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การแบ่ งส่ วนความรับผิด
ระหว่างเจ้ าหน้ าที่
ที่ต้องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่ วยงานรัฐ
ณัฐกฤช มุสิกะโสภณ๑
อดี ตเจ้าหน้าที่ ของรัฐมีความเสี่ ยงที่จะต้องรับผิดในความเสี ยหายที่เกิ ดจากการปฏิ บตั ิหน้าที่และ
การใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย คือ ต้องรับผิดในความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ว่าด้วยละเมิ ด ทั้งๆ ที่ ก ารกระท าของเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐเป็ นการกระท าแทนหน่ วยงานของรั ฐที่ มี
สถานะเป็ นนิ ติบุคคลที่ ไม่มีตวั ตนและไม่สามารถดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่ ตามกฎหมายได้ดว้ ยตนเอง
การดาเนิ นการของหน่ วยงานของรั ฐจึงต้องกระท าผ่านเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ท าให้เกิ ดความไม่เป็ นธรรมต่ อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหาย และทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้าใช้ดุลพินิจหรื อดาเนิ นการใน
เรื่ องต่างๆ แทนหน่ วยงานของรัฐ ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดทาบริ การสาธารณะ
ของหน่ วยงานของรัฐ ต่อมาจึงได้มีการตรากฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้ ึน เพื่อแก้ไขปั ญหา
ดังกล่ าว คื อ พระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ งกาหนดหลักเกณฑ์ให้
การกระทาละเมิด๒ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ๓นั้นสามารถแบ่งออกได้ ๒ กรณี กล่าวคือ กรณี ที่หนึ่ ง ละเมิดอัน
เกิ ดจากเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐได้ก ระท าในการปฏิ บ ัติ ห น้าที่ เช่ น การกระท าตามอานาจหน้า ที่ ต ามกฎหมาย
ระเบี ยบ ข้อบังคับ หรื อตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็ นต้น ส่ วนกรณี ที่สอง
ละเมิดอันมิได้เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาในการปฏิบตั ิหน้าที่๔ ซึ่ งเป็ นกระทาเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
การละเมิ ดอันเกิ ดจากเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐในการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ น้ ัน อาจก่ อให้เกิ ดผลดังนี้ คื อ หนึ่ ง
การละเมิ ดอันเกิ ดจากเจ้าหน้าที่ ของรั ฐในการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายให้แก่ บุค คลภายนอก
นบ. , นม. , ประกาศนี ยบัต รและเกี ยรติ บัต รหลักสู ต รกฎหมายปกครองและวิธีพิ จารณาคดี ป กครองตาม

๑

มาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง , นิติกรปฏิบตั ิการ สานักกฎหมาย สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
๒

“ละเมิ ด” ตามมาตรา ๔๒๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย์ “ผูใ้ ดจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่อกระทาต่อ

บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสี ยหายแก่ชีวิตก็ดี ร่ างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรี ภาพก็ดี ทรัพย์สินหรื อสิ ทธิอย่างหนึ่ งอย่างใดก็
ดี ท่านว่าผูน้ ้ นั กระทาละเมิดจาต้องใช่ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
๓

มาตรา ๔ พระราชบัญ ญัติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ “เจ้าหน้าที่ หมายความว่า

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานประเภทอื่นไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตั้งในฐานะเป็ นกรรมการหรื อฐานะอื่นใด”
๔

มาตรา ๖ พระราชบัญ ญัติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ “ถ้าการกระท าละเมิ ด ของ

เจ้าหน้าที่มิใช่การกระทาในการปฏิบตั ิหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ตอ้ งรับผิดในการนั้นเป็ นการเฉพาะตัว ในกรณี น้ ี ผเู ้ สี ยหายอาจฟ้อง
เจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้”
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และสอง การละเมิดอันเกิ ดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐ๕ที่ตนสังกัดหรื อไม่ก็ตาม โดยการละเมิดอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ก่อให้เกิด
ความเสี ย หายแก่ บุ คคลภายนอก บุ คคลนั้นจะฟ้ องเจ้าหน้าที่ ของรั ฐผู ท้ าละเมิ ดโดยตรงไม่ ได้ แต่ ต้องฟ้ อง
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั สังกัดก่อน ซึ่ งในกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่ งใดก็
ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็ นหน่ วยงานของเจ้าหน้าที่น้ นั ๖ และเมื่อหน่ วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนแก่การละเมิดนั้นแล้วจึงมีสิทธิ เรี ยกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูท้ าละเมิดนั้น๗ ขณะที่การละเมิดอันเกิดจาก
เจ้าหน้าที่ ของรัฐในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ที่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่หน่ วยงานของรัฐๆ มี สิทธิ ออกคาสั่งให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูท้ าละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้
ความรั บ ผิดกรณี การละเมิ ดอันเกิ ดจากเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐในการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ไม่ ว่าจะก่ อให้ เกิ ด
ความเสี ยหายแก่บุคคลภายนอกหรื อหน่ วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทาไปโดย
“จงใจ”๘หรื อ“ประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ายแรง”๙ หรื อไม่ โดยความรับผิดอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิด
เพียงคนเดียวหรื อหลายคนก็ได้ ซึ่ งในที่น้ ี จะขอกล่าวถึ ง กรณี การละเมิดอันเกิ ดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
๕

มาตรา ๔ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ “หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า

กระทรวง ทบวง กรม หรื อส่ วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่นและมีฐานะเป็ นกรม ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ่น
และรัฐวิสาหกิจที่ ต้ งั ขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรื อพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่ มีพระ
ราชกฤษฎีกากาหนดให้เป็ นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ ีดว้ ย”
๖

มาตรา ๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ “หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อ

ผูเ้ สี ยหายในผลแห่ งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทาในการปฏิบตั ิหน้าที่ ในกรณี น้ ี ผเู ้ สี ยหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้
ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งไม่ได้สงั กัดหน่วยงานของรัฐแห่ งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็ นหน่วยงาน
ของรัฐที่ตอ้ งรับผิดตามวรรคหนึ่ง”
๗

มาตรา ๘ วรรคแรก พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ “ในกรณี ที่หน่วยงานของ

รัฐต้องรับผิดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่ วยงานของรัฐมีสิทธิ เรี ยกให้เจ้าหน้าที่
ผูท้ าละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่ วยงานของรัฐได้ถา้ เจ้าหน้าที่ ได้กระทาการนั้นไปด้วยความจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
๘

“จงใจ” หมายถึง การกระทาโดยรู ้สานึกถึงผลเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของตนและแม้วา่ ผลเสี ยหายที่

เกิดขึ้นจะมากหรื อน้อยไปกว่าความคาดคิดก็ถือว่าเป็ นการกระทาโดยจงใจ การกระทาโดยสุ จริ ตแต่เข้าใจผิดในข้อเท็จจริ ง
แสดงว่าเป็ นการกระทาโดยไม่รู้ถึงผลเสี ยหายที่จะเกิดขึ้น จึงไม่ถือว่าเป็ นการกระทาให้เสี ยหายโดยจงใจ
๙

“การกระทาด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” หมายถึง การกระทาโดยรู ้สึกอยูแ่ ล้วว่าเป็ นการเสี่ ยงที่จะ

เกิดภัยหรื อความเสี ยหาย แต่ยงั ขืนทาลงโดยคิดว่าสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภัยหรื อความเสี ยหายขึ้นได้ ผูก้ ระทาเพียงคาด
เห็นว่าผลอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่แน่วา่ จะเกิดและคิดว่าคงสามารถหลีกเลี่ยงผลนั้นได้
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ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลภายนอกหรื อหน่ วยงานของรัฐ และต้องมีผรู ้ ่ วมรับผิดหลาย
คน โดยมีหลักเกณฑ์และการพิจารณาเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่แต่ละคน ดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาถึงระดับความร้ ายแรงแห่ งการกระทาและความเป็ นธรรม
หน่ วยงานของรัฐจะเรี ยกให้เจ้าหน้าที่ผูท้ าละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายกรณี
ท าละเมิ ด ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อจะใช้ สิ ทธิ ไ ล่ เบี้ ยเอากั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ล ะเมิ ด กรณี ท าละเมิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอก๑ หน่วยงานของรัฐจะต้องคานึ งถึงระดับความร้๐ายแรงแห่ งการกระทาและความเป็ นธรรมใน
แต่ละกรณี เป็ นเกณฑ์ โดยไม่ตอ้ งใช้สิทธิ เรี ยกให้ใช้เต็มจานวนความเสี ยหายก็ได้๑ ทั้งนี้ หน่ วยงานของรัฐ
อาศัยหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ในการกาหนดความเสี ยหาย
๑.๑ พฤติการณ์แห่ งละเมิด กล่าวคือ สภาพสิ่ งแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ที่ทาให้หน่วยงาน
ของรัฐได้รับความเสี ยหาย เช่น เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ แต่กลับไม่อยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นเหตุ ให้ ท รั พ ย์สิ น ถู ก ขโมยไป หน่ วยงานของรั ฐก็ ต้องพิ สู จน์ ค วามเสี ย หายว่าหน่ วยงานได้รับ ความ
เสี ยหายแค่ไหนเพียงใดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่น้ นั
๑.๒ ความร้ ายแรงแห่ งละเมิ ด ในกรณี ละเมิ ดโดยประมาทเลิ นเล่ อ หน่ วยงานของรั ฐก็ต้อง
พิจารณาว่าเป็ นการประมาทเลินเล่อธรรมดาทัว่ ไปหรื ออย่างร้ายแรง ทั้งนี้ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
กับประมาทเลิ นเล่ ออย่างธรรมดา ซึ่ งพอที่ จะแยกความแตกต่างได้ กล่ าวคื อ ความประมาทเลิ นเล่ ออย่าง
ร้ ายแรงนั้น เกื อบเท่ ากับ จงใจ เพราะผิดวิสั ยของบุ ค คลธรรมดาจะท ากัน แต่ ความประมาทเลิ นเล่ ออย่าง
ธรรมดานั้นเป็ นเพียงแต่ปราศจากความระมัดระวังเท่านั้น
กรณี ศึกษา
- คาพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๔๗/๒๕๕๐ การที่นกั การภารโรงอยูเ่ วรยามเฝ้ าอาคารโดย
ไม่ ใช้ ความระมัดระวังในการดูแลรั กษาทรั พย์ สินของทางราชการดังเช่ นวิญญูชนพึงกระทา จนเป็ นเหตุให้
คนร้ ายลักเอาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไปจ านวน ๒๙ ตัว อันเป็ นการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ โดยประมาทเลิ นเล่ ออย่าง
ร้ ายแรง เป็ นเหตุ ให้ท างราชการเสี ยหาย แต่โดยที่ นักการภารโรงมิ ได้มีหน้าที่ โดยตรงในการรักษาความ
ปลอดภัย และมหาวิทยาลัยก็มิได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัย ทั้งที่มีทรัพย์สินมูลค่าสู ง
แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิราชการตามปกติมาอยูเ่ วรโดยไม่มีผตู ้ รวจเวรและไม่มีระเบียบข้อบังคับหรื อข้อปฏิ บตั ิ
เกี่ยวกับการรักษาเวรยาม ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่ งการกระทาและความเป็ นธรรมในกรณี น้ ี
๑

๐
มาตรา ๙ พระราชบัญ ญัติ ค วามรั บ ผิด ทางละเมิ ด ของเจ้
าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ “ถ้าหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ

เจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหาย สิ ทธิที่จะเรี ยกให้อีกฝ่ ายหนึ่งชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ตนให้มีกาหนดอายุ
ความหนึ่งปี นับแต่วนั ที่หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนนั้นแก่ผเู ้ สี ยหาย”
๑

๑
มาตรา ๘ วรรคสอง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ
ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ “สิ ทธิเรี ยกให้ชดใช้ค่า

สิ นไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ งจะมีได้เพียงใดให้คานึ งถึงระดับความร้ายแรงแห่ งการกระทาและความเป็ นธรรมในแต่ละ
กรณี เป็ นเกณฑ์โดยมิตอ้ งให้ใช้เต็มจานวนของความเสี ยหายก็ได้”
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รวมทั้งความบกพร่ องของหน่วยงานของรัฐแล้ว การที่มหาวิทยาลัยให้นกั การภารโรงรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสี ยหายหลังจากหักค่าเสื่ อมแล้ว จึงเป็ นการเหมาะสมและชอบด้วย
กฎหมาย
๒. พิจารณาถึงความผิดหรื อความบกพร่ องของหน่ วยงานของรัฐหรื อระบบการดาเนินงานส่ วนรวม
กรณี การละเมิด อันเกิ ดจากความผิดหรื อความบกพร่ องของหน่ วยงานของรัฐหรื อระบบการ
ดาเนิ นงานส่ วนรวม หน่ วยงานของรัฐจะต้องหักส่ วนแห่ งความรับผิดดังกล่าวออกจากจานวนค่าสิ นไหม
ทดแทนที่เรี ยกให้เจ้าหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนด้วย๑
กรณี ศึกษา
๑) กรณี หั ก ความผิ ด หรื อ ความบกพร่ อ งของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ระบบการด าเนิ น งาน
ส่ วนรวม
- คาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ.๒๑๔/๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบปฏิบตั ิในการ
ควบคุ มตรวจสอบเกี่ ยวกับการคืนเงินของผูว้ ิจยั ที่ขอถอนโครงการวิจยั เมื่อการกระทาละเมิดของผูฟ้ ้ องคดี
ส่ วนหนึ่งเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยไม่ ได้ กาหนดวิธีคืนเงินดังกล่าวให้ ชัดเจนเป็ นช่องทางให้นาง ช. สามารถ
ยักยอกเงิ นที่ได้รับคืนจากผูว้ ิจยั ที่ถอนโครงการวิจยั ไปได้ ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยออกคาสั่งเรี ยกเงินจาก
ผูฟ้ ้ องคดี ซ่ ึ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของนาง ช. และไม่ควบคุ มดูแลการปฏิ บตั ิงานของนาง ช. อันมีลกั ษณะเป็ น
การกระทาละเมิดในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยหักส่ วนความรับผิดเฉพาะ
กรณี ที่ผูฟ้ ้ องคดีซ่ ึ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของนาง ช. เป็ นผูต้ รวจพบการทุจริ ตและรายงานให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ทราบเท่านั้นโดยไม่ได้หกั ส่ วนแห่ งความรับผิดอันเกิดจากความบกพร่ องของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้กาหนดวิธี
คืนเงินดังกล่าวออกจากค่าสิ นไหมทดแทนที่ผฟู ้ ้องคดีชาระ คาสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงเป็ นคาสั่งที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
- คาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ.๓๓๘-๓๓๙/๒๕๔๙ นาย ก. เป็ นกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ล งชื่ อตรวจรั บ สิ น ค้าโดยไม่ ไ ด้ตรวจสิ น ค้าจริ ง จึ ง เป็ นการกระท าโดยประมาทเลิ น เล่ ออย่างร้ ายแรง
แต่เนื่ องจากนาย น. ได้รับมอบให้ ทาหน้ าที่เวรรั กษาการณ์ ประตูเรื อนจา ซึ่ งถือว่าเป็ นภารกิจที่สาคัญ ไม่อาจ
ละทิ้งหน้าที่ไปปฏิ บตั ิหน้าที่อื่นได้และได้ รับแต่ งตั้งให้ เป็ นกรรมการตรวจรับสิ นค้ าอีกหน้ าที่หนึ่งไปพร้ อมกัน
แม้วา่ นาย ก. จะไม่ได้ทกั ท้วงขอให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาทบทวนคาสั่งให้ทาหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ
สิ นค้าก็ตาม แต่ก็ตอ้ งถื อว่าความเสี ยหายที่ นาย ก. ลงชื่ อตรวจรับสิ นค้าโดยไม่ได้ตรวจสิ นค้าจริ งเป็ นการ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน แต่ความเสี ยหายส่ วนหนึ่ งมีสาเหตุมา

๑

๒
มาตรา ๘ วรรคสาม พระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิ
ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ “ถ้าการละเมิดเกิ ดจาก

ความผิดหรื อความบกพร่ องของหน่ วยงานของรัฐหรื อระบบการดาเนิ นงานส่ วนรวม ให้หักส่ วนแห่ งความรับผิดดังกล่าวออก
ด้วย”

๒
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จากความบกพร่ องของระบบงานของราชการด้วย จึงให้หักส่ วนความรับผิดอันเกิ ดจากระบบงานดังกล่าว
ออกร้อยละ ๕๐ ของความเสี ยหาย
๒) กรณี ไม่หักความผิดหรื อความบกพร่ องของหน่ วยงานของรั ฐหรื อระบบการดาเนิ นงาน
ส่ วนรวม
- คาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. ๕๔๙/๒๕๕๑ แม้ผฟู ้ ้องคดีมิได้ใช้หรื ออนุญาตให้นาย พ.
ขับ รถยนต์ไ ปใช้ส่ วนตัว การเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ แ ละความเสี ย หายของรถยนต์ข องราชการจึ ง เกิ ด จากนาย พ.
โดยตรง แต่เมื่อผูฟ้ ้ องคดี เป็ นผูข้ ออนุ ญาตใช้รถยนต์และขออนุ ญาตนารถยนต์ของราชการมาเก็บรักษาไว้ที่
บ้านพัก ผูฟ้ ้ องคดี ก็จะต้องรับผิดชอบคุ มดู แลการเก็บรักษารถยนต์ให้เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
เมื่อทราบว่านาย พ. ไม่นารถยนต์มาเก็บรักษาไว้ที่บา้ นพักในเวลาอันสมควร แต่ก็มิได้ติดตามรถยนต์ตาม
สมควรแม้อา้ งว่าได้ใช้ความพยายามติ ดตามโดยการโทรศัพท์ฝากข้อความไปยังเพจเจอร์ ของนาย พ. แล้ว แต่
ไม่ ได้รับการติ ดต่ อกลับ ก็จะต้องใช้ความพยายามขวนขวายติ ดตามว่านาย พ. นารถยนต์ไ ปใช้ที่ ใด โดย
สอบถามจากบุ คคลที่ใกล้ชิดหรื อบุคคลที่นาย พ. อาศัยอยูด่ ้วย หรื อแม้ว่าในระหว่างเวลานั้นมีฝนตกหนัก
และน้ าท่วมไม่สามารถนารถยนต์ออกไปได้ก็ตามก็สามารถใช้โทรศัพท์ในการแจ้งเหตุต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้
ทราบได้ แต่ผฟู ้ ้ องคดีกลับอ้างว่าตนมีอาการอ่อนเพลียและรับประทานยา ทาให้เกิดอาการง่วงนอนและเข้า
นอนพัก ผ่อน โดยมิ ได้รายงานให้ผูบ้ งั คับ บัญ ชาทราบจนเป็ นเหตุ ให้นาย พ. นารถยนต์ไปใช้ประโยชน์
ส่ วนตัวจนประสบอุบตั ิเหตุในเวลาต่อมา ถื อว่า ความเสี ยหายส่ วนหนึ่ งเกิดจากความประมาทเลิ นเล่ออย่าง
ร้ายแรงของผูฟ้ ้ องคดีในการควบคุมดูแลรถยนต์ของทางราชการ ผูฟ้ ้ องคดีจึงต้องร่ วมรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหาย
ให้แก่ทางราชการด้วย คาสัง่ ให้ผฟู ้ ้องคดีชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ราชการในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจานวน
ค่าเสี ยหายจึงชอบด้วยกฎหมาย
- ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ. ๓๗/๒๕๕๒ ผู ้ถู ก ฟ้ อ งคดี ท้ ัง สอง (เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในนาม
ของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมสามัญศึกษาเดิม) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดอยู่
ได้ออกคาสั่งให้ผฟู ้ ้ องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ตามมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีซ่ ึ งดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนได้รับ
มอบอานาจจากผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ ๑ (เลขาธิ การคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มีคาสั่งอนุ มตั ิการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านข้าราชการในสังกัดโรงเรี ยน เมื่อนางสาว ส. ข้าราชการครู โรงเรี ยนได้มีหนังสื อขออนุ มตั ิเบิกค่าเช่ า
บ้านข้าราชการส าหรั บ ผ่อนช าระเงิ น กู้เพื่ อช าระราคาบ้าน ผูฟ้ ้ องคดี ในฐานะผูม้ ี อานาจจะต้องพิ จารณา
ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี กาค่าเช่ าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยต้องใช้ดุลพินิจจัดให้
ข้าราชการที่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้เข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการที่วา่ งอยูก่ ่อน เมื่อข้อเท็จจริ งฟั ง
เป็ นที่ยตุ ิวา่ ก่อนที่ผฟู ้ ้องคดีจะมีคาสัง่ อนุมตั ิให้นางสาว ส. ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสาหรับผ่อนชาระ
เงินเพื่อชาระค่าบ้าน ผูฟ้ ้ องคดีรู้อยูแ่ ล้วว่าบ้านพักครู เลขที่ ๑๗๐/๗ ว่างอยูแ่ ละมีสภาพสมบูรณ์เหมาะสมที่จะ
ให้ขา้ ราชการครู เข้าพักอาศัยได้ ซึ่ งต้องจัดให้ขา้ ราชการครู เข้าอยู่อาศัย และรู ้อยู่แล้วว่าการอนุ มตั ิให้นางสาว ส.
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เบิกค่าเช่ าบ้านข้าราชการ นับตั้งแต่เดื อนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ถึ งเดื อนกันยายน ๒๕๔๑ เป็ นการอนุ มัติที่ผิด
ระเบียบ พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็ นการจงใจกระทาผิดต่ อกฎหมายหรื อระเบียบของทางราชการ ทาให้
ทางราชการได้ รับความเสี ยหายอันถือว่ าเป็ นการกระทาละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์
เมื่ อระยะเวลาอนุ มตั ิ ค่าเช่ าบ้านให้แก่นางสาว ส. ตั้งแต่เดื อนเดื อนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ถึ ง
เดือนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เป็ นช่วงเวลาก่อนที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมี ผลใช้บงั คับ ผูฟ้ ้ องคดี จึงต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในมู ลละเมิ ดดังกล่ าวเต็มจานวน
(ความเสี ยหายเกิดขึน้ ก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะใช้ บังคับ)
ส่ วนความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาละเมิดในช่วงเวลานับตั้งแต่วนั ที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๓๙ จนถึ งเดื อนกันยายน ๒๕๔๑ แม้วา่ จะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ งมี ผลใช้บ งั คับ แล้วก็ตาม แต่เนื่ องจากการกระท าละเมิ ดของผูฟ้ ้ องคดี เป็ นการ
กระทาละเมิ ดด้วยความจงใจตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ งและมิได้ เกิด จากความผิด หรื อความบกพร่ องของ
หน่ วยงานของรัฐหรื อระบบการดาเนินงานส่ วนรวม อันจะนามาหักส่ วนแห่ งความรับผิดออกมาตามมาตรา
๘ วรรคสาม อีกทั้งมิใช่ เป็ นการกระทาละเมิดที่เกิ ดจากเจ้าหน้าที่ หลายคนที่ จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนเฉพาะส่ วนของแต่ละคนตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่าว ดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงต้ อง
รั บ ผิด ชดใช้ ค่ าสิ น ไหมทดแทนส าหรั บ ความเสี ยหายที่เกิด ขึ้น จากการกระท าละเมิด นั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๓๙ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๑ เต็มจานวนแต่ เพียงผู้เดียวเช่ นเดียวกัน
การมีคาสั่งให้ผฟู ้ ้องคดีชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเต็มจานวน จึงเป็ นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
อนึ่ ง แม้ว่ากรมบัญชี กลางจะระบุ ว่าผูฟ้ ้ องคดี กระทาละเมิ ดด้วยความประมาทเลิ นเล่ อก็ตาม แต่เนื่ องจาก
พฤติ การณ์ ของผูฟ้ ้ องคดี ฟั งได้ว่า เป็ นการกระทาละเมิ ดด้วยความจงใจอันมี ผลทาให้ผูฟ้ ้ องคดี ตอ้ งรับผิด
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึ ง เป็ นกรณี ศ าลย่อมจะต้องวินิ จฉัยปรั บ บทกฎหมายให้ ถู ก ต้องตาม
ข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น
๓. การไม่ นาหลักลูกหนีร้ ่ วมมาใช้ บังคับ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หลายคนที่ได้กระทาละเมิดไปด้วยความจงใจหรื อประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ เรี ยกให้เจ้าหน้าที่หลายคนที่ทาละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่หน่วยงานของรัฐจะให้เจ้าหน้าที่รับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมไม่ได้๑
กรณี ศึกษา

๑

๓
มาตรา ๘ วรรคสี่ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ
ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ “ในกรณี ที่การละเมิดเกิด

จากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นาหลักเรื่ องลูกหนี้ร่วมมาใช้บงั คับ...”
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- ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. ๗๒/๒๕๕๐ กรณี ละเมิ ด ในคดี น้ ี มิ ใ ช่ เกิ ด จาก
ผูฟ้ ้ องคดี และนายดนัยจงใจกระทาละเมิดอันจะถื อว่าร่ วมกันกระทาละเมิด หากแต่เป็ นเรื่ องต่างคนต่างทา
ละเมิดจึงต้องรับผิดในผลละเมิดเฉพาะส่ วนที่ตนได้กระทาลง ซึ่ งตามมาตรา ๘ วรรคสี่ มิให้ นาหลักลูกหนี้
ร่ วมมาใช้ บังคับ การที่ผูถ้ ู กฟ้ องคดีที่ ๒ ได้แบ่งส่ วนความรับผิดระหว่างผูฟ้ ้ องคดี และนายดนัยในอัตราร้ อยละ
๔๐ และร้อยละ ๖๐ ของค่าเสี ยหายทั้งหมด การแบ่งส่ วนความรับผิดในอัตราดังกล่าวเหมาะสมแล้ว
๔. รับผิดใช่ ค่าสิ นไหมทดแทนเฉพาะส่ วนของตน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่น้ นั อยูภ่ ายใต้สายการบังคับบัญชา โดยเจ้าหน้าที่แต่ละระดับใน
สายการบังคับบัญชาจะมีความรับผิดชอบในเรื่ องเดียวกันแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ในการทางาน การ
ละเมิ ด ในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ จึ ง อาจเกิ ด ขึ้ น จากการกระท าของเจ้า หน้ า ที่ ห ลายคนได้ ซึ่ งในกรณี เช่ น นี้
หน่ วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาตามส่ วนของการกระทาผูใ้ ดมีส่วนในการทาละเมิดมากกว่าก็ยอ่ มต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนมากกว่า หากมีส่วนในการทาละเมิดเท่ากันก็ยอ่ มรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ตามส่ วนเท่ากัน และเป็ นการรับผิดเฉพาะส่ วนที่ตนได้ทาละเมิดเท่านั้น๑
กรณี ศึกษา
- คาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. ๗๒/๒๕๕๐ การที่ผถู ้ ูกฟ้องคดีที่ ๒ (กระทรวงการคลัง)
ได้แบ่ งส่ วนความรั บผิดโดยให้นายดนัยหัวหน้ างานบัญ ชี รับผิด ชดใช้ ค่ าเสี ยหายในอัตราร้ อยละ ๖๐ของ
ค่ าเสี ยหายทั้งหมด เนื่ องจากเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นที่ใกล้ชิดกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชี ท้ งั หมดมากกว่าและให้ผ้ ูฟ้อง
คดี (สรรพากรอาเภอเขตปทุมวัน) ซึ่ งเป็ นผู้บังคับบัญชาสู งสุ ดในสานักงานรั บผิดในอัตราส่ วนร้ อยละ ๔๐
ของค่ าเสี ยหายทั้งหมด เห็นว่า กรณี ละเมิดในคดีน้ ี มิใช่เกิดจากผูฟ้ ้ องคดีและนายดนัยจงใจกระทาละเมิดอัน
จะถื อว่าร่ วมกันกระทาละเมิด หากแต่เป็ นเรื่ องต่างคนต่างทาละเมิดจึงต้องรับผิดในผลละเมิดเฉพาะส่ วนที่
ตนได้กระทาลงซึ่ งตามมาตรา ๘ วรรคสี่ มิให้นาหลักลูกหนี้ ร่วมมาใช้บงั คับ การที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ ได้แบ่ง
ส่ วนความรับผิดระหว่างผูฟ้ ้ องคดี และนายดนัยในอัตราร้อยละ ๔๐ และร้อยละ ๖๐ ของค่าเสี ยหายทั้งหมด
การแบ่งส่ วนความรับผิดในอัตราดังกล่าวเหมาะสมแล้ว
- คาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. ๗๓/๒๕๕๐ การที่ กระทรวงการคลังได้แบ่งส่ วนความ
รับผิดโดยให้นายดนัย ในฐานะหัวหน้างานบัญชี รับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายในอัตราร้ อยละ ๖๐ เนื่ องจากเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชี ช้ นั ต้นที่ใกล้ชิดกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทั้งหมดมากกว่า และนายประสิ ทธิ์ สรรพากรอาเภอซึ่ งเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดในสานักงานรับผิดในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสี ยหายทั้งหมด เห็ นว่ากรณี ละเมิดมิใช่
เกิดจากนายดนัย และนายประสิ ทธิ์ จงใจกระทาละเมิดอันจะถือว่าร่ วมกันกระทาละเมิดหากแต่เป็ นเรื่ องต่าง
คนต่างทาละเมิดจึงต้องรับผิดในผลละเมิดเฉพาะส่ วนที่ตนได้กระทาลงซึ่ งมาตรา ๘ วรรคท้ายมิให้นาหลัก
เรื่ องลู ก หนี้ ร่ วมมาใช้บ ังคับ การที่ ก ระทรวงการคลังได้แบ่ งส่ วนความรั บ ผิดระหว่างนายดนัย และนาย
๑

๔
มาตรา ๘ วรรคสี่ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ
ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ “...เจ้าหน้าที่ แต่ละคน

ต้องรับผิดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น”

๔
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ประสิ ทธิ์ ในอัตราร้อยละ ๖๐ และร้อยละ ๔๐ ของค่าเสี ยหายทั้งหมด นายดนัยมิได้โต้แย้งอัตราส่ วนความรับ
ผิดดังกล่าว นายดนัยจึงต้องรับผิดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนแก่กรม ส. โดยคิดจากเงินที่หน่ วยงานของกรม ส.
ถู กยักยอกไปจานวน ๕,๘๗๔,๐๒๔ บาท หักความบกพร่ องของหน่ วยงานของกรม ส. ร้ อยละ ๘๐ ของ
จานวนเงินดังกล่ าว คงเหลือเงินที่นายดนัยและนายประสิ ทธิ์ ต้ องชดใช้ คืนให้ แก่ กรม ส. เพียงร้ อยละ ๒๐
ของเงินจ านวน ๕,๘๗๔,๐๒๔ บาท คิ ด เป็ นเงิน ๑,๑๗๔,๘๐๔.๘๐ บาท ซึ่ งนายดนั ยต้ องรั บ ผิด ชดใช้ ค่ า
สิ นไหมทดแทนในอัตราร้ อยละ ๖๐ ของเงินจานวนนี้ คิดเป็ นเงิน ๗๐๔,๘๘๒.๘๘ บาท การที่ กรม ส. มีคาสั่ง
ตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้นายดนัยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นเงิน ๓,๕๒๔,๔๑๔.๔๐ บาทจึงเป็ น
ค าสั่ ง ที่ ไ ม่ ช อบด้ วยกฎหมาย และให้ เพิ ก ถอนค าสั่ ง ดั ง กล่ าวเฉพาะส่ วนที่ ให้ น ายดนั ย รั บ ผิ ด เกิ น กว่ า
๗๐๔,๘๘๒.๘๘ บาท และหากได้รับชาระหนี้ จากผูท้ ุจริ ตทั้งสองเพียงใดให้คืนเงินส่ วนที่ได้รับชาระไว้เกิ น
แก่นายดนัยตามสัดส่ วนความรับผิดต่อไป
๕. พิจารณาหักค่ าเสื่ อมราคา
กรณี ที่ ท รั พ ย์สิ น สู ญ หายหรื อ เสี ย หาย หน่ ว ยงานของรั ฐ จะเรี ย กให้ เจ้า หน้ า ที่ ผูท้ าละเมิ ด
ชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นเงินแทนทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหายนั้นจะต้องคานวณหักค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สิน
๕
ซึ่ งมีหลักเกณฑ์การคานวณค่าเสื่ อมราคา๑ ดังต่อไปนี้
๑) การชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นเงิน กรณี ที่ทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหายที่ยงั ไม่ได้ใช้งาน ให้ชดใช้
ตามราคาทรัพ ย์สินดังกล่ าวในปี ที่ สูญหายหรื อเสี ยหาย โดยไม่มีการหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าสึ กหรอของ
ทรัพย์สินนั้น
๒) การชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นเงิน กรณี ที่ทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหายที่ได้ใช้งานมาแล้วก็จะมี
การหั ก ค่ า เสื่ อ มราคาตามระยะเวลาที่ ใ ช้ ง านมาแล้ว หรื อ ตามมู ล ค่ าซากของทรั พ ย์สิ น นั้น ๆ ขึ้ น อยู่ก ับ
ระยะเวลาการใช้ทรัพย์สินว่าอยูใ่ นช่วงเวลาหรื อเกินระยะเวลาที่กาหนดการใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว
๓) ทรัพย์สินที่สูญหายหรื อเสี ยหายรายการใดที่มีราคาปั จจุบนั ไม่เกิ น ๒,๐๐๐ บาท ให้ชดใช้
ตามราคาปั จจุบนั ของทรัพย์สินนั้น
๔) ทรัพย์สินที่สูญหายหรื อเสี ยหายที่ไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้ส่วนราชการขอทาความ
ตกลงกับกระทรวงการคลังเป็ นกรณี ๆ ไป
ทั้งนี้ ๑) และ ๒) อายุการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของทรัพย์แต่ละประเภท ตลอดจนอัตรา
มู ล ค่ าซาก โดยอ้า งอิ ง หน่ วยงานของรั ฐวิส าหกิ จและเอกชน เพื่ อ เป็ นมาตรฐานในการถื อปฏิ บ ัติ ตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด

๑

๕
หนังสื อกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๗.๒/ ว.๘๑ ลงวั
นที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๔๕
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๖. พิจารณาแนวทางการกาหนดสั ดส่ วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
กระทรวงการคลัง ได้มี ห นังสื อด่ วนที่ สุ ด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ เรื่ อง แนวทางการก าหนด
สัดส่ วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เพื่อมิ ให้การกาหนดสัดส่ วน
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่ วยงานเกิ ดความเหลื่ อมล้ าไม่เป็ นธรรมและเกิ ดความไม่
เสมอภาคแก่เจ้าหน้าที่ผตู ้ อ้ งรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนของแต่ละหน่วยงานของรัฐ และเพื่อเป็ นบรรทัด
ฐานให้แก่หน่วยงานของรัฐในการกาหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผกู ้ ระทาละเมิด และเพื่อให้เกิดความเป็ น
ธรรมและเสมอภาคกับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐได้พิจารณาถึ งระดับความร้ายแรงแห่ ง
การกระทาและความเป็ นธรรม, พิจารณาถึงความผิดหรื อความบกพร่ องของหน่วยงานของรัฐหรื อระบบการ
ดาเนิ นงานส่ วนรวม, พิจารณาถึ งการไม่นาหลักลู กหนี้ ร่วมมาใช้บงั คับและกรณี ผูเ้ สี ยหายมีส่วนในการทา
ละเมิดปะปนอยูด่ ว้ ยส่ วนหนึ่ง (กรณี หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก) แล้ ว
จึงนาความเสี ยหายที่ลดส่ วนและ/หรื อหักส่ วนแล้ วมาพิจารณาความรับผิดให้ เหมาะสมตามพฤติการณ์ ของ
เจ้ าหน้ าทีแ่ ต่ ละรายโดยใช้ แนวทางการกาหนดสั ดส่ วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
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แนวทางการกาหนดสั ดส่ วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
๗.๑ กรณีไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายหรื อระเบียบ
สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)
ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
กรณี

(ตรวจสอบ / เสนอ

ลักษณะความเสียหาย

ผู้บังคับบัญชา (ผบ.)

ความเห็น)

หมายเหตุ
ชั้นต้น-

ชื่อ

สัดส่วน

ตาแหน่ง

สัดส่วน

กลาง
ผู้ผ่านงาน

๑.

ชั้นสูง/
ผู้อนุมัติ

การจัดจ้าง/จัดซื้อราคาแพง
๑.๑ วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ กก.พิจารณาผล

๖๐

ฝ่ายพัสดุ

กก.พิจารณาผล

๖๐

กก.พิจารณาผล

๖๐

๒๐

๑๐

๑๐

กรณีผ่าน จนท. ฝ่ายพัสดุ

-

๒๐

๒๐

กรณีไม่ผ่าน จนท. ฝ่ายพัสดุ

-

-

๔๐

กรณีไม่ผ่านจนท.ฝ่ายพัสดุ

ถูกต้อง

ผบ.ชั้นต้น-กลาง
๑.๒ กาหนดราคากลางสูง
กว่าความเป็นจริง
(๑) ใช้ค่า Factor F/ราคา

กก.กาหนดราคากลาง

๗๐

ฝ่ายพัสดุ

วัสดุไม่ถูกต้อง

กก.กาหนดราคากลาง

๗๐

กก.กาหนดราคากลาง

๗๐

๑๕

๑๐

๕

กรณีผ่าน จนท.ฝ่ายพัสดุ

-

๒๐

๑๐

กรณีไม่ผ่านจนท.ฝ่ายพัสดุ

-

-

๓๐

กรณีไม่ผ่าน จนท.ฝ่ายพัสดุ/
ผบ.ชั้นต้น-กลาง

(๒) คานวณปริมาณงานผิดพลาด กก.กาหนดราคากลาง

๑๐๐

-

-

-

๑.๓ ไม่คัดเลือกผู้เสนอราคา
ต่าสุดที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
ตามเงื่อนไขที่กาหนด
(๑) วิธีสอบราคา

กก.เปิดซอง

๖๐

ฝ่ายพัสดุ

๑๕

๑๕

๑๐

กรณีตาม(๑)และ(๒)จนท.ฝ่าย

(๒) วิธีประกวดราคา

กก.พิจารณาผล

๖๐

ฝ่ายพัสดุ

๑๕

๑๕

๑๐

พัสดุ/ผู้ผ่านงานทักท้วงแล้ว
แต่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ
สั่งอนุมัติให้ผู้อนุมัติรับผิด
ร้อยละ ๔๐ (จนท.ฝ่ายพัสดุ/
ผู้ผ่านงาน ไม่ต้องรับผิด)
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สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)
ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
กรณี

(ตรวจสอบ / เสนอ

ลักษณะความเสียหาย

ผู้บังคับบัญชา (ผบ.)

ความเห็น)

หมายเหตุ
ชั้นต้น-

ชื่อ

สัดส่วน

ตาแหน่ง

สัดส่วน

กลาง
ผู้ผ่านงาน

๒.

ชั้นสูง/
ผู้อนุมัติ

การตรวจการจ้าง/ตรวจรับไม่ถูกต้อง
๒.๑ การก่อสร้างไม่เป็นไป

กก.ตรวจการจ้าง

๓๐

ผู้ควบคุมงาน

๕๐

๑๐

๑๐

ตามแบบรูปรายการ

กรณีข้อเท็จจริงปรากฏเป็น
ที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า
ผู้บังคับบัญชามีเหตุน่าเชื่อ
ว่าควรจะได้รู้ถึงการตรวจรับ
งานไม่เป็นไปตามแบบรูป
รายการ

กก.ตรวจการจ้าง

๔๐

ผู้ควบคุมงาน

๖๐

-

-

กรณีผู้บังคับบัญชาไม่น่าจะ
รู้ว่าการตรวจรับงานไม่
เป็นไปตามรูปแบบรายการไม่
ต้องรับผิด

๒.๒ ส่งของไม่ตรงตาม

กก.ตรวจรับ

๖๐

ฝ่ายพัสดุ

๒๐

๑๐

๑๐

สัญญา

กรณีข้อเท็จจริงปรากฏเป็น
ที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า จนท.
ฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชามี
เหตุน่าเชื่อว่าควรได้รู้ถึงการ
ส่งของไม่ตรงตามสัญญา

กก.ตรวจรับ

๑๐๐

-

-

-

-

กรณี จนท.ฝ่ายพัสดุ/
ผู้บังคับบัญชาไม่น่าจะรู้ว่า
การส่งของไม่ตรงตามสัญญา
ไม่ต้องรับผิด
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สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)
ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
กรณี

(ตรวจสอบ / เสนอ

ลักษณะความเสียหาย

ผู้บังคับบัญชา (ผบ.)

ความเห็น)

หมายเหตุ
ชั้นต้น-

ชื่อ

สัดส่วน

ตาแหน่ง

สัดส่วน

กลาง
ผู้ผ่านงาน

๓.

ไม่เรียกค่าปรับกรณีส่งมอบ

กก.ตรวจการ

งาน/ของล่าช้า

จ้าง/รับ

๗๐

ฝ่ายพัสดุ

๑๐

๑๐

ชั้นสูง/
ผู้อนุมัติ
๑๐

กรณีข้อเท็จจริงปรากฏเป็น
ที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า จนท.
ฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชามี
เหตุน่าเชื่อว่าควรจะได้รู้ถึบ
การส่งมอบงานของล่าช้า

กก. ตรวจการจ้าง

๑๐๐

-

-

-

-

กรณี จนท.ฝ่ายพัสดุ/
ผู้บังคับบัญชาไม่อาจทราบ
ข้อเท็จจริงได้ว่ามีการส่ง
มอบงาน/ของ ล่าช้า ไม่ต้อง
รับผิด เช่น กก.ตรวจการจ้าง/
รับ ปกปิดไม่แจ้งให้ทราบ ลง
นามตรวจรับ-ย้อนหลังเป็นต้น

๔.

การใช้เงินผิดระเบียบ

ฝ่ายการเงิน

๒๐

๓๐

๕๐

กรณีเป็นเรื่องที่ผู้เสนอและ

๔.๑ ไม่นาเงินรายได้เข้าบัญชี

ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติผิด

เกี่ยวข้องแต่นาไปใช้โดยผิด

หลักการเงินการคลัง

ระเบียบ
-

-

-

๑๐๐

กรณีผู้อนุมัติใช้อานาจสั่ง
การและเป็นผู้อนุมัติ ให้รับ
ผิดเต็มจานวนร้อยละ ๑๐๐
(จนท.ฝ่ายการเงิน/ผู้ผ่านงาน
ไม่ต้องรับผิด)
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สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)
ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
กรณี

ลักษณะความเสียหาย

(ตรวจสอบ / เสนอ

ผู้บังคับบัญชา (ผบ.)

ความเห็น)

หมายเหตุ
ชั้นต้น-

ชื่อ

สัดส่วน

ตาแหน่ง

สัดส่วน

กลาง
ผู้ผ่านงาน

๔.๒ จ่ายเงินเกิดสิทธิ/ไม่มี
สิทธิ/ผิดระเบียบ

ฝ่ายการเงิน

๖๐

๒๐

ชั้นสูง/
ผู้อนุมัติ
๒๐

กรณีมีเงินงบประมาณ/เงิน
ราชการสาหรือใช้จ่ายแล้ว
แต่จ่ายผิดระเบียบหรือเกิน
กว่าสิทธิที่ควรได้รับ

หมายเหตุ
- ฝ่ ายพัสดุ /ฝ่ ายการเงิน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิ บตั ิงานในฝ่ ายพัสดุ/ฝ่ ายการเงินหรื อที่มีชื่อเรี ยก
อย่างอื่นแต่มีลกั ษณะการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน
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๗.๒ กรณีทุจริตทางการเงินหรื อทรัพย์ สิน
สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)
ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
กรณี

ลักษณะความเสียหาย

(ตรวจสอบ / เสนอ

ผู้บังคับบัญชา (ผบ.)
หมายเหตุ

ความเห็น)

ผู้ทุจริต

ชั้นต้นชื่อ

สัดส่วน

ตาแหน่ง

สัดส่วน

กลาง
ผู้ผ่านงาน

๑.

ชั้นสูง/
ผู้อนุมัติ

รับเงินแล้วนาไปใช้ส่วนตัว
๑.๑ รับเงินแล้วไม่

๑๐๐

ฝ่ายการเงิน

๖๐

๒๐

๒๐

ฝ่ายการเงิน

๒๐

๑๐

๑๐

ออกใบเสร็จรับเงิน/
แก้ไขหรือปลอม
ใบเสร็จรับเงิน
๑.๒ ออกใบเสร็จรับเงิน

๑๐๐

แล้วไม่นาเงินส่ง

กก.เก็บ

๖๐

รักษาเงิน
๑๐๐

กรณี กก.เก็บรักษาเงินไม่
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ

ฝ่ายการเงิน

๖๐

๒๐

๒๐

กรณี กก.เก็บรักษาเงิน
ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบและ
ไม่ต้องรับผิด

๑.๓ ไม่นาเงินฝาก

๑๐๐

ฝ่ายการเงิน

๖๐

๒๐

๒๐

๑๐๐

ฝ่ายการเงิน

๖๐

๒๐

๒๐

๒.๒ ทาหลักฐานการจ่ายเท็จ ๑๐๐

ฝ่ายการเงิน

๖๐

๔๐

-

กรณี ๒.๒ และ ๒.๑

๒.๓ แก้ไขเอกสารการ

ฝ่ายการเงิน

๖๐

๔๐

-

ผู้อนุมัติปล่อยปละละเลย

คลังหรือธนาคารให้ครบ
จานวนตามระเบียบ
กลับนาไปใช้ส่วนตัว
๒.

เบิกจ่ายโดยทุจริต
๒.๑ ไม่มีหลักฐานการจ่าย

เบิกจ่าย

๑๐๐

ไม่ควบคุมดูแล ปล่อยให้
มีการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
ให้ผู้อนุมัติรับผิดด้วย โดย
ปรับสัดส่วนเท่ากับ ๒.๑
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สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)
ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
กรณี

ลักษณะความเสียหาย

(ตรวจสอบ / เสนอ

ผู้บังคับบัญชา (ผบ.)
หมายเหตุ

ความเห็น)

ผู้ทุจริต

ชั้นต้นชื่อ

สัดส่วน

ตาแหน่ง

สัดส่วน

กลาง
ผู้ผ่านงาน

๒.๔ แก้ไขหรือเติม

๑๐๐

ผู้ลงนามใน

๑๐๐

-

ชั้นสูง/
ผู้อนุมัติ
-

กรณีผู้ลงนามในเช็ค/ใบ

จานวนในเช็ค/ใบถอน

เช็ค/ใบถอน

ถอนเงิน ไม่ปฏิบัติตาม

เงินให้สูงขึ้น

เงิน

ระเบียบ เช่น ลงนามไว้
ล่วงหน้าโดยยังไม่ได้
กรอกจานวนเงิน, เขียน
จานวนเงิน โดยเว้น
ช่องว่างข้างหน้าไว้ให้เติม
ได้, ไม่ขีดคร่อมเช็คสั่ง
จ่ายให้เจ้าหน้าทีโ่ ดยตรง
เป็นต้น ให้ผู้ลงนามใน
เช็ค/ใบถอนเงินรับผิดคน
ละส่วนเท่าๆ กัน

หมายเหตุ
- ฝ่ ายการเงิน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิ บตั ิงานในฝ่ ายการเงินหรื อที่มีชื่อเรี ยกอย่างอื่น แต่มีลกั ษณะการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและความรับผิดชอบเดียวกัน
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๗.๓ กรณีอุบัติเหตุ
กรณี

ลักษณะความเสียหาย

สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

พนักงานขับรถ
๑.

ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร

๑๐๐

กรณีพนักงานขับรถกระทาโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
และฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือโดย
ลาพัง

๒.

ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
และมีเหตุปัจจัยภายนอก
ประกอบด้วย

๗๕

กรณีมเี หตุปัจจัยภายนอกมา
ประกอบด้วย เช่น ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ มิได้มีตาแหน่ง
หน้าที่โดยตรงเป็นพนักงานขับรถ ไม่
ชานาญเส้นทาง สภาพถนนหรือทัศน
วิสัยไม่ดี สภาพยานพาหนะก่อน
นามาใช้ไม่สมบูรณ์ หรือมีความ
จาเป็นเร่งด่วน เช่น พนักงานขัย
รถพยาบาลต้องรีบนา
ผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
โดยเร็ว เป็นต้น

๓.

ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและ
คู่กรณีมสี ่วนประมาทร่วมอยูด่ ้วย

๕๐

หมายเหตุ
- กรณี ที่มีการนายายพาหนะของทางราชการไปใช้ในกิจการส่ วนตัวหรื อเดินทางออกนอกเส้นทาง
จากที่ ได้รับอนุ ญาตให้ไปปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการ เจ้าหน้าที่ ผูเ้ กี่ ยวข้องต้องรับผิดในความเสี ยหายที่ เกิ ดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เต็มจานวนความเสี ยหาย (ร้อยละ ๑๐๐)
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อธิ บายเพิ่มเติม
๑) กรณี เจ้าหน้าที่ อยู่ในกลุ่มที่ ตอ้ งรับผิดมากกว่า ๑ คน เช่ น คณะกรรมการกาหนดราคากลางมี
จานวน ๓ คน หรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุที่เกี่ยวข้องมีจานวน ๒ คน ให้แต่ละคนรับผิดคนละส่ วนเท่าๆ กัน
๒) แนวทางการก าหนดสั ด ส่ ว นความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้า หน้ า ที่ น้ ี เป็ นเพี ย งแนวทาง
ประกอบการพิจารณาในเบื้องต้นเท่านั้น หากมีกรณี นอกเหนือจากแนวทางดังกล่าว ให้ดาเนินการดังนี้
- กรณี ที่มีความเสี ยหายทานองเดียวกับลักษณะความเสี ยหายข้างต้น ก็ให้นาสัดส่ วนดังกล่าวมา
เทียบเคียงและปรับใช้ตามความเหมาะสม
- กรณี มีขอ้ เท็จจริ ง/กลุ่มเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องหรื อผูบ้ งั คับบัญชาแตกต่างไปจาก
แนวทางข้างต้น ให้ปรับเปลี่ยนสัดส่ วนใหม่ได้ตามความเหมาะสม
- กรณี มี ข ้อเท็ จจริ งหรื อลักษณะความเสี ยหายที่ แตกต่ างหรื อนอกเหนื อจากแนวทางข้างต้นให้
กาหนดสัดส่ วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แต่ละกรณี ได้ตามความเหมาะสม
การพิจารณาเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่หลายคนจาเป็ นจะต้องมีการแบ่งส่ วนความรับผิด
ระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละระดับในสายการบังคับบัญชาก็จะมีความรับผิดชอบในเรื่ องเดียวกันที่กระทาละเมิด
โดยจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่ ออย่างร้ ายแรงด้วยกันอย่างเป็ นธรรม ไม่ว่าจะได้ทาไปด้วยความจงใจหรื อ
ประมาทเลิ นเล่ ออย่างร้ ายแรงก็ตาม โดยหลักหน่ วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผูเ้ สี ยหายในผลแห่ งละเมิ ดที่
เจ้าหน้าที่ได้กระทาต่อบุคคลภายนอก หน่ วยงานของรัฐต้องรับภาระชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหาย
และจะใช้สิทธิ ไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้กระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงเท่านั้น รวมถึงกรณี เจ้าหน้าที่ทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐโดยตรงด้วย และเมื่อหน่วยงานของรัฐใช้
สิ ทธิ ไล่เบี้ ยกับเจ้าหน้าที่ ของรัฐหรื อเรี ยกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหาย
ต้องพิจารณาข้อเท็จจริ งในการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเป็ นการเฉพาะตัวและมิให้นาหลักลูกหนี้ ร่วม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาใช้บงั คับ และในกรณี หน่ วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐทา
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาว่าผูเ้ สี ยหายมีส่วนในการทาละเมิดปะปนอยูส่ ่ วน
หนึ่ งด้วย แล้วจึงนาความเสี ยหายที่ลดส่ วนและ/หรื อหักส่ วนแล้วมาพิจารณาความรับผิดให้เหมาะสมตาม
พฤติการณ์ ของเจ้าหน้าที่แต่ละรายโดยใช้แนวทางการกาหนดสัดส่ วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ตามกระทรวงการคลังได้มีหนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ เรื่ อง แนวทางการกาหนดสัดส่ วนความ
รับ ผิด ทางละเมิ ด ของเจ้าหน้าที่ ลงวัน ที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๕๐ ซึ่ งเป็ นหลัก เกณฑ์ ในการพิ จารณาของ
หน่ วยงานของรั ฐในการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่หลายคน ทั้งนี้ การใช้สิทธิ เรี ยกค่าสิ นไหม
ทดแทนจากเจ้าหน้าที่ดงั กล่าว หน่วยงานของรัฐก็ควรพึงระวังมิให้ขาดอายุความ กล่าวคือ ต้องใช้สิทธิ เรี ยก
ค่าสิ นไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วนั ที่หน่วยงานของรัฐที่เสี ยหายรู ้ถึงการละเมิด
และรู ้ตวั เจ้าหน้าที่ผจู ้ ะพึงต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทน และกรณี ที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ตอ้ งรับ
ผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็ นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิ เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนนั้นมีกาหนด
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อายุความ ๑ ปี นับแต่วนั ที่ หน่ วยงานของรั ฐมี ค าสั่ งตามความเห็ นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
อนึ่ง การที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแบ่งส่ วนความรับผิดระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ตอ้ งชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่หลาย
คนที่ ผู เ้ ขี ยนได้ก ล่ าวมาข้างต้น เพื่ อ ให้ ค วามยุติธ รรมแก่ เจ้าหน้าที่ และช่ วยให้ ผูท้ ี่ มี อ านาจหน้าที่ ในการ
พิ จารณาค่ าสิ นไหมทดแทนใช้ดุลยพิ นิจ ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม ซึ่ งจะเป็ นขวัญ กาลังใจในการ
ทางานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และเป็ นหลักประกันมิให้การพิจารณาค่าสิ นไหมทดแทนโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายและไม่เป็ นธรรม ทั้งยังเป็ นการเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานและเสริ มสร้างหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ในหน่ วยงานของรั ฐให้มีเกี ยรติและศักดิ์ ศรี สมกับเป็ นองค์กรที่ อยู่ภายใต้อานาจ
อธิปไตยสู งสุ ดของประเทศสื บไป
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