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สํานักความรับผดิทางแพง



ความเปนมา

ปจจุบัน

เดิม



พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

• เจาหนาที่

•หนวยงานของรัฐ

คํานิยามที่
สําคัญ

• การทําละเมิดตอเอกชน 
(บุคคลภายนอก)

• การทําละเมิดตอ
หนวยงานของรัฐ

ความรับผิด
ทางละเมิด

ของเจาหนาที่



การทําละเมิดตอเอกชน/

บุคคลภายนอก



การทําละเมิดตอเอกชน/บุคคลภายนอก

ปฏิบัติ
หนาที่

นอกเหนือ
ปฏิบัติ
หนาที่

ความรับผิด  

ทางละเมิด

ของหนวยงาน    

ของรัฐ

• หนวยงานของรัฐรับผิด/       

   ถูกฟอง แทนเจาหนาที่

• ฟองกระทรวงการคลัง (ม.5)

• หนวยงานของรัฐไมตองรับผิด

   /ถูกฟอง (ม.6)



การทําละเมิดตอเอกชน/บุคคลภายนอก (ตอ)

Company Logo

ฟองเจาหนาที่ / 
หนวยงานของรัฐ

ฟองผิด ฟองใหมได

ภายใน 6 เดือน

อายุความการใชสิทธิ

1 ป / 10 ป (ป.พ.พ. ม.448)

สิทธิการดําเนินคดีของผูเสียหาย



การทําละเมิดตอเอกชน/บุคคลภายนอก (ตอ)

Company Logo

การรองขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน

มาตรา 5

• ออกใบรับคําขอเปนหลกัฐาน

• พิจารณาภายใน 180 วัน

• ขยายไมเกิน 180 วัน 

   (รายงาน ร.ม.ต.)



การทําละเมิดตอเอกชน/บุคคลภายนอก (ตอ)

Company Logo

สิทธิไลเบี้ย  

ของหนวยงาน

ของรัฐ

1. เจาหนาที่ กระทําโดยจงใจ/ประมาท
    เลินเลออยางรายแรง (ม.8 วรรค 1)

2. คํานึงถึงความรายแรงแหงการกระทํา 
    และความเปนธรรม (ม.8 วรรค 2)

3. หักสวนความเสียหาย (ม.8 วรรค 3)

4. ไมนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับ 
    (ม.8 วรรค 4)

ประมาท

ประมาทเลินเลอ

อยางรายแรง

จงใจ



“ประมาท”

Company Logo

1

2

3

การกระทํา ที่มิไดกระทําโดยเจตนา 

แตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง         

ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจะตองมีตามวสิัยและ

พฤติการณ

และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได 

แตหาไดใชใหเพียงพอไม



“ประมาทเลินเลออยางรายแรง”

Company Logo

1

2

มีลักษณะไปในทางที่บุคคลนัน้ ไดกระทํา

ไปโดยขาดความระมัดระวัง

ที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานอยางมาก    

เชน พึงคาดเห็นไดวาความเสียหายอาจเกิดขึ้นได 

หรือ หากระมัดระวังสักเล็กนอย ก็คงคาดเห็น         

การอันอาจเกิดความเสียหายเชนนั้น

(ที่ นร 0601/87 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2540)

ตัวอยาง



การทําละเมิดตอเอกชน/บุคคลภายนอก (ตอ)

Company Logo



การกระทําละเมิดตอ

หนวยงานของรัฐ



การกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ

Company Logo

กรณีเจาหนาที่
กระทําในการ
ปฏิบัติหนาที่

กรณีเจาหนาที่
กระทํามิใชการ

ปฏิบัติหนาที่



การกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ (ตอ)

Company Logo

1 ป  นับแตวันที่

หนวยงานของรัฐ  

มีคําสั่งตาม

ความเห็นของ

กระทรวงการคลัง

2 ป นับแตวันที่

หนวยงานของรัฐ  

รูถึงการละเมิด   

และรูตัวเจาหนาที่ 

ผูจะพึงตองชดใช

คาสินไหมทดแทน

อายุความการเรียก

ชดใชคาเสียหาย



การเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 

Company Logo

ออกคําสั่ง

เรียกใหชดใช 

(คําสั่งทาง

ปกครอง)

อุทธรณ

คําสั่งทาง

ปกครอง

ใชมาตรการทาง

ปกครอง 

    (พ.ร.บ.วิ ปกครอง 

ม.57- ยึด/อายัด

ทรัพยสิน)

• ละเมิดตอเอกชน/

   บุคคลภายนอก (ม.8)

• ละเมิดตอหนวยงาน    

   ของรัฐ (ม.10 + ม.8)



LOGO



Company Logo

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  

เจาหนาที่

ความเสียหาย

ผูแตงตั้ง

นิยามสําคัญ

ที่มา



Company Logo

หมวด 1

กรณีเจาหนาที่กระทํา

ละเมิดตอหนวยงาน

ของรัฐ

1. กระทรวง ทบวง กรม (สวนกลาง+ภูมิภาค)

2.ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นฯ



Company Logo

การดําเนินการเมื่อหนวยงานของรัฐเกิดความเสียหาย

รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ

สอบขอเท็จจริงเบื้องตน

แตงตั้งคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด



การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

มีเหตุอันควรเชื่อวาความเสียหาย
เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่

กรรมการ
จํานวนไมเกิน 

5 คน

กําหนดวัน
แลวเสร็จ

กค. ประกาศ
กําหนดจํานวน

ความเสียหาย/
ผูแทนหนวยงาน

รวมเปนกรรมการ 



รายงาน

ผูบังคับบัญชา

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ตอ) 

ขอยกเวน
ไมมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจาก

การกระทําของเจาหนาที่

ชดใชคาเสียหายครบถวน เห็นดวย : ยุติเรื่อง

ไมเห็นดวย : แตงตั้ง

คณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงความ    

รับผิดทางละเมิด



การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ตอ) 

เจาหนาที่หนวยงานของรัฐทําความเสียหาย
แกหนวยงานของรัฐอีกแหงหนึ่ง

หนวยงานของรัฐมากกวาหนึ่งแหง

ไดรับความเสียหาย

เกิดการทําละเมิดของเจาหนาที่          

หลายหนวยงาน

ขอ 10

ขอ 11

ขอ 11

กรณีรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการ



การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ตอ) 

ผูมีอํานาจแตงตั้ง

 ไมดําเนินการภายในเวลาสมควร

แตงตั้งไมเหมาะสม

ใหปลัดกระทรวง ปลัดทบวง รัฐมนตรี

 แตงตั้ง/เปลี่ยนแปลง (แทนผูมีอํานาจ) 

      ตามที่เห็นสมควร



หนาที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด (ขอ 13)1

ประธานไมอยูใหเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน2

มติที่ประชุมถือเสียงขางมาก/ไมเห็นดวยใหทําความเห็นแยงไว 

(ขอ 14)

3

ตรวจสอบขอเท็จจริง รวมรวมพยานหลักฐานพยานบุคคล/ผูเชี่ยวชาญ4

ตรวจสอบเอกสาร / วัตถุ / สถานที่5



หนาที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ตองใหโอกาสแกผูเสียหายไดชี้แจง (ขอ 15)6

เสนอความเห็นใหผูแตงตั้งพิจารณา โดยมีขอเท็จจริง/กฎหมาย

/พยานหลักฐาน (ขอ 16)

7

สอบสวนใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา8



การดําเนินการของผูมีอํานาจแตงตั้ง

ไมผูกพันความเห็น

ของคณะ

กรรมการฯ (ขอ 16)

ขอใหกรรมการ

สอบเพิ่มเติมหรือ

ทบทวนได

ใหวินิจฉัยวามีผูใด

ตองรับผิด/เปน

จํานวนเทาใด    

*** ยังไมตองแจง

ใหผูรับผิดทราบ    

(ขอ 17)

ใหสงผลให กค.

ตรวจสอบภายใน 

7 วัน

ระหวางรอผล กค. 

ใหตระเตรียม    

ออกคําสั่ง/ฟองคดี

*** มิใหขาด

อายุความ 2 ป



การดําเนินการของผูมีอํานาจแตงตั้ง (ตอ)

หาก กค.มิไดแจงผล

ภายใน  1 ป หรือ              

1 ป 6 เดือน

 ***ใหดําเนินตามที่

  เห็นสมควร

เมื่อกระทรวง

การคลังแจงผลแลว

ใหดําเนินการ

 ตามความเห็น กค.

 ตามที่เห็นวาถูกตอง 
(ขอ 18)

กรณีแตงตั้ง

คณะกรรมการ

รวมกัน

 *** ผูแตงตั้งรวมเห็น

ตางกันใหเสนอ ครม.

เจาหนาที่ผูรับผิด

ตาย

 *** ใหรีบดําเนินการ
ภายในอายุความมรดก



สํานวนที่ไมตองสง

ให กค. ตรวจสอบ

(ประกาศ กค.)

การดําเนินการของผูมีอํานาจแตงตั้ง (ตอ)

ขอยกเวน การวินิจฉัยสั่งการที่แตกตาง

จากความเห็น ของ  กค.

การวินิจฉัยสั่งการที่แตกตาง

จากความเห็น ของ  กค.

ราชการสวนทองถิ่น

/รัฐวิสาหกิจ

         /หนวยงานอื่นของรัฐ

ตามพระราชกฤษฎีกาฯ

ใหปฏิบัติตามที่

เห็นวาถูกตอง



สาเหตุ
วงเงิน

การวินิจฉัย
สวนราชการ หนวยงานอื่น

ทั่วไป
<=500,000 <=1,000,000 -

>500,000 >1,000,000 ชดใช 75%

ทุจริต <=200,000

>200,000

<=400,000

>400,000

คนทุจริต    100%

ผูเกี่ยวของ 100%

ไมปฏิบัติ

ตามระเบียบ

- - ผูเกี่ยวของ 100%

ประกาศกระทรวงการคลัง (ว 49)
ประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
(กค 0410.2/ว 49 ลว.15 มิ.ย.2552)



การดําเนินการของหัวหนาหนวยงานของรัฐ

การแตงตั้ง กก.ละเมิด

ถูกตอง/ชอบดวยกฎหมาย 

มีอํานาจแตงตั้ง อางกฎหมาย

หรือระเบียบ

ที่เกี่ยวของ



การดําเนินการของหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ตอ)

การแตงตั้ง กก.ละเมิด

ถูกตอง/ชอบดวยกฎหมาย

ตั้ง กก.ไมเกิน

จํานวนที่กฎหมาย

หรือระเบียบกาํหนด 

( 5 คน)

ไมแตงตั้ง

ผูเกี่ยวของ/มีสวน

ไดเสียเปน กก.

แตงตั้ง กก.รวม



การดําเนินการของหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ตอ)

การวินิจฉัยสั่งการ 

ถูกตอง/ชอบดวยกฎหมาย 

วินิจฉัยและมีความเห็นวา

- มีเจาหนาที่ตองรับผิดชดใช   
  คาสินไหมทดแทนหรือไม

- จํานวนเทาใด

ลงลายมือชื่อ และวัน

เดือนป ที่วินิจฉัยสั่งการ

- ทายรายงานผลการสอบสวน
   ของ กก.ละเมิด



การดําเนินการของหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ตอ)

สงสํานวนใหกระทรวงการคลัง ตรวจสอบ ภายใน 7 วัน

ออกคําสั่งเรียกใหผูตองรับผิดชดใช ภายใน 2 ป

ไลเบี้ย  ภายใน 1 ป

ดําเนินการยึด อายัด ทรัพย ภายใน 10 ป

ฟองทายาทผูตองรับผิด ภายในอายุความมรดก (1 ป)

***(ออกหลังสงสํานวนให กค./ออกเมื่อ กค.แจงผลแลว)



1

การดําเนินการของ กก.ละเมิด

 ตรวจสอบอํานาจหนาที่ตามคําสั่ง

    แตงตั้ง

 ประชุมกําหนดแนวทางการ

    สอบสวน และปฏิทินระยะเวลา

    การพิจารณา
2



การดําเนินการของ กก.ละเมิด (ตอ)

3
 ทําหนังสือเชิญผูเกี่ยวของมาใหการ

    และใหสงเอกสารที่เกี่ยวของ 

4  แจงสิทธิกอนดําเนินการสอบสวน

 ใหโอกาสเจาหนาที่ที่ถูกสอบสวน

    -ชี้แจงขอเท็จจริง

    -โตแยงแสดงพยานหลักฐานอยางเพียงพอ

      และเปนธรรม

5



การดําเนินการของ กก.ละเมิด (ตอ)

6
 รวบรวมเอกสาร/พยานหลักฐาน 

     ที่เกี่ยวของทั้งหมด

 ไมรับฟง

-พยานที่ยังไมไดขอยุติ

-พยานบอกเลา

-พยานนอกสํานวน

7



การดําเนินการของ กก.ละเมิด (ตอ)

 เสนอความเห็นวา

-มีเจาหนาที่ตองรับผิดชดใช

         คาสินไหมทดแทนหรือไม

-จํานวนเทาใด

8

9
 ใชขอกฎหมายในการวินิจฉัย

    ความรับผิด



การดําเนินการของ กก.ละเมิด (ตอ)

10
 ลงลายมือชื่อ ตําแหนง และวันเดือนป 

-ทายบันทึกรายงานผลการสอบสวน

11  ขอขยายเวลา  หากการสอบสวน          
ไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด

12  สอบสวนใหแลวเสร็จภายในกําหนด   
อายุความ



การพิจารณาของกระทรวงการคลัง

ตรวจสอบพยาน

หลักฐานที่เกี่ยวของ

ใหบุคคล

มาชี้แจงเพิ่มเติม

ใหรับฟงพยาน

หลักฐานเพิ่มเติม

ใหมี        

คณะกรรมการพิจารณา

ความรับผิดทางแพง” 

เปนผูพิจารณา         

ใหความเห็นตอ

กระทรวงการคลัง      

(ขอ 21) 



การชดใชคาเสียหาย

ชดใชเปนเงิน

ถาซอม

ถาเปนเงิน

ถาเปนสิ่งของ
ตองชดใชเปนสิ่งของที่มี

สภาพ คุณภาพ ปริมาณ และ

ลักษณะอยางเดียวกัน

ตองทําสัญญาตกลง และ
ซอมใหแลวเสร็จโดยเร็ว

(6 เดือน)

ถาชดใชตางจาก
ทรัพยสินที่เสียหาย

หรือสูญหาย

ตองทําความตกลงกับ

กระทรวงการคลัง



การผอนชําระเงิน

เจาหนาที่
สามารถผอน
ชําระไดตาม
หลักเกณฑ    

ของกระทรวง     

การคลัง ว115

หากไมเปนไป
ตามหลักเกณฑ
ดังกลาว ใหทํา    
ความตกลงกับ
กระทรวง     

การคลังเปน
กรณีไป

หามฟอง
ลมละลาย       

ในกรณีที่ไมมี
เงินผอนชําระ  
เวนแตเขา

เงื่อนไขขอ 27 
แหงระเบียบฯ



ประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการผอนชําระหนี้ของเจาหนาที่       

ลงวันที่ 19 กันยายน 2545

(กค 0406.3/ว 115 ลว.18 พ.ย.2545)

เงื่อนไข วงเงิน
ไมต่ํากวา

รอยละ
เวลา

งวดแรก 20 วันทําสัญญา

ที่เหลือ <=50,000 20 ไมเกิน 1 ป

>50,000-500,000 20 ไมเกิน 5 ป

>500,000 20 ไมเกิน 10 ป

ประกาศกระทรวงการคลัง (ว 115)



ดอกเบี้ยผอนชําระ

อัตรารอยละ 7.5 ตอป

ยกเวน  
ผอนครบภายใน 

1 ป  

ไมคิดดอกเบี้ย



Company Logo

หมวด 2

กรณีเจาหนาที่กระทํา

ละเมิดตอ

บุคคลภายนอก

กระทรวง ทบวง กรม (สวนกลาง+ภูมิภาค)



Company Logo

การดําเนินการเมื่อเจาหนาที่ทําใหบุคคลภายนอกไดรับเสียหาย

เจาหนาที่ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่

รายงาน

ผูบังคับบัญชา

ตามลําดับ

ดําเนินการ

ตามหมวด 1

โดยอนุโลม



Company Logo

การดําเนินการการดําเนินการกรณีผูเสียหาย (บุคคลภายนอก)

ยื่นคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน

ผูรับคําขอ

หนวยงานตนสังกัด           

ของเจาหนาที่

กระทรวงการคลัง                 

(กรณีมิไดสังกัดหนวยงานใด)

แตงตั้งคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

กรณีตองชดใช  ใหปฏิบัติ

ตามที่ กค. กําหนด

กรณีไมตองชดใช  = ยังไมได

รับความเสียหาย



การดําเนินการกรณีผูเสียหาย (บุคคลภายนอก)ฟองคดีตอศาล

กรณีไมได

ปฏิบัติหนาที่

กรณีปฏิบัติ

หนาที่

 เรียกเจาหนาที่  

เขามาเปนคูความ

 อัยการแถลงศาลให

กันเจาหนาที่ออกมา

ถาผลคดีทางราชการแพ

-ไลเบี้ยเจาหนาที่ตามเกณฑหมวด 1 

(จงใจ-ประมาทเลินเลออยางรายแรง)
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