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ค าน า 

 คู่มือการสอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
สําหรับกลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการด้านกฎหมาย รวมถึงการให้คําแนะนําการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ราชการดังกล่าว บางครั้งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางราชการหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลภายนอก ดังนั้น เมื่อเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้น การดําเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด และการ
ดําเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  จึงเป็นกระบวนการที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให้ดําเนินการเพ่ือหาผู้รับผิดทางละเมิดในความเสียหายที่
เกิดขึ้น กลุ่มกฎหมายและคดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้คงเป็นประโยชน์แก่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจไดศ้ึกษาค้นคว้า อักท้ังยังเป็นแนวทางให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นกรรมการการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด และกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่เข้าใจถึงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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ความเป็นมา 

โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ. ๒๕๓๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ตามหลักการของกฎหมาย 
ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการดาเนินการที่เกี่ยวข้องจึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่สําหรับ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ (ก่อนวันที่ 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙) การพิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะเป็นไปตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ในส่วนของการกระทําละเมิด ซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี ้

๑) เจ้าหน้าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดข้ึน เมื่อไดก้ระทําการด้วยความประมาทเลินเล่อ 
๒) หน่วยงานเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวน 
๓) กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดหลายคน หน่วยงานสามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนหรือคนใด  

คนหนึ่งชดใช้ค่าเสียหายได้เต็มจํานวนตามหลักกฎหมายเรื่องลูกหนี้ร่วม 
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการนําพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  มาบังคับใช้

โดยมเีจตนารมณ์ตามท้ายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ความว่า “การที่เจ้าหน้าที่
ดาเนินกิจการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้นหาได้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ปฏิบัติงาน ในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมาย
เอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึง เป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับ
ผิดในการกระทําต่างๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอ ไป เมื่อการที่ทําไปทําให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เพียงใดก็จะมีการฟูองไล่เบี้ยเอาจาก เจ้าหน้าที่ เต็มจํานวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้ง ใจหรือความ
ผิดพลาดเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้นยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับให้
เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการ กระทําของเจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้รับเงินครบโดยไม่คํานึงถึง
ความเป็นธรรมที่จะมีต่อ แต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนกําลัง
ขวัญในการทํางานของ เจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจ
ดําเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงความรับผิดชอบที่เกิดแก่ตน อนึ่ง การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกส่วนหนึ่งอันเป็นหลักประกัน
มิให้ เจ้าหน้าที่ทําการใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว ดังนั้น จึงสมควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทําเพ่ือการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาท 
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นําหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของรัฐ” 
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ภายหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ. ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๐ ก ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๓๙ (ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  
ตาม หลักการของกฎหมาย ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ เช่น ฐานความผิด การแบ่งส่วน ความรับผิดและอายุความฟูองคดี 
ย่อมเป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดด้ังนี้ 

๑) เจ้าหน้าที่จะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง 

๒) หน่วยงานเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย โดยคํานึงถึงระดับความร้ายแรง แห่งการ
กระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องชดใช้เต็มจํานวนความเสียหายก็ได้ นอกจากนี้ หากความ
เสียหายเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานส่วนรวม ต้องหักส่วนดังกล่าวออกด้วย 

๓) กรณีมีเจ้าหน้าที่หลายคนกระทําละเมิด มิให้นําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ โดยเจ้าหน้าที่แต่
ละคนจะต้องรับผิดเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 

สําหรับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายหรือที่เรียกว่าส่วนวิธีสบัญญัติจะต้องดําเนินการ  
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙  

 

ค าจ ากัดความ 

ละเมิด  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ. ๒๕๓๙ มิได้บัญญัตินิยาม
ศัพท์คําว่า “ละเมิด” ไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๔๒๐ กําหนดหลักทั่วไปของการกระทําที่ถือเป็นการละเมิดไว้ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคล
อ่ืนโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทําละเมิด จําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 

การกระทําท่ีถือเป็นการละเมิด มีหลักเกณฑ์ ๓ ประการ คือ  
๑. กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  
๒. กระทําต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย  
๓. บุคคลอ่ืนได้รับความเสียหาย  
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ข้อเท็จจริงต้องเข้าหลักเกณฑ์ครบทั้งสามข้อ จึงเป็น “ละเมิด”  
การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
๑. การกระทําโดยจงใจ คือ การกระทําโดยรู้สํานึกถึงการกระทําของตนว่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใดก็ตาม  
๒. กระทําโดยประมาทเลินเล่อ คือ การกระทําโดยประมาทในทางอาญาตามมาตรา ๕๙ วรรค ๔ 

แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติว่า “การกระทําโดยประมาทได้แก่กระทําความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทํา 
โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผู้กระทําอาจใช้ความ
ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่” 

บุคคลในภาวะเช่นนั้น หมายถึง บุคคลที่อยู่ในภาวะเดียวกับผู้กระทํา โดยเทียบดูว่าบุคคลทั่วไป หรือ
วิญญชนที่อยู่ในภาวะเช่นนั้น ควรใช้ความระมัดระวังแค่ไหน การใช้ความระมัดระวังไม่ว่าเด็กกับผู้ใหญ่ คนหนุ่มกับคน
แก่ คนพิการกับคนไม่พิการ คนขับรถเป็นกับคนขับรถไม่เป็นแล้วไปขับรถ ความระมัดระวังย่อมแตกต่างกัน หรือแพทย์
ย่อมมีความระมัดระวังหรือความชํานาญในการผ่าตัดดีกว่าคนที่ไม่ใช่แพทย์ การวัดความระมัดระวังต้องคํานึงถึง  
เพศ อายุ ฐานะ เดียวกับผู้กระทําว่าคนธรรมดาที่อยู่ในฐานะเช่นนั้นจะพึงระมัดระวังเพียงใด  

วิสัย หมายถึง สภาพเกี่ยวกับตัวผู้กระทํา เช่น อายุ เพราะเด็กและผู้ใหญ่จะมีความระมัดระวังในเรื่อง
เดียวกันต่างกันเนื่องจากมีประสบการณ์แตกต่างกัน เพศชายและหญิงต่างมีความระมัดระวังในแต่ละเรื่องต่างกัน  
ผู้ประกอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือผู้ปฏิบัติงานใดงานหนึ่งในระยะเวลานานย่อมมี
ความระมัดระวังในวิชาชีพหรือเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญหรือชํานาญงานมากกว่าคนทั่วไปเป็นต้น 

พฤติการณ์ หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมผู้กระทํา เช่น กรณีขับรถยนต์ เหตุเกิดกลางวันหรือกลางคืน  
หรือในขณะขับรถมีฝนตกถนนลื่นหรือไม่ และมี เวลาที่จะคิดคํานวณไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะกระทําการใด  
การหนึ่งลงไปหรือไม่ เป็นต้น เพราะพฤติการณ์แวดล้อมผู้ขับขี่รถยนต์ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ิมขึ้นมากกว่า  
เวลาปกติเป็นต้น 

ดังนั้น หากจะพิจารณาว่าผู้ใดได้กระทําละเมิดโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่อย่างไรนั้น ให้พิจารณา 
จากข้อเท็จจริงว่า 

(๑) ตัวผู้กระทํามีหน้าที่ที่จะต้องใส่ใจระมัดระวัง และ 
(๒) ผู้กระทําได้กระทําผิดต่อหน้าที่ดังกล่าว เมื่อพิจารณาตามวิสัยของผู้กระทําซึ่งจะต้องกระทํา 

แต่ไมก่ระทํา หรือกระทําแต่ไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ 
(๓) ความเสียหายที่ผู้เสียหาย หรือหน่วยงานของรัฐได้รับเป็นผลโดยตรงจากการกระทําผิดตาม (๒) 

ของผู้กระทํา 
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“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะเป็น
การแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 

 เจ้าหน้าที่ ตามนัยมาตรา ๔ เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติราชการในหน้าที่แทนรัฐในลักษณะเจ้าหน้าที่ของภาครัฐทุกประเภท ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตาม 
คํานิยามดังกล่าวจึงหมายความถึงบุคลากรทุกประเภทที่ทํางานให้กับรัฐ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือจะเป็นกรรมการ และ
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะใด 

ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัตินี้ได้นั้นจะต้องอยู่ในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและได้กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่  การที่จะพิจารณาว่าลูกจ้างคนใด  
เป็น “เจ้าหน้าที่” หรือไม่นั้น อาจพิจารณาโดยจําแนกตามลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
กับ บุคคลในสังกัดออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๑. ลูกจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติงาน 
ประจําและต่อเนื่องมีการกําหนดอัตราเงินเดือนการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
โดยกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ หรือระเบียบว่าด้วย 
ลูกจ้างประจํา หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นเจ้าหน้าที่ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

ตัวอย่าง ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐในสังกั ด 
กระทรวงสาธารณสุข ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานลักษณะเป็นการประจําและต่อเนื่อง มีการกําหนดอัตราเงินเดือน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษทางวินัย ลูกจ้างประเภทนี้มีฐานะเป็น “เจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัตินี้และ 
ความรับผิดในมูลละเมิดของลูกจ้างประเภทนี้ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ 

๒. ลูกจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวเฉพาะงานไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้าง
เป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างดังกล่าวกับหน่วยงานที่ว่าจ้างย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ หากลูกจ้างกระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ความรับผิดทางละเมิดย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติ  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ตัวอย่าง การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทําสัญญาแต่งตั้งเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
หรือองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ทําหน้าที่เป็นตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟูา เป็นผู้จัดหาเอาบุคคลมาเป็นผู้ปฏิบัติงาน
แทน เช่น แก้กระแสไฟฟูาขัดข้อง ตามสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จโดยสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างทําของตามนัย
มาตรา ๔๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น คู่สัญญาของ กฟภ . และลูกจ้างของคู่สัญญาจึงไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ของ กฟภ. และไม่เป็น “เจ้าหน้าที”่ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๖๙/๒๕๔๒) 
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราช
กฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

สรุปว่าหน่วยงานของรัฐตามคํานิยามดังกล่าวแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ 
๑. ราชการส่วนกลาง ได้แก่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะ  

เป็นกรมและราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อําเภอ 
๒. ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
๓. รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท

จํากัด เนื่องจากจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายเอกชน 
๔. หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานที่ไม่เข้า 

ลักษณะความหมายดังกล่าวข้างต้นจึงไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ เช่น ธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศ
ไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจทางการเงินและประกอบกิจการอ่ืนให้สอดคล้องกับ หลักการของ
ศาสนาอิสลาม แม้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งแต่ตามพระราชบัญญัติระบุโดยชัดเจนว่าไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่อยู่ในกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานและเมื่อจัดตั้งขึ้นระยะหนึ่งและต้องนําหุ้นออกขาย 

การตีความว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานของรัฐมีความสําคัญเนื่องจากถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติละเมิดเช่นเดียวกัน แล้วเกิดกรณีหากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานกระทําให้เกิดความเสียหาย  
หรือเจ้าหน้าที่กระทําให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้อง
แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกัน 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มี ๒ ประเภท ดังนี้ 
ประเภทที่ ๑ การกระทําละเมิดต่อเอกชนหรือบุคคลภายนอก ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิด

แก่เอกชนหรือบุคคลภายนอก เป็นไปตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ประเภทที่  ๒ การกระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิด 
แก่ หน่วยงานของรัฐเป็นไปตามความในมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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การจะพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐต่อบุคคลภายนอกตามประเภทที่ ๑ 
แบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่ 

กรณีที่ ๑ ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
มาตรา ๕ บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้

กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟูองหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟูองเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 
ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่
ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง” 

เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้กระทําการละเมิด หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด หรือถูกฟูองแทนเจ้าหน้าที่ 
ตามมาตรา ๕ วรรคแรก ผู้เสียหายต้องฟูองหน่วยงานของรัฐ จะฟูองเจ้าหน้าที่ไม่ได้ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๖/
๒๕๔๗ แต่กรณียังไม่มีคําพิพากษาสูงสุด เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ของทางราชการ ไปติดต่องานราชการแล้วเกิดอุบัติเหตุ
ชนรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง  
ในผลแห่งละเมิดนั้น โดยบุคคลภายนอกหรือประชาชนผู้ได้รับความเสียหายสามารถฟูองคดีให้หน่วยงานของรัฐชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนได้แต่จะฟูองร้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้) หรือเจ้าหน้าที่ ตํารวจไล่จับผู้ร้ายแล้วเกิดการยิงต่อสู้กัน กระสุนปืน
พลาดเปูาหมายไปถูกประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต กรณีเช่นนี้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่ 
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในผลแห่งละเมิดนั้น บุคคลภายนอกหรือประชาชนผู้ได้รับความเสียหายสามารถร้องขอให้
หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ แต่จะฟูองร้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ทํานองเดียวกันกับกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สังกัด
หนว่ยงานใด ผู้ได้รับความเสียหายก็สามารถฟูองหรือร้องขอให้กระทรวงการคลังชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ตามมาตรา 
๕ วรรค ๒ แต่จะฟูองร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้โดยตรงไม่ได้ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด กระทรวงการคลังจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๖๔/๒๕๕๒) หรือกรณีคณะรัฐมนตรี ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คณะรัฐมนตรีมิใช่หน่วยงานของรัฐและไม่ได้
สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด จึงถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิด 

การพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ พิจารณาจาก  
๑. เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ 
๒. เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
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กรณีที่ ๒ ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐที่เกิดขึ้นจากการกระท านอกเหนือการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

มาตรา 5 บัญญัติว่า “ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟูองเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟูองหน่วยงาน
ของรัฐไม่ได้” 

ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ (นอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่) 
หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิดหรือถูกฟูองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ กล่าวคือ 
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้เป็นการเฉพาะตัว 

การพิจารณาว่าเป็นการกระทํานอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิจารณาจากพฤติกรรม  
ต้องเป็นการกระทําส่วนตัวโดยแท้ 

การกระทําละเมิดต่อเอกชนหรือบุคคลภายนอก พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติให้ผู้เสียหายใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ๒ ทาง คือ 

๑. ใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาล ตามนัยมาตรา 5 หรือ  
๒. ใช้สิทธิยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา ๑๑  

การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล 
บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายสามารถฟูองคดีต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ 

เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรง โดยไม่ต้องยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐก่อน 
โดย หากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายต้องฟูองเจ้าหน้าที่โดยตรงจะฟูอง 
หน่วยงานของรัฐไม่ได้ แต่หากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายต้องฟู อง
หน่วยงานของรัฐโดยตรงจะฟูองเจ้าหน้าที่ไม่ได้  

บุคคลภายนอก คือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือ 
ผู้เสียหายได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําของเจ้าหน้าที่และ  
ให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐคนอ่ืน 
ไม่ว่า เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดจะสังกัดหน่วยงานเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือสังกัดหน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 
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อายุความในการใช้สิทธิของผู้เสียหาย 
การใช้สิทธิฟูองคดีต่อศาล ผู้เสียหายจะต้องฟูองคดีภายใน ๑ ปี นับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ

ฟูองคดี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดี หรืออีกนัยหนึ่ง ภายใน ๑ ปี นับแต่วันรู้ถึงการละเมิดและ
รู้ตัวผู้จะพ่ึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ดีการใช้สิทธิเรียกร้องตามที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะดังกล่าวข้างต้น 
จะต้องกระทําภายในกําหนดอายุความทั่วไปตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กําหนดให้ใช้
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดแต่มูลละเมิดมีอายุความสิบปีนับแต่วันทําละเมิดด้วย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทํา
ละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติ
ให้ผู้เสียหายใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ๒ ทาง กล่าวคือ ผู้เสียหายอาจฟูองคดีต่อศาลขอให้พิพากษาให้
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดอยู่ในสังกัดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งการฟูองคดี แต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดี หรืออีกนัยหนึ่งภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหาย
รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันทําละเมิด อีกทางหนึ่งผู้เสียหาย
อาจยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดอยู่ในสังกัดให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตน   
และแม้กฎหมายจะมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่าผู้เสียหายจะต้องยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาค่า สินไหม
ทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนภายในระยะเวลาเท่าใด แต่ก็เป็นที่เห็นได้จากเหตุผลของเรื่องว่าผู้เสียหาย
จะต้องยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้จะพ่ึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันทําละเมิดเช่นเดียวกับการฟอูงคดีต่อศาล 

การใช้สิทธิยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา ๑๑ 
บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ผู้เสียหายสามารถยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐตามนัยมาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้ เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ 

ผู้เสียหายจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้  
ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไม่ชักช้า เมื่ อหน่วยงาน 
ของรัฐมีคําสั่งเช่นใดแล้ว หากผู้ เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์  
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับ
แจ้งผลการวินิจฉัย 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหาก
เรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับหรือ
ควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบ และขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณา
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน” 
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การร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้เสียหายสามารถร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนได้โดยตรง และเมื่อหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายไม่พอใจคาวินิจฉัยก็สามารถฟูองคดี  
ต่อศาลได ้

พระราชบัญญัตินี้ได้ให้สิทธิแก่ผู้เสียหายที่จะเลือกใช้วิธียื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ แทนที่จะใช้วิธีฟูองคดีหน่วยงานของรัฐซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเป็นการสร้างภาระ
ให้แก่ประชาชนที่ถูกกระทําละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งบางครั้งค่าสินไหมทดแทนอาจจะเป็นจํานวนเงินเพียงไม่กี่พัน
บาท ซึ่งถ้าจะต้องไปฟูองคดีต่อศาลก็จะไม่คุ้มค่าทนายความและค่าธรรมเนียมต่างๆ กรณีที่ผู้เสียหายได้ยื่นฟูองคดีต่อ
ศาลและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลถือได้ว่าผู้เสียหายเลือกใช้สิทธิยื่นฟูองคดีต่อศาลแล้ว แม้ต่อมาผู้เสียหาย
จะได้มีการยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหน่วยงานของรัฐไม่ จําต้องรับคําขอไว้พิจารณา 
เนื่องจากการที่ให้ทั้งหน่วยงานของรัฐและศาลพิจารณาเรื่องที่มีมูลเหตุอย่างเดียวกันอาจทําให้การวินิจฉัยชี้ขาดแตกต่าง
กันได้ (เรื่องเสร็จที่ ๖๐๓/๒๕๕๑) 

การร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติละเมิด
ผู้เสียหายสามารถร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรง และเมื่อหน่วยงานของรัฐมีคําสั่ง
เช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายไม่พอใจคําวินิจฉัยสามารถฟูองคดีต่อศาลได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการวินิจฉัย
ได ้

การยื่นค าขอ 
ให้ผู้เสียหายยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัดอยู่โดยตรง หากเจ้าหน้าที่

ไม่สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้ผู้เสียหายยื่นคําขอต่อกระทรวงการคลังในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดเนื่องจากเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อผู้เสียหายในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐ
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยหน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ใบรับคําขอต้องเป็นเอกสาร  
ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําขึ้นเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานของรัฐได้รับคําขอของผู้เสียหายแล้ว (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๐๓/๒๕๕๑) กระทรวงการคลังได้กําหนดแบบใบรับคําขอให้หน่วยงานของรัฐทราบแล้ว 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งการออกใบรับคําขอจะมีผล 
ต่อการนับระยะเวลา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑/๒๕๔๗) ผู้เสียหายส่งคําขอทางไปรษณีย์และได้รับใบ
ตอบรับของไปรษณีย์ ใบตอบรับของไปรษณีย์ไม่ใช่ใบรับคําขออันเป็นหลักฐานที่หน่วยงานเป็นผู้ออกให้  แต่เป็นเพียง
หลักฐาน ทางไปรษณีย์ว่าได้มีการส่งซองเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้รับแล้วเท่านั้น มิได้บ่งบอกว่าเอกสารในซอง 
เป็นอะไร 
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วิธีการยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มี ๒ วิธี  
๑. ยื่นค าขอด้วยตัวเอง  
๒. ยื่นค าขอทางจดหมาย กรณีเช่นนี้ให้ตอบใบรับค าขอโดยจดหมายเช่นกัน 
กรณีท่ีผู้เสียหายยื่นผิดหน่วยงาน หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับเรื่องไว้ก่อนจะปฏิเสธไม่ได้แล้วจึงส่งต่อไปยัง

หน่วยงานที่รับผิดหรือกระทําละเมิด เมื่อส่งเรื่องแล้วต้องแจ้งต่อผู้เสียหายที่มายื่นคําขอว่าผู้ที่กระทําละเมิดคือใคร  
เพ่ือผู้เสียหายสามารถติดตามเรื่องได้ต่อไป โดยเริ่มนับเวลาในการพิจารณาคําขอ ๑๘๐ วัน นับจากวันที่หน่วยงานที่
กระทําละเมิดได้รับเรื่อง 

สาระสําคัญของใบรับคําขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว 
แต่ควรมีสาระสําคัญดังนี้ 

๑. ชื่อหน่วยงานที่รับคําขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
๒. เรื่องท่ีขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
๓. วันเดือนปี ที่รับคําขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
๔. ชื่อผู้ยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
๕. จํานวนเงินที่ขอให้ชดใช้  
6. ลายมือชื่อผู้รับคําขอ 

ระยะเวลาในการยื่นค าขอ 
ผู้เสียหายต้องยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพ่ึง 

ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันกระทําละเมิด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๓/๒๕๕๔) ซึ่งเป็น
ระยะเวลาเดียวกับการยื่นฟูองคดีต่อศาล ดังนั้น หากผู้เสียหายยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว 
แม้หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาคําขอ ผู้เสียหายซึ่งไม่พอใจผลการวินิจฉัยก็ไม่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองได้  
เพราะถือว่าฟูองคดีเม่ือพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

การพิจารณาค าขอ 
หากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับคําขอพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตน ก็ให้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นเพ่ือพิจารณาคําขอของบุคคลภายนอก 
ระยะเวลาในการพิจารณาคําขอนั้น มีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑ วรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐ 

พิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน การพิจารณาคําขอจึงต้องกระทําโดยไม่ชักช้า และหากหน่วยงานของรัฐที่
ได้รับคําขอพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดข้ึนเพื่อดําเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า และจะต้องพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หากเรื่องใดไม่อาจ
พิจารณาได้ทันภายในกําหนด ต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแล  
                                                            



   -11- 

หน่วยงานของรัฐนั้นทราบ สามารถขอขยายระยะเวลาออกไปอีกได้แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วัน 
เมื่อกฎหมายได้กําหนดกระบวนการพิจารณาระยะเวลาการพิจารณาและภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

ของรัฐผู้รับคําขอไว้ชัดแจ้ง หากหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติย่อมถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้
ต้องปฏิบัติ 

กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของตนกระทําละเมิดจริง ให้กําหนดค่าเสียหาย  
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทํา ละเมิด 
ต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๕๔ และส่งคําสั่งนั้นให้แก่ผู้เสียหาย 

กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของตนไม่ต้องรับผิดก็ให้ยกคําร้องและแจ้งให้ผู้ยื่นคํา
ร้องทราบ 

กรณีที่ยังไม่พอใจผลการพิจารณาค าขอ 
หากผู้ เสียหายไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ ให้มีสิทธิยื่นฟูองคดีต่อศาลที่มี  

เขต อํานาจ ซึ่งอาจจะเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแล้วแต่กรณี ภายใน ๙๐ วัน 
เมื่อเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะมีเพียงใดต้อง พิจารณา

ตามมาตรา ๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย เพ่ือการละเมิด  
ของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังกล่าวแก่หน่วยงาน 
ของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง จะมีได้เพียงใดให้คํานึงถึงระดับความร้ายแรง  
แห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมิต้องให้ใช้เต็มจํานวนของความเสียหายก็ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน 
ส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและ เจ้าหน้าที่
แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 

หน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ก็ต่อเมื่อ 
๑) เจ้าหน้าที่กระทําให้เกิดความเสียหายด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น 

(มาตรา ๘ วรรคแรก) 
๒) ไม่ต้องเรียกให้ใช้เต็มจํานวนก็ได้ จะมีได้เพียงใดให้คํานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทําและ

ความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ (มาตรา ๘ วรรค ๒) 
๓) สามารถหักความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานส่วนรวม

ออกจากความรับผิดได้ (มาตรา ๘ วรรค ๓) และ 
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๔) เรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดได้เฉพาะส่วนความรับผิดของตนเท่านั้น (มาตรา ๘ วรรค ๔) 
การหักส่วนความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานส่วนรวมออก

จากความรับผิด (มาตรา ๔ วรรค ๓) ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่นํารถยนต์ของทางราชการไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดอุบัติเหตุ
เฉียวชนรถยนต์ของบุคคลภายนอก เนื่องจากระบบเบรคของรถยนต์ราชการไม่ทางานอันสืบเนื่องมาจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้จัดให้มีการบํารุงรักษารถยนต์คันดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ  หรือในกรณีระบบ
การฝึกงานของหน่วยงานบกพร่อง โดยส่งเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ไปปฏิบัติงานในขณะที่ยังมิได้จัดให้มีการฝึกงานอย่าง
เพียงพอให้ปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง เป็นต้น หน่วยงานของรัฐต้องหักส่วนแห่งความรับผิดและความบกพร่องดังกล่าว
ออกด้วย โดยพิจารณาว่าการละเมิดเกดิจากส่วนใดมากกว่ากัน และควรกําหนดสัดส่วนต่อกันเท่าใด หากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นมีส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานส่วนรวม เมื่อได้
หักส่วนความรับผิดดังกล่าวออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องชดใช้แล้ว ค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานส่วนรวมดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ
ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ. ๒๕๓๙ จึงตกเป็นพับ 
แก่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

การเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดได้เฉพาะส่วนความรับผิดของตนเท่านั้น ไม่นําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้
บังคับ(มาตรา ๘ วรรค ๔) กรณีการกระทําละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น แต่เดิมก่อนกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้ 
หากการกระทําละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน เจ้าหน้าที่ทั้งหลายนั้นต้องร่วมกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดฉบับนี้ ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจมีส่วนร่วมในการกระทําละเมิด แต่เป็นเพียงผู้กระทําด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ชดใช้แต่เฉพาะในส่วนของตนเองเท่านั้น  เช่น ในฐานะผู้บังคับบัญชาปล่อยปะ
ละเลยอาจต้องรับผิดชดใช้เพียงอัตราร้อยละ 50 ของค่าเสียหายเท่านั้นก็เป็นไปได้ หรือหากอยู่ในฐานะที่ยากแก่การ
ควบคุมดูแลบุคคลดังกล่าวอาจไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายเลยหรือชดใช้อัตราน้อยที่สุดก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละ
กรณีไป 

ในกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกนั้น แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ต้องรับผิดโดยตรงต่อ 
ผู้เสียหายก็ตาม แต่ก็มิได้พ้นความรับผิดไปทั้งหมด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่จะมีความรับผิดเพียง ๒ ระดับเท่านั้น คือ กรณี
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรณีเจ้าหน้าที่กระทําโดยประมาทเลินเล่อไม่ถึงขั้นร้ายแรง 
หน่วยงานของรัฐไม่สามารถไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ได้อีกต่อไป เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
บุคคลภายนอกผู้เสียหายไปแล้ว ความรับผิดตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ไม่สามารถไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่
ผู้กระทําละเมิดได้ แต่หากเป็นกรณีเจ้าหน้าที่กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหน่วยงานของรัฐยังมี 
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สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดดังกล่าวต่อไป 

อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย 
มาตรา ๙ บัญญัติว่า “ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่

จะเรียกให้อีกฝุายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน ให้มีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย” ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นค่าสินไหมทดแทนตามคําขอของบุคคลภายนอก
หรือค่าสินไหมทดแทนตามคําพิพากษา เมื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินไปแล้วสามารถไล่เบี้ยให้อีกฝุายชดใช้แก่ตน
ได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่จ่ายเงินไป แม้จะเกินกําหนดอายุความ ๑๐ ปี นับแต่เหตุเกิดที่สามารถไล่เบี้ยได้แต่ต้อง
ภายใน ๑ ปี ดังกล่าว เพราะเป็นการรับช่วงสิทธิจากบุคคลภายนอกมาไล่เบี้ย 

การพิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดแก่หน่วยงานของรัฐ  
มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น 

หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
จากเจ้าหน้าที่ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับ 
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีกําหนดอายุความ
สองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพ่ึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนนั้น มีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคาสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

หากเป็นกรณีเจ้าหน้าที่กระทําการในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ  
ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานนําบทบัญญัติกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อ 
บุคคลภายนอก ตามมาตรา ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ ต้องเป็นกรณีเจ้าหน้าที่กระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงต้องรับผิด ต้องคํานึงถึงความเป็นธรรมที่จะให้แก่เจ้าหน้าที่และดูอีกว่าความเสียหายเกิดจาก
ความบกพร่องหรือความผิดของหน่วยงานด้วยหรือไม่ หรือเกิดจากระบบการดําเนินการส่วนรวมของทางราชการ
หรือไม่ ถ้ามิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ 
ต้องรับผิดเมื่อกระทําด้วยความประมาทเลินเล่อ ต้องรับผิดเต็มจํานวนความเสียหาย และกรณีการกระทําละเมิดเกิด
จากเจ้าหน้าที่หลายคนให้ร่วมกันรับผิดชดใช้อย่างลูกหนี้ร่วม 
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อายุความการใช้สิทธิ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่  มาตรา ๑๐ วรรคสอง  
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐแบ่งเป็น ๒ กรณี 

๑) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าต้องรับผิด อายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการ
ละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพ่ึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ เจ้าหน้าที่ได้กระทําละเมิดในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือกรณีไม่ใช่การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ก็ตามถือว่าอยู่ในบังคับอายุความ ๒ ปี ตามมาตรา ๑๐ 
ทั้งสิ้น 

๒) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด 
ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น มีกําหนดอายุความ ๑ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคําสั่ง 

การเริ่มนับอายุความนั้น ต้องถือเอาวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายได้รู้ถึงการ 
ละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นวันเริ่มนับอายุความ ซึ่งในกรณีที่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิด เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอการสอบสวนที่ได้
ระบุตัวผู้จะต้องรับผิดไว้แล้วต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยปกติศาลจะถือเอาวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับ
ทราบรายงานการสอบสวนดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับอายุความ หรือในทางกรณีอายุความ ๒ ปี ที่จะเริ่มนับกรณีมีผู้ต้องรับ
ผิด ต้องนับแต่ผู้แต่งตั้งลงนามเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และต้องออกคาสั่ง
เรียกให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ทันภายใน ๒ ปี ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น โจทก์เป็นนิติบุคคลโดยเป็นกรม 
ในรัฐบาล มีอธิบดีเป็นผู้แทน การนับอายุความละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง 
ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่อธิบดีผู้แทนโจทก์ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพ่ึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน น . เป็นนายช่างแขวง
การทาง ซึ่งเป็นเพียงข้าราชการในกรมของโจทก์เท่านั้น ไม่ใช่ผู้แทนของโจทก์ แม้ น . จะรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว 
ผู้จะพ่ึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ แล้วแต่อธิบดีผู้แทนโจทก์ทราบเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๔๖ จึงถือได้ว่าโจทก์รู้ถึง การละเมิดและรู้ตัวผู้จะพ่ึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ นับถึงวันที่ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่ง เป็นวันฟูองยังไม่พ้นกําหนด ๑ ปี คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ กองทับบกโจทก์เป็นนิติ
บุคคล มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนมีอํานาจ บังคับบัญชาและรับผิดชอบจึงเป็นผู้มีอํานาจทําการแทนโจทก์ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๗๕ หรือที่แก้ไขใหม่มาตรา ๗๐ การที่กองบัญชาการควบคุมกองพล
ทหารราบที่ ๔ ส่วนราชการของโจทก์ มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือทราบข้อเท็จจริง และมีการรายงาน
เหตุการณ์เสียชีวิตของนายทหารชั้นสัญญาบัตรให้โจทก์ทราบตลอดจนมีการทําบันทึกเรื่องค่าเสียหายจะถือว่าโจทก์
ทราบไม่ได้ กรณีต้องถือว่าโจทก์เพ่ิงทราบ เหตุและตัวผู้ต้องรับผิดเมื่อผู้บัญชาการทหารบกได้ทราบรายงานและลงนาม
อนุมัติให้ฟูองเรียกค่าเสียหายจากจําเลยทั้งสาม ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๑๘/๒๕๔๓  
กรณีผู้อํานวยการองค์การสะพานปลาไม่อยู่เพราะ ไปต่างประเทศ ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการองค์การสะพานปลาจะ
มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการได้ หรือไม่และจะถือว่า องค์การสะพานปลารู้ถึงการละเมิดนั้นหรือไม่ อย่างไร นั้น เห็นว่า ข้อ ๔ 
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แห่งข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่าด้วย ระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๓ กําหนดว่า ในกรณี 
ผู้อานวยการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อํานวยการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ประกอบกับคําสั่งองค์การ
สะพานปลา ที่ ๒๙/๒๕๔๓ เรื่องมอบหมายให้รองผู้อานวยการปฏิบัติงานแทนผู้อานวยการ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๓ ได้กําหนดเรื่อง การรักษาการแทนไว้ โดยให้รองผู้อํานวยการฝุายปฏิบัติการและรองผู้ อํานวยการฝุายบริหาร
รักษาการแทน ตามลําดับ ดังนั้นผู้รักษาการแทนย่อมมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการได้ และหากในรายงานการสอบสวน  
ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ระบุเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ผู้จะพ่ึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ 
ย่อมถือได้ว่าองค์การสะพานปลาได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พ่ึงจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว ตามนัย
มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

หากหน่วยงานของรัฐออกคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่ 
หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จึงจะต้องชาระค่าสินไหมทดแทน ตามที่มาตรา ๑๐ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ. ๒๕๓๙ ได้กําหนดไว้ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ของหน่วยงานของรัฐย่อมสิ้นสุดลง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดวางแนววินิจฉัยไว้ว่า “เมื่อหน่วยงานของรัฐออกคําสั่งให้
เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นอายุความใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวแล้วจึงเป็นการ ออกคําสั่งที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย...” 

กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว เห็นว่า
ต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องนั้นมีอายุความ ๑ ปีนับแต่วันที่หน่วยงานรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด อายุความในการออกคําสั่ง
เรียกให้เจ้าหน้าที่ชําระเงินจะมีเพียง ๑ ปี นับแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
แต่การออกคําสั่งดังกล่าวต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันเกิดเหตุ 

การเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานของรัฐมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด (มาตรา ๑๒) 
มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่

ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทําละเมิดต่อ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชําระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด” 

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนได้ โดยไม่ต้องฟูองคดีต่อศาล แต่ถ้าไม่ใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐต้องยื่นฟูอง
คดีต่อศาลตามปกติ โดยไม่ต้องคํานึงว่าผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงานใด 
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การอุทธรณ์ค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนั้นเพราะเห็นว่าคําสั่งดังกล่าวที่หน่วยงานของรัฐสั่งนั้น  

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจเป็นเพราะเห็นว่าการกระทําของตนไม่ได้เป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือเป็นการกระทําที่ต้องรับผิดแต่จํานวนเงินที่ต้องชดใช้นั้นไม่เป็นธรรม หรือคําสั่งนั้นไม่ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิที่จะอุทธรณ์คําสั่งนั้นได้โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ถูกออกคําสั่งนั้นจะต้องอุทธรณ์ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 
นับแต่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว (ตามมาตรา ๔๔) แต่หากหน่วยงานของรัฐได้ออกคําสั่งฯ โดยไม่ได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ 
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ใดภายในระยะเวลาเท่าใดแล้ว 

ระยะเวลาการอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะขยายออกเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับคําสั่ง
ทางปกครอง (ตามมาตรา ๔๕) โดยอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย 
ทีอ้่างอิง ประกอบด้วย 

เจ้าหน้าที่ผู้ พิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจทบทวนคําสั่งได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหา 
ข้อกฎหมายหรือขั้นตอนตามกฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้น ผู้อุทธรณ์จึงสามารถยกเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวขึ้นอุทธรณ์ได้  
โดยเจ้าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  
ในกรณีที่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็น
ของตนภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ง ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุ
จําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่
ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

สําหรับผู้ที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕๙ 

ในเรื่องอํานาจการพิจารณาอุทธรณ์นี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยตอบข้อหารือไว้ว่า  ผู้มีอํานาจ
พิจารณาคําอุทธรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องผูกพันตามความเห็น
ของกระทรวงการคลังด้วย (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๖๘/๒๕๕๑) 

อายุความที่เจ้าหน้าที่จะต้องไปฟูองต่อศาลปกครองนั้นมีกําหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือ 
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่หากคําสั่งที่เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้แจ้งสิทธิตามข้อ ๑๙ ระยะเวลาในการยื่นคําฟูอง 
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ต่อศาลปกครองให้ขยายเป็นหนึ่งปีตั้งแต่วันที่ได้รับคําสั่งตามมาตรา ๕๐ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖๑/๒๕๕๓ ศาลปกครองจะรับคําฟูองที่ยื่นต่อศาลไว้พิจารณาได้ต่อเมื่อคดีพิพาท
ตามคําฟูองนั้น เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองและการฟูองคดีนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการฟูอง
คดีตามที่กฎหมายว่าด้วยการ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกําหนด เมื่อได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว
แล้วผู้ฟูองคดีชอบที่จะรอให้ผู้ถูกฟูองคดีวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งนั้นก่อนหรือรอให้พ้นระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ก่อน จึงจะมีสิทธินําคดีนี้มาฟูองต่อศาลปกครอง การที่ผู้ถูกฟูองคดีได้มีคําสั่งเรียกให้ผู้ฟูองคดี
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟูองคดีใช้ อํานาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ของผู้ฟูองคดีจึงมีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟูองคดีเห็นว่าคําสั่งเรียกให้ชดใช้เงินของผู้ถูกฟูองคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟูองคดีจะต้อง
ดําเนินการอุทธรณ์คําสั่งนั้นต่อผู้ทําคําสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าวเพราะเป็นคําสั่ง  
ทางปกครองที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝุายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ
ตามนัยมาตรา ๔๔ แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟูองคดีได้มีหนังสือยื่นอุทธรณ์คําสั่งชดใช้เงินดังกล่าวต่อผู้ถูกฟูองคดี  
โดยยื่นทางไปรษณีย์ เมื่อได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวแล้วผู้ฟูองคดีชอบที่จะรอให้ผู้ถูกฟูองคดีวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งนั้น
ก่อน หรือรอให้พ้นระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ก่อน จึงจะมีสิทธินําคดีนี้มาฟูองต่อศาล
ปกครอง แต่ผู้ฟูองคดีนําคดีมาฟูองต่อศาลปกครองโดยมิได้รอให้ผู้ถูกฟูองคดีวินิจฉัยอุทธรณ์หรือรอให้พ้น กําหนด
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกําหนดไว้เสียก่อน และขณะที่ยื่นฟูองคดีนี้ผู้ถูกฟูองคดียังไม่ได้รับหนังสือ
อุทธรณ์ดังกล่าว กรณีนี้จึงถือว่าผู้ฟูองคดียังมิได้มีการดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการ  
ที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ สิทธิในการฟูองคดีจึงยังไม่เกิดขึ้น 

กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด หน่วยงานของรัฐมีอ านาจใช้มาตรการบังคับ 
ทางปกครอง 

ด้วยก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น 
เนื้อหาของการบังคับทางปกครองไม่ได้บัญญัติในรายละเอียดไว้โดยกําหนดให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ที่ผ่านมาจึงมีปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมาย เจ้าหน้าที่  
ของหน่วยงานของรัฐไม่มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการ ไม่สามารถสืบหาทรัพย์สินได้จึงไม่มีทรัพย์สินให้บังคับ 
ปัจจุบันได้แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙๙ ในเรื่องการบังคับทางปกครอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงิน ส่วนการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่เป็นการกําหนดให้
กระทําการ หรือละเว้นการกระทําการนั้นได้แก้ไขปรับปรุงถ้อยคําให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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การดําเนินการเพ่ือบังคับทางปกครอง หลักเกณฑ์การบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครอง 
ที่กําหนดให้ชําระเงิน แบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง 

แนวทางแรก กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ออกคําสั่งสามารถบังคับได้เอง 
แนวทางที่สอง กรณีที่หน่วยงานของรัฐบางแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความ

เชี่ยวชาญเพียงพอที่ดําเนินการบังคับได้ หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี (กรมบังคับคดี 
กระทรวงยุติธรรม) ดําเนินการบังคับแทนได ้

เมื่อหน่วยงานออกคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินแล้วผู้รับคําสั่งไม่ชําระ หน่วยงานของรัฐ
ต้องมีหนังสือเตือนให้ชําระภายในเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หากยังไม่ชําระจะเข้าสู่กระบวนการบังคับทางปกครอง  
โดยหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมข้ึนก็คือหน่วยงานของรัฐที่ออกคําสั่ง จะต้องแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพ่ือกําหนด
ตัวเจ้าหน้าที่ให้มีอํานาจในการดําเนินการ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับคําสั่งทางปกครอง เพ่ือนํามา
ชําระหนี้และดําเนินการขายทอดตลาดต่อไป สําหรับการออกคําสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง เนื่องจาก
ขณะนี้ยังไม่มีกฎกระทรวงตามกฎหมายใหม่ แต่สามารถใช้กฎกระทรวงเดิมที่กําหนดเรื่องเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจออก
คําสั่งทางปกครองหรือการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินไปพลางก่อนได้ตามบทเฉพาะกาล 

 เครื่องมือใหม่ในการบังคับทางปกครอง หลังจากที่มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพ่ือ
ดําเนินการยึด หรืออายัดทรัพย์สินแล้ว ส่วนที่เพ่ิมเติมคือการสืบหาทรัพย์สิน เดิมหน่วยงานของรัฐจะประสบปัญหา
เกี่ยวกับการสืบหาทรัพย์สินซึ่งเป็นการดําเนินการที่ค่อนข้างยากหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการสืบหาทรัพย์สิน 
กฎหมายใหม่จึงได้เพ่ิมเครื่องมือในการช่วยสืบหาทรัพย์สิน โดยสามารถดําเนินการได้ ๒ แนวทาง คือ 

แนวทางแรก หน่วยงานของรัฐร้องขอต่อสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือให้ดําเนินการสืบหาทรัพย์สิน 
แทน ปัจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดได้กําหนดระเบียบในการช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ เพื่อดําเนินการสืบหาทรัพย์สิน 
หรืออาจร้องขอให้หน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น กรมที่ดิน กรมการ ขนส่งทางบก  
หรือหน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่าง ๆ ให้สืบหาทรัพย์สินแทนได้ 

แนวทางที่สอง กฎหมายยังเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาช่วยในการสืบหาทรัพย์สินแทนหน่วยงาน 
ของรัฐได้ โดยกําหนดเงื่อนไขไว้ว่าต้องเป็นคําสั่งที่กําหนดให้ชําระเงินจํานวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท เหตุที่ต้องกําหนด
เงื่อนไขดังกล่าวไว้เนื่องจากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐอาจจะไม่ยอมดําเนินการเอง แต่มอบให้เอกชนดําเนินการทั้งหมด 
ซึ่งจะเป็นภาระทางงบประมาณ แต่การให้เอกชนเข้ามาดําเนินการสืบทรัพย์สินแทน ถ้าเอกชนเห็นว่าจํานวน
ค่าตอบแทนไม่คุ้มค่าก็จะไม่มีเอกชนรายใดสนใจเข้ามารับดําเนินการ เพราะฉะนั้นจึงควรกําหนดให้มูลค่าของทรัพย์สิน
ที่จะบังคับได้ต้องคุ้มค่ากับค่าตอบแทนด้วย และหากในอนาคตสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถออก
กฎกระทรวงกําหนดเพิ่มจํานวนเงินดังกล่าวได้ 
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การช่วยสืบหาทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐมีอํานาจสอบถามหรือขอข้อมูล หน่วยงานที่ดูแล ทรัพย์สิน
ที่มีการจดทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ตกอยู่ภายใต้บังคับของคําสั่งว่ามีทรัพย์สินอยู่แค่ไหน
เพียงใด รวมทั้งมีอํานาจขอให้ระงับการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินนั้นเพ่ือเป็นการปูองกันไม่ให้มีการยักย้ายถ่ายโอน
ทรัพย์สินซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถสืบหาทรัพย์สินเพ่ือนํามาชําระหนี้ได้ รวมทั้งได้มีการเพ่ิม
บทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีอํานาจที่จะสอบถามสถาบันการเงินหรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ได้เพราะท่ีผ่านมาจะประสบปัญหาเป็นอย่างมากเมื่อหน่วยงานของรัฐสอบถามไปยังสถาบันการเงินเกี่ ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ ส่วนใหญ่จะได้รับการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลเนื่องจาก สถาบันการเงินไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล  
ของลูกค้าได้ กฎหมายใหม่จึงให้อํานาจหน่วยงานของรัฐสามารถสอบถามไปยังสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ และหากไม่ให้
ความร่วมมือก็ถือว่าเป็นการขัดคําสั่งของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หลักเกณฑ์ตามกฎหมายใหม่ดังกล่าว
มิได้มีเจตนาหรือประสงค์ที่จะบัญญัติขึ้นเพ่ือจะเอาผิดกับสถาบันการเงินที่ไม่ให้ความร่วมมือ แต่เป็นการคุ้มครอง
สถาบันการเงินไม่ให้ต้องรับโทษตามกฎหมายอ่ืนด้วย เช่นกัน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่อาจมีบทบัญญัติ
ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้า หรือกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

การกําหนดให้นําประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาใช้บั งคับ การแก้ไขเ พ่ิมเติม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการนําหลักการสําคัญเกี่ยวกับการยึด  
หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาเป็นแนวทางและเห็นว่า 
หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้หากจะนํามาใช้บังคับต้องกําหนดรายละเอียดในลักษณะเดียวกันกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง จะนํามาใช้เพียงบางส่วนก็อาจจะไม่สัมฤทธิ์ผล ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งถูก
ปรับปรุงจนเป็นหลักเกณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว จึงสมควรที่จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน แต่การอนุโลมมาใช้จะอนุโลม
อย่างไรจึงจะไม่ต้องตีความ ดังนั้น จึงกําหนดให้ชัดเจนว่าในการบังคับทางปกครอง ผู้ใดมีฐานะใดเมื่อเทียบเคียงกับการ
บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กล่าวคือ กําหนดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หมายถึงผู้อยู่ภายใต้
บังคับของคําสั่งทางปกครอง เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา หมายถึงผู้ออกคําสั่งบังคับใช้มาตรการทางปกครอง เจ้าพนักงาน
บังคับคดีหมายถึงเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองมีหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานบังคับคดี และศาลหมายถึงหัวหน้า
หน่วยงานที่ออกคําสั่งบังคับทางปกครอง สําหรับกรณีศาลที่ให้  หมายถึงหัวหน้าหน่วยงานที่ออกคําสั่งบังคับทาง
ปกครอง เนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อํานาจบางอํานาจเป็นอํานาจของศาลโดยแท้ การที่จะ
กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานใช้อํานาจเช่นเดียวกับศาลทั้งหมดคงกระทําไม่ได้ ในส่วนนี้จึงต้องกําหนดรายละเอียดใน
กฎกระทรวงต่อไป 
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การกําหนดมาตรการเสริม แม้ว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ มีฐานะ
เป็นกฎหมายกลางที่กําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยกําหนดให้กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ ต่ํา
กว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  ก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น แต่กรณีการบังคับทางปกครองกําหนด
แตกต่างจากหลักการดังกล่าว กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงิน กําหนดให้กระทําการหรือ
ละเว้นกระทําการ หากเจ้าหน้าที่เห็นว่ามาตรการตามกฎหมายเฉพาะนั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่ามาตรการตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถนํามาตรการนี้ไปดําเนินการเสริมหรือใช้
แทนได้ เช่น การขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเข้ามาดําเนินการในการบังคับทางปกครองแทน หรือถ้าหน่วยงานของรัฐที่
มีกฎหมายเฉพาะให้อํานาจอยู่แล้ว เช่น กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือตามกฎหมายประกันสังคมที่
กําหนดหลักเกณฑ์ที่จะบังคับในกรณีที่มีคําสั่งให้ชําระเงิน แต่ไม่มีบทบัญญัติในการขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเข้ามา
ดําเนินการบังคับแทนหน่วยงานเหล่านั้น สามารถนํามาตรการนี้ไปช่วยดําเนินการได้ หรือกรณีที่กฎหมายเฉพาะไม่มี
บทบัญญัติเรื่องการมอบให้เอกชนช่วยสืบหาทรัพย์สิน หรือบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอให้หน่วยงานที่ดูแลรักษาทรัพย์สิน
ระงับการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน สามารถนํามาตรการตามกฎหมายนี้ไปช่วยเสริมได้ เพ่ือให้การบังคับทางปกครอง  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการแทน นอกจากการกําหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
บังคับได้เองแล้ว หากเป็นกรณีที่ ๑ หน่วยงานของรัฐไม่มีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ เพียงพอ 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กําหนดให้กรมบังคับคดีดําเนินการแทน  
โดยมีเงื่อนไขพิเศษว่าต้องเป็นกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินเป็นที่สุดแล้ว โดย นิยามคําว่า “คําสั่งชําระ
เงินเป็นที่สุด" ไว้ด้วย เป็นสามกรณี กรณีแรก กรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์คําสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองภายในระยะเวลา
อุทธรณ์ กรณีที่สอง เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ์และไม่มีการฟูองคดีต่อศาลภายใน
ระยะเวลาการฟูองคดี และกรณีที่สาม ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษายกฟูอง หรือเพิกถอนคําสั่งบางส่วน และคดีถึงที่สุด
แล้ว เมื่อคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินเป็นที่สุดแล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถนําคําสั่งชําระเงินเป็นที่สุดนั้น
ยืนต่อศาลแพ่งเพ่ือขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี และกระบวนการจะเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับ
คดี การขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับแทนนี้ไม่จํากัดว่าหน่วยงานของรัฐจะเคยบังคับมาก่อนแล้วหรือไม่ 
หรือบังคับแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชําระ หรือได้รับชําระไม่ครบถ้วน ก็สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการแทน
ได้ สําหรับวิธีการขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการแทนนั้น แนวทางเดิมได้นําหลักการของกฎหมายประเทศ
ฝรั่งเศสมาปรับใช้ โดยกําหนดให้เมื่อคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินเป็นที่สุดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐมีสถานะ
เป็นเจ้าหนี้ ตามคําพิพากษาและผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ต้องชําระเงินมีสถานะเป็นลูกหนี้
ตามคําพิพากษา จึงมีผลทําให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถที่จะเข้ามาดําเนินการบังคับคดีได้ทันทีเมื่อคําสั่งเป็นที่สุด  
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แต่ในทางปฏิบัติเมื่อนํามาใช้กับระบบกฎหมายของประเทศไทย การที่เจ้าพนักงานบังคดีจะดําเนินการบังคับคดีได้  
ศาลต้องมีคําสั่งออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเสียก่อน จึงทําให้ต้องกําหนดบทบัญญัติเพ่ือให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีสามารถดําเนินการแทนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ 
โดยกําหนดว่าหากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการแทน เมื่อคําสั่งทางปกครองเป็นที่สุด
แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐยื่นคําร้องขอต่อศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งมิใช่ศาลปกครอง โดยระบุจํานวนเงินที่ต้องการให้มี
การบังคับคดีหรือจํานวนเงินที่ยังได้รับชําระไม่ครบถ้วนในกรณีท่ีมีการบังคับคดี ไปบางส่วนแล้ว ในชั้นนี้ศาลไม่มีอํานาจ
ที่จะพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งดังกล่าว เนื่องจากต้องยอมรับว่าคําสั่งทางปกครองเป็นที่สุดแล้ว และ
คําสั่งทางปกครองได้ผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายมาแล้ว เมื่อศาลออกหมายบังคับ
คดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วให้ถือว่า หน่วยงานของรัฐที่ออกคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินนั้น 
มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา และผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของคําสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสถานะเป็นลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา และเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยสมบูรณ์แบบ แต่มีเงื่อนไขว่า
ภายหลังจากท่ีศาลมีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว หน่วยงานของรัฐผู้ยื่นคําขอจะต้องนําคําสั่งดังกล่าวไปติดต่อ
กรมบังคับคดีเพ่ือดําเนินการบังคับคดีแทนต่อไป และต้องแจ้งให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของคําสั่งให้ชําระเงินนั้นทราบด้วยว่า
ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการแทนแล้ว เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเข้ามาดําเนินการแทน 
หน่วยงานของรัฐจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งโดยทั่วไปเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องดําเนินการสืบหา
ทรัพย์สินของลูกหนี้ให้ได้และแจ้งต่อกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีมีหน้าที่เข้าไปดําเนินการยึดหรืออายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือนําเงินมาชําระหนี้เท่านั้น กรมบังคับคดีไม่มีหน้าที่สืบหาทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐต้องสืบหา
ทรัพย์เอง การยื่นคําร้องต่อศาลเพ่ือขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการแทนหน่วยงานของรัฐสามารถยื่นคําร้ องต่อ 
ศาลได้หลายศาล โดยอาจยื่นคําร้องต่อศาลที่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตั้งอยู่ หรือศาลที่ลูกหนี้มีภูมิลําเนา หรือในกรณีที่มี
ลูกหนี้ร่วมหลายคนสามารถยื่นคําร้องแยกแต่ละศาลได้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกําหนดให้ศาลสามารถ
รวมคดีได้หรือบังคับคดีนอกเขตอํานาจศาลได้ หากศาลทราบว่าทรัพย์สินอยู่ที่ใดหรือลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยู่ที่ใดก็สามารถ
ไปยื่นศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดนั้น ๆ ได้ 

ระยะเวลาในการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน การบังคับตามคําสั่งทางปกครอง  
ที่กําหนดให้ชําระเงินไม่ว่าจะเป็นกรณีบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือกรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการเอง การบังคับคดีต้องดําเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินภายในสิบปีนับแต่วันที่คําสั่ง  
ให้ชําระเงินเป็นที่สุด แต่หากเป็นกรณีที่ยึดทรัพย์สินไว้แล้วภายในสิบปีนับแต่วันที่คําสั่งให้ชําระเงินเป็นที่สุด แต่ยังมิใด้
ดําเนินการนําออกขายทอดตลาดสามารถนําออกขายทอดตลาดได้แม้จะพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วก็ตาม 
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ขอบเขตการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง การขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการแทน 
หน่วยงานของรัฐนั้น “หน่วยงานของรัฐ” ในที่นี้ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จะกําหนดโดย กฎกระทรวง
ต่อไปเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีศักยภาพ และงบประมาณ
เพียงพอที่จะดําเนินการได้เอง เว้นแต่ในอนาคตหากหน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการได้ ประกอบกับกรมบังคับ
คดีมีความพร้อมทุกด้านในการบังคับคดีตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินแล้ว อาจจะออกกฎกระทรวง
กําหนดให้รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐเพ่ิมข้ึนได้ 

การขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการแทนนั้น ต้องเป็นการดําเนินการตามคําสั่งทางปกครอง 
ที่กําหนดให้ชําระเงินเป็นที่สุดเกินหนึ่งปีภายหลังจากกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีผลใช้บังคับ กล่าวคือ 
ต้องเป็นคําสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงจะสามารถขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการแทนได้ หากเป็นคําสั่งทางปกครอง เป็นที่สุดก่อนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงานของรัฐผู้ออก
คําสั่งต้องดําเนินการบังคับเอง อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นคําสั่งทางปกครองที่ กําหนดให้ชําระเงินเป็นที่สุดในวันที่  
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไปก็ตาม ก็ยังไม่สามารถขอให้ศาลออก หมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ ต้องถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ บทบัญญัติดังกล่าว มีผลใช้บังคับ จึงสามารถขอให้
ศาลออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ส าหรับสถานศึกษา 
กรณีเกิดความเสียหายแก่สถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ ๑ การรายงานความเสียหาย 
เมื่อเกิดความเสียหายแก่สถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรายงานให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาทราบ 

ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
๑. กรณีทุจริตในทางการเงิน เช่น ยักยอก ปลอมเอกสารสิทธิและเอกสารราชการอันเป็น หลักฐาน

ทางการเงิน 
๒. กรณีคนร้ายกระทําโจรกรรม หรือเข้าไปลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ  
๓. กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย  
๔. กรณีอาคารสถานที่ราชการถูกเพลิงไหม้ 
๕. กรณีภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
เมื่อผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับรายงานความเสียหายดังกล่าวแล้ว ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด เพ่ือสอบสวนให้ได้ความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิดจากการ
กระทําของเจ้าหน้าที่หรือไม่ ตามนัยหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร ๐๖๐๑/๑๘๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๔๑ ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๔๖๔/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่องมอบอํานาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ แต่ถ้ามี 
เหตุผลความจําเป็น เช่น ไม่มีข้าราชการเพียงพอ ก็อาจแต่งตั้งลูกจ้างประจําร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้และควร 
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้มีจํานวนไม่เกิน ๕ คน และให้กําหนดเวลาแล้วเสร็จในการดําเนินการของคณะกรรมการไว้
ด้วย 

ขั้นตอนที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดที่สถานศึกษาแต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่สอบสวน 

โดย รวบรวมพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานวัตถุ ตลอดจนตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่
เพ่ือให้ทราบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่หรือไม่ 
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เนื่องจากไม่มีระเบียบ กฎหมาย กําหนดแนวทางในการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ไว้ ดังนั้น  
เพ่ือให้ผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ เกิดความสมบูรณ์เพียงพอที่ผู้ บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป สามารถใช้
พิจารณาได้ จึงควรนําหลักเกณฑ์ทั่วๆ ไป (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๔) มาเป็นแนว
ปฏิบัติ เป็นต้นว่า 

- มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาหรือมีมติในประเด็นต่างๆ 
- ในการประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการที่มาร่วมประชุมมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ

ทั้งหมด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่แทน  

- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมอาจทําความเห็นแย้งมติ 
ที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการฯ ได้ 

เมื่อคณะกรรมการฯ สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ทําบันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ทางละเมิดเสนอผู้อํานวยการสถานศึกษาพร้อมต้นฉบับสํานวนการสอบข้อเท็จจริ งเบื้องต้นทางละเมิดทั้งหมด  
ถ้าผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งให้ทบทวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติม ให้คณะกรรมการฯ รีบดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
เวลาที่ผู้อํานวยการสถานศึกษากําหนด 

- บันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ต้องมีข้อเท็จจริง และพยาน หลักฐาน 
สนับสนุนข้อเท็จจริง มีข้อกฎหมายที่แจ้งชัด พร้อมทั้งต้องมีความเห็นของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยว่าความ
เสียหายที่เกิดข้ึนมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่หรือไม่  

ขั้นตอนที่ ๔ บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เมื่อผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดพร้อมต้นฉบับ

สํานวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดแล้วให้ดําเนินการดังนี้ 
๑. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ให้ 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาลงความเห็นไว้ท้ายสํานวน ว่าไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิด  
ของเจ้าหน้าที ่แล้วรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด พร้อมต้นฉบับสํานวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ทางละเมิดไปยังผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาตามนัยหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๑๘๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยให้รายงานผ่านผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๒. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระทํา 
ของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาลงความเห็นไว้ท้ายสํานวน ว่าควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วรายงานการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดพร้อมต้นฉบับสํานวนการสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นทางละเมิดไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๘๘๗/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่  
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด  

ขั้นตอนที่ ๕ บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 

พร้อมต้นฉบับสํานวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดจากผู้อํานวยการสถานศึกษาแล้วให้ ดําเนินการดังนี้ 
๑. หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่  

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงความเห็นไว้ท้ายสํานวน ว่าไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ทางละเมิดแล้วรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดพร้อมต้นฉบับสํานวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทาง
ละเมิด ไปยังผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาตามนัยหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๑๘๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๑ โดยให้รายงานผ่านสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระทํา 
ของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ตามข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ .ศ .๒๕๓๙ ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ๘๘๗/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่  
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่กระทําให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลภายนอก เมื่อผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษากระทําให้เกิดคว าม
เสียหายแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาเองหรือได้รับแจ้งจากผู้เสียหายให้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน หรือโดยถูกผู้เสียหายฟูองคดีต่อศาลเพ่ือให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษารวบรวม
ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๓ และเตรียมต่อสู้คดีต่อไป โดยแยกพิจารณาได้  
๒ กรณีคือ 
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๑. กรณีบุคคลภายนอกยื่นคําขอให้สถานศึกษาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
    - ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานแก่ผู้ยื่น 
    - ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาแจ้งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและพิจารณาดําเนินการตามหมวด ๒ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. กรณีบุคคลภายนอกฟูองคดีต่อศาล 
    - ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษารายงานผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และพิจารณาดําเนินการตามหมวด ๒ แห่งระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ เตรียมการ
ต่อสู้คดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-27- 

ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรณีเกิดความเสียหายแก่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ขั้นตอนที่ ๑ การรายงานความเสียหาย 
เมื่อเกิดความเสียหายแก่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรายงานให้ผู้อํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
๑. กรณีทุจริตในทางการเงิน เช่น ยักยอก ปลอมเอกสารสิทธิและเอกสารราชการอันเป็น หลักฐาน

ทางการเงิน 
๒. กรณีคนร้ายกระทําโจรกรรม หรือเข้าไปลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ  
๓. กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย  
๔. กรณีอาคารสถานที่ราชการถูกเพลิงไหม้ 
๕. กรณีภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานความเสียหายดังกล่าวแล้ว ควรแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดเพ่ือสอบสวนให้ได้ความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่า เกิดจากการกวะทําของเจ้าหน้าที่หรือไม่ ตามนัยหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร ๐๖๐๑/๑๘๖  
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๑ ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๔๖๔/๒๕๔๗  
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอํานาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ แต่ถ้ามี 
เหตุผลความจําเป็น เช่น ไม่มีข้าราชการเพียงพอ ก็อาจแต่งตั้งลูกจ้างประจําร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้ และควร 
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และให้กําหนดเวลาแล้วเสร็จในการดําเนินการของ 
คณะกรรมการไว้ด้วย  

ขั้นตอนที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งขึ้นมีหน้าที่

สอบสวนโดยรวบรวมพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานวัตถุ ตลอดจนตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือ
สถานที่เพ่ือให้ทราบว่า ความเสียหายที่เกิดข้ึนมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่หรือไม่  
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เนื่องจากไม่มีระเบียบ กฎหมาย กําหนดแนวทางในการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ไว้ ดังนั้นเพ่ือ
ให้ผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ เกิดความสมบูรณ์เพียงพอที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป สามารถใช้พิจารณา
ได้ จึงควรนําหลักเกณฑ์ทั่วๆ ไป (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙) มาเป็นแนวปฏิบัติ 
เป็นต้นว่า 

- มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาหรือมีมติในประเด็นต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการ
ฯ กรรมการที่มาร่วมประชุมมีจํานวนไม่ควรน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  

- ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่แทน  

- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมอาจทําความเห็นแย้งมติ 
ที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการฯ ได้ 

เมื่อคณะกรรมการฯ สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้วให้ทําบันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ทางละเมิด เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพร้อมต้นฉบับสํานวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
ทั้งหมด ถ้าผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งให้ทบทวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติม ให้คณะกรรมการฯ  
รีบดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนด 

บันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดต้องมีข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน 
สนับสนุนข้อเท็จจริง มีข้อกฎหมายที่แจ้งชัด พร้อมทั้งต้องมีความเห็นของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยว่าความ
เสียหายที่เกิดข้ึนมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่หรือไม่  

ขั้นตอนที่ ๔ บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 

พร้อมต้นฉบับสํานวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้ 
๑. หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ให้ 

ผู้อํานวยการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงความเห็นไว้ท้ายสํานวน แล้วให้รายงานผลการสอบ 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดไปยังผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือ พิจารณาตามนัยหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๑๔๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยให้ 
รายงานผ่านสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระทํา  
ของ เจ้าหน้าที่ให้ผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิด  
ของเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๘๘๗/๒๕๔๗  
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สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 

ขั้นตอนที่ ๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่  

ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่เห็นสมควร ให้มีจํานวนไม่เกิน ๕ คน และให้ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ด้วย (ตามข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ. ๒๕๓๙) แต่ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวน
กรรมการ หน่วยงานส่วนมากมักจะแต่งตั้งให้มีจํานวน ๓ คน ไม่แต่งตั้งให้มีจํานวนคู่ เพราะอาจเกิดปัญหาในการลงมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการที่ให้ถือเสียงข้างมาก  

ขั้นตอนที่ 6 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้อง

รับผิด และจํานวนค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ โดยมีอํานาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการละเมิด  
โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง  รับฟังพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ  
และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ ตามแนวทางที่ราชการกําหนด ดังนี้ 

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค ๐๕๒๖ .๖ ./ว ๓๔๐๘๖ ลงวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๔๐  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๘.๗./ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยกรณีเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง และกรณีกระทําผิดทางละเมิด 

3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๗.๒/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์
การคํานวณค่า เสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด 

4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๗/ว ๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสํานวนการ สอบสวน 

5. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการ 
กําหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

6. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๗๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ซักซ้อมความ
ใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

7. หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๒๑๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
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คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ผู้เสียหายชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม 

ในการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่แทน 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมอาจทําความเห็นแย้งมติ  
ที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้ (ตามข้อ ๘ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙) 

เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ทําบันทึก
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพร้อมต้นฉบับ
สํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทั้งหมด ถ้าผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งให้ทบทวน
หรือสอบสวนเพ่ิมเติม ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนด 

บันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต้องมีข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน
สนับสนุนข้อเท็จจริง มีข้อกฎหมายที่แจ้งชัด พร้อมทั้งต้องมีความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด  
ทางละเมิดในประเด็นผู้ต้องรับผิด และจํานวนค่าสินไหมทนแทนที่ต้องชดใช้ประกอบด้วย  

การพิจารณาลงความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด พิจารณาดังนี้ 
๑. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เห็นว่าความเสียหายเกิดจาก  

การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว (ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙) ซึ่งจะต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ตามมาตรา 
๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙) 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้มีกําหนดอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ 
“รู้ถึงการละเมิด” และ “รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพ่ึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน” ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เห็นว่าความเสียหายเกิดจากการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่และเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย อาจแยกพิจารณาได้เป็น ๒ กรณี คือ 
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๒.๑ ถ้าเห็นว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ เป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อธรรมดา 
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องรับผิด 

๒.๒ ถ้าเห็นว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ เป็นการกระทําด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้มีกําหนดอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ 
“รู้ถึงการละเมิด” และ “รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพ่ึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน” ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่ง 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

ขั้นตอนที่ ๗ บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับรายงานผลการสอบ ข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด 

เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด  
ทางละเมิด พร้อมต้นฉบับสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ให้วินิจฉัยสั่งการว่า "มีผู้รับผิด ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่” และ “เป็นจํานวนเท่าใด” แต่ยังไม่ต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ จากนั้นให้ส่ง 
คําวินิจฉัยสั่งการพร้อมต้นฉบับสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไปให้กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ 
ภายใน ๗ วันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดว่าไม่ ต้องรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ (ตามข้อ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับคําสั่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ ๘๘๗/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗) 

บันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต้องมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
สนับสนุนข้อเท็จจริง มีข้อกฎหมายที่แจ้งชัด พร้อมทั้งต้องมีความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด  
ทางละเมิดในประเด็นผู้ต้องรับผิด และจํานวนค่าสินไหมทนแทนที่ต้องชดใช้ประกอบด้วย 
ในการทําความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทราบ ดังนี้ 

๑. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเห็นว่าความเสียหายเกิดจากการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว (ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙) ซึ่งจะต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙) 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้มีกําหนดอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ 
“รู้ถึงการละเมิด” และ “รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพ่ึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน” ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง  
แห่ง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๒. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เห็นว่าความเสียหายเกิดจากการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ และเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย อาจแยกพิจารณาได้เป็น ๒ กรณี คือ 

๒.๑ ถ้าเห็นว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ เป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อธรรมดา 
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องรับผิด 

๒.๒ ถ้าเห็นว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ เป็นการกระทําด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้มีกําหนดอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ 
“รู้ถึงการละเมิด” และ “รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพ่ึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน” ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง  
แห่ง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

สําหรับประกาศกระทรวงการคลังเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้ 
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ฉบับล่าสุด ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐ มีดังนี้ 

๑. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้  หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรายงานให้ 
กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

๑.๑ ความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ ครั้งละไม่เกิน 9,000,000 บาท 
๑.๒ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ ครั้งละกว่า ๑,000,000 บาท 

สําหรับความเสียหายประเภท 
๑.๒.๑ ความเสียหายที่มิได้มีสาเหตุจากการทุจริต เงินขาดบัญชี หรือการไม่ปฏิบัติตาม 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย 
เป็นต้น และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ต้องรับผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ของความ 
เสียหายทั้งหมด 

๑.๒.๒. ความเสียหายที่มีสาเหตุจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ทุจริต
รับผิดชดใช้เต็มจํานวนความเสียหายและพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
จนเป็นโอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนความเสียหาย 

๑.๒ .๓ ความเสียหายที่มิได้เกิดจากการทุจริต แต่มีสาเหตุจากเงินขาดบัญชีหรือ 
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่างๆ และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณา  
ให้ผู้กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนความเสียหาย 
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๒. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้อง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ 

ความเสียหายที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งสํานวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานความเสียหายในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางได้แจ้ง
เวียนให้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางและหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ที่ http://tels.cgd.go.th 

ดังนั้น หากเป็นกรณีที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออกคําสั่งให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีคําวินิจฉัย 
โดยให้แจ้งเหตุผล และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ต้องรับผิดทราบด้วย หากไม่มีการชดใช้ให้รายงานสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด่วน เพ่ือจะได้พิจารณามอบอํานาจให้ดําเนินการได้ทันภายในระยะเวลาหรืออายุความ  
ที่กฎหมายกําหนด หากผู้ต้องรับผิดไม่พอใจอาจยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ 

แต่หากเป็นกรณีที่ต้องรายงานผลการพิจารณาให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้ส่งคําวินิจฉัยสังการ
พร้อมต้นฉบับสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไปให้กระทรวงการคลัง เพ่ือตรวจสอบ ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันวินิจฉัยสั่งการ 

ขั้นตอนที่ ๘ บทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลัง 
- เมื่อกระทรวงการคลังได้รับสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจากผู้อํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้า โดยนําเรื่องเข้าคณะกรรมการ 
พิจารณาความรับผิดทางแพ่ง 

ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐทั่วไป กระทรวงการคลังต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความ ๒ ปี สิ้นสุด
ไม่น้อยกว่ า  ๔ เดือน เว้นแต่ ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นราชการส่วนท้องถิ่น  รั ฐวิสาหกิจที่ ตั้ งขึ้น  
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความ ๒ ปี สิ้นสุด 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตระเตรียมเรื่องให้พร้อมสําหรับการออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ชําระค่าสินไหมทดแทน หรือดําเนินการฟูองคดี เพ่ือมิให้ 
ขาดอายุความ ๒ ปีนับจากวันที่ได้วินิจฉัยสั่งการไว้ 

- เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว จะส่งสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
พร้อมความเห็นกลับคืนมายังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และแจ้งคําสั่งนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบขั้นตอนที่ ๔ บทบาทหน้าที่ 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อกระทรวงการคลังส่งสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
พร้อมความเห็นกลับคืนมา 
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เมื่อกระทรวงการคลังส่งสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพร้อมความเห็นกลับคืนมา และ
เป็นกรณีที่มีผู้ต้องรับผิดชําระค่าสินไหมทดแทน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออกคําสั่งให้ชําระ  
ค่าสินไหมทดแทน และการแจ้งคําสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบนั้น ให้แจ้งเหตุผลและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ ให้ผู้ต้องรับผิดทราบ
ด้วย หากผู้ต้องรับผิดไม่พอใจอาจฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ 

กรณีเจ้าหน้าที่กระท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก 
 ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ ๓๑ 

แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือพิจารณาว่าความเสียหายเกิดจากการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือไม่  

โดยแยกพิจารณาได้ ๒ กรณีคือ 
๑. บุคคลภายนอกยื่นค าขอให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

– สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานแก่ผู้อ่ืน 
                  - สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับละเมิดพิจารณาคําขอเพ่ือ
พิจารณาว่าต้องชดใช้หรือไม่ หากต้องชดใช้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ดังนี้ 

๑) ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน ถ้าความเสียหายเกิดแก่เงินให้ใช้เป็น
เงินตามจํานวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินอื่นให้ใช้ราคาสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว 
หรือใช้ค่าซ่อมเพ่ือให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม โดยมีหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายของทรัพย์สินที่เสียหายค่าซ่อม 
ตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท ห้างหรือร้านที่ทาการซ่อมและใบกํากับภาษี เป็นต้นและให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดมีหน้าที่กําหนดจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินนั้นตาม
ความเหมาะสมและเป็นธรรม แล้วนําเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งพิจารณาสั่งการต่อไป ทั้งนี้ ในการ
คํานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพื่อให้ได้ราคาทรัพย์สินสุทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคํานาณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ทีก่ระทรวงการคลังกําหนดในการเรียกให้ผู้ต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการโดยอนุโลม 

๒) ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิต 
     - ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๕๐,000 บาท 
     - ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างเจ็บปุวย 

                             ก. กรณีผู้เสียหายไม่มีรายได้ประจํา ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถ
ไปทํางานได้ โดยคํานวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามเขตจังหวัดซึ่งเป็น
ภูมิลําเนาของผู้เสียหาย ณ วันที่ได้รับความเสียหาย ไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาท ตามจํานวนวันที่แพทย์มีหนังสือรับรองให้
หยุดรักษาตัวแต่ไม่เกิน ๖๐ วัน 
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ข. กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ประจํา หากระหว่างเจ็บปุวยไม่สามารถไปทํางานได้และไม่ได้รับ
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้าง ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปทํางานได้โดยคํานวณ
ตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ ณ วันที่ได้รับความเสียหาย ไม่เกินเดือนละ 
๑๕,000 บาท ตามจํานวนวันที่แพทย์รับรองให้หยุดรักษาตัวแต่ไม่เกิน 6 เดือน 

     - ค่าชดเชยการสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทางาน ไม่เกิน 900,000 บาท  
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพไม่เกิน ๔๐,000 บาท 
     - ค่าขาดไร้อุปการะ ให้ทายาทคนละไม่เกิน ๒๐,000 บาท  
     ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิจารณาให้ 

ความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยแก่ผู้ยื่นคํา
ขอทราบโดยเร็ว จากนั้นให้เบิกเงินเพ่ือชดใช้ค่าวสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นคําขอภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอ
ตอบรับผลการวินิจฉัยกรณีผู้ยื่นคําขอยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัย มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองที่มี
อํานาจพิจารณาคดีภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ 
การละเมิดนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ถูกกระทําละเมิดกลับคืนสู่สภาพเดิมได้มาที่สุดเท่าที่จะมากได้ ส่วนสิทธิของ
ข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐในการที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลนั้นเป็นสวัสดิการการที่หน่วยงานของรัฐจัด
ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานให้แก่ตนซึ่งเป็นสิทธิคนละส่วนและมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกับความเสียหาย 
ในเรื่องละเมิด โดยในกรณีทั่วไปผู้กระทําละเมิดยังคงต้องรับผิดในผลของการกระทําละเมิดนั้นเต็มจํานวนค่าเสียหาย 
ที่เกิดจากการละเมิดนั้นจะนําค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับในส่วนนี้มาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนอันจะพึงได้รับจากการ
กระทําละเมิดไม่ได ้
                        - ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วนั 

๒. บุคคลภายนอกฟ้องคดีต่อศาล  
    - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพ่ือเตรียมการจัด  
    - ประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือสู้คดี  
    - รายงานให้กระทรวงการคลังทราบ 
    - ปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงการคลัง 

              - หากความเสียหายมิได้เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเมื่อได้ฟังความเห็นของ
คณะกรรมการ หรือได้รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแล้ว เห็นว่าความเสียหายมิได้เกิดจากการกระทํา
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย 
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              - ถ้าผลการพิจารณาเป็นที่ยุติว่า ความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่ได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องไม่มี
การเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดี แต่ถ้าผู้เสียหายได้ฟูองเจ้าหน้าที่ต่อศาลก่อน แล้วหรือมีการเรียกเจ้าหน้าที่
เข้ามาเป็นคู่ความในคดีก่อนแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานอัยการเพ่ือแถลงต่อศาล เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่มีโอกาส
พ้นจากการเป็นคู่ความในคดี และขอให้พนักงานอัยการช่วยเหลือทางคดีแก่เจ้าหน้าที่ในระหว่างนี้ด้วย 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
๑. สอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  
๒. เสนอความเห็นต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาว่า 

             - เป็นความเสียหายที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ 
             - เป็นความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ความเสียหายที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
             - แถลงต่อศาลเพ่ือให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีและขอให้ศาลยกฟูองสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔ ความเสียหายที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ 
            - แจ้งให้พนักงานอัยการแถลงต่อศาลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่พ้นฐานะการเป็นคู่ความในคดี ตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙  

การไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิดทางละเมิด  

         - เมื่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ผู้รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ )  
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ถือว่าเกิดความเสียหายกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ดําเนินการตามหมวด ๑ 
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

        - ใช้สิทธิไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ ที่กระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย 
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บรรณานุกรม 

  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและคดีความ สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การซศึกษา สถานศึกษา :สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ ไม่ต้องรายงานให้ 
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 
2562  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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