การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ให้ชอบด้วยกฎหมาย
***********
นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ
นิติกรชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ความเป็นมา
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับเมื่อ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ก่อนหน้านี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในลักษณะ ๕ ละเมิด มาใช้บังคับ เนื่องจากยังไม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้ โดยมีสาระสาคัญเป็นการนาหลักเรื่อง ลูกจ้างและนายจ้างของนิติบุคคลมา
ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีนิติสัมพันธ์กันตามกฎหมายมหาชน และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทา
การละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย และมีสิทธิไล่เบี้ยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก่ อให้เกิดความ
เสียหายได้เต็มจานวนนั้น กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวในผลแห่งละเมิดนั้น
แม้ว่าจะเป็นการกระทาในการปฏิบัติหน้าที่ก็ตามและในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหลายคนร่วมกันทา
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม จึงจะเห็นได้ว่า การนา
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ม าใช้ บั ง คั บ กั บ กรณี ก ารกระท าละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
มีข้อเสียสาคัญ ๓ ประการ ดังนี้๑
(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐเกรงกลัวไม่กล้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เนื่องจากจะต้อง
รับผิดเป็นการส่วนตัว การวินิจฉัยสั่งการ จึงจะต้องกระทาด้วยความรอบคอบ โดยการตั้งคณะทางาน
หรือคณะกรรมการรูปแบบใดๆ ขึ้นมากลั่นกรองเรื่อง รวมทั้งจะต้องมีหนังสือหารือไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทาให้การปฏิบัติราชการเกิดความล่าช้า เป็นผลเสียกับการดาเนินงานภาครัฐ และส่งผล
กระทบถึงประชาชนโดยตรง เนื่องจากบริการสาธารณะอาจขาดความต่อเนื่อง
(๒) เกิดความไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ทาละเมิด ซึ่งแม้มิได้ทาลงไปด้วย
ความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อเพียงเล็กน้อยก็ ต้องรับผิดชอบในเหตุละเมิดนั้นเป็นการส่วนตัวและ
เต็มจานวน
(๓) การใช้ ห ลั ก ลู ก หนี้ ร่ ว มของกฎหมายเอกชน มาใช้ บั ง คั บ กั บ กรณี ล ะเมิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอกหรือละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑

ประนัย วณิชชานนท์, หลักกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพ :
บจก.โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๖๒), หน้า ๖ - ๑๓

๒

หลายคน โดยไม่คานึงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละคนมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงไรก็ ดี
ย่อมไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละคน
ด้ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วจึ ง ได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ และจากัดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องถูกฟ้องคดี โดยกาหนดให้ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ
โดยตรง ห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่ที่ทาละเมิด เว้นแต่ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาละเมิดมิใช่การกระทาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
(๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรับผิดเพื่อการละเมิดของตนที่กระทากับบุคคลภายนอก
หรือหน่วยงานของรัฐเฉพาะกรณีจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และรับผิดเฉพาะใน
ส่วนของตนที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ มีผลใช้
บังคับจนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ ยังมีความสับสนและ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะในกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรั บผิ ดทางละเมิด ของเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งจะต้องพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องมากมาย เช่น พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์ก ารปฏิ บั ติเ กี่ย วกั บความรับ ผิ ด ทางละเมิ ดของเจ้า หน้ า ที่
พ.ศ.๒๕๓๙ หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง ความเห็ นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น
หากการแต่งตั้ งคณะกรรมการดังกล่ าวไม่ส อดคล้ อ งกับกฎหมายและระเบียบที่เ กี่ยวข้อ งมีผ ลให้
ต้องยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่ง อาจส่งผลให้สานวนการสอบสวนข้อเท็จจริง และคาสั่งให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเสียไป ทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการวางแนวทาง
ในการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บทความนี้จึงได้เรียบเรียงแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จากกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้ าหน้าที่ในการดาเนิน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ไม่ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไว้ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
แต่ถูกกาหนดไว้ในระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลั กเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ โดยแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
(ก) การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด กรณี
เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

๓

เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามหมวด ๑
ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ.๒๕๓๙
๑. เหตุที่จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรณีทรัพย์สินของ
ราชการสูญหายหรือได้รับความเสียหาย เช่น รถยนต์ของราชการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆของทางราชการ เป็ น ต้น หรือ ความเสี ยหายจากการใช้จ่ ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานพบเห็นเอง หรือได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราบการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เป็ น ต้น เจ้า หน้ า ที่ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งรายงานต่อ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชา
ตามลาดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจ ว่า
มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ และเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ ก็ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อพิจารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับผู้ต้องรับผิด และจานวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้
เห็นได้ว่า องค์ประกอบสาคัญในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มี ๒ ประการ คือ
๑.๑ เกิดความเสียหายแก่ หน่วยงานของรั ฐ ซึ่ง ความเสี ย หายตามบท
นิยามในข้อ ๔ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หมายความว่า “ความเสียหายที่เกิดจากการทาละเมิด อย่างใด ๆ
แต่ไม่รวมถึง การออกคาสั่งหรือกฎ”เห็นได้ว่า จะต้องมีการทาละเมิด ซึ่งก็คือการกระทาโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ ราชการ แต่ไม่รวมถึง ความ
เสียหายที่เกิดจากการออกคาสั่งหรือกฎ เช่น การที่คณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทาน
อภั ย โทษตามพระราชกฤษฎี ก าพระราชทานอภั ย โทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มี ม ติ ไ ม่ ใ ห้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ไ ด้ รั บ
พระราชทานอภัย โทษ ทาให้ ผู้ ฟ้องคดีได้รับความเสี ยหายที่ต้องถูกจาคุกเป็นระยะเวลายาวนาน
กว่ากาหนดตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ความเสียหายกรณีนี้ ถือว่า เป็นความเสียหายที่
เกิดจากการออกคาสั่ง จึงไม่เป็ นความเสียหายตามบทนิยามข้ อ ๔ ดังกล่าว กรณีจึงไม่ส ามารถนา
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับได้โดยตรง ๒
๒

บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๙๐/๒๕๕๙ เรื่อง อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องกับผู้ทาละเมิดและ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีการกระทาละเมิดของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ซึ่งจะได้รับ
พระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๔๗ ของเรือนจาอาเภอกันทรลักษณ์

๔

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐใด หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐนั้นมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด สาหรับ
การพิจารณาว่า หน่วยงานใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายนั้น ในทางปฏิบัติให้ถือว่า
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพย์สินเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย เช่นกรณีการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวของสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย จั ง หวั ด เลย และโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง ของส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดน่าน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้ใช้จ่ายเงิน
จากเงินทดรองราชการซึ่งเป็นวงเงินที่ตั้งอยู่ที่ที่ทาการปกครองจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้อนุมัติการจ่ายเงิน ด้วยเหตุนี้ที่ทาการปกครองจังหวัดซึ่งเป็นส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรวงเงินทดรอง
ราชการจึงเป็นส่วนราชการที่ได้รับความเสียหาย แต่โดยที่ที่ทาการปกครองจังหวัดเป็นราชการส่วน
ภูมิภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้น
กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย และอธิบดี
กรมการปกครองในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายย่อมมี
อานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีดังกล่าวได้ ๓
สาหรับหน่วยงานของรัฐ ในบทนิยาม ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ให้หมายความถึง “กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี
พระราชกฤษฎีกากาหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย” ดังเช่น กรณีศาลจังหวัด
สมุทรปราการมีคาสั่งปรับผู้ประกันในคดีอาญา จานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่พนักงานอัยการจังหวัด
สมุทรปราการมิได้ยื่นคาร้องขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี จนกระทั่งระยะเวลาการบังคับคดี
ได้สิ้นสุดลง สานักงานศาลยุติธรรมจึงไม่สามารถบังคับคดีเอกกับทรัพย์หลักประกันมาชาระค่าปรับ
จานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ได้ เมื่อสานักงานศาลยุติธรรมเป็น หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการกาหนดหน่วยงาน
ของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ศ.๒๕๔๐ สานักงาน
ศาลยุติธรรมจึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ สานักงานศาลยุติธรรมจึงเป็น
หน่วยงานที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบั ติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ

๓

บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๖๐/๒๕๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีทุจริตใช้จ่ายเงินทดรองราชการ

๕

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๔ หรือกรณีสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งมิได้เป็นส่วนราชการ มิได้เป็นรัฐวิสาหกิจ และมิได้เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ ดังกล่าว๕
๑.๒ มีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้น
กรณีนี้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยของรัฐที่จะพิจารณาว่า ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ โดยถ้ามี
เหตุที่ปรากฏชัดแจ้งก็อาจสั่งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้ าที่ แต่กรณีที่ไม่ชัดแจ้งอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อเสนอ
ความเห็นประกอบการใช้ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ก็จะทาให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปอย่าง
รอบคอบ อานวยความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ ดังเช่นกรณี รถยนต์ราชการส่วนกลาง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งซื้อประจาสานักงานผั งเมืองจังหวัดสงขลา สูญหายเนื่องจากการ
โจรกรรมของคนร้ าย โดยในวั น เกิ ดเหตุ เจ้ าหน้ าที่ ของกรมโยธาธิ การและผั ง เมือ งได้น ารถยนต์
คัน ดังกล่ าว ซึ่งเป็น รถใหม่ไปจอดไว้บนถนนสาธารณะหน้า บ้านพัก เนื่องจากบริเวณบ้านพักไม่มี
บริเวณที่จอดรถ และรถได้สูญหายไปหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จอดรถยนต์ทิ้งไว้บนถนนสาธารณะ ซึ่งเป็นที่สัญจรไปมา และได้จอดทิ้ง
ไว้ข้ามคืน ประกอบกับรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถใหม่ การจอดทิ้งไว้เช่นนั้น ย่อมเป็นการเสี่ยงต่อการที่
รถยนต์จะสูญหายได้โดยง่ าย แม้จะได้มีการขออนุญาตไว้ในกรณีออกปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
หรื อในวัน หยุดราชการสามารถจอดที่บ้านพักได้ก็ตาม แต่ไม่ปรากฏว่า ได้ดูแลทรัพย์สิ นของทาง
ราชการด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอ การที่รถยนต์สูญหายไปนี้ ย่อมเกิดจากความเสียหายแก่
กรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว และมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการ
และผั งเมือง จึ งต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิ ดทางละเมิดตามข้อ ๘ ของ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ๖
ค าว่ า “เหตุ อั น ควรเชื่ อ ” ที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ๘ วรรคหนึ่ ง ของระเบี ย บ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์ก ารปฏิ บั ติเ กี่ย วกั บความรับ ผิ ด ทางละเมิ ดของเจ้า หน้ า ที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น ไม่มีความหมายแตกต่างจากความหมายโดยทั่วไป ฉะนั้น เหตุอันควรเชื่อจึงต้อง
พิจารณาจากมาตรฐานวิญญูชนผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นเกณฑ์ โดยคานึงถึงข้อเท็จจริงเป็น
กรณี ๆ ไป ดังเช่นกรณี เจ้าหน้าที่สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เบิกรถยนต์
๔

บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๕๙ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด กรณีสานักงานศาลยุตธิ รรมไม่สามารถบังคับคดีกับทรัพย์หลักประกันในคดีอาญาได้
๕
บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ งเสร็จที่ ๒๓๗/๒๕๔๒ เรือ่ งสถานภาพของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๖
บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๙๙/๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๖

ราชการพร้อมด้วยพนักงานขับรถยนต์ราชการเพื่อไปปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานปรับปรุงระวางแผนที่
ณ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ขณะเดินทาง
กลั บ จากราชการเพื่ อ เข้ า ที่ พั ก เมื่ อ เดิ น ทางถึ ง บริ เ วณหน้ า ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด
หนองบั ว ล าภู กระจกด้ า นหน้ า ของรถยนต์ ดั ง กล่ า วได้ แ ตกโดยไม่ ท ราบสาเหตุ และไม่ มี คู่ ก รณี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นถึงเลขาธิการ ส.ป.ก.ว่า เหตุที่เกิดขึ้นนั้น
เชื่อได้ว่าไม่ได้เกิดจากการกระทาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด เลขาธิการ ส.ป.ก. เห็นว่า
กรณีดังกล่าวเป็นกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่และไม่มีเหตุอันควร
เชื่อว่า ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ จึงไม่มี
ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เห็นได้ว่า กรณีนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดก่อนที่จะพิจารณาสั่งการว่า มีเหตุ
อันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต่อไป๗
ถ้าข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ความเสียหายไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิดจากการกระทาของ
เจ้าหน้าที่ ก็ไม่ต้องดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แต่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐจะต้องรายงานผลการพิจารณาให้ปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
หรือกากับดูแลหรือควบคุม การปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้ปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณี พิจารณาว่าสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ต่อไป
หรือไม่ ทั้งนี้ตามความในข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒. ใครคือผู้มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ผู้ที่มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แบ่งได้เป็น ๓ กรณี ดังนี้
๒.๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เกิดความเสียหาย เมื่อเกิดความเสียหาย
ขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ และมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐนั้น
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในกรณีนี้ หมายถึง บุคคล
ผู้มีอานาจสูงสุดในการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และบริหารจัดการทรัพย์สินภายในหน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้น รวมถึงมีอานาจในการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ในบังคับบั ญชา
๗

บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขเสร็จที่ ๙๑/๒๕๔๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

๗

ของตน ดังเช่น กรณีกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับความเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของ
กองทุนฯ มิได้ดาเนินการบังคับคดีกับผู้กู้ยืมเงินภายหลังจากที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด ให้ผู้กู้ยืมเงิน
ชาระเงินคืน ให้แก่กองทุนฯ จนกระทั่งขาดอายุความในการบังคับคดี กองทุนฯ จึงต้องดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดเพื่อหาตัวผู้ต้องรับผิดชอบและจานวน
ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ โดยในกรณีนี้ผู้ที่มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ก็คือ ผู้จัดการ
กองทุน ฯ เนื่ องจากทาหน้ าที่รั บ ผิ ดชอบงานธุรการของกองทุนฯ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม รวมทั้งควบคุมและกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานและลู กจ้าง
ของกองทุนฯ มิใช่คณะกรรมการกองทุนฯ หรือประธานคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กาหนดนโยบาย
และควบคุมดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย๘
๒.๒ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย และหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสียหายสังกัดอยู่ ร่วมกับแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง จึงต้องมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกันระหว่างหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่
ได้รับความเสียหาย และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสียหายสังกัดอยู่ ดังเช่น
กรณีสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี) ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แจ้งว่าได้ตรวจสอบสืบสวนการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวของสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ซึ่งใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖
ที่ตั้งอยู่ที่ที่ทาการปกครองจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ การจ่ายเงิน ดังนั้น เมื่อมีการ
ทุจริตการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ที่ทาการปกครองจังหวัดในฐานะหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินทดรอง
ราชการจึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเสียหาย แต่โดยที่ที่ทาการปกครองจังหวัดเป็นราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เห็นได้ว่า
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับวงเงินทดรองราชการที่ตั้งอยู่ที่ ที่ทาการปกครองจังหวัด กรมการปกครอง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายย่อมมีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ร่วมกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในฐานะหั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ ท าให้ เกิดความเสี ยหายสั งกัดอยู่ เนื่องจากกรณี นี้
กรมการปกครองได้รับความเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเลย สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการจัดซื้อผ้าห่ม

๘

บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๓๗/๒๕๔๙ เรื่อง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้มีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเกิดความเสียหายกับกองทุนให้เงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

๘

กันหนาวโดยมิชอบ ๙ โดยหน่วยงานของรัฐทั้งสองจะต้องตกลงให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่ง
หนึ่ง เป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิด แล้วให้ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่งร่วมลงนามในคาสั่ง แต่ในทางปฏิบัติปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่ได้รับความเสียหาย จะเป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
๒.๓ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย และหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสี ยหายสังกัดอยู่ หลายหน่วยงาน ร่วมกันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกรณีที่
เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และความเสียหายเกิดจากผลการกระทาของ
เจ้าหน้าที่ของหลายหน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสียหายสังกัดอยู่ ร่วมกันแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ดังเช่น กรณีสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลาปาง) ได้มี
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งว่าได้ตรวจสอบสืบสวน กรณีกล่ าวหาว่าจังหวัดน่านได้รับ
งบประมาณพัฒนาจังหวัด สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๔๘ อานาจอนุมัติอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
หลายโครงการมีการทุจริต ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน (ก.ช.ภ.จ.น่าน) และผู้ว่าราชการจังหวัด น่าน ได้มอบอานาจให้
นายอาเภอที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ ดาเนินการสั่งซื้ อสั่งจ้างแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวงเงินที่อนุมัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖
ขอให้จังหวัดน่านดาเนินการหาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทางละเมิด กรณีนี้ได้ข้อเท็จจริงว่า การจัดซื้อ
จัดจ้างดังกล่าวได้ใช้เงินทดรองราชการซึ่งเป็นวงเงินที่ตั้งอยู่ที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน ดังนั้น
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับเงินทดรองราชการดังกล่าว กรมการปกครองในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ต้น สั งกัด จึ งเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ได้รับความเสี ยหาย อธิบดี กรมการปกครองในฐานะหั ว หน้ า
หน่วยงานต้นสังกัดจึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ย่อมมีอานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ประกอบกับกรณีนี้ กรมการปกครอง
ได้รับความเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานได้แก่ กรมชลประทาน และองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้อง ใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการดาเนินโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งของ
จังหวัดโดยทุจริตทาให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่ ความเสียหายเกิดจากผลการ
กระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงาน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย และ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายสั ง กั ด อยู่ จะต้ อ งร่ ว มกั น แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น อธิบดีกรมการปกครองใน
ฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย และอธิบดีกรมชลประทาน และนายกองค์การ

๙

บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๖๐/๒๕๕๖ อ้างแล้วในเชิงอรรถ (๔), หน้า ๗

๙

บริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้อง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ที่ทาให้เกิดความเสียหาย
สังกัดอยู่ จึงมีอานาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด๑๐
สาหรับเรื่องผู้ที่มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดนั้น จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบโดยเฉพาะในกรณีการเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพราะหากผู้ที่มิได้เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่แท้จริงลงนามในคาสั่งแต่งตั้งแล้ว จะมีผลให้คาสั่ง
ดังกล่าวไม่ชอบตามความในข้อ ๘ วรรคหนึ่งของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ต้องยกเลิกเพิกถอนคาสั่งเดิมแล้วออกคาสั่ง
แต่งตั้งใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ เช่น กรณีที่คณะกรรมการ
องค์ ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ การโคนมแห่ ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยประธานกรรมการ อ.ส.ค. เป็นผู้ลงนามในคาสั่ง แต่เนื่องจาก
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. มิได้เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ในกรณีนี้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐคือ
ผู้อานวยการ อ.ส.ค. ดังนั้นการออกคาสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยความในข้อ ๘ วรรคหนึ่งของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ต้อง
ออกคาสั่งเสียให้ให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และในกรณีที่มีผู้ต้องรับผิดให้ดาเนินการต่อไปโดยเร็ว
เพื่อมิให้คดีขาดอายุความ ๑๑ และกรณีที่ไม่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้ทาให้เกิดความเสียหาย
สังกัดร่วมลงนามในคาสั่งจะมีผลให้คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ไม่ชอบแล้วยังมีผลให้คาสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย๑๒
กรณี ที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจมี ส่ ว นท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ตนสั ง กัด กรณี จึงไม่เหมาะสมที่หั ว หน้า หน่ว ยงานของรั ฐ นั้น จะเป็น ผู้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเอง เพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ต้องให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง เป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด แทน ทั้ ง นี้ ต ามข้ อ ๑๒/๑ ของระเบี ย บ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์ก ารปฏิ บั ติเ กี่ย วกั บความรับ ผิ ด ทางละเมิ ดของเจ้า หน้ า ที่
พ.ศ.๒๕๓๙๑๓ ดังเช่น กรณี คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันดาเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่กาจัดขยะในราคาสูงเกินจริง โดยที่ดินที่จัดซื้ อไม่สามารถใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทาให้เทศบาลเสียหายอย่างมาก กรณีนี้จึงย่อมทาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็น
ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ดู แ ลเทศบาลในจั ง หวั ด ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามอ านาจหน้ า ที่ โ ดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายกเทศมนตรีเมือง
๑๐

บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๖๐/๒๕๕๖ อ้างแล้วในเชิงอรรถ (๔), หน้า ๗-๘
บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๓๒/๒๕๔๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พ.ศ.๒๕๓๘
๑๒
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๑/๒๕๖๒
๑๓
บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๒๖/๒๕๕๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหาผู้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีโครงการวิจยั นิวเคลียร์องครักษ์ของ
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑๑

๑๐

สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ตามข้อ ๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดาเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อทาเป็น
ที่ทิ้งขยะ เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหาย การที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกคาสั่ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จึงมิใช่การกระทา
โดยปราศจากอานาจและเป็นเหตุให้คาสั่งเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีที่ให้นายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎร์ธานี
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ๑๔ แต่ถ้าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่มีส่วนทาให้เกิดความเสียหายดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งไปแล้ว ผู้ที่ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในปัจจุบันซึ่งไม่มีส่วนทาให้เกิดความเสียหาย มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด๑๕
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนั้น เพื่อ
เป็นการอานวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กระจายอานาจในการตัดสินใจ
และประโยชน์ ข องทางราชการ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น อาจมอบอ านาจในการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้ผู้บังคับบัญชาลาดับรองลงมาของหน่วยงาน
ของรั ฐ นั้ น ได้ ตามพระราชบั ญญั ติร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่ น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐๑๖ แต่ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการให้มีกาหนดเวลา
แล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ด้วย ตามความในข้อ ๘ วรรคท้ายของระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีดังกล่าว
๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
ตามความในข้ อ ๘ วรรคสองของระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้าที่ฯ กาหนดให้ คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้มีจานวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของ
หน่ ว ยงานรั ฐแห่ งนั้ น หรื อหน่ ว ยงานของรัฐ อื่นตามที่เห็ นสมควร เห็ นได้ว่า ระเบียบดังกล่าว มิได้
กาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมการไว้ ดังนั้นจึงเป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการว่าจะเลือกผู้ใดมาทาหน้าที่คณะกรรมการตามที่จะเห็นสมควร คงกาหนดไว้
เพีย งที่ม า ให้ กรรมการต้ องมาจากทุกหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้องแต่ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้อ งพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ โดยจะแต่งตั้งจาก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ แห่งนั้นนั้น หรือหน่วยงานของรัฐอื่นก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร ดังเช่น
กรณีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
๑๔

คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๔๕/๒๕๕๕
บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๒๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทาละเมิด
๑๖
บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๖/๒๕๔๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕

๑๑

ความรับผิดทางละเมิดเกิน ๕ คน เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า การจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตลาไยบรรจุ
กระป๋องของจังหวัดลาพูนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะเจ้าของงบประมาณ
ได้กระทาในรู ป แบบคณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ประกอบด้ว ยเจ้าหน้าที่
จาก ๗ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓) กรมวิ ช าการเกษตร ๔) กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ๕) ส านั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
๖) สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ๗) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ประสงค์ที่จะ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนร่วมเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จึงเป็น
กรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการกระทาของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ตามข้อ ๑๑ ของ
ระเบียบดังกล่าว ซึ่งกาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย และหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิดความเสียหายสังกัดอยู่บรรดาที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทาให้เกิด
ความเสี ย หายสั ง กั ด อยู่ ตกลงกั น ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ ง เป็ น ผู้ อ อกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการฯ แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในคาสั่งดัง กล่าว แต่ไม่อาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการเกิน ๕ คนได้ โดยจะต้องร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมจะ
เป็ น กรรมการไม่ เ กิ น ๕ คน และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดต้ อ งร่ ว มลงนามในค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการฯ๑๗
๔. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
ตามความในวรรคหนึ่ ง ของข้ อ ๘ วรรคหนึ่ ง แห่ ง ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
กาหนดให้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีอานาจหน้าที่ พิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจานวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ กล่าวคือ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ท ราบว่ า มี ก ารท าละเมิ ด เกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือไม่ เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจะต้องรับชดใช้เป็นจานวนเท่าใด ในกรณีเจ้าหน้าที่
กระทาละเมิดหลายคน เจ้ าหน้ าที่แต่ล ะคนมีสั ด ส่ ว นความรับผิ ด เป็นอย่างไร และความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้น หน่ว ยงานของรัฐ มีส่ ว นบกพร่องด้ว ยหรือไม่ ๑๘ รวมตลอดถึงการรวบรวมพยานหลั กฐาน
ในเบื้องต้นซึ่งอาจจะนาไปพิสูจน์ในชั้นพิจารณาคดีของศาลอีกด้วย จึงเห็นได้ว่า ก่อนที่จะมีการออก
คาสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด แม้การที่หน่วยงานของรัฐ จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ ผู้กระทา
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก จะมิได้มีการกาหนดกระบวนการสอบสวนไว้ในกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไว้เป็นการเฉพาะ แต่ก็เห็นได้ว่าหน่วยงานของรัฐย่อมสามารถ
น ากระบวนการสอบข้ อเท็จ จริ ง ความรั บผิ ดทางละเมิ ดตามระเบีย บส านัก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้โดยอนุโลม
๑๗

บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๙๒/๒๕๔๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทาความผิดหลายหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
๑๘
บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๙๓/๒๕๔๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด กรณีไปรษณียภัณฑ์สูญหาย

๑๒

ระเบียบดังกล่าวได้กาหนดกระบวนการสอบสวนไว้ในข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘
ก่ อ นมี ค าสั่ ง เรี ย กให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ช ดใช้ สิ น ไหมทดแทนนั้ น จะต้ อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้แต่งตั้งเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและ
จ านวนค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ ผู้ นั้ น ต้ อ งชดใช้ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ก ระท าละเมิ ด ต่ อ
หน่วยงานของรัฐด้วย๑๙
๕. การกากับดูแลการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ตามความในมาตรา ๑๒ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดให้ ผู้บัง คับบัญชาหรือผู้กากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้มีอานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด มีอานาจที่จะตรวจสอบความถูกต้องของ
การแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ หากเห็นว่า ไม่ถูกต้องก็สามารถสั่งให้แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
ถ้าไม่ดาเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง ก็สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทน
ผู้มีอานาจแต่งตั้งได้ตามที่เห็ นสมควร เช่นกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆกาหนดให้นายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจกากับดูแลหรือ
ควบคุมบังคับบัญชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น นายอาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด จึงเป็นผู้มี
อานาจแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
(ข) การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด กรณี
เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก
เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามหมวด ๒
ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑. เหตุที่จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งเยียวยาความเสียหายที่บุคคลภายนอกได้รับจากการทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ จึงกาหนดให้บุคคลที่ได้รับความเสียหายใช้สิทธิฟ้องต่อศาลตามมาตรา
๕ หรือยื่นคาขอเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ ดังนั้น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจึงมีได้ ๒ กรณี ดังนี้
๑.๑ ผู้เสียหายยื่นคาขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การดาเนินการในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก
นั้นข้อ ๓๑ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ทาให้ เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกในการปฏิบัติ
หน้าที่ แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และให้มีการรายงานตามลาดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และได้
กาหนดให้นาข้อ ๘ ถึงข้อ ๒๐ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม และ
ความในข้ อ ๓๓ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ ค าขอให้ ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนของ
๑๙

คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ ๗๖๘/๒๕๖๐

๑๓

บุ คคลภายนอก ดาเนิ น การแต่ งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อ เท็จ จริง ความรั บผิ ดทางละเมิ ดขึ้น เพื่ อ
ด าเนิ น การต่ อ ไป โดยผู้ แ ต่ ง ตั้ ง อ านาจหน้ า ที่ และองค์ ป ระกอบ รวมถึ ง การส่ ง ส านวนให้
กระทรวงการคลั ง ตรวจสอบให้ อ นุ โ ลมใช้ ต ามความในข้ อ ๘ ถึ ง ข้ อ ๒๐ ของระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีดังกล่าว๒๐
๑.๒ ผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาล
ตามข้อ ๓๕ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กาหนดว่า เมื่อบุคคลภายนอกฟ้องหน่วยงานของรัฐ
เป็นคดีต่อศาลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จ จริ งความรั บ ผิ ดทางละเมิดโดยไม่ชักช้า โดยไม่จาเป็นต้องรอคาพิพากษาอันเป็นที่สุ ด
ของศาล ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดขึ้นทาหน้าที่สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้วเสนอต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งในระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล เพื่อพิจารณาว่าความเสียหายที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างตามฟ้องนั้นเกิดจาก
เจ้าหน้าที่ได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ในเบื้องต้น
ในกรณีที่เห็นว่าเจ้าหน้าที่มิได้ทาในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้มีอานาจแต่งตั้งจะต้องเรียกเจ้าหน้าที่ผู้กระทา
ละเมิดผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคดีตามความในข้อ ๓๖ แต่หากเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นกรณี
เกิดจากเจ้าหน้าที่ได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องดาเนินการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นพ้นจากการ
เป็ น คู่ ค วามในคดี ห ากเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น ถู ก ฟ้ อ งคดี ไ ว้ ก่ อ นแล้ ว ตามความในข้ อ ๓๗ โดยในชั้ น นี้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิดยังไม่จาเป็นต้องพิจารณาประเด็นที่ว่าเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดหรือไม่ และจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเท่าใด แต่สมควรรอผล
การพิจ ารณาของศาลปกครองสู งสุ ดให้ ได้ข้อยุ ติก่อน หากท้ายที่สุ ดต้องรับผิ ดต่อบุคคลภายนอก
ตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูง สุดแล้ว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
จะต้องผูกพันตามคาพิพากษาดังกล่าวและพิจารณาต่อไปว่า ความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะมีหรือไม่
เพียงใด และจะต้องไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่หรือไม่ และไล่เบี้ยให้ชดใช้เพียงใดตามข้อ ๓๘๒๑
สาหรับกรณีใครเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และการกากับ
ดูแลการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จะอนุโลมใช้เช่นเดียวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ กรณีเจ้าหน้าที่
กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้อธิบายไว้ในข้างต้นแล้ว

บทสรุป
๑.ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
ในกรณี ที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานได้ รั บ รายงานความเสี ย หายที่ เ กิ ด แก่ ท รั พ ย์ สิ น ของ
หน่วยงานและเมื่อพิจารณาจากรายงานดังกล่าวแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายดังกล่าวเกิด
๒๐

บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๗๐/๒๕๔๔ เรื่องการพิจารณาคาขอให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทาละเมิด
๒๑
บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด กรณีที่มูลกรณีเดียวกันนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครอง

๑๔

จากการกระทาของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดขึ้นทาการสอบสวน ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่ยอมตั้งคณะกรรมการฯ ภายใน
เวลาอันควรหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยไม่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กากับดูแลหรือควบคุม
การปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอานาจตามข้อ ๑๒ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
อาจแต่งตั้งคณะกรรมการฯ หรือเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เป็นกรรมการแทนได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐสามารถ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานได้ เป็ นการป้องกันไม่ให้หัวหน้าหน่วยงานสมยอมกับ
เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดอันจะทาให้ทางราชการได้ความเสียหายได้ การกระทาละเมิดอาจเกิดจาก
เจ้าหน้าที่ในสังกัดหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของ รั ฐแห่งอื่น หรือเจ้าหน้าที่ของหลายหน่วยงาน
ร่วมกันทาละเมิด ในกรณีนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่
ผู้ นั้ น สั ง กั ด อยู่ ร่ ว มกั น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฯ ได้ ตามข้ อ ๑๐ และข้ อ ๑๑ ของระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งจานวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนั้น ข้อ ๘ วรรคสอง
ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ กาหนดให้มีได้ไม่เกิน ๕ คน
๒. ขั้นตอนการดาเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก
๒.๑ ผู้เสียหายใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ย งานของรั ฐ ได้ ก ระท าละเมิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอกในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่เรียกค่าสินไหมทดแทนหรือฟ้อง
หน่วยงานของรัฐเป็นคดี เพื่อให้หน่วยงานของรั ฐสามารถพิจารณาวินิจฉัยเรื่องได้อย่างรวดเร็ วและ
ทันเวลา ถ้าเป็ นการละเมิดของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรี
จึงกาหนดให้เจ้าหน้าที่ ที่กระทาละเมิดแจ้งให้ผู้ บังคับบัญชาทราบโดยไม่ชักช้าและให้ผู้ บังคับบัญชา
รายงานเรื่องดังกล่าวตามลาดับชั้นของสายการบังคับบัญชาจนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐที่เจ้าหน้าที่
ผู้ นั้ น สั ง กั ด อยู่ เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ รั บ รายงานแล้ ว ข้ อ ๓๑ ของระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ กาหนดให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น
ทาการสอบสวน
๒.๒ ผู้เสียหายร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ในกรณีที่ผู้เสียหายจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ใช้ สิ ท ธิ ต ามมาตรา ๑๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ.๒๕๓๙
ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดสังกัดอยู่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อหน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าวรับคาร้องและออกหนังสือรับคาร้องแล้ว จะต้องดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงฯ โดยไม่ชักช้า

ข้อเสนอแนะ
(๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
มีหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ และการกากับดูแลตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งเป็นระเบียบที่ออก
โดยมติคณะรั ฐมนตรี มิได้เป็ นกฎหมายลาดับรองของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่ า งใด จึ งอาจเกิดข้อ โต้แย้ งในการบังคั บใช้ส มควรที่ จะมีการแก้ไ ข

๑๕

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ เพื่อให้มีบทบัญญัติให้อานาจในการ
ออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๒) การกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการความรับผิดทางละเมิดไว้ตายตัว
โดยให้ มีจ านวนไม่เกินห้ าคนนั้ น ในทางปฏิบัติกรณีโ ครงการใหญ่มีงบประมาณในการดาเนินการ
จานวนมาก ประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของงบประมาณ และมีส่วนเกี่ยวข้องจานวนมาก
ซึ่งแต่ละหน่วยงานประสงค์ให้มีผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน
ของตน จึงอาจจะเกิดปัญหาในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้
(๓) ปั จ จุ บั น เกิดกรณีที่ จะต้องมีการยกเลิ ก หรือแก้ไขเปลี่ ยนแปลงค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจานวนมาก ทั้งกรณี แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสีย หรือ
ผู้มีส่วนทาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐร่วมเป็นกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็น
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนทาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ แต่งตั้ง
เจ้ าหน้าที่ห น่ว ยงานของรั ฐที่เกี่ย วข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯไม่ครบหรือแต่งตั้งเกินจานวน
เป็ น ต้ น ซึ่ ง อาจท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ท างราชการได้ จึ ง จะต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนต่อไป
(๔) หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ.๒๕๓๙ ไม่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่จึงต้องอาศัยแนวทางการดาเนินการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง หรือถ้าไม่มีแนวทาง
ปฏิบัติจะต้องหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทาให้เกิดความล่าช้า
และในบางกรณีต้องอาศัยดุลพินิจในการแต่งตั้งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งทาให้เกิดปัญหาความ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งแต่งตั้งทาให้ผลการสอบสวนของคณะกรรมการ และคาสั่งให้ชดใช้
ค่าสิ น ไหมทดแทนเสีย ไปทาความเสี ยหายแก่ทางราชการ ดังนั้น จึงต้องรวบรวมปัญหาแนวทาง
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แล้วพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป

***************************

๑๖

เอกสารอ้างอิง
๑. ประนัย วณิชชานนท์, หลักกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพ : บจก.โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๖๒), หน้า ๖ - ๑๓
๒. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๙๐/๒๕๕๙ เรื่อง อายุความการใช้
สิทธิเรียกร้องกับผู้ทาละเมิดและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี
การกระทาละเมิดของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราช
กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๔๗ ของเรือนจาอาเภอกันทรลักษณ์
๓. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๖๐/๒๕๕๖ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีทุจริตใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการ
๔. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๕๙ เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีสานักงานศาลยุติธรรมไม่สามารถบังคับคดี
กับทรัพย์หลักประกันในคดีอาญาได้
๕. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๓๗/๒๕๔๒ เรื่องสถานภาพของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๖. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๙๙/๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
๗. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขเสร็จที่ ๙๑/๒๕๔๑ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
๘. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๓๗/๒๕๔๙ เรื่อง หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเกิด
ความเสียหายกับกองทุนให้เงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
๙. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๖๐/๒๕๕๖ อ้างแล้วในเชิงอรรถ
(๔), หน้า ๗
๑๐. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๖๐/๒๕๕๖ อ้างแล้วในเชิงอรรถ
(๔), หน้า ๗-๘
๑๑. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๓๒/๒๕๔๘ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พ.ศ.๒๕๓๘
๑๒. คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๑/๒๕๖๒
๑๓. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๒๖/๒๕๕๐ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อหาผู้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีโครงการวิจัยนิวเคลียร์องครักษ์ของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑๔. คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๔๕/๒๕๕๕
๑๕. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๒๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทาละเมิด

๑๗

๑๖. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๖/๒๕๔๙ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๗. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๙๒/๒๕๔๙ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทาความผิดหลาย
หน่วยงาน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
๑๘. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๙๓/๒๕๔๓ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีไปรษณียภัณฑ์สูญหาย
๑๙. คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ ๗๖๘/๒๕๖๐
๒๐. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๗๐/๒๕๔๔ เรื่องการพิจารณา
คาขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทาละเมิด
๒๑. บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีที่มูลกรณีเดียวกันนั้นอยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลปกครอง
*************************

