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คํานํา 

 

  ในการจัดทําคูมือการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด วัตถุประสงคใน

การทําคูมือดังกลาว เพื่อตองการใหการสอบหาขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 

2539 เปนไปดวยความถูกตอง และเปนมาตรฐานเดยีวกัน จงึไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเปน

ลายลักษณอักษรและแสดงถงึรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการตาง ๆ อยาง

ชัดเจน มุงใหผูใชเขาใจงาย รวมทั้งตองการใหบุคลากรที่เขามาปฏิบัติหนาที่ใหมหรือผูที่

ปฏิบัติงานแทน สามารถทํางานแทนกันได และเรียนรูพัฒนาการทํางานใหเขาใจและใช

ประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมหาวิทยาลัยแมโจมีคูมือการ

ปฏบิัตงิาน ดานการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที ่อยางเปนระบบ 

  ผูเขียนจึงหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือคูมือการดําเนินการสอบขอเท็จจริงความ

รับผิดทางละเมิดเลมนี้ จะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานของกรรมการสอบสวน นิติกร 

เจาหนาที่ และผูที่เกี่ยวของไดตามสมควร 

 

นายเสรมิศักดิ์  ไชยทา 

นติกิร 

สงิหาคม ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

หนา 

บทท่ี ๑ บทนํา           

 ๑.๑ เจตนารมณของกฎหมาย       ๑ 

 ๑.๒ ความรับผิดในการกระทําละเมดิของเจาหนาที่    ๒ 

 ๑.๓ การกระทําละเมดิของเจาหนาที่ ที่ตองรับผิดตอหนวยงานของรัฐ           ๒  

บทท่ี ๒ ขันตอนการดําเนินการเมื่อเจาหนาที่ของรัฐไดกระทําละเมดิตอรัฐ  ๕ 

๒.๑. การรายงานความเสยีหาย        ๕ 

๒.๒. การแตงตัง้คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด   ๖ 

๒.๓ หนาที่ของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  ๙ 

๒.๔ อํานาจของหัวหนาหนวยที่เปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ  ๙ 

                ขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมิด  

๒.๕ กระบวนการภายหลงัที่ไดสงสํานวนใหกระทรวงการคลัง   ๑๐ 

๒.๖ สทิธขิองผูที่กระทําความผิดทางละเมดิ      ๑๐ 

๒.๗ แผนภูมแิสดงการดําเนนิการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมดิ  ๑๑ 

บทท่ี ๓ การจัดทํารายงานการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ  ๑๒ 

 ๓.๑ การจัดทํารายงานการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมดิ   ๑๒ 

      ตามแนวทางของกระทรวงการคลัง 

 ๓.๒ ประเภทของสํานวนการสอบสวน แยกตามการกระทําความเสยีหาย  ๑๒ 

๓.๓ การกําหนดประเด็นและแนวทางการสอบสวน    ๑๓ 



 

          หนา 

                 แยกตามประเภทสํานวนการสอบสวน 

๓.๔ แบบบันทกึการสอบสวน (สล.๑)      ๑๙ 

๓.๕ แบบรายงานการสอบสวน (สล.๒)      ๒๒ 

บทท่ี ๔ อํานาจการพจิารณาของผูสั่งแตตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิ  ๓๒ 

ความรับผิดทางละเมดิ 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ เจตนารมณของกฎหมาย  

 

  เจตนารมณในการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

พ.ศ.๒๕๓๙ เพื่อที่จะมุงคุมครองเจาหนาที่ของรัฐที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่งเปนการกระทํา

เพื่อประโยชนของการบริการสาธารณะ มิใชเปนการกระทําที่เปนการเฉพาะตัว 0

๑ซึ่งการที่

เจาหนาที่ ดําเนนิกจิการตาง ๆ ของหนวยงาน ของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการ

เฉพาะตัวไม การปลอยใหความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ ปฏิบัติงานในหนาที่

และเกดิความเสยีหายแกเอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย จึงเปนการไมเหมาะสมกอใหเกิดความเขาใจผิดวา เจาหนาที่จะตองรับผิดในการ

กระทําตาง ๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอ

บุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่ เต็มจํานวนนั้น ทั้งที่บางกรณี

เกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจ หรือความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้น         

ยังมกีารนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาที่ตองรวมรับผิดใน

การกระทําของเจาหนาที่ ผูอื่นดวย ซึ่งระบบนั้นมุงหมายแตจะไดเงินครบโดยไมคํานึงถึงความ

เปนธรรมที่จะมีตอแตละคน กรณีเปนการกอใหเกิด ความไมเปนธรรมแกเจาหนาที่และยังเปน

การบั่นทอนขวัญกําลังในการทํางานของเจาหนาที่ดวยจนบางครั้งกลายเปน ปญหาในการ

บริหารเพราะเจาหนาที่ไมกลาตัดสินใจดําเนินงานเทาที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะ

เกดิแกตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแกเจาหนาที่เพื่อควบคุมการทํางานของเจาหนาที่ยังมีวิธีการ

ในการบริหารงานบุคคล และ การดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกสวนหนึ่ง อันเปน

หลักประกันมิใหเจาหนาที่ทําการใด ๆ โดยไมรอบคอบอยูแลว ดังนั้น จึงสมควรกําหนดให

เจาหนาที่ตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่ เฉพาะเมื่อเปนการจงใจกระทําเพื่อ 

การเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น และให

แบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปน

ธรรมและเพิ่ มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของ รัฐ  จึ ง จํา เปนตองมีการตรา

พระราชบัญญัตนิี้ขึ้น   

                                                           
๑ หมายเหต ุทา้ยพระราชบญัญติัความรบัผิดทางละเมิด พ.ศ.๒๕๓๙ 



 

๒ 

๑.๒ ความรับผดิในการกระทําละเมดิของเจาหนาที่ แบงเปน ๒ กรณี  
 

กรณเีจาหนาที่กระทําละเมดิตอบุคคลภายนอก   

๑. เจาหนาที่ไดกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูที่เสียหายฟองหนวยงาน

ของรัฐไดโดยตรง ผูที่เสียหายจะฟองเจาหนาที่โดยตรงไมได ตามบทบัญญัติมาตรา 5๒                  

แหงพระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒. เจาหนาที่กระทําละเมิด ที่มิใชกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตองรับ

ผิดเปนการเฉพาะตัวตอผูเสียหาย ตามบทบัญญัติมาตรา ๖ 2

๓ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมดิของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

กรณกีระทําละเมดิตอหนวยงานของรัฐ   

๑. เมื่อเจาหนาที่ของรัฐไดกระทําละเมิดในขณะปฏิบัติหนาที่ การที่เจาหนาที่

จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐ ตองเปนกรณีที่เจาหนาที่ไดกระทํา

ละเมิดไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น หากกรณีที่เจาหนาที่ไมไดกระทํา

ละเมิดโดยจงใจประมาทเลินเลออยางรายแรง เจาหนาที่ไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน

ใหแกหนวยงานของรัฐ 

๒. หากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ มิใชกระทําในการปฏิบัติหนาที่  

เจาหนาที่ตองรับผิดเปนการเฉพาะตัว ตอหนวยงานของรัฐเต็มจํานวนเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป

ที่ทําละเมดิตอหนวยงานของรัฐ   

 

๑.๓ การกระทําละเมดิของเจาหนาที่ ที่ตองรับผดิตอหนวยงานของรัฐ 

  ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทัง้ในพระราชบัญญัตแิละระเบยีบสํานักนายกดังกลาว มไิดใหนยิาม 

 

                                                           
๒
  มาตรา 5 หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอ ผูเสยีหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติ หนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟอง

หนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาท่ีไมได ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีซ่ึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวา

กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐท่ีตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง 
๓
 มาตรา 6  ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีมิใชการกระทํา ในการปฏิบัตหินาที่ เจาหนาที่ตองรับผิดในการนัน้เปนการเฉพาะตัว ในกรณนีี้

ผูเสยีหาย อาจฟองเจาหนาท่ีไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได 



 

๓ 

ความหมายของคําวา “ละเมิด” ไวเปนการเฉพาะ ฉะนั้น ในความหมายของคําวา“ละเมิด”          

จึงตองพิจารณาตามบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ กลาวคือ ไดนําบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยวาดวยละเมิด มาตรา ๔๒๐ มาพิจารณา ซึ่งองคประกอบการกระทําละเมิด 

เปนไปตาม มาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งบัญญัติไววา “ผูใดจงใจ

หรือประมาทเลิน เลอ ทําตอบุคคลอื่น  โดยผิดกฎหมาย ให เขาเสียหายแก ชีวิตก็ด ี                    

แกรางกายก็ดี อนามัยก็เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทํา

ละเมดิจําตองใชคาสนิไหมทดแทนเพื่อการนัน้”  

ดังนี้ การกระทําละเมดิของเจาหนาที่ ที่ตองรับผิดตอหนวยงานของรัฐตองเปน

การปฏิบัติราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น หากเกิดจากการที่

เจาหนาที่ใดปฏิบัติราชการโดยจงใจหรือไมเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรงแลว 

เจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิดตอหนวยงานของรัฐ หากแตเจาหนาที่ไดปฏิบัติราชการโดยจงใจ

หรอืประมาทเลนิเลออยางรายแรงเปนเหตุใหเกดิความเสยีหายตอหนวยงานของรัฐ การกระทํา

ใหเกดิความเสยีหายแกรัฐเชนนี้เปนผลทําใหเจาหนาที่ผูนั้นตองรับผิดตอหนวยงานของรัฐ ตาม

บทบัญญัตมิาตรา ๘ และมาตรา 9 3

๔ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539 

ซึ่งหนวยงานของรัฐมอีํานาจในการออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชดใชคาสินไหมทดแทนเต็ม

จํานวนหรือบางสวนก็ได โดยตองคํานึงถึงสวนรับผิดชอบของหนวยงานโดยไมตองฟองคดีตอ

ศาล ตามบทบัญญัติมาตรา 12 4

๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539         

ในกรณทีี่มผูีทําละเมดิที่เปนเจาหนาที่ของรัฐมหีลายคน ก็ไมนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในมูล 

 

                                                           
๔
 มาตรา 8   ในกรณท่ีีหนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสนิไหม ทดแทนแกผูเสยีหายเพื่อการละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสทิธิเรียกให

เจาหนาท่ีผูทําละเมิดชดใชคาสนิไหมทดแทน ดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาท่ีไดกระทําการนัน้ไปดวยความจงใจหรือประมาทเลนิเลออยาง

รายแรง สทิธิเรียกใหชดใชคาสนิไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพยีงใดใหคํานงึถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและ ความเปนธรรมในแตละ

กรณเีปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสยีหายก็ได 

มาตรา 9   แหงพระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตไิววา “ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ ไดใชคาสนิไหม

ทดแทนแกผูเสยีหาย สทิธิท่ีจะเรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสนิไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอาย ุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีได

ใชคาสนิไหมทดแทนนัน้แกผูเสยีหาย” 
๕
 มาตรา 12   แหงพระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตไิววา “ในกรณทีี่เจาหนาที่ตองชดใชคาสนิไหม ทดแทน

ท่ีหนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสยีหายตามมาตรา 8 หรือในกรณทีี่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ ผูนัน้ไดกระทําละเมิดตอ

หนวยงานของรัฐ ตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ใหหนวยงานของรัฐท่ีเสยีหายมีอํานาจ ออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีผูนัน้ชําระเงนิดังกลาว

ภายในเวลาท่ีกําหนด” 



 

๔ 

ละเมิดมาใชบังคับกับการเรียกใหเจา หนาที่ทั้งหลายที่ทําละเมิดชดใชคาเสียหาย ตาม

บทบัญญัติมาตรา 8 วรรคสี่ 5

๖ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539            

ในเรื่องการชําระคาสนิไหมทดแทนของเจาหนาที่ที่ทําละเมิดดังกลาวสามารถผอนชําระได โดย

คํานึงถึงรายได ฐานะครอบครัว ความรับผิดชอบ และพฤติการณตางประกอบกันบทบัญญัติ

มาตรา 136

๗ แหงพระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมดิ พ.ศ. 2539             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๖
 มาตรา ๘ วรรคสี่ ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนนิงานสวนรวม ใหหัก สวนแหงความ

รับผิดดังกลาวออกดวย  

ในกรณท่ีีการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีหลายคน มิใหนําหลักเร่ืองลูกหนี้รวมมาใชบังคับและเจาหนาที่แตละคนตอง รับผิดใชคาสนิไหมทดแทน

เฉพาะสวนของตนเทานัน้ 
๗
 มาตรา ๑๓  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อให เจาหนาที่ซ่ึงตองรับผิดตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ สามารถผอนชําระเงนิที่จะตองรับผิดนัน้

ไดโดยคํานงึถึงรายได ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤตกิารณแหงกรณปีระกอบดวย  

 



 

บทท่ี ๒ 

ขันตอนการดําเนนิการเมื่อเจาหนาท่ีของรัฐไดกระทําละเมดิตอรัฐ 

  

 

เมื่อมีเจาหนาที่ของรัฐไดกระทําการที่ทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของ

หนวยงานของรัฐ ขั้นตอนการดําเนินการจะดําเนินการปฏิบัติก็ติ่เมื่อมีกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ

กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงมขัีน้ตอนการดําเนนิการ ดังนี้ 
 

๒.๑. การรายงานความเสยีหาย  
 

เมื่อเกิดทรัพยสินของหนวยงานของราชการเสียหายเกิดขึ้น เจาหนาที่ของ

หนวยงานที่ทราบเรื่อง ไมวาจะเปนกรณีเจาหนาที่ผูมีหนาที่ดูแลทรัพยสิน หรือผูที่ใชทรัพยสิน

ดังกลาว จะตองรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นใหกับหนวยงานทราบ โดยใหรายงานผาน

ผูบังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชาของเจาหนาที่ผูนัน้ ซึ่งอาจเปนการกระทําของเจาหนาที่ของ

หนวยงานนั้นเองเปนผูกระทําใหเกิดความเสียหาย หรือเปนการกระทําของเจาหนาที่ของ

หนวยงานของรัฐแหงอื่น หรือจะเปนการกระทําของบุคคลภายนอก  เมื่อไดรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบเรื่องแลว ผูบังคับบัญชาจะตองรายงานตอไปตามลําดับช้ันจนถึงหัวหนา

หนวยงาน ตามขอ ๗, ๙ 7

๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ

เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

 

 

                                                           
๘
  ขอ ๗ เม่ือเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของแจงตอผูบังคับบัญชาโดยไมชักชาและใหมีการรายงานตามลําดับช้ันถึง

หัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนัน้” 

   ขอ ๘ เม่ือเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐแหงใด และหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้นมีเหตุอันควรเช่ือวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ี

ของหนวยงานของรัฐแหงนัน้ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดังกลาวแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้ึนคณะหนึ่ง โดยไมชักชา

เพื่อพจิารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับผูตองรับผิด และจํานวนคาสนิไหมทดแทนที่ผูนัน้ตองชดใช       

       คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนไมเกินหาคน โดยแตงตัง้จากเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐแหงนัน้ หรือหนวยงานของรัฐอื่นตามท่ี

เห็นสมควร 

        กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดวาในกรณคีวามเสยีหายท่ีเกิดข้ึนมีมูลคาความเสยีหายตัง้แตจํานวนเทาใด จะใหมีผูแทนของหนวยงานของ

รัฐหนวยงานใดเขารวมเปนกรรมการดวยก็ได” 

         ในการแตงตั้งคณะกรรมการ ใหกําหนดเวลาแลวเสร็จของการพจิารณาของคณะกรรมการไวดวย 

 



 

๖ 

 

๒.๒. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิความรับผดิทางละเมดิ  

เมื่อมีกรณีที่เกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ และไดมีการรายงานความ

เสียหายใหหัวหนาหนวยงานทราบแลว เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐรับทราบเรื่องที่เกิดความ

เสียหายดังกลาวแลว หัวหนาหนวยงานมีเหตุอันควรเช่ือวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่

ของหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตัง้คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ

ผิดทางละเมดิขึ้น โดยไมชักชา เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผูตองรับ

ผิด และจํานวนคาสนิไหมทดแทนที่ผูนัน้ตองชดใช       

ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใหหัวหนา

หนวยงานแตงตัง้คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ใหมจํีานวนไมเกนิหาคน แตงตั้งจากเจาหนาที่ของ

หนวยงานของรัฐแหงนั้น หรือหนวยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร พรอมทั้งใหกําหนดเวลา

แลวเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไวดวย ตามความใน ขอ ๘ แหงระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่            

พ.ศ. ๒๕๓๙  

ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐมากกวาหนึ่งแหง และหรือ

ความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจาหนาที่หลายหนวยงาน ใหผูมีอํานาจแตงตั้ง

คณะกรรมการที่เกี่ยวของ แลวแตกรณีรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการ ตามความใน ขอ ๑๑ 8

๙ 

แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๙
 
๙
 ขอ ๑๑ ในกรณท่ีีเกิดความเสยีหายแกหนวยงานของรัฐมากกวาหนึ่งแหง และหรือความเสยีหายเกิดจากผลการกระทําของเจาหนาที่หลายหนวยงาน 

ใหผูมีอํานาจแตงตัง้คณะกรรมการตามขอ ๘ หรือ ขอ ๑๐ บรรดาที่เก่ียวของแลวแตกรณีรวมกันแตงตัง้คณะกรรมการ 



 

๗ 

 

ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิความรับผดิทางละเมดิ 

 
 

คําสั่งมหาวทิยาลัยแมโจ 

ที…่…….......... /……………………. 

เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมดิ 

---------------------- 

 

ดวยปรากฏวา……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ฉะนั้น เพื่อใหการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเปนไปดวยความ

เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ               

พ.ศ.๒๕๓๙ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสวนหาขอเท็จความรับผิดทางละเมิด ประกอบดวย

คณะกรรมการ ดังนี้ 

๑…………………………………………………………………  ประธานกรรมการ 

๒……………………………………………………………….   กรรมการ 

๓……………………………………………………………….   กรรมการ 

๔……………………………………………………………….   กรรมการ 

๕……………………………………………………………….   กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว และรายงานผลการ

สอบสวนใหมหาวทิยาลัยทราบ เพื่อจะไดพจิารณาดําเนนิการตอไป 

 

 

 

 



 

๘ 

 

ทัง้นี้ ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันที่..........เดอืน.........................พ.ศ. .... 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………….. 

(……………………………………………………………….) 

ตําแหนง……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙ 

 

๒.๓ หนาท่ีของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ 

 

เมื่อไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสร็จ

เรียบรอยแลว คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะเปนผูตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิ โดยการรวบรวมพยานหลักฐานทัง้หมดและใหโอกาสผูเกี่ยวของทุกฝายมีสิทธิช้ีแจง

แสดงพยานหลักฐาน และใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะเปน           

ผูพิจารณาวาความเสียหายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่หรือไม หากความ

เสียหายเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด

ทางละเมิดพิจารณาตอไปวาเปนการจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม หากเปน

การกระทําที่จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ก็ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย                   

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ .ศ .  ๒๕๓๙ และหาก

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพิจารณาแลวเห็นวาเปนความ

ประมาทเลินเลอแตไมถึงขั้นรายแรง เจาหนาที่ผูทําละเมิดผูนั้นไมตองรับผิดและไมตองชดใช

คาเสยีหายใหกับหนวยงานของรัฐ 

 

     ในกรณีที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวินิจฉัยแลว   

เห็นวา ความเสยีหายไมไดเกดิจากการปฏบิัตติามหนาทีข่องเจาหนาที่ เจาหนาที่ผูนั้นตองรับผิด

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือรับผิดอยางลูกหนี้รวมและตองรับผิดเต็ม

จํานวน หักสวนที่เกดิจากความบกพรองของหนวยงานของรัฐไมได  
 

เมื่อคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีมติอยางไรแลวให

เสนอความเห็นตอผูแตงตั้งคณะกรรมการฯวามีผูตองรับผิดหรือไม หากมีผูตองรับผิด ตองรับ

ผิดจํานวนเทาใด 

 

๒.๔ ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด พิจารณาวินิจฉัย

และสั่งการ 

 

หัวหนาหนวยงานผูซึ่งเปนผูแตงตัง้คณะกรรมการ เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ

วามผูีที่กระทําความเสยีหายตองรับผิดหรอืไม หากมผูีตองรับผิด ตองระบุวาตองชดใชคาเสยี 



 

๑๐ 

 

จํานวนเทาใด และตองสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังภายใน ๗ วันนับแตวัน

วนิจิฉัยสั่งการ เวนแตเปนกรณทีี่ไมตองแจงใหกระทรวงการคลัง 
 

๒.๕ กระบวนการภายหลังที่ไดสงสํานวนใหกระทรวงการคลัง 

 

กระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงจะเปน         

ผูพิจารณา โดยตองพิจารณาใหแลวเสร็จกอนอายุความ ๒ ปสิ้นสุดไมนอยกวา ๖ เดือนเมื่อ

กระทรวงการคลังไดพจิารณาเปนประการใดแลว ใหหนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของ

กระทรวงการคลัง โดยออกคําสั่งทางปกครองใหผู รับผิดทราบ โดยมี รูปแบบตามที่

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และแจงสิทธิอุทธรณและอายุ

ความใหผูรับผิดทราบในกรณีผูรับผิดไมชดใชภายในเวลาที่กําหนด ใหใชมาตรการบังคับทาง

ปกครองตามพระราชบัญญัตทิางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

๒.๖ สทิธขิองผูท่ีกระทําความผดิทางละเมดิ  

 

ผูรับผิดมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอหนวยงานผูออกคําสั่ง หากไมพอใจคําสั่ง

อุทธรณก็มสีทิธฟิองตอศาลปกครองใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวได หากมีการบังคับคดีผูรับผิดมี

สิทธิขอทุเลาบังคับคดีตอศาลปกครองตามขั้นตอนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ กรณี

เกิดความเสียหายตอรัฐนั้นจะเห็นไดวาหากเปนการปฏิบัติตามหนาที่ จะตองรับผิดชดใช

คาเสียหายใหหนวยงานของรัฐเฉพาะกรณีเปนการกระทําที่จงใจหรือประมาทเลินเลออยาง

รายแรงตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สวนกรณีไมได

ปฏบิัตติามหนาที่ก็ตองรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
 

 

 

 

 

 



 

๑๑ 

 

๒.๗ แผนภูมแิสดงการดําเนนิการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมดิ 

 

๑. เมื่อเกดิความเสยีหายขึ้นใหรายงานความเสยีหายตอผูบังคับบัญชา 

 

 

๒.เมื่อไดรับรายงานความเสียหายใหผูบังคับบัญชาเปนผูมอีํานาจสั่ง

แตงตัง้คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิขอเท็จจรงิเบื้องตน 
 

 คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิพจิารณาเสนอวาควรแตงตัง้คณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมดิหรอืไม รายงานผูบังคับบัญชา 
  

ผูบังคับบัญชามีอํานาจแตงตัง้คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมิด 

 

ความเสยีหายที่มไิดเกดิจากการ

ปฏบิัตหินาที่ 
 ความเสยีหายที่เกดิจากการปฏบิัติ

หนาที่ 
 

รับผดิตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณชิย 
 ประมาทเลนิเลออยาง

รายแรง 
 ประมาทเลนิเลอ 

 

ผูบังคับบัญชาท่ีมอํีานาจส่ังแตงตัง้

วนิิจฉัยส่ังการ 
 รับผิดตาม พรบ.ความรับ

ผิดทางละเมดิ พ.ศ.

๒๕๓๙ 

 ไมตองรับผดิ 

 

มผูีรับผิดหรือไม/ตองรับผิดจํานวนเทาใด  ทําหนังสอืแจงกรมบัญชกีลางภายใน ๗ วัน  

ยกเวนเขาหลกัเกณฑที่ไมตองแจง 
 

ผูบังคับบญัชาเหน็วาไมตองมผูีรับผิด 

ใหสั่งยุตเิร่ือง 
 มหาวทิยาลัยพจิารณา/กระทรวงการคลังพจิารณา 

 

เมื่อเห็นวามผูีตองรับผิดมหาวทิยาลัย

ดําเนนิการออกคําสั่งทางปกครองเพือ่เรียก 

คาสนิไหมทดแทน 

 เมื่อผูตองรับผิดรับคําสั่งไมพอใจคําสัง่มสีทิธอุิทธรณ

และฟองศาลปกครอง 

บทท่ี ๓ 



 

การจัดทํารายงานการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมดิ 

 

๓.๑ การจัดทํารายงานการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามแนวทางของ

กระทรวงการคลัง 

  ในการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในขอ  ๑๔ วรรคหนึ่ ง               

แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

มอีํานาจหนาที่พจิารณาขอเท็จจรงิอันเกี่ยวกับการกระทําละเมิด โดยตรวจสอบขอเท็จจริงและ

รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวของ รับฟงพยานบุคคล หรือพยานผูเช่ียวชาญและ

ตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรอืสถานที่  

                       และตาม ขอ ๑๔ วรรคสอง แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดให

กระทรวงการคลังกําหนดแนวทางการสอบขอเท็จจริง การทําบันทึกและการรายงานผล              

เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติเปนการทั่วไปได โดยกระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๗/          

ว๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ ไดกําหนดแนวทางการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิด พรอมทั้งกําหนดรูปแบบ ประเภทการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด ตลอดจนแบบ

การทําบันทกึการสอบสวนไว 

๓.๒ ประเภทของสํานวนการสอบสวน แยกตามการกระทําความเสยีหาย 

แนวทางการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที่ สามารถแยก

ตามประเภทการกระทําความเสยีหาย เพื่อใหการสอบสวนเปนไปดวย ความละเอียด รอบคอบ

และครบถวนทุกประเด็น จัดประเภทสํานวนการสอบสวนเปน ๕ ประเภท ดังนี้ 

๑.๑ ทุจรติทางการเงินหรือทรัพยสนิ (ส.๑) 

๑.๒ ไมปฏบิัตติามกฎหมายหรอืระเบยีบ (ส.๒) 

๑.๓ คนรายกระทําโจรกรรมหรอืทรัพยสนิสูญหาย (ส.๓) 

๑.๔ อาคารสถานที่ถูกเพลงิไหม (ส.๔) 

๑.๕ อุบัตเิหตุ (ส.๕) 

 



 

๑๓ 

๓.๓ การกําหนดประเด็นและแนวทางการสอบสวนแยกตามประเภทสํานวนการ

สอบสวน ดังน้ี 

๑. ทุจรติทางการเงินหรอืทรัพยสนิ  

      หัวขอการสอบสวนโดยสังเขป 

๑) วันเวลาที่เกดิการทุจรติ 

๒) ช่ือ ตําแหนง และอํานาจหนาที่ของผูกระทําทุจรติในการปฏบิัตริาชการโดยปกต ิ

๓) การกระทํา และพฤตกิารณในการกระทําทุจรติ 

๔) ช่ือ ตําแหนง และอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ที่รวมงานหรือที่เกี่ยวของ ตลอดจน

ผูบังคับบัญชาตามสายงาน 

๕) รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทั้งหมดรวมทั้งผูบังคับบัญชา              

วาตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวของ และหรือทางปฏิบัติที่ถูกตองควรเปนอยางไร 

เปรียบเทียบกับการกระทําที่เกิดขึ้นจริง พรอมแผนภูมิประกอบเปรียบเทียบระหวางแนวทาง

ปฏบิัตทิี่ถูกตองกับการกระทําที่เกดิขึ้นจรงิ 

๖) กฎหมายระเบียบขอบังคับและคําสั่งเกี่ยวกับงานในหนาที่นั้นๆ หรืองานที่ไดรับ

มอบหมายมีอยางไร 

๗) หลักและวธิปีฏบิัตโิดยปกตขิองงานหรอืกจิการนัน้เปนอยางไร  

๘) หลักฐานและเอกสารที่ผูทุจริตไดกระทํา หรือหลักฐานที่ผูทุจริตจะตองกระทําแตไดละ

เวนไมกระทํา   

 ๙) รายการและจํานวนเงินที่ทุจรติ หรอืขาดหายไป 

 ๑๐) เอกสารแจงความรองทุกข สําเนาสํานวนการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ 

พนักงานอัยการ และความเห็น (ถาม)ี ตลอดจนผลการฟองคดี 

 ๑๑) กรณีมีการระบุวา ลายมือช่ือปลอม ไดมีการสงหลักฐานใหผูชํานาญของกอง

พสิูจนหลักฐานตรวจสอบหรอืไม (ถาม)ี ขอรายงานผลการพสิูจนดังกลาว 

๑๒) การเรยีกรองหรอืฟองคดกีับธนาคารผูจายเงิน (ถาม)ี 

๑๓) ในกรณีเปนเรื่องเกี่ยวกับเช็ค  ขอสําเนาเช็ค  สําเนาใบเสร็จรับเงิน  เอกสาร

ประกอบการสั่งจาย ผูมอีํานาจสั่งจาย หลักฐานการไดรับชําระหนี้และอื่นๆที่เกี่ยวของ 

 

 



 

๑๔ 

     ๑๔) พฤติการณและกรณีแวดลอมอื่นๆ เชน ผูทุจริตเปนคนชอบเลนการพนัน  ใชเงิน

เกนิฐานะภาวะแหงจิตใจ ฯลฯ 

๑๕) สําเนารายงานความเห็นของสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ หรอืเหตุที่ทําใหทราบ

วามกีารกระทําทุจรติ (ถาม)ี 

     ๑๖) ความเห็นและผลการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และผลการดําเนิน

คดอีาญา (ถาม)ี 

๑๗) กรณีมีการกระทําทุจริตเกิดขึ้นหลายกรณี ใหแยกการสอบสวนเปนรายกรณี พรอม

ความเห็นวาผูกระทําการทุจรติและผูบังคับบัญชา จะตองรับผิดหรอืไม อยางไร และเปนจํานวน

เงนิเทาใด  

 ๑๘) บันทึกการใหปากคําของผูเกี่ยวของ และโดยเฉพาะผูที่จะตองรับผิดหรืออาจจะ

ตองรับผิด ทั้งนี้  ตองใหบุคคลดังกลาวไดมีโอกาสที่จะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและเปน

ธรรม และใหมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนดวย โดยตองมิไดกระทําการใด

อันเปนการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรอืกระทําโดยมชิอบดวยประการอื่น 

 ๑๙) กรณีชวงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผูรับผิดชอบและเกี่ยวของหลายคนซึ่งม ี                  

การเปลี่ยนแปลงตําแหนงผู รับผิดชอบหรือที่ เกี่ยวของและหรือมีการโยกยาย ใหระบุ

รายละเอียดชวงเวลาที่แตละคนตองรับผิดชอบและจํานวนความเสียหายซึ่งเกิดในชวง

ระยะเวลาดังกลาวพรอมแผนภูมปิระกอบ  

 ๒๐) ขอมูลรายละเอยีดอื่น ๆ  

 

๒.ไมปฏบิัตติามกฎหมายหรอืระเบยีบ (ส.๒) 

หัวขอการสอบสวนโดยสังเขป 

  ๑) กฎหมาย ระเบยีบ มตคิณะรัฐมนตร ีขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ 

๒) สําเนารายงานความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือเหตุที่ทําใหทราบ

วามกีารไมปฏบิัติตามกฎหมายหรือระเบยีบ (ถาม)ี 

๓) ความเห็นและหรอืผลการดําเนนิการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจรติแหงชาต ิคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และผลการดําเนินคดีอาญา 

(ถาม)ี  



 

๑๕ 

 

 ๔) กรณกีําหนดราคากลางสูงกวาราคาคากอสราง 

 ก. รายละเอยีดแสดงวธิคีํานวณหาคาแฟคเตอรเอฟ (ถาม)ี 

 ข. แหลงที่มาของราคาวัสดุที่ใชกําหนดเปนราคากลาง 

 ค. ราคาวัสดุแยกเปนประเภท ชนดิ พรอมราคา 

  ๕) กรณไีมปฏบิัตติามระเบยีบพัสดุ 

 ก. ขั้นตอนดําเนินการกอนมีการประกาศสอบราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจาง

โดยวธิพีเิศษ หรอืกอนมกีารตกลงราคา แลวแตกรณ ี

      ข. ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ฯลฯ 

 ค. รายช่ือคณะกรรมการที่แตงตัง้ตามระเบยีบทุกคน 

 ง.  รายละเอียดการปฏิบัติ งานของเจ าหนาที่ ผู เกี่ ยวของทั้ งหมดรวมทั้ ง

ผูบังคับบัญชาระบุช่ือและตําแหนงวาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ และหรือทางปฏิบัติ

ที่ถูกตองควรเปน อยางไร เปรียบเทียบกับการกระทําที่เกิดขึ้นจริงพรอมแผนภูมิประกอบ

เปรยีบเทยีบระหวางทางปฏบิัต ิที่ถูกตองกับการกระทําที่เกดิขึ้นจรงิ  

 จ. รายงานผลการปฏิบัติงานและความเห็นของเจาหนาที่และคณะกรรมการที่

เกี่ยวของทุกคณะ  

 ฉ. หากมีการยกเลิกการสอบราคา ประกวดราคาฯ ขอ เหตุผลพรอมหลักฐานที่

เกี่ยวของ 

ช. ความเห็นของผูสั่งซื้อ / สั่งจาง 

๖) จํานวนเงนิที่ถอืวาทําใหทางราชการไดรับความเสยีหาย 

 ๗) บันทึกการใหปากคําของผูเกี่ยวของ และโดยเฉพาะผูที่จะตองรับผิดหรืออาจจะ

ตองรับผิด ทั้งนี้  ตองใหบุคคลดังกลาวไดมีโอกาสที่จะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและเปน

ธรรม และใหมโีอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนดวย โดยตองมไิดกระทําการใดอัน

เปนการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรอืกระทําโดยมชิอบดวยประการอื่น 

 ๘) กรณีชวงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผูรับผิดชอบและเกี่ยวของหลายคนซึ่งม ี                   

การเปลี่ยนแปลงตําแหนงผู รับผิดชอบหรือที่ เกี่ยวของและหรือมีการโยกยาย ใหระบุ

รายละเอียด ชวงเวลาที่แตละคนตองรับผิดชอบและจํานวนความเสียหายซึ่งเกิดในชวง

ระยะเวลาดังกลาวพรอมแผนภูมปิระกอบ  

 ๙) ขอมูลรายละเอยีดอื่น ๆ  



 

๑๖ 

 

๑.๓ คนรายกระทําโจรกรรมหรอืทรัพยสินสูญหาย (ส.๓) 

   หัวขอการสอบสวนโดยสังเขป 

   ๑) ขอเท็จจรงิทั่วไป และรายละเอยีดของทรัพยสนิที่หาย 

   ก. วันเวลาที่เกดิเหตุ 

  ข. เปนทรัพยชนิดใด ตั้งหรือเก็บรักษา ณ ที่ใด บริเวณที่ตั้งทรัพยหรือสถานที่

เก็บรักษาทรัพยนั้น มีทรัพยสินอื่นที่ไมไดถูกลักไปอยูดวยหรือไม ถามี อะไรบาง (อธิบายโดย

ละเอยีดหรือแยกเปนรายการ) 

   ค. รายการและมูลคาของทรัพยสินที่หายทั้งกอนและหลังคํานวณคาเสื่อมราคา 

๒) อาคารและสถานที่ที่เก็บทรัพย 

  ก. ลักษณะของอาคาร ทางเขา ทางออก รองรอยที่คนรายเขาและออก มีรั้ว

รอบขอบชิดหรอืไมอยางไร แผนผังบรเิวณอาคารหรอืสถานที่เก็บรักษาทรัพยที่สูญหาย 

  ข. พฤติการณที่คนรายเขาไปในอาคาร และทําการลักทรัพยอยางไร  (ถาไมมี

หลักฐานแนนอน ก็ควรสันนษิฐาน) 

  ค. สถานที่เก็บทรัพย เปนอะไร เชน ตูเหล็ก ตูไม ฯลฯ และมีลักษณะอยางไร  

มีลิ้นชักหรือมีของอื่นเก็บรวมอยูดวยหรือไม  ถามี มีอะไรบาง ความม่ันคงแข็งแรงของที่เก็บ

ทรัพยนัน้  เชน เปนตูเหล็ก มกีุญแจ ฯลฯ  และตัง้อยูในบรเิวณสวนใดของอาคาร 

   ง. มขีองอื่นที่ไมหายเก็บรวมอยูในที่เก็บทรัพยนัน้หรอืไม 

   จ. กุญแจอาคาร กุญแจสถานที่ เก็บทรัพย เก็บรักษาไวที่ ใด ผู ใดเปน

ผูรับผิดชอบหรอืเก็บรักษาและสูญหายหรอืเสยีหายไปในขณะเกดิเหตุหรอืไม 

     ๓) ระเบยีบ คําสั่ง และมาตรการในการปองกันรักษาทรัพย 

  ก. ระเบยีบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวกับการปองกันดูแลรักษาทรัพยกําหนดไว

อยางไร 

   ข. มกีารจัดเวรยามหรอืไม ถาม ีจัดเวรยามไวอยางไร 

  ค. ใครมีหนาที่อยู เวรยามและตรวจเวรในระหวางทรัพยสินหาย หรือ

สันนิษฐานวาเปนผูมีหนาที่เวรยามในระหวางทรัพยสินหาย ใหระบุช่ือตําแหนง และการปฏิบัติ

หนาที่ของเวรยามเหลานั้น 

    

 



 

๑๗ 

 

ง. เจาหนาที่เวรยามและผูตรวจเวรไดปฏิบัติอยางไร หรือละเลยตอหนาที่

อยางไร 

  จ. นอกจากเวรยามแลว ยังมีมาตรการอื่นที่ใชสําหรับปองกันอันตรายของ

ทรัพยสนิ ดวยหรอืไม 

   ฉ. บันทกึการตรวจเวรยามในชวงเวลาที่เกดิเหตุ 

 

 ๔) บันทกึการใหปากคําของผูเกี่ยวของ และโดยเฉพาะผูที่จะตองรับผิดหรืออาจจะตอง

รับผิด ทัง้นี้  ตองใหบุคคลดังกลาวไดมโีอกาสที่จะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและเปนธรรม 

และใหมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนดวย โดยตองมิไดกระทําการใดอันเปน

การลอลวง ขูเข็ญใหสัญญา หรอืกระทําโดยมชิอบดวยประการอื่น 

 ๕) กรณีชวงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผูรับผิดชอบและเกี่ยวของหลายคนซึ่งม ี                    

การเปลี่ยนแปลงตําแหนงผูรับผิดชอบหรือที่เกี่ยวของและหรือมีการโยกยาย ใหระบุ

รายละเอียดชวงเวลาที่แตละคนตองรับผิดชอบและจํานวนความเสียหายซึ่งเกิดในชวง

ระยะเวลาดังกลาวพรอมแผนภูมปิระกอบ  

 ๖) ขอมูลรายละเอยีดอื่น ๆ  

 

๔. อาคารสถานท่ีถูกเพลงิไหม 

    หัวขอการสอบสวนโดยสังเขป 

  ๑) ขอเท็จจรงิทั่วไป 

ก. วัน เวลาที่เกดิเพลงิไหม    

ข. ตัวอาคารที่เกดิเพลงิไหม และลักษณะของอาคาร เชน คอนกรตีเสรมิเหล็ก ฯลฯ  

ค. มูลคาและรายการทรัพยสนิที่ถูกเพลงิไหมแยกจากตัวอาคารที่ตองซอมแซม   

  ๒) การตรวจสอบสาเหตุ 

 ก. วัตถุพยานและรองรอยที่เหลือจากเพลิงไหมเพื่อนํามาสันนิษฐานวาเกิดจาก

สาเหตุใด (ถาเปนเพลิงไหมจากที่อื่นที่เห็นชัดแจงแลวลุกลามมาอาจจะไมตองสอบปญหานี้ก็

ได) 

 ข. ประจักษพยานที่เห็นเหตุการณเพลิงไหมกอนจะมีลักษณะรุนแรง (ถามี) ที่จะช้ีแจง

วาตนเพลงิอยูตําแหนงใด 

 



 

๑๘ 

 

  ๓) มาตรการในการปองกันเพลงิ 

  ก. มกีารจัดเจาหนาที่เวรรักษาการและดูแลสถานที่หรอืไม อยางไร 

 ข. ระเบียบหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการจัดเจาหนาที่รักษาการดังกลาวใครเปนผูวาง

ระเบยีบหรอืออกคําสั่ง 

  ค. ไดมกีารปฏบิัตหินาที่เวรรักษาการอยางไร หรอืไม ในระหวางเวลาเกดิเพลงิไหม 

 ๔) บุคคลที่เกี่ยวของที่เขาทํางานหรือปฏิบัติหนาที่เปนประจําหรืออยูอาศัยในอาคาร

หลังนั้น สอบพฤติการณรายละเอียดในการทํางานหรือปฏิบัติหนาที่  หรืออยูในอาคารหลังนั้น

ครัง้สุดทาย กอนเพลงิไหม 

 ๕) การรองทุกข และการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และความเห็นของเจาหนาที่              

กองพสิูจนหลักฐาน  หรอืวทิยาการ  ตลอดจนความเห็นของพนักงานอัยการ 

  ๖) ขอสันนษิฐานหรอืขอพสิูจนสาเหตุที่เกดิเพลงิไหม อาจเปนกรณตีอไปนี้ 

  ก. ไฟฟาชอต มผูีใดกระทําโดยประมาทหรอืไมอยางไร 

  ข. เปนการลอบวางเพลงิหรอืไม รูตัวและจับตัวผูตองหาไดแลวหรอืไม 

 ค. สาเหตุเกิดจากความประมาทของบุคคลหรือไม เชน ทิ้งกนบุหรี่ในที่ติดไฟงาย                    

ตดิหลอดไฟฟาไวในที่อับและมวีัตถุที่ตดิไฟไดงาย 

 ง. เหตุนอกเหนอืการควบคุม เชน พายุพัดแรง เสาไฟฟาโคนลงมาทําใหสายไฟเกิด

ลัดวงจรและสายไฟอยูใกลอาคาร ฯลฯ  

 ๗) บันทึกการใหปากคําของผูเกี่ยวของ และโดยเฉพาะผูที่จะตองรับผิดหรืออาจจะ

ตองรับผิด ทั้งนี้  ตองใหบุคคลดังกลาวไดมีโอกาสที่จะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและเปน

ธรรม และใหมโีอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนดวย โดยตองมไิดกระทําการใดอัน

เปนการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรอืกระทําโดยมชิอบดวยประการอื่น 

 ๘) ขอมูลรายละเอยีดอื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 



 

๑๙ 

 

๓.๔ แบบบันทกึการสอบสวน (สล.๑) 

 

กระทรวงการคลังไดกําหนดแบบบันทึกการสอบสวน โดยเรียกวาแบบบันทึก

การสอบสวน (สล.๑) กําหนดใหมีการแจงสิทธิ์ใหผูถูกสอบสวนทราบกอนดําเนินการสอบสวน 

รวมทั้งใหมีการกําหนดสาระสําคัญที่จําเปน เนื่องเอกสารดังกลาวอางไดใชเปนพยานหลังฐาน

ในการดําเนนิคดใีนศาล  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๐ 

 

ตัวอยางแบบบันทกึการสอบสวน (สล.๑) 

 

แบบ (สล.๑) 

บันทกึการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมดิ 

ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยแมโจ ที่ ………………../…………………. 

ลงวันที…่…………เดอืน………………พ.ศ………………….. 

 

เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    สถานที่……………………………………………. 

วันที่…….เดอืน…………………..พ.ศ……… 

 

  ขาพเจา……………………………………………………อายุ…………………..ป.เช้ือชาติ…………….. 

สัญชาติ……………………..ศาสนา………………………………………อาชีพ…………………………….. 

อยูบานเลขที่…………………………..ตรอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………………. 

แขวง…………………………………………เขต…………………………………จังหวัด……………………..โทร………………… 

สถานที่ทํางาน…………………………………………………ตัง้อยูเลขที่……………………แขวง…………………………… 

เขต…………………………………………จังหวัด……………………………………………….โทร…………………………………. 

บัตรประจําตัว………………………………………………………..เลขประจําตัวประชาชน……………………………… 

ออกใหโดย…………………………………………….เมื่อวันที่……………เดอืน………………………พ.ศ…………………… 

 

  ขาพเจาขอใหถอยคําดวยความสมัครใจและสัตยจรงิ 

 

 ๑……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

๒๑ 

 ๓……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๔……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขาพเจาขอรับรองวา 

ก. คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมดิไดแจงใหทราบวา 

ขาพเจามสีทิธิ์ช้ีแจงขอเท็จจรงิและโตแยงแสดงพยานหลักฐานอยางเพยีงพอและเปนธรรม 

รวมทัง้การใหถอยคําตามบันทกึการสอบสวนฉบับนี้อาจใชเปนพยานหลักฐานในช้ันศาลได 

ข. คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมิดมไิดทําหรอืจัดใหทํา

การใดๆ ซึ่งเปนการลอลวงหรอืขูเข็ญ หรอืใหสัญญาเพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําใดๆ 

ค. ขาพเจาไดอานบันทกึการสอบสวนฉบับนี้โดยตลอดแลว ขอรับรองวา

ถูกตองตรงตามที่ใหถอยคําไว จงึลงลายมอืช่ือไวเปนหลักฐาน  

 

ลงช่ือ……………………………………………………………………….ผูใหถอยคํา 

       (……………………………………………………………….…) 

 

ลงช่ือ……………………………………………………………………….ประธานกรรมการ 

       (……………………………………………………………….…) 

ลงช่ือ……………………………………………………………………….กรรมการ 

       (……………………………………………………………….…) 

ลงช่ือ……………………………………………………………………….กรรมการ 

       (……………………………………………………………….…) 

ลงช่ือ……………………………………………………………………….กรรมการ 

       (……………………………………………………………….…) 

ลงช่ือ……………………………………………………………………….กรรมการ 

       (……………………………………………………………….…) 

 

ลงช่ือ……………………………………………………………………….ผูพิมพ/ผูบันทกึ 

       (……………………………………………………………….…) 



 

๒๒ 

 

๓.๕ แบบรายงานการสอบสวน (สล.๒) 

 

กระทรวงการคลังไดกําหนดแบบรายงานผลการสอบสวน โดยเรียกวาแบบ

รายงานผลการสอบสวน (สล.๒) มีเนื้อหาสาระในการกําหนดสาระสําคัญที่จําเปนเพื่อให

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ไดใชเปนแนวทางการรายงานผลการ

พิจารณาและเสนอความเห็นตอหนวยงานของรัฐ และใหหนวยงานของรัฐผูแตงตั้งใช

ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ในแบบรายงานการ

สอบสวน (สล.๒) สามารถแบงและอธบิายไดเปน ๑๒ สวน ดังนี้  

 

สวนท่ี ๑. ระบุชื่อประเภทของสํานวน 

ในสวนแรกนี้เปนการระประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้น วาเปนความ

เสียหายประเภทใด ซึ่งไดแยกประเภทของสํานวนไวแลว เชน การไมปฏิบัติตามระเบียบหรือ

กฎหมาย หรือ มีการโจรกรรมทรัพยสินของทางราชการ หรอื อาคารถูกเพลิงไหม เปนตน ทั้งนี้

ตองระบุช่ือประเภทของสํานวนการสอบใหชัดเจน  

สวนท่ี ๒. การตั้งชื่อเรื่อง 

  การตั้งช่ือเรื่องตองตั้งช่ือใหชัดเจนตรงกับขอเท็จจริง พรอมทั้งตองระบุช่ือ

หนวยงานที่ไดรับความเสยีหายไวในช่ือดวย เชน เจาหนาที่พัสดุของมหาวิทยาลัยแมโจไมปฏิบัติ

ตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 

สวนท่ี ๓. ชื่อของสวนราชการ หนวยงาน  

ใหระบุช่ือของหนวยงาน หรือสวนราชการใหชัดเจน ถามีการเปลี่ยนแปลงช่ือ

ของหนวยงานหรือสวนราชการใดในระหวางที่มีการสอบสวน ใหวงเล็บชื่อเดิมกํากับไวดวย       

เชน มหาวทิยาลัยแมโจ (สถาบันการเกษตรแมโจ)  

สวนท่ี ๔. วัน เวลาท่ีเกดิเหต ุ

ในการระบุวันเวลาที่เกิดเหตุตองระบุใหชัดเจน และหากเปนชวงเวลาที่คาบ

เกี่ยวไมแนนอนใหระบุชวงเวลาที่ใกลเคียงที่สุด หรือตามที่หนวยงานของรัฐวินิจฉัย เชน กรณีที่

มกีารทุจรติ ตองระบุชวงเวลาในการกระทําความผิดวาตั้งแตเมื่อใดถงึเมื่อใดใหชัดเจน 

 

 



 

๒๓ 

 

สวนท่ี ๕. สถานท่ีเกดิเหตุ หรอืชือ่หนวยงานยอยท่ีไดรับความเสยีหาย  

ใหระบุสถานที่เกิดเหตุ หรือช่ือหนวยงานยอยที่ไดรับความเสียหายใหชัดเจน 

พรอมทัง้ระบุสถานที่ตัง้หนวยงาน เลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด  

สวนท่ี ๖. สาระสําคัญในขอเท็จจรงิบางประการ 

ตองมกีารระบุสาระสําคัญในขอเท็จจรงิ ดังนี้ 

๖.๑ ผูกระทําความเสยีหายและผูที่เกี่ยวของ 

ในสวนนี้ตองระบุช่ือบุคคลที่กอเหตุ ที่ทําใหเกิดความเสียหายทุกคน 

รวมทัง้ผูที่เกี่ยวของรวมถงึผูบังคับบญัชาดวย  

๖.๒ ความเสยีหาย 

ตองระบุความเสียหายที่เกิดขึ้นวาไดรับความเสียหายจํานวนเทาใด 

รวมทัง้ระบุผูที่บาดเจ็บ หรอืผูที่เสยีชีวติไวดวย  

๖.๓ วันทีมกีารรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 

ใหระบุวันที่ ไดไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวนไวในสวนนี้ดวย 

เนื่องจากจะไดทราบถงึวันที่ไดไปรองทุกขตองพนักงานสอบสวน ซึ่งจะมีผลตออายุความในการ

ฟองคด ี 

๖.๔ ความเห็นของพนักงานสอบสวน 

ในสวนนี้เปนการระบุความเห็นของพนักงานสอบสวน ไดรับแจงไวเปน

หลักฐาน หรอืรับแจงความเพื่อดําเนนิคดตีอไป หรอืตองสง ปปช.  

๖.๕ คําสั่งของพนักงานอัยการ 

   ใหระบุความเห็นของพนักงานอัยการวาเห็นสมควรสั่งฟอง หรือใหงด

การสอบสวน  

๖.๖ คําพพิากษา 

ใหระบุคําพิพากษาของศาลวาใหหนวยงาน หรือผูใดตองรับผิดชดใช

คาเสยีหายจํานวนเทาใด 

สวนท่ี ๗. ขอเท็จจรงิ 

ในสวนนี้เปนการสรุปขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญของสํานวนควรจะสรุปให

เขาใจงายเรยีบลําดับเหตุการณใหตอเนื่องชัดเจน อานแลวสามารถเขาใจไดโดยงาย  

 



 

๒๔ 

สวนท่ี ๘. การสรุปขอเท็จจรงิหลังจากที่มกีารสอบสวน 

 ในสวนนี้จะเปนการสรุปขอเท็จจริงโดยตองลําดับขั้นตอนตั้งแตมีความเปนมา

อยางไร ใครเปนผูตรวจสอบ หรือมีการรองเรียนอยางไร จากนั้น เมื่อคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตรวจสอบแลว ขอเท็จจริงเปนไปตามที่กลาวหรือไม เหมือน

หรอืตางจากที่กลาวหาอยางไร เกิดความเสียหายหรือไม จํานวนเทาใด หากผลการตรวจสอบ

พบวามผูีกระทําความผิดจรงิ ใหอธบิายขัน้ตอนในการดําเนินการ ระบุระเบียบของทางราชการ

ในเรื่องนั้นๆ และตองรายงานวาผูที่เกี่ยวของตองดําเนินการเชนใดจึงไมใหเกิดความเสียขึ้น  

ควรอางองิ กฎหมาย ระเบยีบประกอบ แตไมตองละเอยีดนัก 

สวนท่ี ๙. การสรุปถอยคําของผูที่เกี่ยวของท้ังหมด 

ในสวนนี้เปนการสรุปถอยคําของผูที่เกี่ยวของทัง้หมด โดยผูที่เกี่ยวของควรจะมี

การใหถอยคําของผูที่ตองรับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งอาจจะเปนผูที่กอเหตุ ผูบังคับบัญชา ผูที่

เกี่ยวของในเหตุการณ รวมทัง้ พยานที่รูเห็นในเหตุการณ แตที่สําคัญคือ ถอยคําของผูที่ตองรับ

ผิด ยกเวนกรณี ที่เชิญมาใหถอยคําแลวไมมาใหถอยคํา หรือมาไดมีเหตุขัดของประการใดแลว

ตองระบุใหชัดเจน ถาผูที่ตองรับผิดเปนผูออกจากราชการไปแลว หรือโดยการเกษียณอายุ

ราชการ ตองมีเอกสารไปรษณียตอบรับเปนหลักเปนหลักฐาน เนื่องจากจะเปนเอกสารสําคัญ

ในศาลปกครอง ซึ่งถอืเปนสาระสําคัญ ซึ่งจะเปนการช้ีใหศาลเห็นวาเปนใหความเปนธรรมตอผู

ที่ตองรับผิดอยางเพียงพอแลว โดยผูที่ตองรับผิดไมมีเหตุอันจะอางได อันจะเปนเหตุใหตอง

ยกเลกิเพกิถอนคําสั่งทางปกครองที่เรยีกใหบุคคลนัน้ตองรับผิดไปแลว  

สวนท่ี ๑๐. พยานหลักฐานสําคัญ 

ในสวนนี้ตองระบุพยานหลักฐานที่สําคัญ ทั้ง พยานเอกสาร หรือ พยานวัตถุ  

ที่เปนพยานที่สําคัญตอการวินิจฉัย โดยพยานหลักฐาน หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่แสดงขอเท็จจริงให

ปรากฏแกคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ไมวาจะเปน พยานบุคคล 

พยานเอกสาร พยานวัตถุ  

สวนท่ี ๑๑. ขอมูลเพิ่มเตมิเพื่อประกอบการพจิารณา 

ระบุขอมูลเพิ่มเติมซึ่งเปนประโยชนตอการพิจารณาของหนวยงานของรัฐ              

ผูแตงตัง้ 

 

 

 



 

๒๕ 

สวนท่ี ๑๒. ความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิ ความรับผิดทาง

ละเมดิ 

ระบุรายละเอียดโดยชัดเจนวา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิดมีเหตุผลประกอบการพิจารณาอยางไร จึงไดช้ีวาเกิดความเสียหายและมีเจาหนาที่ตอง

รับผิดหรือไมตองรับผิด ระบุความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิด วาทางราชการเสียหายหรือไม จํานวนเทาใด มีผูตองรับผิดหรือไม จํานวนเทาใด ฐาน

ความผิดใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ 

 

ตัวอยางแบบรายงานการสอบสวน (สล.๒) 

 

         แบบ (สล.๒)  

 

    รายงานผลการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบหาขอจรงิความรับผิดทางละเมดิ 

ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยแมโจที่………………………/…………………….. 

ลงวันที…่………………เดอืน………………..พ.ศ. …. 

 

สถานที่………………………………………..……… 

ลงวันที…่………..เดอืน…………….พ.ศ……… 

 

๑
ประเภทสํานวน………………………………………………… 

๒
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓
สวนราชการ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔
วันเวลาเกดิเหตุ   วันที่………….เดอืน…………………………..พ.ศ……………….. เวลา……………….น. 

๕
สถานที่เกดิเหตุ………………………………………………………………………………………………………………………… 

สาระสําคัญในขอเท็จจรงิบางประการ 

๑) ผูกระทําความเสยีหายและผูเกี่ยวของ     

๑.๑ นาย.................................... (ผูกอเหตุ) 

๑.๒ นาย.................................... (ผูบังคับบัญชา/เกี่ยวของ) 

๒)  ความเสยีหาย......................... บาท   (ตาย.............คน  บาดเจ็บ...........คน) 

๓)  รองทุกขตอพนักงานสอบสวน วันที่ ..........เดอืน....................  พ.ศ.............. 

๔)  ความเห็นพนักงานสอบสวน รับแจงไวเปนหลักฐาน/เพื่อดําเนนิการตอไป/สง ปปช. 

 



 

๒๗ 

๕)  คําสั่งพนักงานอัยการสั่งฟอง/งดการสอบสวน... 

๖)  คําพพิากษาใหกรม………………../นาย.......รับผิดชดใชเงนิจํานวน.......บาท/ยกฟอง 

 

  
๗

ขอเท็จจรงิไดความวา  เมื่อวันที่......เดอืน..................................พ.ศ…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

๘
ตามผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิปรากฏขอเท็จจริงสรุปได

ดังนี้   ๑. ขอเท็จจรงิ   

๑.๑ ความเปนมา /ผูตรวจสอบ/รองเรยีน………………………………………................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๑.๒ จากการตรวจสอบพบขอเท็จจรงิ (ขัน้ตอนที่กระทําผิด) วา………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

๒๘ 

๑.๓ ขั้นตอนการดําเนินการที่ถูกตอง………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

๙
๒. ผูเกี่ยวของใหถอยคําสรุปไดดังน้ี 

๒.๑ นาย..........................................ตําแหนง.................................(ผูกอเหตุ)
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 ๒.๒ นาย..........................................ตําแหนง........................(ผูบังคับบัญชา/

เกี่ยวของ)ใหถอยคําวา……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ๒.๓  นาย......................................ตําแหนง............................... (พยานผูรู

เห็นเหตุการณ) ใหถอยคําวา……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ๒.๔  นาย.......................................ตําแหนง...................................(พยาน

แวดลอมอื่นที่เห็นวาสําคัญและมีผลตอการพจิารณา)  ใหถอยคําวา………………………………………… 

 



 

๒๙ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
๑๐

๓. พยานหลักฐานสําคัญ  (ถาม)ี 

๓.๑  เอกสาร  ไดแก...................................................................................... 

๓.๒  หลักฐานอื่น ๆ ไดแก………………………………………………………………………………… 

 

๑๑
๔. ขอมูลเพิ่มเตมิเพื่อประกอบการพิจารณา 

     ๔.๑ กฎหมาย/ระเบยีบ/คําสั่งที่เกี่ยวของ 

             ๔.๑.๑ พระราชบัญญัต.ิ....................................มาตรา..........บัญญัติ

วา “...............................................................................………………………………………………….” 

๔.๑.๒  ระเบยีบ.................................................... ขอ ... กําหนดวา  

“.............................................................................................................…………………………” 

๔.๑.๓  มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ..............................แจงตามหนังสือ

.....................ที่............/...........ลงวันที่..........เดือน........................พ.ศ..........กําหนด

สาระสําคัญโดยสรุปวา………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔.๑.๔ คําสั่งกระทรวง……….ที่......../........ลงวันที่.....เดอืน.................

พ.ศ. …. กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ๔.๒ คําพิพากษาศาล....................................คดีหมายเลขแดงที่

......................./........................ลงวันที่.....เดือน.............................พ.ศ. ....วนิจิฉัยโดยสรุปวา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ๔.๓ กรม..................................... มีหนังสือที่................./................... 

ล ง วั น ที่ . . . . . เ ดื อ น . . . . . . . . . . . . . . . . . พ . ศ . ....ช้ี แ จ ง ข อ เ ท็ จ จ ริ ง เ พิ่ ม เ ติ ม ว า 

............................................................................................................................................... 



 

๓๐ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ๔.๔ ผลการสอบสวนขอเท็จจรงิเบื้องตน สรุปไดวา……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        ๔.๕ ผลการสอบสวนทางวนัิย สรุปไดวา .............................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                  ๔.๖ ความเห็นพนักงานสอบสวน/วิทยาการ/ผูเช่ียวชาญ.................. 

สรุปไดวา................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๗ นาย................................. (ผูตองรับผิด) มีหนังสืออุทธรณลง

วันที่.. เดอืน...........พ.ศ.......สรุปไดวา………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   
๑๒

๕.  ความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

(เหตุผลประกอบการพจิารณา).................................................................................. 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

(ความเห็น - มผูีตองรับผิดหรอืไม จํานวนเทาใด).................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ............................................................ ประธานกรรมการ 

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

ลงช่ือ.............................................................กรรมการ 



 

๓๑ 

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

ลงช่ือ.............................................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ.............................................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ.............................................................กรรมการ 

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

 

 

 

 

 

 

ความเห็นผูสั่งแตงตั้ง 

 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ................................................................. ผูแตงตัง้ 

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

วันที่.........เดอืน.......................พ.ศ. ..... 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี ๔ 

อํานาจการพจิารณาของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 

สอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมดิ 

 

ในการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เมื่อคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดดําเนินการสอบสวนในกรณีดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว 

จะตองรายงานการสอบสวนใหผูสั่งแตงตั้งพิจารณา ดังนี้ หลังจากที่ผูสั่งแตงตั้งไดรับรายงาน

การสอบสวนแลว ผูสั่งแตงตั้งจะตองพิจารณาสํานวนการสอบสวน โดยจะตองพิจารณาใน

ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดที่สนับสนุนขอกลาว ตามที่

คณะกรรมการสวบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดรายงานอยางละเอียดรอบคอบ เมื่อ           

ผูสั่งแตงตัง้พจิารณาแลวเห็นวามปีระเด็นที่คณะกรรมการสอบไมครบถวน หรอืยังมีประเด็นที่มี

ปญหาหรอืการสอบยังไมกระจางแจงในบางประเด็น ผูสั่งแตงตัง้มีสามารถสั่งใหคณะกรรมการ

สอบสอบเพิ่มเตมิ หรอืใหคณะกรรมการทบทวนได และสามารถกําหนดเวลาใหคณะกรรมการ

ดําเนนิใหแลวเสร็จได   

  หากในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งเห็นวาคณะกรรมการไดเสนอรายงานการสอบ

ครบถวน ทั้งขอเท็จจริง และขอกฎหมายแลว ผูสั่งแตงตั้งมีอํานาจที่จะพิจารณาสั่งการตามที่

คณะกรรมการเสนอความเห็นได โดยพิจารณาสั่งการตามหลักเกณฑตาม มาตรา ๕ และ

มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผูสั่งแตงตั้งสามารถ

พิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยไมตองผูมัดกับความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งผูสั่งแตตั้งสามารถ

วนิจิฉัยเปนอยางอื่นได 

ในเรื่องการการกําหนดจํานวนความรับผิด เมื่อหนวยงานของรัฐพิจารณาแลว

เห็นวา ความเสยีหายเกดิจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่และเจาหนาที่

กระทําไปโดยจงใจหรอืประมาทเลินเลออยางรายแรง และเจาหนาที่จะตองรับผิดและถูกไลเบี้ย

หรือเรียกชดใชคาสินไหมทดแทน การกําหนดจํานวนเงินหรือความรับผิดเปนไปตามมาตรา ๘ 

วรรคสอง และวรรคสาม ซึ่งกําหนดไววา สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง 

จะมไีดเพยีงใด ใหคํานงึถงึระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณี 
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เปนเกณฑโดยมติองใหใชเต็มจํานวนของความเสยีหายก็ได ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือ

ความบกพรองของหนวยงานของรัฐ หรือระบบการดําเนินงานสวนรวมหรือหากเห็นวาความ

เสียหายดังกลาวหนวยงานของรัฐมีสวนบกพรองอยูดวย ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาว   

ออกดวย ในการกําหนดความเสียหายที่เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดจะตองรับผิดนั้น หนวยงาน

ของรัฐที่เสยีหายจะตองกําหนดโดยคํานงึถงึความบกพรองของหนวยงานของรัฐมาหักออกจาก

ความรับผิดดวย เพื่อความเปนธรรมของในการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมดิ  
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	ข. พฤติการณ์ที่คนร้ายเข้าไปในอาคาร และทำการลักทรัพย์อย่างไร  (ถ้าไม่มีหลักฐานแน่นอน ก็ควรสันนิษฐาน)
	ค. สถานที่เก็บทรัพย์ เป็นอะไร เช่น ตู้เหล็ก ตู้ไม้ ฯลฯ และมีลักษณะอย่างไร  มีลิ้นชักหรือมีของอื่นเก็บรวมอยู่ด้วยหรือไม่  ถ้ามี มีอะไรบ้าง ความมั่นคงแข็งแรงของที่เก็บทรัพย์นั้น  เช่น เป็นตู้เหล็ก มีกุญแจ ฯลฯ  และตั้งอยู่ในบริเวณส่วนใดของอาคาร
	ง. มีของอื่นที่ไม่หายเก็บรวมอยู่ในที่เก็บทรัพย์นั้นหรือไม่
	จ. กุญแจอาคาร กุญแจสถานที่เก็บทรัพย์ เก็บรักษาไว้ที่ใด ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบหรือเก็บรักษาและสูญหายหรือเสียหายไปในขณะเกิดเหตุหรือไม่
	๓) ระเบียบ คำสั่ง และมาตรการในการป้องกันรักษาทรัพย์
	ก. ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวกับการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์กำหนดไว้อย่างไร
	ข. มีการจัดเวรยามหรือไม่ ถ้ามี จัดเวรยามไว้อย่างไร
	ค. ใครมีหน้าที่อยู่เวรยามและตรวจเวรในระหว่างทรัพย์สินหาย หรือสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีหน้าที่เวรยามในระหว่างทรัพย์สินหาย ให้ระบุชื่อตำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของเวรยามเหล่านั้น
	๑๗
	ง. เจ้าหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรได้ปฏิบัติอย่างไร หรือละเลยต่อหน้าที่อย่างไร
	จ. นอกจากเวรยามแล้ว ยังมีมาตรการอื่นที่ใช้สำหรับป้องกันอันตรายของทรัพย์สิน ด้วยหรือไม่
	ฉ. บันทึกการตรวจเวรยามในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

	๔) บันทึกการให้ปากคำของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจจะต้องรับผิด ทั้งนี้  ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระทำการใดอันเป็นการล...
	๕) กรณีช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคนซึ่งมี                     การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องและหรือมีการโยกย้าย ให้ระบุรายละเอียดช่วงเวลาที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบและจำนวนความเสียหายซึ่งเกิดในช่วงระ...
	หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป

	๑) ข้อเท็จจริงทั่วไป
	ก. วัน เวลาที่เกิดเพลิงไหม้
	ข. ตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ และลักษณะของอาคาร เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ
	ค. มูลค่าและรายการทรัพย์สินที่ถูกเพลิงไหม้แยกจากตัวอาคารที่ต้องซ่อมแซม
	๒) การตรวจสอบสาเหตุ
	ก. วัตถุพยานและร่องรอยที่เหลือจากเพลิงไหม้เพื่อนำมาสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใด (ถ้าเป็นเพลิงไหม้จากที่อื่นที่เห็นชัดแจ้งแล้วลุกลามมาอาจจะไม่ต้องสอบปัญหานี้ก็ได้)
	ข. ประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ก่อนจะมีลักษณะรุนแรง (ถ้ามี) ที่จะชี้แจงว่าต้นเพลิงอยู่ตำแหน่งใด
	๓) มาตรการในการป้องกันเพลิง
	ก. มีการจัดเจ้าหน้าที่เวรรักษาการและดูแลสถานที่หรือไม่ อย่างไร
	ข. ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่รักษาการดังกล่าวใครเป็นผู้วางระเบียบหรือออกคำสั่ง
	ค. ได้มีการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการอย่างไร หรือไม่ ในระหว่างเวลาเกิดเพลิงไหม้
	๔) บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำหรืออยู่อาศัยในอาคารหลังนั้น สอบพฤติการณ์รายละเอียดในการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่  หรืออยู่ในอาคารหลังนั้นครั้งสุดท้าย ก่อนเพลิงไหม้
	๕) การร้องทุกข์ และการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และความเห็นของเจ้าหน้าที่              กองพิสูจน์หลักฐาน  หรือวิทยาการ  ตลอดจนความเห็นของพนักงานอัยการ
	๖) ข้อสันนิษฐานหรือข้อพิสูจน์สาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ อาจเป็นกรณีต่อไปนี้
	ก. ไฟฟ้าช๊อต มีผู้ใดกระทำโดยประมาทหรือไม่อย่างไร
	ข. เป็นการลอบวางเพลิงหรือไม่ รู้ตัวและจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วหรือไม่
	ค. สาเหตุเกิดจากความประมาทของบุคคลหรือไม่ เช่น ทิ้งก้นบุหรี่ในที่ติดไฟง่าย                    ติดหลอดไฟฟ้าไว้ในที่อับและมีวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย
	ง. เหตุนอกเหนือการควบคุม เช่น พายุพัดแรง เสาไฟฟ้าโค่นลงมาทำให้สายไฟเกิดลัดวงจรและสายไฟอยู่ใกล้อาคาร ฯลฯ

	๗) บันทึกการให้ปากคำของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจจะต้องรับผิด ทั้งนี้  ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และให้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนด้วย โดยต้องมิได้กระทำการใดอันเป็นการล...

