสมบัติของทรัพยสิน ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงไดกําหนดหลักเกณฑการคํานวณคา
เสื่อมราคาทรัพยสินท่ีตองเรียกชดใชตามความรับผิดทางละเมิดใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน
เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถคํานวณหามูลคาทรัพยสินท่ีจะเรียกชดใชภายใตเกณฑท่ีเหมาะสม3

4  

 การผอนชําระเงิน 
 ในกรณีเจาหนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนแตปรากฏวาเจาหนาท่ีไมสามารถชําระหนี้ไดให
หนวยงานของรัฐท่ีเสียหายพิจารณาผอนผันตามความเหมาะสมภายใตหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
ปจจุบันมีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการผอนชําระหนี้ของเจาหนาท่ี ลงวันท่ี 
19 กันยายน  2545 4

5 วางหลักเกณฑการผอนชําระเงินไวโดยสรุปได ดังนี้  
1) ตองมิใชกรณีเกิดจากการทุจริตของเจาหนาท่ีและเปนกรณีท่ีขอผอนชําระเต็มจํานวนท่ี 

ตองรับผิด 
2) ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาผอนผันและกําหนดจํานวนเงินท่ีตองผอนชําระเปนรายเดือน 

ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงรายได คาใชจายในการดํารงชีพตามฐานานุรูปความรับผิดชอบตามกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดี และพฤติการณแหงคดี ภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

- ถาผอนชําระภายในเวลา 1 ป  ไมคิดดอกเบี้ยระหวางการผอนชําระ 
- วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ใหผอนไมต่ํากวารอยละ 20 ของเงินเดือนภายในเวลา 

ไมเกิน 5 ป  
- วงเงินเกินกวา 500,000 บาท ใหผอนไมต่ํากวารอยละ 20 ของเงินเดือนภายในเวลา 

ไมเกิน 10 ป  

4
 หนงัสือกระทรวงการคลงัท่ี กค. 1507.2/ว 81 ลงวนัท่ี 27 สิงหาคม  2545 

5
 หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/ว.115 ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2545 
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อนึ่ง หลักเกณฑการผอนชําระหนี้ดังกลาว ใชสําหรับกรณีเจาหนาท่ีกระทําดวยความจงใจ 
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ซ่ึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี แตหากเปนกรณีเจาหนาท่ีของรัฐหรือทายาทท่ีไดรับเงินเกินสิทธิหรือไดรับเงินไปโดยไมมีสิทธิ ซ่ึงไม
สามารถชําระเงินดังกลาวคืนแกทางราชการไดในคราวเดียวกันและขอผอนชําระ ตองใชหลักเกณฑตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการผอนชําระหนี้ กรณีเจาหนาท่ีของรัฐหรือทายาทไดรับเงิน
เกินสิทธิหรือไดรับเงินไปโดยไมมีสิทธิ ลงวันท่ี 12 กันยายน  2546 5

6 และหากเปนกรณีผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 
ไดรับเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิสาเหตุเกิดจากการเบิกจายคลาดเคลื่อน ในการรับเบี้ยหวัดบํานาญตางสังกัด สามารถ
ผอนชําระเงินไดโดยงดเวนดอกเบี้ยระหวางผอนชําระ6

7  

 การคิดดอกเบี้ย  
 กรณีสวนราชการไดเรียกใหเจาหนาท่ีผูตองรับผิดตองชดใชเงินคืนภายในกําหนดเวลา แต
เจาหนาท่ีผูนั้นไมไดชดใชเงินตามกําหนดเวลาดังกลาว กระทรวงการคลังจึงกําหนดหลักเกณฑการคิดดอกเบี้ย 
กรณีท่ีเจาหนาท่ีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
2539 สรุปได ดังนี้ 7

8 
1) เม่ือสวนราชการไดมีคําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนภายในกําหนดระยะเวลา 

อันสมควรแลว หากไมชําระหนี้ดังกลาวภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหเรียกดอกเบี้ยตั้งแตวันท่ีผิดนัด 
2) กรณีเจาหนาท่ีตั้งใจทุจริตยักยอกเงินหรือทรัพยสินของทางราชการและมีมูลความผิด 

ทางอาญาดวย ใหสวนราชการเรียกใหเจาหนาท่ีผูนั้นชําระดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพยสินท่ีตองชดใชตั้งแตวันท่ี
กระทําการทุจริต 

3) กรณีการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีท่ีมิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีใหรับผิด 
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยใหเรียกดอกเบี้ยตามสิทธิของเจาหนี้ตั้งแตวันท่ีทําละเมิด 
 

2. กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด 

ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกใหบังคับใชเฉพาะกับ
หนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.  2539 บางประเภทเทานั้น ไดแก 
กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ยกเวนราชการ
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานของรัฐตามกฎหมาย 
วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตั้งแตหนวยงานของรัฐไดรับรายงานวา
เจาหนาท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคลภายอันเนื่องมาจากการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ การแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
รวมถึงการพิจารณาในสวนของกระทรวงการคลัง ทํานองเดียวกับกรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ  
 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามขอ 33 นั้น หมายความถึง
การปฏิบัติตามขอ 31 ประกอบกับขอ 8 ถึงขอ 20 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑความรับ

6
 หนงัสือกรมบญัชีกลางท่ี กค 0406.3/ว332 ลงวนัท่ี  3 พฤศจิกายน 2546 

7
 หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0410.2/ว 29 ลงวนัท่ี  22 กรกฎาคม 2551  

8
 หนงัสือกระทรวงการคลงั ท่ี กค 0418.7/ว.105 ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม  2545  
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ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  การสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบจะกระทําเฉพาะกรณีท่ี
หนวยงานของรัฐเห็นสมควรใหชดใชคาสินไหมทดแทนเทานั้น เนื่องจากมีความเสียหายแกทรัพยสินของรัฐซ่ึง
กระทรวงการคลังมีหนาท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบท่ีเกิดข้ึน แตในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมีคําสั่งไมตองชดใชคา
สินไหมทดแทนตามคําขอของบุคคลภายนอกเปนกรณี ท่ีหนวยงานของรัฐยังไม มีความเสียหายเกิดข้ึน 
กระทรวงการคลังจึงไมมีหนาท่ีตรวจสอบสํานวนการสอบขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว8

9  

 2.1 การชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอก 
 ในกรณีท่ีผูเสียหายยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนใหหนวยงานของรัฐท่ี
ไดรับคําขอพิจารณาดําเนินการตอไปโดยเร็ว โดยการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เพ่ือพิจารณาวาตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามคําขอดังกลาวหรือไม หากเปนกรณีท่ีตองชดใชใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ปจจุบันมีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑการชดใชคาสินไหม
ทดแทน กรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2554 วางหลักเกณฑไวสรุปไดดังนี้  

1) คาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหาย หรือสูญหายแกทรัพยสิน ถาความเสียหายเกิดแกเงินให 
ใชเปนเงินตามจํานวนความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ถาเปนความเสียหายเกิดแกทรัพยสินอ่ืนใหใชราคาสุทธิหลังหักคา
เสื่อมราคาแลว หรือใชคาซอมเพ่ือใหทรัพยสินนั้นกลับคืนสูสภาพเดิมโดยมีหลักฐาน เชน ภาพถายของทรัพยสินท่ี
เสียหาย คาซอมตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท หางหรือรานท่ีทําการซอม และใบกํากับภาษี เปนตน และให
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหนาท่ีกําหนดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนเพ่ือความ
เสียหายหรือสูญหายแกทรัพยสินนั้นตามความเหมาะสมและเปนธรรม แลวนําเสนอใหหัวหนาหนวยงานของรัฐผู
แตงตั้งพิจารณาสั่งการตอไป ท้ังนี้ ในการคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินเพ่ือใหไดราคาทรัพยสินสุทธิ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินท่ีกระทรวงการคลังกําหนดในการเรียกใหผูตองรับผิดทางละเมิด
ชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการโดยอนุโลม 9

10  
2) คาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายแกรางกายหรือชีวิต 

 - คารักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริงไมเกิน 50,000 บาท 
 - คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางเจ็บปวย 

 ท้ังนี้ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนพิจารณาให
ความเห็นชอบภายใน  15 วัน นับแตวันท่ีไดรับรายงานผลการสอบสวน พรอมท้ังแจงผลการพิจารณาวินิจฉัยแกผู
ยื่นคําขอทราบโดยเร็ว จากนั้นใหเบิกจายเงินเพ่ือชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูยื่นคําขอภายใน 7 วัน นับแตวันท่ี
ผูยื่นคําขอตอบรับผลการวินิจฉัย กรณีผูยื่นคําขอยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยมีสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรมหรือศาล
ปกครองท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีภายใน  90 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูยื่นคําขอไดรับแจงผลการวินิจฉัย 

 การชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูถูกกระทําละเมิดกลับคืนสู
สภาพเดิมไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได สวนสิทธิของขาราชการและลูกจางหนวยงานของรัฐในการท่ีจะเบิกคา
รักษาพยาบาลนั้นเปนสวัสดิการท่ีหนวยงานของรัฐจัดใหแกขาราชการและลูกจางท่ีปฏิบัติงานใหแกตนซ่ึงเปนสิทธิ
คนละสวนและมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกับความเสียหายในเรื่องละเมิด โดยในกรณีท่ัวไปผูกระทําละเมิดยังคงตอง

9
 คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี 370/2544 

10
 หนงัสือกระทรวงการคลงัท่ี กค 0507.2/ว.81 ลงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2545 
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รับผิดในผลของการกระทําละเมิดนั้นเต็มจํานวนคาเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดนั้นจะนําคารักษาพยาบาลท่ีไดรับ
ในสวนนี้มาหักออกจากคาสินไหมทดแทนอันจะพึงไดรับจากการกระทําละเมิดไมได 10

11  

 2.2 การไลเบ้ีย 
 ในกรณีหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีนั้น ความรับผิดของเจาหนาท่ีจะมีหรือไม เพียงใดเปนกรณีท่ีหนวยงานองรัฐจะพิจารณาไลเบี้ย
เอาจากเจาหนาท่ี ในภายหลัง ซ่ึงคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผูแตงตั้ งและ
กระทรวงการคลังจะตองพิจารณาดวยวาจะมีการไลเบี้ยหรือไม หรือจะไลเบี้ยใหชดใชเพียงใด 

 หากเจาหนาท่ีไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกไปกอนแลวโดยการพิจารณาเปนท่ี
ยุติวาเจาหนาท่ีมิไดกระทําการนั้นไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง เจาหนาท่ีก็มีสิทธิไลเบี้ยให
หนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมจํานวนดังกลาวไดในภายหลัง 

 2.3 การดําเนินคดี 
ในกรณีท่ีผูเสียหายฟองคดีตอศาล ใหหนวยงานของรัฐประสานงานกับสํานักงานอัยการ 

สูงสุดเพ่ือเตรียมการตอสูคดีและหากผลการพิจารณาในเบื้องตนปรากฏวาความเสียหายเกิดจากเจาหนาท่ีมิได
กระทําในการปฏิบัติหนาท่ีใหเรียกเจาหนาท่ีผูนั้นเขามาเปนคูความในคดีแตหากความเสียหายเกิดจากเจาหนาท่ีได
กระทําในการปฏิบัติหนาท่ี จะตองไมมีการเรียกเจาหนาท่ีเขามาเปนคูความและถาผูเสียหายไดฟองเจาหนาท่ีตอ
ศาลกอนแลว ใหพนักงานอัยการแถลงตอศาลเพ่ือใหเจาหนาท่ีมีโอกาสพนจากการเปนคูความในคดีและให
ชวยเหลือทางคดีแกเจาหนาท่ีในระหวางนั้นดวย 

 สําหรับการเบิกจายเงินคาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เชน 
คาซอมแซมทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหาย คาใชจายในการดําเนินคดีและคาใชจายเก่ียวกับคาสินไหมทดแทน ให
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ. 254911

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

11
 คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี 669/2551 

12
 หนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.7/ว.205 ลงวนัท่ี  25 พฤษภาคม  2549  
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          (ส.ล.1) 

บันทึกการสอบสวน 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

ตามคําสั่ง ......... (หนวยงาน) ......... ท่ี ..../.... 
 
 

เร่ือง................................................................................................................ 
 
 
        สถานท่ี ....................................................... 
        วันท่ี ... เดือน....................พ.ศ. .................. 
 
 ขาพเจา......................................................อายุ.............ป................เชือ้ชาติ................................... 
สัญชาติ......................ศาสนา...........................อาชีพ.................................................................................................. 
อยูบานเลขท่ี .........................ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................................................... 
แขวง.............................................เขต..............................................จังหวดั...............................โทร.......................... 
สถานท่ีทํางาน...........................................ต้ังอยูเลขท่ี ..............................แขวง........................................................ 
เขต.................................................................จังหวัด.................................โทร........................................................... 
บัตรประจําตัว................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................................................... 
ออกใหโดย..........................................เม่ือวันท่ี ....................เดือน............................พ.ศ......................................... 
หมดอายุวันท่ี ..................เดือน..........................พ.ศ.................................................................................................. 
  
 ขาพเจาขอใหถอยคําดวยความสมัครใจและสัตยจริง ดังนี้  
 1......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
 2......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 3......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 4......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
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 ขาพเจาขอรับรองรองวา 

ก. คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดแจงใหทราบวา ขาพเจามีสิทธิชี้แจง 
ขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานอยางเพียงพอและเปนธรรม รวมท้ังการใหถอยคําตามบันทึกการ
สอบสวนฉบับนี้อาจใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลได 

ข. คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมิไดทําหรือจัดใหทําการใดๆ 
 ซ่ึงเปนการลอลวงหรือขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพ่ือจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด 

ค. ขาพเจาไดอานบันทึกการสอบสวนฉบับนี ้โดยตลอดแลว ขอรับรองวาถูกตองตรงตามท่ี 
ใหถอยคําไว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผูใหถอยคํา 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................ผูพิมพ/ผูบันทึก 
      ( .......................................................) 

 
 
 
 
 
 



29 
 
แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1)  
 ใหใชแบบบันทึกการสอบสวน(สล.1) สําหรับบันทึกการใหถอยคําของเจาหนาท่ีหรือผูเก่ียวของ 
โดยกอนดําเนินการสอบสวน คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหนาท่ีตองแจงสิทธิใหบุคคลผู
จะใหถอยคําทราบ ดังนี้  

1) ผูใหถอยคํามีสิทธิชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานอยางเพียงพอ 
2) คําถามท่ีคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะถามตอไปนี้ ผูใหถอยคําจะ 

ตอบหรือไมตอบก็ได ถาคําถามใดไมตอบ ขอใหใหเหตุผลสั้นๆ เพ่ือคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดจะไดบันทึกไว รวมท้ังการใหถอยคําตามบันทึกการสอบสวนฉบับนี้อาจใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลได  

3) คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมิไดทําหรือจัดใหทําการใดๆ ซ่ึงเปน 
ลอลวงหรือขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพ่ือจูงใจใหผูใหถอยคําใหถอยคําอยางใดๆ  

สําหรับคําถามอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
จะเห็นสมควร และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 
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(สล.2) 

รายงานผลการสอบสวน 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

ตามคําสั่ง........(หนวยงาน)...................ท่ี ......./............ 
ลงวันท่ี ......... เดือน....................พ.ศ. ......................... 

 
 

สถานท่ี ......................................... 
วันท่ี ...............เดือน................พ.ศ.............. 

 
 
1. ประเภทสํานวน................................ 
2. เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
3. สวนราชการ.......................................................................................................................................................... 
4. วันเวลาท่ีเกิดเหตุ     วนัท่ี .................เดือน...........................พ.ศ. ..........................เวลา...................................น 
5. สถานท่ีเกิดเหตุ..................................................................................................................................................... 
6. สาระสําคัญในขอเท็จจริงบางประการ 

1) ผูกระทําความเสียหายและผูเก่ียวของ 
 1.1 นาย..............................(ผูกอเหตุ) 
 1.2 นาย.............................(ผูบังคับบัญชา/เก่ียวของ) 
2) ความเสียหาย..................................บาท (ตาย.............คน  บาดเจ็บ..........คน 
3) รองทุกขตอพนักงานสอบสวน วันท่ี.................... เดือน....................พ.ศ. ...................... 
4) ความเห็นพนักงานสอบสวน  รับแจงไวเปนหลักฐานเพ่ือดําเนินการสงตอไป/ปปช. 
๕) คําสั่งพนักงานอัยการ  สัง่ฟอง/งดการสอบสวน............................................ 
๖) คําพิพากษา   ใหกรม......./นาย................รับผิดชดใชเงิน จํานวน..........บาท/ยกฟอง 

7. ขอเท็จจริงไดความวา เม่ือวันท่ี................เดือน......................พ.ศ. ...................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
. 
8. ตามผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดปรากฏขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้ 
 1 .ขอเท็จจริง 

1.1 ความเปนมา/ผูตรวจสอบ/รองเรียน......................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 



31 
 

1.2 จากการตรวจสอบพบขอเท็จจริง (ข้ันตอนท่ีกระทําผิด) วา……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.3 ข้ันตอนการดําเนินการท่ีถูกตอง......................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

1.1 2.ผูเก่ียวของใหถอยคําสรุปไดดังนี้......................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

 

9. ผูเกี่ยวของใหถอยคําสรุปไดดังนี้ 
  2.1 นาย................................ตําแหนง............................................(ผูกอเหตุ) 

ใหถอยคําวา............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

  2.2 นาย.............................ตําแหนง..........................(ผูบังคับบัญชา/เก่ียวของ) 
ใหถอยคําวา............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

  2.3 นาย...............................ตําแหนง..........................(พยานผูรูเห็นเหตุการณ) 
ใหถอยคําวา............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

2.4 นาย...............................ตําแหนง..........................(พยานแวดลอมอ่ืนท่ีเห็น 
วาสําคัญและมีผลตอการพิจารณา )ใหถอยคําวา............................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

10. 3. พยานหลักฐานสําคัญ (ถามี) 
  3.1 เอกสาร ไดแก............................................................................................................... 
 3.2 หลักฐานอ่ืนๆ ไดแก....................................................................................................... 
 

11. ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 4.1 กฎหมายระเบียบ/คําสั่ง ท่ีเก่ียวของ 

 4.1.1 พระราชบัญญัติ.............................มาตรา .................บัญญัตวิา 
................................................................................................................................................................................... 
   4.1.2 ระเบียบ......................................ขอ............กําหนดวา........................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
   4.1.3 มติ ค.ร.ม. เม่ือวันท่ี .........................................แจงตามหนังสือ................ท่ี
.................../ .................ลงวันท่ี ................เดือน........................พ.ศ. .....................กําหนดสาระสําคัญโดยสรุปวา
.................................................................................................................................................................................... 
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   4.1.4 คําสั่งกระทรวง..............ท่ี /.............ลงวันท่ี ................เดือน...................พ.ศ..... 
กําหนดลักเกณฑเก่ียวกับ.......................................................................................................................................... 
 4.2 คําพิพากษาศาล.................................คดหีมายเลขแดงท่ี .........../ ลงวันท่ี .......................... 
เดือน................................พ.ศ. ...........................วินิจฉัยโดยสรุปวา ...................................................................... 
 4.3 กรม.............................มีหนังสือท่ี ........../...............ลงวันท่ี .............เดือน.......................
พ.ศ. ..............ชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา................................................................................................................... 
 4.4 ผลการสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน สรุปไดวา....................................................................... 
 4.5 ผลการสอบสวนทางวินัย สรุปไดวา.......................................................................................... 
 4.6 ความเห็นพนักงานสอบสวน/วิทยาการ/ผูเชี่ยวชาญ.........สรุปไดวา................................... 
 4.7 นาย.............................(ผูตองรับผิด) มีหนังสืออุทธรณลงวันท่ี ................เดือน..........พ.ศ.  
สรปุไดวา................................................................................................................................................................. 
 

12.  5.ความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 (เหตุผลประกอบการพิจารณา)............................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 (ความเห็น-มีผูตองรับผิดหรือไม – จํานวนเทาใด).......................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 

                 ( .......................................................) 
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ความเห็นผูสั่งแตงตั้ง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

..ลงชื่อ......................................................ผูแตงต้ัง 
      ( .......................................................) 

     วันท่ี ...............................เดือน.............................พ.ศ.............. 
 
 
 
แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) 
 เม่ือคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหจัดทํารายงาน
ผลการสอบสวนตามแนวทางท่ีกําหนดในแบบรายงานผลการสอบสวน(สล.2) โดยควรมีขอมูลรายละเอียดการ
สอบสวนสอดคลองกับแนวทางหัวขอการสอบสวนท่ีกําหนดตามประเภทสํานวนการสอบสวน( ส.1-5) หรือ
ขอเท็จจริงหรือขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะเห็นสมควร 
และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ไดตามความเหมาะสม 
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      คําอธิบาย 
 
๑. ระบุประเภทความเสียหาย เชน ทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน ไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ คนราย
กระทําโจรกรรมหรือทรัพยสูญหาย อาคารสถานท่ีถูกเพลิงไหม อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนๆ  
 
๒. ตั้งชื่อเรื่องใหตรงกับขอเท็จจริง และระบุชื่อหนวยงานท่ีไดรับความเสียหายดวย เชน “เจาหนาท่ีของสวน
ราชการไมปฏิบัติตามระเบียบ” 
 
๓.ระบุชื่อหนวยงานของรัฐระดับกรมหากมีการเปลี่ยนชื่อใหม ใหวงเล็บชื่อเดิมกํากับไวดวย เชน กรมสงเสริม
การเกษตร (กรมขาว เดิม)   
 
๔. ระบุวันเดือน ป และเวลาท่ีเกิดเหตุใหชัดเจน หากเปนชวงเวลาคาบเก่ียวไมแนนอนใหระบุชวงเวลาท่ีใกลเคียง
ท่ีสุด หรือตามท่ีหนวยงานของรัฐวินิจฉัยไว 
 - กรณีอุบัติเหตุ ใหระบุวันดวย เชน วันจันทร อังคาร พุธ ฯลฯ 
 - กรณีทุจริต ใหระบุชวงเวลาของการกระทําทุจริต วาตั้งแตเม่ือใดถึงเม่ือใด 
 - กรณีเปนความเสียหายตามคําพิพากษา ใหระบุวันท่ีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีจายเงินตามคํา
พิพากษา  
 
๕. ระบุชื่อสถานท่ีเกิดเหตุ หรือชื่อหนวยงานยอยท่ีไดรับความเสียหาย พรอมท้ังท่ีตั้ง (ตําบล อําเภอ จังหวัด)  
 
๖.  

 ๑) ผูกระทําความเสียหายและผูเก่ียวของ 
   - ระบุชื่อผูกอเหตุแหงความเสียหาย เชน ผูทุจริต ผูขับรถ ( ไมวาจะตองรับผิด
หรือไมก็ตาม) ผูลักทรัพย ผูวางเพลิง/ตนเพลิง ฯลฯ และชื่อผูเก่ียวของกับเหตุละเมิดโดยตรง 
 ๒) ความเสียหาย 
   - ระบุตามจํานวนท่ีหนวยงานของรัฐแจงมาในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ความเสียหายตามความเห็นของคณะกรรมการระบุไวในความเห็นทาย
รายงานผลการสอบสวน) 

 ๓) ระบุวันเดือนปท่ีแจงความ กรณีไมไดแจงใหระบุวาไมมีการแจงความ (เฉพาะเรื่องท่ี 
ตองแจงความ)  

 ๔) สรุปความเห็นของตํารวจ เชน รับแจงความเปนหลักฐาน/ดําเนินการตอไป/สง ปปช.  
นาย ก. กระทําโดยประมาท ผิด พรบ.จราจรทางบก/งดการสอบสวนเนื่องจากพยานหลักฐานไมพอฟอง – ไมรูตัว
ผูกระทําความผิด ฯลฯ  

 ๕) คําสั่งพนักงานอัยการ เชน สั่งฟองนาย ก. ขอหา..../งดการสอบสวน ฯลฯ  
 ๖) คําพิพากษาใหระบุ ผลคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา ยกฟอง/ ใหหนวยงานของรัฐ 

หรือเจาหนาท่ีตองรับผิดหรือไม จํานวนเทาใด  
  โดยตามหัวขอ ๓)-๖) หากกรณีใดไมมีขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของก็ไมตองระบุ หรือหาก 

จะพิมพหัวขอไวแลวระบุวา “ไมมี” หรือ “ ก็ได”  
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๗. ใหสรุปขอเท็จจริงซ่ึงเปนสาระสําคัญของสํานวนนี้ เชน  

   -“ขอเท็จจริงไดความวา ระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๐ นายสอน ระเบียบดี  
ขาราชการ ตําแหนงหัวหนาศูนย...................ไดออกหลักฐานใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนของ........ประจําภาคท่ี ๑ 
ปงบประมาณ ๒๕๓๙ จํานวน ๓ เลม คิดเปนเงิน ๕๑,๐๖๐ บาท และภาคเรียนท่ี ๒ ปงบประมาณ ๒๕๔๐ จํานวน 
๓ เลม คิดเปนเงิน ๔๕,๓๗๕ บาท แลวไมนําเงินสงใหศูนย..........เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายคิดเปน
เงินรวมท้ังสิ้น ๘๖,๔๓๕ บาท”  
 
๘.  

 ๑.๑ สรุปขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดตามลําดับการสอบสวน เริ่มตั้งแต ผูพบเหตุ เชน  
ใครรองเรียน เรื่องอะไรอยางไร/ สตง.ตรวจสอบพบอะไรท่ีไหนอยางไร/ หนวยตรวจสอบภายในของกรมนั้น
ตรวจสอบพบอะไร อยางไร 

๑.๒ คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตรวจสอบขอกลาวหาตามขอ ๑.๑  
แลว พบวา ขอเท็จจริงเปนไปตามท่ีกลาวหาหรือไม เหมือนกันหรือตางกันอยางไร หนวยงานของรัฐไดรับความ
เสียหายหรือไม จํานวนเทาใด 

๑.๓ หากผลการตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอ ๑.๒ พบวา มีผูกระทําผิดจริง ใหอธิบายข้ันตอนการ 
ดําเนินการท่ีถูกตอง/หรือระเบียบของทางราชการในเรื่องนั้นๆ วา ผูเก่ียวของตองดําเนินการอยางไรจําจะไมเกิด
ความเสียหาย (อางอิงระเบียบ/คําสั่ง ประกอบได แตไมตองละเอียดหรือยกท้ังขอท้ังมาตราเพราะจะไประบุไวใน
ขอมูลเพ่ิมเติม ๔.๑ ) 
 โดยในหัวขอนี้ใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดประมวลขอมูลจากบันทึก
การสอบสวน(สล.๑) ขอมูลและเอกสารหลักฐานท้ังหมดตามแนวทางท่ีกําหนดไวตาม ส. ๑-๕ และเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมอ่ืนๆ  
 
๙. สรุปถวยคําของผูเก่ียวของท้ังหมดท่ีเปนประโยชนตอการพิจารณาใหบุคคลใดตองรับผิดหรือไมตองรับผิด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีถอยคําของผูตองรับผิดครบทุกคน ยกเวนกรณีคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด เชิญแลวไมมาหรือติดตอไมไดหรือมีขอขัดของ แตตองระบุไว เชน คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดไดมีหนังสือลงวันท่ี ๑ มกราคม  ๒๕๕๐ เชิญนาย ก. ผูบังคับบัญชา ซ่ึงปจจุบันเกษียณอายุไปแลว
มาใหถอยคํา แตนายก. ไมมาตามนัดโดยไมแจงเหตุขัดของ (ตามเอกสารไปรษณียตอบรับเลขท่ี .......) ท้ังนี้ 
เนื่องจากศาลปกครองถือเปนสาระสําคัญหากไมใหโอกาสผูตองรับผิดชี้แจงแสดงพยานหลักฐานอยางเพียงพอและ
เปนธรรมโดยไมเหตุอันจะอางได เปนเหตุท่ีจะยกเลิกเพิกถอนคําสั่งท่ีเกรียกใหบุคคลนั้นรับผิด  
 
๑๐. ระบุพยานหลักฐานท่ีสําคัญ เชน เอกสารหรือวัตถุท่ีเปนหลักฐานสําคัญตอการพิจารณาหรือวินิจฉัย เชน 
สําเนาเช็ค.......... (มีความผิดปกติอยางไร หนังสืออนุมัติ/อนุญาต..........บุคคลใดลงลายมือชื่อ มีจุดผิดสังเกตหรือ
แสดงความบกพรองอยางไร ภาพถายสถานท่ีเกิดเหตุ แสดงใหเห็นวาฝายใดถูกหรือผิดอยางไร ฯลฯ  
 
๑๑. ระบุขอมูลเพ่ิมซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของหนวยงานของรัฐผูแตงตั้ง 
 
๑๒. ระบุรายละเอียดโดยชัดเจนวา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีเหตุผลประกอบการ
พิจารณาอยางไร จึงไดชี้วาเกิดความเสียหายและมีเจาหนาท่ีตองรับผิดหรือไมตองรับผิด 
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 ระบุความเห็จของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวา ทางราชการเสียหาย
หรือไม จํานวนเทาใด มีผูตองรับผิดหรือไม จํานวนเทาใด ฐานความผิดใด เชน  
 

กรณีไมตองรับผิด 
 ขอเท็จจริงตามสํานวนการสอบสวนปรากฏวา เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ เวลาประมาณ 
๑๗.๓๐ น. นาย. ......................ตําแหนงพนักงานขับรถยนตไดขับรถยนตบรรทุก หมายเลขทะเบียน ................... 
กรุงเทพมหานคร ของ กรมสงเสริมการเกษตร กลับจากปฏิบัติราชการท่ีจังหวัดระยอง นาย........ไดขับรถเร็ว
ประมาณ ๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยบรรทุกของหนักเต็มรถและไดเปลี่ยนชองทางวิ่งตามหลังรถโดยสารประจํา
ทางขณะลงเนินเขา นาย...........ควรจะตองใชความระมัดระวังมากกวาปกติ โดยเวนระยะหางจากรถคันหนา
พอสมควรและชะลอรถพรอมท่ีจะหยุดไดเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การท่ี นาย..............ไมสามารถหยุดรถไดทันทําใหชน
ทายรถโดยสารประจําทางอยางแรงจนชนรถท่ีจอดอยูขางหนาตอๆกันไปอีก ๔ คัน และรถคันท่ีนาย.............ขับได
เสียการควบคุมเนื่องจากเพลาหักพุงไปชนรถในชองทางวิ่งดายซายอีกดวย รวมท้ังสิ้น ๖ คัน เปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกรถของราชการและของบุคคลภายนอกรวม ๗ คัน ประกอบกับตามบันทึกรายงานประจําวันของสถานี
ตํารวจทางหลาวง นาย,,,,,,,,ไดใหการรับสารภาพวาขับโดยประมาทเปนเหตุใหทรัพยสินผูอ่ืนเสียหายและมีผูไดรับ
อันตรายแกกายและจิตใจ กับไดใหพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับดวย การกระทําของนาย...........จึงเปนการ
กระทําโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง ซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และ   
นาย............. อาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นไดแตหาไดเพียงพอไม แตมิไดมีลักษณะของการกระทําโดยขาด
ความระมัดระวังท่ีเบี่ยงเขนไปจากเกณฑมาตรฐานอยางมาก เชน คาดเห็นไดวาความเสียหายอาจเกิดข้ึนไดหรือ
หากระมัดระวังซักเล็กนอยยังคงคาดเห็นวาอาจเกิดความเสียหายข้ึนเชนนั้นอันจะถือวาเปนการประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง กรณีตามขอเท็จจริงดังกลาวเปนการกระทําใหการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงมิไดกระทําดวยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง ตามมาตรา ๕ มาตรา ๘ วรรคแรก และมาตรา ๑๐ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ นาย......จึงไมตองรับผิดในความเสียหายรถยนตราชการ
หมายเลขทะเบียน ............กรุงเทพมหานคร และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับรถยนตของบุคคลภายนอกจากจากเหตุ
ละเมิดดังกลาว  
 

 กรณีใหรับผิด 
 ขอเท็จจริงตามสํานวนการสอบสวนปรากฏวา เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน  ๒๕๔๘ เวลาประมาณ 
๑๗.๓๐ น. นาย.............ตําแหนงพนักงานขับรถยนตไดขับรถยนตบรรทุกหมายเลขทะเบียน ........กรุงเทพมหานคร 
ของกรมสงเสริมการเกษตร กลับจากปฏิบัติราชการท่ีจังหวัดระยอง เม่ือเดินทางถึงทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 
ถนนกรุงเทพ-พัทยา ระหวางกิโลเมตรท่ี ๒๓-๒๔ ชวงลงเนินเขา รถยนตโดยสารประจําทางหมายเลขทะเบียน
..........กรุงเทพมหานคร ซ่ึงวิ่งอยูดานหนาทางซายของรถยนตราชการไดเปลี่ยนชองทางมาทางขวาและหยุดรถยนต
กะทันหัน นาย........อางวาไดพยายามเบรกหยุดรถ แตเบรกแข็งไมสามารถหยุดรถยนตไดทัน รถยนตของทาง
ราชการจึงเฉ่ียวชนรถยนตโดยสารประจําทางคันดังกลาวทําใหรถยนตโดยสารประจําทางพุงไปเฉียวชนทายรถยนต
ตอไป ในขณะเดียวกันรถยนตของทางราชการไดเสียหลักไปเฉ่ียวชนทายรถตูไปพุงชนทายรถยนตกระบะอีกทอด
หนึ่ง เปนเหตุใหบุคคลภายนอกผูท่ีโดยสารมากับรถยนตหมายเลขทะเบียน.............กรุงเทพมหานครไดรับบาดเจ็บ
จํารวน ๓ คน รถยนตของทางราชการไดรับความเสียหายคิดเปนเงิน ๓๒๗,๗๔๑ บาท และรถยนตของ
บุคคลภายนอกไดรับความเสียหายรวม ๖ คัน  เม่ือพิจารณาถึงความเสียหายท้ังรถยนตราชการและบุคคลภายนอก
ซ่ึงไดรับความเสียหายคิดเปนเงินคาซอมแซมจํานวนคอนขางสูง ประกอบกับรายละเอียดการซอมแซมรถยนต



37 
 
ราชการหลังเกิดเหตุไมปรากฏวามีการการซอมแซมระบบเบรกแตอยางใด จึงเชื่อไดวา นาย..........ขับรถมาดวย
ความเร็วสูง ซ่ึงนาย.....ในฐานะมีอาชีพเปนพนักงานขับรถยนตควรใชความระมัดระวังโดยเวนระยะหางจากรถยนต
คันหนาพอสมควรและพรอมท่ีจะหยุดรถยนตได แตหาไดใชความระมัดระวังอยางเพียงพอไม จึงไมสามารถหยุดรถ
ไดทันเม่ือจําเปนตองหยุด พฤติการณถือไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง นาย........ จึงตอง
รับผิดชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการ เม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมแหง
กรณีท่ีผูขับรถยนตโดยสารประจําทางก็มีสวนประมาทดวยเชนกัน จึงใหนาย............รับผิดชดใชในอัตรารอยละ ๕๐ 
ของคาเสียหายจํานวน ๓๒๕,๗๔๑ บาท คิดเปนเงิน ๑๖๓,๘๗๐.๕๐ บาท และหากกรมสงเสริมการเกษตรตอง
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหบุคคลภายนอก ก็ใหนาย..........รับผิดชดใชในอัตราเดียวกัน ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบ
มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  
 

 อนึ่ง คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดอาจปรับปรุงหัวขอการ
นําเสนอและรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามนัยขอเท็จจริงที่ปรากฏในแตละสํานวนการ
สอบสวน ไดตามความเหมาะสม 
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(สล. ๒) 
เร่ืองที่ ก 

รายงานผลการสอบสวน 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

ตามคําสั่งเทศบาลตําบล ม. ท่ี ......../๒๕๕๕ 
ลงวันท่ี ......... เดือน....................พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

สถานท่ี เทศบาลตําบล ม.  
วันท่ี .๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
1. ประเภทสํานวน ไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (ดานการเงิน) 
2. เรื่อง   การเบิกจายคาใชจายในการทัศนศึกษาดูงานเกษตรกรของกลุมอาชีพเทศบาลตําบล ม. จังหวัดเชียงราย 
ไมเปนไปตามระเบียบ 
3. สวนราชการ   เทศบาลตําบล ม. 
4. วันเวลาท่ีเกิดเหตุ     วันท่ี  ๒๖ เดือน.มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  
5. สถานท่ีเกิดเหตุ. เทศบาลตําบล ม. จังหวัดเชียงราย 
6. สาระสําคัญในขอเท็จจริงบางประการ 

1) ผูกระทําความเสียหายและผูเก่ียวของ 
 1.1 นาย ป   อดีตนายกเทศมนตรี 
 1.2 นาย ต.   เทศมนตรี (ผูเห็นชอบโครงการ) 
 ๑.๓ นาย ช.   เทศมนตรี (ผูเห็นชอบโครงการ) 
 ๑.๔ นาย พ.   ปลัดเทศบาล 
 ๑.๕ นาง จ.   รักษาการหัวหนาสวนการคลัง กองคลัง 
 ๑.๖ นางสาว อ.   เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๒  
 
2) ความเสียหาย ๑๘๘,๘๐๐ บาท  
3) รองทุกขตอพนักงานสอบสวน - 
4) ความเห็นพนักงานสอบสวน  - 
๕) คําสั่งพนักงานอัยการ  - 
๖) คําพิพากษา   - 
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ขอเท็จจริงไดความวา  
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๘ (จังหวัดเชียงใหม) ไดตรวจสอบพบวา การเบิก
คาใชจายในการทัศนศึกษาดูงานของกลุมอาชีพเทศบาลตําบล ม.  ณ เทศบาลตําบลเวียงคุก อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย เปนจํานวนเงิน ๕๘๗,๘๘๐ บาท ซ่ึงตารมโครงการดังกลาวมีผูเขารวมรับการฝกอบรมเปน
ตัวแทนกลุมอาชีพท่ีมิใชเจาหนาท่ีทองถ่ิน จํานวน ๑๑๘ ราย มีการเบิกคาใชจายเงินในการทัศนศึกษาดูงานไมเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙  
โดยเบิกจายคาเชาท่ีพักใหแกผูเขารับการอบรมท่ีเปนกลุมอาชีพเกินสิทธิเปนจํานวนเงิน ๔๗,๒๐๐ บาท เปนเหตุให
เทศบาลตําบล ม. ไดรับความเสียหาย จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้ึน 
 

ตามผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดปรากฏขอเท็จจริงสรุปไดดังนี ้
 
1.ขอเท็จจริง 

๑.๑ ความเปนมา 
   สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๘ (จังหวัดเชียงใหม) มีขอตรวจพบการเบิก
คาใชจายในการทัศนศึกษาดูงานกลุมอาชีพเทศบาลตําบล ม. ณ เทศบาลตําบลเวียงคุก อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย วาการเบิกคาใชจายในการทัศนศึกษาดูงานของกลุมอาชีพเทศบาลตําบล ม. ซ่ึงตามโครงการ
ดังกลาว มีผูเขารับการอบรมประกอบดวย นายกเทศมนตรี ประธานสภาพ ๒ ราย พนักงาน/ขาราชการ สวน
ทองถ่ินระดับ ๓-๖ จํานวน ๑๗ ราย ขาราชการระดับ ๑-๒ ลูกจางจํานวน ๑๔ ราย รวมท่ีเปนเจาหนาท่ีทองถ่ิน 
จํานวน ๓๓ ราย ท่ีเหลือเปนตัวแทนกลุมอาชีพท่ีมิใชเจาหนาท่ีทองถ่ิน จํานวน ๑๑๘ ราย มีการเบิกจายเงิน เปน
คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน ๙๖,๙๐๐ บาท คาเชาท่ีพัก จํานวน ๔๒๙,๕๒๐ บาท และคาพาหนะ จํานวน ๖๑,๔๖๐ บาท 
เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงการฝกอบรมดังกลาวเปนการฝกอบรมบุคคลภายนอกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พงศ. ๒๕๔๙  ขอ ๔ ซ่ึงกําหนดวา “การฝกอบรม
บุคคลภายนอก” หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมิใชเจาหนาท่ีทองถ่ิน” ดังนั้น การ
เบิกจายคาเชาท่ีพักใหแกผูเขารับการอบรมท่ีเปนกลุมอาชีพมีสิทธิเบิกจายไดตามบัญชีหมายเลข ๑๐ ของระเบียบ
ดังกลาว คือ อัตราไมเกิน ๓๐๐ บาท ตอวันตอคน ดังนั้น ท่ีขอเบิกมาจํานวน ๑๑๘ คน ๆ ละ ๗๐๐ บาท จึงเปน
การเบิกเกินสิทธิไปคนละ ๔๐๐ บาท รวมเปนเงินท่ีเบิกเกินไปจํานวน ๔๗,๒๐๐ บาท จึงขอใหเรียกเงินท่ีเบิกจาย
เกินสิทธิจากผูรับผิดชอบคืนคลังเทศบาล เทศบาลไดชี้แจงขอทักทวงแลวแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินยืนยัน
วาขอชี้แจงยังไมมีเหตุผลท่ีจะหักลางขอทักทวงได จึงรายงานเพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัย ตอมาผูวาราชการ
จังหวัดวินิจฉัยวา การฝกอบรมบุคคลภายนอกท่ีเทศบาลเบิกจายใหกับตัวแทนกลุมอาชีพจํานวน ๑๑๘ คน คนละ 
๗๐๐ บาท เปนการดําเนินการท่ีไมชอบดวยระเบียบและเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย   
. 

  ๑.๒ จากการตรวจสอบพบขอเท็จจริง (ข้ันตอนที่กระทําผิด)  
   เทศบาลตําบล ม. ไดเบิกคาใชการเดินทางไปราชการโครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงาน
ของกลุมอาชีพเทศบาลตําบล ม. ณ เทศบาลตําบลเวียงคุก อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ต้ังแตวันท่ี 
๒๘ มีนาคม – ๑ เมษายน  ๒๕๕๐ ตามฎีกาเลขท่ีคลังรับ ๖๕๓/๒๕๕๐  ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ เปนเงิน 
๕๘๗,๘๘๐ บาท ประกอบดวย นายก/ประธานสภา จํานวน ๒ ราย พนักงาน/ขาราชการสวนทองถ่ินระดับ ๓-๖ 
จํานวน ๑๗ ราย ขาราชการระดับ ๑-๒ /ลูกจาง จํานวน ๑๔ ราย และตัวแทนกลุมอาชีพจํานวน ๑๑๘ ราย รวม 
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๑๕๑ โดยเทศบาลตําบล ม. ไดเบิกจายคาเชาท่ีพักใหกับกลุมอาชีพ จํานวน ๑๑๘ คน โดยพิจารณาการเบิกจาย
ใหกับตัวแทนกลุมอาชีพ เทียบเทาขาราชการระดับ ๑ เปนการฝกอบรมระดับตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๓ (๑) ไดเบิกจายโดยเหมารวม
หองพัก ในลักษณะเหมาจายเทาท่ีจายจริง คนละ ๗๐๐ บาท แตตามโครงการดังกลาวมีตัวแทนกลุมอาชีพท่ีเปนผู
เขารับการฝกอบรมสวนใหญท่ีมิใชเจาหนาท่ีทองถ่ิน จํานวน ๑๑๘ ราย ถือวาเปนการฝกอบรมบุคคลภายนอก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ 
๔ กําหนดวา “การฝกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความวาการฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมิใช
เจาหนาท่ีทองถ่ิน ไมใชการฝกอบรมเทียบเทาขาราชการระดับ ๑  หรือ การฝกอบรมระดับตน ดังนั้น การเบิกจาย
คาเชาท่ีพักใหแกผูเขารับการอบรมท่ีเปนกลุมอาชีพมีสิทธิเบิกจายไดตามบัญชีหมายเลข ๑๐ ของระเบียบดังกลาว 
คือ สามารถเบิกไดในอัตราไมเกิน ๓๐๐ บาท ตอวันตอคน จึงเปนการเบิกเกินสิทธิไปคนละ ๔๐๐ บาท รวมเปน
เงินท่ีเบิกเกินไป จํานวน ๔๗,๒๐๐ บาท  
 ในกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณตรวจพบวา เทศบาลตําบล ม. ไมไดปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงกําหนดไว
ชัดเจนแลววา จะสามารถดําเนินการเบิกจายในคาใชจายแตละประเภทไดอยางไรบาง เชน คาอาหาร คาเชาท่ีพัก 
คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ซ่ึงการท่ีเทศบาลตําบล ม. ไมไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ทําใหมีการเบิกจายเงินงบประมาณในบางสวนเกินกวาสิทธิ
ท่ีผูเขารับการฝกอบรมควรจะไดรับและเปนประเด็นท่ีทําใหเทศบาลตําบล ม. ไดรับความเสียหาย เม่ือมีผูเขารวม
ในการทัศนศึกษาดูงาน จํานวน ๑๕๑ คน ประกอบดวยนายกเทศมนตรี ประธานสภา ๒ ราย พนักงาน/ขาราชการ 
สวนทองถ่ิน ระดับ ๓-๖ จํานวน ๑๗ คน ขาราชการระดับ ๑-๒ ลูกจางจํานวน ๑๔ ราย รวมท่ีเปนเจาหนาท่ี
ทองถ่ินจํานวน ๓๓ ราย เปนการฝกอบรมเจาหนาท่ีทองถ่ินในสวนของผูแทนชุมชนเปนการฝกอบรม
บุคคลภายนอก จํานวน ๑๑๘ คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

๑. คาใชจายในการฝกอบรมเจาหนาท่ีทองถ่ิน มีสิทธิเบิกไดดังนี้  
๑. คาเชาท่ีพักคนเดียว นายก/ประธาน เบิกไดไมเกิน ๑,๒๐๐ บาท x๒x๔= ๙,๖๐๐ คาเชา

ท่ีพัก ๒ คน เบิกไดไมเกิน ๗๕๐ บาท/คน/วัน เบิกได ๗๕๐x ๓๑ x ๔ = ๙๓,๐๐๐ บาท  
๒. คาเบี้ยเลี้ยง เปนเงินจํานวน ๖๙,๗๕๐ บาท แยกได ดังนี้ 

๒.๑ นายก ๒๔๐x๕= ๑,๒๐๐ บาท 
๒.๒ ประธานสภาฯ ๒๔๐x๕ =๑,๒๐๐ บาท  
๒.๓ ขาราชการทองถ่ินระดับ ๓-๖ จํานวน ๑๗ คน ๒๑๐ x๑๗ x ๕ = ๑๗,๘๕๐ บาท  
๒.๔ ขาราชการทองถ่ินระดับ ๑-๒ และลูกจางเทศบาล ๑๔ คน ๑๘๐x๑๔x๕ =
๑๒,๖๐๐ บาท  
รวมเปนเงินจํานวน ๑๓๕,๔๕๐ บาท  

 
 ๑.๓ ข้ันตอนการดําเนินการที่ถูกตอง 
 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการโครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานของตัวแทนกลุม
อาชีพเทศบาลตําบล ม. จํานวน ๑๑๘ ราย ณ เทศบาลตําบลเวียงคุก อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เปน
การฝกอบรมบุคคลภายนอกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พงศ. ๒๕๔๙ ขอ ๔ ซ่ึงกําหนดวา “ การฝกอบรมบุคคลภายนอก หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขา
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รับการฝกอบรมสวนใหญใชเจาหนาท่ีทองถ่ิน มีสิทธิเบิกจายไดตามบัญชีหมายเลข ๑๐ ของระเบียบดังกลาว คือ 
สามารถเบิกไดในอัตราไมเกิน ๓๐๐ บาท ตอวันตอคน  
 กรมบัญชีกลางมีหนังสือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๘ 
(จังหวัดเชียงใหม) เนื่องจากคาเสียหายท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๘ (จังหวัดเชียงใหม) คํานวณได
เปนเงิน ๔๗,๒๐๐ บาท นั้น ท่ีถูกตองควรเปนจํานวน ๑๘๘,๘๐๐ บาท  
 ตอมาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๘ (จังหวัดเชียงใหม) ไดแจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 
ความวา กรณีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๘ (จังหวัดเชียงใหม) ไดทักทวงการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของกลุมอาชีพเทศบาลตําบล ม. ซ่ึงตามรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคท่ี ๘ (จังหวัดเชียงใหม) ไดรายงานการเบิกจายคาเชาท่ีพักใหแกผูเขารับการอบรมท่ีเปนกลุมอาชีพมีสิทธิ
เบิกจายไดในอัตราไมเกิน ๓๐๐ บาท ตอวันตอคน การท่ีเทศบาลตําบล ม. ขอเบิกคาเชาท่ีพักในสวนของ
บุคคลภายนอกจํานวน ๑๑๘ คนๆ ละ ๗๐๐ บาท จึงเบิกเกินสิทธิไปคนละ ๔๐๐ บาท รวมเปนเงินท่ีเบิกเกินสิทธิ
ไปจํานวน ๑ วัน คิดเปนเงิน ๔๗,๒๐๐ บาท แตตามขอเท็จจริงปรากฏวา เทศบาลตําบล ม. มีการเบิกคาเชาท่ีพัก
จํานวน ๔ วัน นั้น สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพิจารณาแลวเห็นวา เกิดขอผิดพลาดในการคํานวณคาเสียหาย
ทําใหแจงความเสียหายต่ําไป ซ่ึงการเดินทางไปทัศนศึกษาของกลุมอาชีพเทศบาลตําบล ม. เริ่มตั้งแตวันท่ี ๒๘ 
มีนาคม  ๒๕๕๐ เวลา ๖.๐๐ น. สิ้นสุดการเดินทางวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. และมีการเบิกคาเชา
ท่ีพักจํานวน ๔ วันๆ ละ ๗๐๐ บาท ซ่ึงตามสิทธิเบิกจายไดไมเกิน ๓๐๐ บาท ตอคนตอวัน การเบิกคาเชาท่ีพักให
บุคคลภายนอก จํานวน ๑๑๘ คน จึงเบิกเกินสิทธิไปรวม ๔ วันๆ ละ ๔๐๐ บาท คิดเปน๑๘๘,๘๐๐ บาท  
 

2.ผูเกี่ยวของใหถอยคําสรุปไดดังนี้ 
 2.1 นาย ป. อดีตนายกเทศมนตรี ใหถอยคําวา ไดมีสวนเก่ียวของในการดําเนินการตาม 

โครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานของตัวแทนกลุมอาชีพเทศบาลตําบล ม. โดยเปนผูอนุมัติใหมีการดําเนินการ
โครงการและเปนผูอนุมัติใหมีการเบิกจายเงินตามโครงการดังกลาว โดยตนเองไดรวมเดินทางไปราชการเพ่ือทัศน
ศึกษาดูงานของกลุมอาชีพ ตามคําสั่งท่ี ๑๓๐/๒๕๕๐ เรื่อง ใหผูบริหารทองถ่ิน พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงาน
จาง และตัวแทนชุมชนเดินทางไปราชการตามโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุมอาชีพ ลงวันท่ี ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๕๐ โดยในชวงระยะเวลาท่ีไปทัศนศึกษาดูงานในฐานะนายกเทศมนตรีตนเองไดสั่งการและกําชับให
เจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของในการทัศนศึกษาดูงานของกลุมอาชีพและผูเขารวมทุกคนใหคอยควบคุมดูแลการทัศน
ศึกษาดูงานใหเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีสวนในการอนุมัติการเบิกจายเงินเพ่ือเปนคาท่ี
พักของกลุมอาชีพนั้น ตนเองเห็นวาไดผานการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของจากเจาหนาท่ีฝายการเงินและหัวหนากองคลังท่ีเปนผูมีหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบมาแลว จึงอนุมัติให
เบิกจายเพ่ือเปนคาท่ีพักของกลุมอาชีพตามโครงการดังกลาวได และตนเองไมทราบถึงระเบียบในการเบิกจายเงิน
เพราะเปนผูพิจารณาอนุมัติการเบิกจายตามท่ีไดผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของจากเจาหนาท่ีฝายการเงินผานหัวหนากองคลังและผูบังคับบัญชาท่ีเปนผูมีหนาท่ี
พิจารณาตรวจสอบและไดมีการเสนอใหมีการเบิกจายมาแลว เพราะเห็นวาเจาหนาท่ีผูเก่ียวของไดพิจารณา
กลั่นกรองและตรวจสอบแลวเสนอมาโดยใหความเห็นวา ควรอนุมัติใหเบิกจายไดแสดงวาเจาหนาท่ีผูเก่ียวของและ
ผูมีหนาท่ีไดตรวจสอบการดําเนินการตามโครงการและการเบิกจายตามระเบียบโดยถูกตองแลว ตนเองจึงไดอนุมัติ
การดําเนินการตามโครงการดังกลาวตามท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเสนอ  
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 2.2 นาย ต. เทศมนตรี (ผูเห็นชอบโครงการ) ใหถอยคําวา เปนผูใหความเห็นชอบใน 
การตามโครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานของตัวแทนกลุมอาชีพเทศบาลตําบล ม. ตามท่ีนาย พ. ปลัดเทศบาล
ขณะนั้น เปนผูเสนอโครงการ โดยตนเองไดเดินทางไปราชการเพ่ือทัศนศึกษาโครงการดูงานของกลุมอาชีพ โดย
ในชวงระยะเวลาท่ีไปทัศนศึกษาดูงานในฐานะเทศมนตรี ตนเองไดควบคุมดูแลใหการทัศนศึกษาดูงานของกลุม
อาชีพและผูเขารวมทุกคนใหเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยท่ีตนเองไมไดมีสวน
เก่ียวของในการตรวจสอบในข้ันตอนของการเบิกจายเงินตามโครงการทัศนศึกษาดูงานของกลุมอาชีพแตอยางใด 
จึงไมทราบถึงเรื่องการเบิกจายเงินตามโครงการดังกลาวของผูท่ีมีสวนเก่ียวของแตอยางใด และในการใหความ
เห็นชอบโครงการเพราะตนเองเห็นวาโครงการทัศนศึกษาดูงานจะเปนประโยชนตอสมาชิกกลุมอาชีพในการนํา
ความรูท่ีไดรับมาพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดของประชาชนใหดีข้ึน 
 

 2.3 นาย ช เทศมนตรี (ผูเห็นชอบโครงการ) ไดใหถอยคําวา เปนผูใหความ 
เห็นชอบในการดําเนินการตามโครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานของตัวแทนกลุมอาชีพเทศบาลตําบล ม. ตามท่ี 
นาย พ. ปลัดเทศบาลขณะนั้น เปนผูเสนอโครงการ โดยตนเองไดเดินทางไปราชการเพ่ือทัศนศึกษาโครงการดูงาน
ของกลุมอาชีพ โดยในชวงระยะเวลาท่ีไปทัศนศึกษาดูงานในฐานะเทศมนตรี ตนเองไดควบคุมดูแลใหการทัศน
ศึกษาดูงานของกลุมอาชีพและผูเขารวมทุกคนใหเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จลุลวงไปดวยดี และท่ีตนเอง
เปนผูใหความเห็นชอบการดําเนินการตามโครงการดังกลาวตามท่ีไดเสนอในโครงการ เพราะเห็นวาโครงการ
ดังกลาวจะเปนประโยชนตอกลุมเปาหมายในโครงการ เพ่ือท่ีจะไดนําความรูท่ีไปทัศนศึกษาดูงานมาพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพของชาวบานโดยไมไดมีสวนเก่ียวของในข้ันตอนการตรวจสอบการเบิกจายเงินตามโครงการดังกลาว
แตอยางใด 
   ๒.๔ นาย พ. ปลัดเทศบาล ใหถอยคําวาตนไดมีสวนเก่ียวของในการดําเนินการ 
โครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานของตัวแทนกลุมอาชีพ โดยเปนผูมีหนาท่ีเสนอความเห็นตอนายกเทศมนตรีให
ความเห็นชอบโครงการลงนามเบิกจายเงินงบประมาณตามโครงการและเปนผูประมาณการคาใชจายตางๆ ใน
โครงการทัศนศึกษาดูงานของกลุมอาชีพ รวมถึงการประมาณอัตราคาท่ีพักของกลุมอาชีพเทศบาลฯ ดวยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอ ๕ 
วรรค ๑๕ ซ่ึงถือเปนการฝกอบรมระดับตน ซ่ึงได มีการเทียบตําแหนงเทาระดับ ๑ ตามหนังสือสั่ งการ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท ๐๔๐๗/ว๙๙๖ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๒๖ เรื่อง หลักเกณฑการเทียบ
ตําแหนงเดินทางไปราชการกับตําแหนงระดับเจาหนาท่ีทองถ่ินเพ่ือเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ขอ ๑
(๑) ซ่ึงในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตนเองไดตรวจสอบขอมูลในเบื้องตนแลวแตเจาหนาท่ีการเงินและเจาหนาท่ีงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของเปนผูปฏิบัติรายละเอียด 
 
   ๒.๕ นาง จ. รักษาการหัวหนาสวนการคลัง กองคลัง ใหถอยคําวา ตนเองเก่ียวของกับ
การตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการเบิกจายเงินยืมเงินงบประมาณตามโครงการดังกลาว ซ่ึงสํานักปลัดเปน
ผูดําเนินการ โดยมี นาย พ. ปลัดเทศบาล เปนผูยืมเงินตามประมาณการท่ีระบุในเอกสารแบทายสัญญายืมเงินตาม
ฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจาย ท่ี ๖๕๓/๒๕๕๐ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงจากการตรวจสอบการยืม
เงินงบประมาณการตามท่ีระบุนั้นเปนเพียงการคาดคะเนวาจะเกิดรายการคาใชจายตามโครงการเทานั้น ไมใช
รายการคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงและการยืมเงินงบประมาณดังกลาว ตนเองไดตรวจสอบแลวเปนการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
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ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ สวนท่ี ๓ การจายเงินยืมขอ ๘๔(๑)(๒)(๓) เปนการถูกตองจึงได
จายเงินใหนาย พ.ศ. ไปดําเนินการตามรายจายท่ีระบุไว  
  เม่ือนาย พ. นําเงินไปใชจายตามโครงการดังกลาว มีการสงเอกสารการสงใชเงินยืมใหกองคลัง
ตรวจสอบ เพ่ือหักลางเงินยืมเปนเงินเต็มจํานวนท่ีไดยืมไป คือ ๕๘๗,๘๘๐ บาท โดยไมมีเงินเหลือจายสงคืนแต
อยางใด ซ่ึงจนไดตรวจสอบความถูกตองของเอกสารแลว เห็นวาการเบิกจายเงินคาเชาท่ีพักของกลุมอาชีพจํานวน 
๑๑๘ คน โดยเบิกคาเชาท่ีพักใหคนละ ๗๐๐ บาทตอคืนตอคนนั้นเปนการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๔ วรรค ๑๕ ซ่ึงถือเปนการ
ฝกอบรมระดับตน จึงไดมีการเทียบตําแหนงเทียบเทาระดับ ๑ ซ่ึงเปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ม่ี มท ๐๔๐๗๑ว๙๙๖ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๒๖ เรื่อง หลักเกณฑการเทียบตําแหนงผูเดินทางไป
ราชการกับตําแหนงระดับเจาหนาท่ีทองถ่ินเพ่ือเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการขอ  ๑.(๑) โดยไมตองขอให
กระทรวงมหาดไทยกําหนดเทียบตําแหนงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๒๖ (แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๔ วรรค ๓ กําหนดไววา 
เจาหนาท่ีทองถ่ิน หมายความวา ฯลฯ หรือผูท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและไดกําหนดใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงตาม
ระเบียบดังกลาว เทศบาล ม. ไดดําเนินการสั่งใหกลุมอาชีพ จํานวน ๑๑๘ คน เดินทางไปราชการเบิกจายเงินจาก
เทศบาล ม. ตามคําสั่ง เทศบาล ม. ท่ี ๑๓๐/๒๕๕๐ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ใหพนักงานผูบริหาร และ
สมาชิกกลุมอาชีพในเขตเทศบาล ม. เดินทางไปราชการ การรับการฝกอบรมอยูในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) หมวด ๑ 
ขอ ๑๒(๒) การเดินทางไปราชการชั่วคราวไดแก การไปศึกษา ฝกอบรม หรือ สัมมนาท่ีสวนราชการหรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินเปนผูจัดหรือท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ฯลฯ ดังนั้น การเบิกจายเงินคา
เชาท่ีพักใหกับกลุมอาชีพ จํานวน ๑๑๘ คน คนละ ๗๐๐ บาท ตอคนตอคืน ถือเปนการปฏิบัติถูกตองแลว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2549 ขอ 18 
(2) (ก),(3)(ข) กําหนดใหเบิกจายในอัตราคาเชาท่ีพัก 2 คน ไมเกินคนละ 750 บาท ตอคืน 
  2.6 นางสาว อ. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 ใหถอยคําวา ตนเองเปนผูมีหนาท่ีจายเงินยืม
งบประมาณตามโครงการดังกลาว ซ่ึงสํานักปลัดเปนผูดําเนินการโดยมีนาย พ. ปลัดเทศบาล เปนผูยืมเงินตาม
ประมาณการท่ีระบุในเอกสารแนบทายสัญญายืมเงินตามฎีกาเลขท่ี 653/2550 ลงวันท่ี 20 มีนาคม  2550 ซ่ึง
ผานข้ันตอนการตรวจสอบจากผูบังคับบัญชาทุกระดับและผูตรวจฎีกาแลว โดยท่ีตนเองไมทราบวา ในการจายเงิน
เพ่ือเปนคาเชาท่ีพักใหแกผูเขารับการอบรมท่ีเปนกลุมอาชีพเทศบาล ม. ตองเบิกจายตามระเบียบกฎหมายใด
เพราะตนไดปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูจายเงินโดยไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พงศ. 2547 สวนท่ี 3 การจายเงินยืม ขอ 84 (1)(2) และการจายเงินยืมดังกลาวตนเองไดจายตามประมาณการ
ท่ีผูเขียนโครงการไดประมาณการมาใหและรับรองความถูกตองวาไดปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวของแลว ซ่ึงผาน
กระบวนการตรวจสอบจากผูบังคับบัญชาทุกระดับเรียบรอยแลว ตนจึงไดดําเนินการเบิกจายใหตามระเบียบ 
  

3. พยานหลักฐานสําคัญ (ถามี) 
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  4.ความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
      ( .......................................................) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 

                 ( .......................................................) 
 

ความเห็นผูสั่งแตงตั้ง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

..ลงชื่อ......................................................ผูแตงต้ัง 
      ( .......................................................) 

     วันท่ี ...............................เดือน.............................พ.ศ.............. 
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เอกสารอางอิง 

 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแกไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- วรพจน  วิศรุตพิชญ. “กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี” วารสารนิติศาสตร ปท่ี 

28 ฉบับท่ี 2 (มิถุนายน 2541) 
- หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0406.7/ว.56 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการ

สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสํานวนการสอบสวน 
- หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0406.2/ว.66 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการ

กําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
- หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค. 0406.2/ว 75 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2550 เรื่อง ซักซอมความ

เขาใจแนวทางปฏิบัติในการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
- หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค. 0410.6 /ว 32 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง การสงสํานวน

การสอบขอเท็จริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  
- ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2552 เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีท่ี

ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
- หนังสือกรมสงเสริมการเกษตร ท่ี กษ 1003/ว 62 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง การมอบอํานาจ  
- คูมือการปฏิบัติงานดานความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี (ฉบับสมบูรณ พ.ศ. 2556) สวัสดิการ

กรมบัญชีกลาง 2556. 
- กรมบัญชีกลาง โครงการฝกอบรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีใหแกบุคลากร

ของหนวยงานภาครัฐ สํานักความรับผิดทางแพง 
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คณะผูดําเนินการ 
 
1. ที่ปรึกษา 

1.1 นายโอฬาร  พิทักษ    อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
1.2 นายสงกรานต  ภักดีคง  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายบริหาร 
1.3 นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  ฝายสงเสริมและฝกอบรม 
1.4 นายคนิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  ฝายวิชาการ 
1.5 นายทวีพงศ  สุวรรณโร  เลขานุการกรม 
 

2. คณะผูจัดทํา 
2.1 นางเพ็ญศรี  ภิริสมบูรณ  ผูอํานวยการกลุมนิติการ 
2.2 นางสาวจุฬาลักษณ   มลิวัลย  นิติกรชํานาญ 
2.3 นางสาวเพ็ญนภา  โรจนสังวร  นิติการปฏิบัติการ 
2.4 นายธนิตย  มณีเลิศ   นิติกร 
2.5 นางสาวอรปรียา  ทองเนื้อนวล นิติกร 
2.6 นางสาวดวงใจ  เชยชม  นิติกร 
2.7 นางสาวนาตยา  สวัสดี  นิติกร 
 

3. ฝายประสานงาน  
3.1 นางสาวปยะภา  กันทะ  พนักงานธุรการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


