
ความเสีย่งในการรบัผิดทางละเมิด 

ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง 

1 

ณฐัชนน ศิริพงษส์ุรภา 
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    ใหห้น่วยงานของรฐัปฏิบติัตามแนวทางของ พ.ร.บ. กฎกระทรวง   

            ระเบียบ และประกาศทีอ่อกตามความใน พ.ร.บ. 

การบงัคบัใช ้(ม.6) 

 รฐัวิสาหกิจ 

 มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั 

 หน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ 

หรือส่วนงานของหน่วยงานของรฐัที่

ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 

 หน่วยงานของรฐัอ่ืนทีก่ าหนด 

ในกฎกระทรวง  

ประสงคจ์ะมีระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั

เกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุใชเ้องทั้งหมดหรือบางส่วน 

ก็ใหก้ระท าได ้

จะก าหนดใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้ง 

โดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  

ตามมาตรา 56 เป็นอย่างอ่ืนก็ได ้

  
  ระเบียบ ขอ้บังคับ ขอ้บัญญัติดังกล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 

และใหป้ระกาศในราชกิจานุเบกษา 
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ระเบียบฯ 2535 :  

ส่วนราชการ  
การพสัดุ 

 เงินงบประมาณ เงินกู ้ 

เงินช่วยเหลือ 

ระเบียบฯ 2549 :  

ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ 

องคก์ารมหาชน  

หน่วยงานอ่ืนของรฐัในสงักดั/ก ากบั

ของฝ่ายบริหาร  

การพสัดุ 

(เฉพาะการซ้ือ การจา้ง การเช่า

สงัหาริมทรพัย)์ 

 ส่วนราชการ :  เงินงบประมาณ 

เงินกู ้ เงินช่วยเหลือ 

รฐัวิสาหกิจ / หน่วยงานอ่ืนของรฐั : 

เงินท่ีหน่วยงานใชใ้นการจดัซ้ือ 

จดัจา้ง 

ประกาศส านกันายกรฐัมนตรีฯ 

e- market / e-bidding  :  

ส่วนราชการน าร่อง 

การพสัดุ 

(เฉพาะการซ้ือ การจา้ง การเช่า

สงัหาริมทรพัย)์ 

เงินงบประมาณ เงินกู ้ 

เงินช่วยเหลือ 

ใหใ้ชบ้งัคบัแก่หน่วยงานของรฐัทุกแห่ง ไดแ้ก่ ราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวิสาหกิจตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ องคก์ารมหาชน องคก์รอิสระ องคก์รตาม

รฐัธรรมนูญ  หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั 

หน่วยงานสงักดัรฐัสภาหรือในก ากบัของรฐัสภา  หน่วยงานอิสระของรฐั 

และหน่วยงานอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 (ม.6 วรรคหนึง่) 

พ.ร.บ. 
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บทบญัญติัยกเวน้การบงัคบัใช ้พ.ร.บ. (ม.7) 

1. การจดัซ้ือจดัจา้งของรฐัวิสาหกิจที่เกีย่วกบัการพาณิชยโ์ดยตรง 

2. การจดัซ้ือจดัจา้งยุทโธปกรณแ์ละการบริการที่เกีย่วกบัความมัน่คงของชาติโดยวิธี 

รฐับาลต่อรฐับาลหรือโดยการจดัซ้ือจดัจา้งจากต่างประเทศ 

3. การจดัซ้ือจดัจา้งเพือ่การวิจยัและพฒันา เพือ่การใหบ้ริการทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา 

หรือการจา้งที่ปรึกษา ทั้งนี้  ที่ไม่สามารถด าเนนิการตาม พ.ร.บ. นี้ ได ้

4. การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานในต่างประเทศ ที่สญัญาหรือ

ขอ้ก าหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

5. การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานในต่างประเทศ ที่สญัญาหรือ

ขอ้ก าหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ร่วมกบัเงินงบประมาณ 

 

6. การจดัซ้ือจดัจา้งของสถาบนัอุดมศึกษา หรือ สถานพยาบาล โดยใชเ้งินบริจาครวมทั้งดอกผล 

ของเงินบริจาค โดยไม่ใชเ้งินบริจาคร่วมกบัเงินงบประมาณ 
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 การจดัซ้ือจดัจา้งตาม ม.7(1)(2)และ(3) ทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้มิใหน้ า 

พ.ร.บ. มาใชบ้งัคบัตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑที์ค่ณะกรรมการนโยบาย

ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 การยกเวน้ไม่ใหน้ าบทบญัญติัมาใชบ้งัคบันอกเหนือจาก ม.7 (1)-(6) 

ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย 
 

                          หน่วยงานของรัฐทีไ่ดรั้บการยกเวน้ 

         ** ตอ้งจัดใหม้กีฎหรือระเบยีบเกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหาร  

   พสัดุตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางของ พ.ร.บ. น้ี 

         ** อย่างนอ้ยตอ้งมหีลกัการในเร่ืองความคุม้ค่า โปร่งใส มปีระสทิธิภาพ

และประสิทธิผล และตรวจสอบได ้

บทบญัญติัยกเวน้การบงัคบัใช ้พ.ร.บ. (ม.7) 



แนวทางการด าเนินการเกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานของรฐั 

ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

 ผลกระทบทีม่ีต่องาน/โครงการ ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินกระบวนการจดัซ้ือจัดจา้ง 

  เมือ่ พ.ร.บ. การจดัซ้ือจัดจา้งฯ มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที ่23 สิงหาคม 2560 หน่วยงานของรฐั

จะตอ้งพิจารณาตามบทเฉพาะกาล โดยมีแนวทาง ดงันี้  

  1. การจดัซ้ือจัดจา้งหรือการบริหารพสัดุทีไ่ดด้ าเนนิการตามระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัอยู่เดิมก่อน

วนัที ่พ.ร.บ. นี้ ใชบ้งัคบั และการตรวจรบัและการจ่ายเงินยงัไม่แลว้เสร็จ ใหด้ าเนนิการตามระเบยีบ

เดิมต่อไป เวน้แต่ ยงัไม่ไดป้ระกาศจดัซ้ือจัดจา้ง หรือกรณีทีม่ีการยกเลิกการด าเนนิการจดัซ้ือจัดจา้ง 

การด าเนินการจดัซ้ือจัดจา้งนั้น หรือการด าเนนิการจดัซ้ือจัดจา้งครั้งใหม่ แลว้แต่กรณี ใหด้ าเนนิการ

ตาม พ.ร.บ. นี้  

 (มาตรา 128 วรรคหนึง่) 

  2. การจดัซ้ือจัดจา้งนอกเหนือจากขอ้ 1. ใหห้น่วยงานของรฐัปฏิบติัตามแนวทางของ พ.ร.บ. 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศทีอ่อกตามความใน พ.ร.บ. นี้  (มาตรา 6 วรรคหนึง่) กรณีทีย่งั

ไม่มีกฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจัดจา้งฯ ใชบ้งัคบั ใหน้ าระเบยีบทีใ่ช้

บงัคบัอยู่เดิมมาใชบ้งัคบัต่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรือแยง้กบั พ.ร.บ. จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบยีบ หรือ

ประกาศตาม พ.ร.บ. ในเรือ่งนั้นๆ ใชบ้งัคบั 

    (มาตรา 122 วรรคหนึง่) 
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ก่อนวนัที ่23 ส.ค. 60

o ม.128 การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีไดด้ าเนินการ

ตามระเบียบท่ีใช้บงัคบัอยู่เดิมก่อนวันท่ี พ.ร.บ. นี้ ใช ้

บงัคบั และการตรวจรบัและการจ่ายเงินยงัไม่แลว้เสร็จ 

ใหด้ าเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป  

เว้นแต่ ยงัไม่ไดป้ระกาศจัดซ้ือจัดจ้าง หรือในกรณี

ท่ีมีการยกเลิกการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน ั้น หรือ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งใหม่ แล้วแต่กรณี 

ใหด้ าเนินการตาม พ.ร.บ. นี้

ตั้งแต่วนัที ่23 ส.ค. 60

o ม.6 วรรคหนึ่ง ใหห้น่วยงานของรฐัปฏิบติัตามแนวทาง

ของ พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออก

ตามความใน พ.ร.บ.

o ม. 122 วรรคหนึ่ง กรณีท่ียงัไม่มีกฎกระทรวง ระเบียบ 

หรือประกาศตาม พ.ร.บ. ใช้บงัคบั ให้น าระเบียบท่ีใช้

บงัคบัอยู่เดิมมาใช้บงัคบัต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้กบั 

พ.ร.บ. จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ

ตาม พ.ร.บ. ในเรื่องน ั้นๆ ใชบ้งัคบั

 งาน/โครงการท่ีด าเนินการตามระเบยีบฯ เดิมต่อไปได้

o วิธี ท่ีมีการแข่งขัน เ ช่น สอบราคา / ประกวดราคา /

e-Auction / e-Market / e-Bidding ท่ีไดด้ าเนินการจนถึง

ขั้นตอนการประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP

o วิธีท่ีไม่มีการแข่งขนั เช่น

    - วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ ท่ีไดด้ าเนินการถึงขั้นตอน

มีหนงัสือเชิญชวนใหย้ื่นขอ้เสนอ

    - วิธีตกลงราคา ท่ีไดด้ าเนินการถึงขั้นตอนการอนุมติั

รบัราคาแลว้

o จ้างท่ีปรึกษา ท่ีไดด้ าเนินการถึงขั้นตอนมีหนงัสือเชิญชวน

ท่ีปรึกษาแลว้

 งาน/โครงการท่ีตอ้งด าเนินการตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง 

ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความใน พ.ร.บ.

o รายการ/โครงการ ท่ีไดป้ระกาศเชิญชวนหรือมีหนงัสือ

เชิญชวน ก่อนวนัท่ี 23 ส.ค. 60 แต่ไม่มีผูเ้สนอราคา หรือไม่

มีผูผ่้านการพิจารณา หรือหน่วยงานของรัฐพิจารณาไม่รับ

ราคา หรือ หน่วยงานของรฐัไม่สามารถลงนามในสญัญาได ้

o รายการ/โครงการ ท่ีไดจ้ัดท า TOR และประกาศ TOR 

หรือจัดท าราคากลางไว ้ก่อนว ันท่ี 236 ส.ค. 60 แต่ไม่

สามารถประกาศเชิญชวน หรือมีหนงัสือเชิญชวนก่อนวนัท่ี 

23 ส.ค. 60
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o ขั้นตอนด าเนินการตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ โดยสงัเขป 

 

จดัท ารายงานเสนอหวัหนา้หน่วยงาน 

ของรฐัเพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 

 รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 

 รายงานขอจ้างที่ปรึกษา 

 รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

 รายงานขอเช่า 

 รายงานขอแลกเปล่ียน 

 

จดัท า “แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี”

ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐั 

และปิดประกาศโดยเปิดเผย 

(มาตรา 11) 

การยกเว้นไม่ต้องจัดท าแผน 

 กรณีจ าเป็นเร่งด่วน หรือพัสดุที่ใช้ในราชการลับ 

 วงเงินตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง หรือจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็น

พัสดุที่จะขายทอดตลาด 

 งานจ้างที่ปรึกษาที่มวีงเงินตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง หรือจ าเป็นเร่งด่วนหรือ

เกี่ยวกบัความมั่นคงของชาต ิ

 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกบั

ความมั่นคงของชาติ  

จดัท าขอบเขตของงาน  หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  หรือแบบรูป 
จดัท า 

ราคากลาง 
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ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ 

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

ใหค้วามเห็นชอบ 

การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ 

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

    - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(e-market) 

    - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

    - (e-bidding) 

    - วิธีสอบราคา 

• วิธีคดัเลือก 

• วิธีเฉพาะเจาะจง 

เกณฑก์ารพิจารณา 

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป และวิธีคดัเลือก 

   - เกณฑร์าคา โดยพิจารณาจากรายท่ีเสนอราคาต า่สุด 

   - เกณฑร์าคาและเกณฑอ่ื์น เช่น ตน้ทุนของพสัดุตลอดอายุการ

ใชง้าน / มาตรฐานของสินคา้หรือบริการ / บริการหลงัการขาย 

/ พสัดุท่ีรฐัตอ้งการส่งเสริม / การประเมินผลการปฏิบติังานของ

ผูป้ระกอบการ / ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน โดย

พิจารณาจากรายท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด 

• วิธีเฉพาะเจาะจง ใชเ้กณฑร์าคา 

การจา้งท่ีปรึกษา 

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

• วิธีคดัเลือก 

• วิธีเฉพาะเจาะจง 

เกณฑก์ารพิจารณา 

• กรณีเป็นงานประจ า หรืองานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกั

วิชาชีพ หรืองานท่ีไม่ซบัซอ้น ใหค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผ่าน

เกณฑด์า้นคุณภาพซ่ึงเสนอราคาต า่สุด 

• กรณีเป็นงานตามมาตรฐานของหน่วยงานของรฐั หรืองานท่ี

ซบัซอ้น ใหค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผ่านเกณฑด์า้นคุณภาพและได้

คะแนนรวมดา้นคุณภาพและดา้นราคามากท่ีสุด 

• กรณีเป็นงานท่ีมีความซบัซอ้นมาก ใหค้ดัเลือก ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ี

ผ่านเกณฑด์า้นคุณภาพและไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากท่ีสุด 

 

การจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

• วิธีคดัเลือก 

• วิธีเฉพาะเจาะจง 

• วิธีประกวดแบบ 

เกณฑก์ารพิจารณา 

• พิจารณาจากแนวคิดของผูใ้หบ้ริการท่ีไดค้ะแนน 

ดา้นคุณภาพมากท่ีสุด 

 

การเช่า 

• สงัหาริมทรพัย ์ใหข้อ้ก าหนดเกี่ยวกบัการซ้ือมา

ใชโ้ดยอนุโลม 

• อสงัหาริมทรพัย ์ใหต้กลงราคากบัผูใ้หเ้ช่า 

เกณฑก์ารพิจารณา 

• สงัหาริมทรพัย ์ใชเ้กณฑร์าคา หรือเกณฑร์าคาร่วมกบัเกณฑอ่ื์น 

• อสงัหาริมทรพัย ์ใชเ้กณฑร์าคา 
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ประกาศผล 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

(ม.66 วรรคหนึง่, 

ม.77, ม.91) 

1. ประกาศในระบบสารสนเทศ 

    - ของกรมบญัชีกลาง 

    - ของหน่วยงานของรฐั 

2. ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรฐั 

 

เสนอผูมี้อ านาจอนุมติั 

สัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งพสัดุ 

(มาตรา 15) 

ผูมี้อ านาจ การสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง 

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

เหนือข้ึนไปหนึง่ชั้น 

การสัง่จา้งท่ีปรึกษา การสัง่จา้งออกแบบฯ 

 วิธีประกาศเชิญชวนฯ 

- ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 

 วิธีคดัเลือก 

- ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

 วิธีเฉพาะเจาะจง 

- ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

 วิธีประกาศเชิญชวนฯ 

- เกิน 200 ลา้นบาท 

 วิธีคดัเลือก 

- เกิน 100 ลา้นบาท 

 วิธีเฉพาะเจาะจง 

- เกิน 50 ลา้นบาท 

 ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

 เกิน 100 ลา้นบาท 

 ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

 เกิน 50 ลา้นบาท 

หมายเหตุ : อ านาจสัง่ซ้ือสัง่จา้งเป็นไปตามร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจัดซ้ือจัดจา้ง                                

               และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. .... 
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การพิจารณาอุทธรณ ์

(ถา้มี) 

(ม.114 – ม.119) 

 องคป์ระกอบของการอุทธรณ ์

• ผูม้ีสิทธิอุทธรณ ์ไดแ้ก่ ผูที้ไ่ดย้ืน่

ขอ้เสนอเท่านั้น 

  อุทธรณไ์ดเ้ฉพาะเรือ่งทีไ่ม่

ตอ้งหา้ม 

  ตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อ 

ผูอุ้ทธรณ ์

 ตอ้งใชถ้อ้ยค าสุภาพ ระบุ

ขอ้เท็จจริงและเหตุผลอนัเป็นเหตุ

แห่งการอุทธรณใ์หช้ดัเจน พรอ้ม

แนบเอกสารหลกัฐาน 

 ยืน่อุทธรณต่์อหน่วยงานของรฐั

ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนั

ประกาศผลในระบบกรมบญัชีกลาง  

 

การพิจารณาของหน่วยงานของรฐั 

  ตอ้งเสร็จภายใน 7 วนัท าการนบั

แต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ ์

  กรณีเห็นดว้ย  

- ใหด้ าเนนิการตามความเห็นนั้น

ภายในเวลา  

  กรณีไม่เห็นดว้ย  

- ตอ้งรายงานไปยงัคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ ์ภายใน 3 วนั ท าการ  

  

 

การพิจารณาของ คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ ์

  วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  

30 วนั (ขยายได ้  

2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั) 

  อุทธรณฟั์งข้ึนและมีผลอย่างมี

นยัส าคญั แจง้ใหส้ านกังานฯ

ด าเนินการใหม่ หรือเร่ิมจากขั้นตอน

ใดตามท่ีเห็นสมควร 

  อุทธรณฟั์งไม่ข้ึนหรือ 

ไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญั แจง้ให ้

หน่วยงานของรฐั ด าเนินการต่อไป 

  การวินิจฉยัถือเป็นท่ีสุด  

  ผูอุ้ทธรณม์ีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล 

  ถา้พิจารณาเกินก าหนด ใหยุ้ติเร่ือง 

และใหแ้จง้ผูอุ้ทธรณ ์ 

ผูช้นะหรือไดร้บัคดัเลือก และแจง้ 

หน่วยงานของรฐั ด าเนินการต่อไป  

 

 

การลงนามในสญัญา 

 การลงนามในสญัญา 

     จะกระท าไดต่้อเมือ่ล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณแ์ละไม่มี

ผูอุ้ทธรณต์าม ม.117 หรือในกรณีทีม่ีการอุทธรณแ์ต่

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใ์หด้ าเนนิการต่อไปได ้

เวน้แต่ 

  การจดัซ้ือจดัจา้งทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนตาม 

ม.56(1)(ค) หรือ 

  วิธีเฉพาะเจาะจง หรือ 

  กรณีทีม่ีวงเงินเล็กนอ้ยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง         

(มาตรา 66 วรรคสอง) 

 การแกไ้ขสญัญา 

  กรณีแกไ้ขสญัญาเพือ่เพิม่วงเงิน หากรวมกบัวงเงินตาม

สญัญาเดิมแลว้มีผลท าใหผู้ม้ีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง

เปลีย่นแปลงไป ตอ้งเสนอผูม้ีอ านาจเหนอืข้ึนไป (มาตรา 97 

วรรคสี)่ 

  กรณีทีม่ีการแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงิน  ใหผู้ม้ี

อ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง ตามวงเงินเดิมเป็นผูอ้นุมติัการ

แกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง (มาตรา 97 วรรคหา้) 

  ตอ้งประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรฐั (มาตรา 98) 
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การบริหารสญัญา  

และการตรวจรบัพสัดุ 
การงดหรือลดค่าปรบั 

หรือการขยายเวลาท าการ 

ตามสญัญา 

การบอกเลิกสญัญา การตรวจรบัพสัดุ 

 

การบริหารพสัดุ 

 

การประเมินผล 

และเปิดเผยผลสมัฤทธ์ิ 

ของการจดัซ้ือ 

จดัจา้งและการบริหารพสัดุ 

 ควบคุมและดูแลพสัดุใหมี้การใชแ้ละการบริหารพสัดุ  ที่

เหมาะสม คุม้ค่า และเกิดประโยชนใ์หม้ากที่สุด 

(มาตรา 112) 

 การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ  

การบ ารุงรกัษา และการจ าหน่ายพสัดุ (มาตรา 113) 
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หวัหนา้ 

เจา้หนา้ทีพ่สัดุ 

คณะกรรมการต่างๆ 

/ผูค้วบคุมงาน 

หนา้ที่ 

หวัหนา้หน่วยงาน 

ผูม้ีอ านาจ 

เหนือข้ึนไป 

อ านาจ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพสัดุ 

เจา้หนา้ทีพ่สัดุ 

: มอบอ านาจได ้



.....................โครงสรา้ง อ านาจ 
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เกิดความเสียหาย 
หวัหนา้หน่วยงานของรฐั(แต่งตั้งคณะ 

กรรมการสอบขอ้เท็จจริงเบื้ องตน้) 

กรณีเห็นว่า ความเสียหายมิไดเ้กิดจากการกระท าของเจา้หนา้ท่ี ตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชา 

เพือ่พิจารณาว่าสมควรตั้ง คกก.สอบขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิดหรือไม่ (ขอ้ 12) 

กรณีเห็นว่า ความเสียหายเกิดจากการกระท าของเจา้หนา้ท่ี  

ก็ใหต้ั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด 

คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง 

ความรบัผิดทางละเมิด 

ไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี 

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

รบัผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรง 

ประมาทเลินเล่อ 

รบัผิดตาม พ.ร.บ.ความรบัผิดทางละเมิดฯ 

ไม่ตอ้งรบัผิด 

ผูแ้ต่งตั้งวินิจฉยัสัง่การ 

จ านวนเท่าใด 

มีผูร้บัผิดหรือไม่ 

ส่งส านวนการสอบสวนใหก้ระทรวงการคลงัภายใน 7 วนั นบัแต่วนัวินิจฉยัสัง่การ 

กระทรวงการคลงั คกก.พิจารณาความรบัผิดทางแพ่ง 

ส่วนราชการตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จก่อนอายุความ 2 ปีส้ินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

ส่วนทอ้งถิน่และรฐัวิสาหกิจตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จก่อนอายุความ 2 ปี ส้ินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

หน่วยงานของรฐัประเภทราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวิสาหกิจ มีค าสัง่ตามความเห็นกระทรวงการคลงั  

หน่วยงานของรฐัมีค าสัง่ตามความเห็นของกระทรวงการคลงั 

หน่วยงานของรฐั ผูต้อ้งรบัผิด ผูต้อ้งรบัผิดไม่พอใจค าสัง่ 

ใหฟ้้องศาลปกครอง 
กรณีไม่ใช่ปฏิบติัหนา้ท่ี ฟ้องคดีต่อศาล 

ภายในอายุความ 2 ปี 

กรณีปฏิบติัหนา้ท่ี ออกค าสัง่ทางปกครอง 

รายงาน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ตารางแสดงขั้นตอนด าเนนิการตามพระราชบญัญติัความรบัผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที่ พ.ศ. 2539  

และระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที่ พ.ศ. 2539 



 ราคากลางงานก่อสรา้ง  

 การถอดปริมาณงานไม่ถูกตอ้ง 

 การใชร้าคาวสัดุไม่ถูกตอ้ง 

 การคิดค่าแรงไม่ถูกตอ้ง 

 มีการใช ้F ไม่ถูกตอ้ง 

 ไม่ค านวณราคากลางใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 

 ราคากลางงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานก่อสรา้ง 

• กรณีสืบตลาดไดร้าคาสูงเกินไป ตั้งใจทุจริต 
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o ความเสีย่งในการรบัผิดทางละเมิด : การจดัท าราคากลาง 



“ราคากลาง” ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรียบเทียบราคาทีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอไดย้ืน่

เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้  

(1) ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑ ์

ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 

(2) ฐานขอ้มูล 

ราคาอา้งอิง 

ของกรมบญัชีกลาง 

(4) สืบราคา 

จากทอ้งตลาด 

(5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือ

จา้งครั้งหลงัสุดภายใน 

๒ ปีงบประมาณ 

(3) ราคามาตรฐานของ

ส านกังบประมาณหรือ

หน่วยงานอ่ืน 

(6) ราคาตาม

หลกัเกณฑอ่ื์นของ

หน่วยงานของรฐั 

         กรณทีีม่รีาคาตาม (1) ใหใ้ชร้าคาตาม (1) ก่อน / กรณไีม่มรีาคาตาม (2) แต่มรีาคาตาม (2) หรือ (3)  

ใหใ้ชร้าคาตาม (2) หรือ (3) / กรณทีีไ่ม่มรีาคาตาม (1)  (2) และ (3) ใหใ้ชร้าคาตาม (4) (5) หรือ (6)  

 จะใชร้าคาใดใหค้ านึงถงึประโยชนข์องหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

พ.ร.บ. 

มาตรา 4 
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 13 มี.ค. 55 ด่วนทีสุ่ด ที ่นร 0506/6579 ลว. 19 มี.ค. 55  

    ใหส่้วนราชการ รฐัวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรฐัใชห้ลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสรา้ง 

ทีป่รบัปรุงใหม่ เมือ่พน้ 30 วนันบัแต่ ครม. อนุมติั โดยสรุปสาระส าคญัของหลกัเกณฑเ์ป็น 4 ส่วน ดงันี้  
    1. การค านวณค่างานตน้ทุน 

       1.1 หลกัเกณฑก์ารถอดแบบค านวณราคากลาง เป็นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการถอดแบบก่อสรา้ง 

เพือ่ส ารวจและก าหนดรายการและปริมาณงาน วสัดุ และแรงงาน โดยจ าแนกเป็นงานก่อสรา้งอาคาร 

งานก่อสรา้งทาง สะพานและท่อเหลีย่ม และงานก่อสรา้งชลประทาน 

       1.2 รายละเอียดประกอบการค านวณราคากลาง เป็นส่วนของขอ้มูลและรายละเอียดเกีย่วกบัราคา 

ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน และค่างานต่อหน่วย ทีจ่ะน ามาค านวณกบัรายการและปริมาณงานทีไ่ดจ้ากการถอดแบบ 

ตามขอ้ 1.1 ซ่ึงประกอบดว้ย ราคาวสัดุก่อสรา้ง ค่าขนส่งวสัดุก่อสรา้ง ค่าแรงงาน/ด าเนนิการส าหรบัการ 

ถอดแบบค านวณราคากลาง ค่าด าเนินการและค่าเสือ่มราคาเครือ่งจักร อตัราราคางานดิน อตัราราคางาน 

ปรบัปรุงฐานรากและงานระเบดิหิน และอตัราราคางานต่อหน่วยอ่ืนๆ ส าหรบังานก่อสรา้งชลประทาน  

     

หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางงานก่อสรา้ง 
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2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก่อสรา้ง ประกอบดว้ย ค่าอ านวยการ ดอกเบี้ ย ก าไร และค่าภาษี โดยจดัท า 

ในรูปของตาราง Factor F งานก่อสรา้งอาคาร Factor F งานก่อสรา้งทาง และ Factor F งานก่อสรา้งสะพาน 

และท่อเหลีย่ม    

3. หลกัเกณฑก์ารสรุปค่างานก่อสรา้งทั้งหมดเป็นราคากลาง เป็นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการน าค่างาน 

ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงานก่อสรา้ง และค่าใชจ่้ายพเิศษตามขอ้ก าหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มาค านวณ 

รวมกนัเป็นราคากลางงานก่อสรา้ง ประกอบดว้ย สรุปค่าก่อสรา้งอาคาร งานก่อสรา้งทาง สะพาน และ 

ท่อเหลีย่ม และงานก่อสรา้งชลประทาน 

4. แนวทางและวิธีปฏิบติัเกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสรา้ง เป็นขอ้บงัคบั แนวทาง 

และวิธีปฏิบติั เพือ่เสริมการน าหลกัเกณฑไ์ปใชใ้นทางปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

   ใหส้ านักงบประมาณและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใชห้ลกัเกณฑน้ี์ประกอบการพจิารณาจัดสรรหรือ 

ตัง้งบประมาณ 

หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางงานก่อสรา้ง 

 13 ม.ีค. 55 
ด่วนท่ีสุด ที่ นร 0506/6579 

ลว. 19 มี.ค. 55  



 หนงัสือแจง้เวียนของกระทรวงการคลงั 

เกี่ยวกบัราคากลางงานกอ่สรา้ง 
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   ** 1. หนังสอืกระทรวงการคลงั ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0421.5/ว 27 ลว. 30 ม.ีค. 55 

แจง้เวยีนหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางงานก่อสรา้งโดยมสีาระส าคัญ อาทเิช่น 

ตอ้งมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 

   ** 2. หนังสอืกระทรวงการคลงั ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55 

แจง้เวยีนหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยราคากลางงานก่อสรา้ง 
 

   ** 3. หนังสอืกรมบัญชกีลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0421.5/ว 144 ลว. 22 เม.ย. 56 

แจง้เวยีนการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสรา้ง  

อันเน่ืองมาจากค่าแรงข้ันต า่ 

      



หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสรา้ง 

หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสรา้งอาคาร 

หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสรา้งทางฯ  

หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสรา้งชลประทาน 

หลกัเกณฑก์ารค านวณ 

ค่างานตน้ทุน (Direct Cost) 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน

ก่อสรา้ง (Indirect Cost) 

ค่าใชจ่้ายพิเศษ 

ตามขอ้ก าหนดฯ 

การสรปุค่าก่อสรา้งเป็นราคา

กลางและการจดัท ารายงาน 

แผนภาพแสดงโครงสรา้งโดยรวมของหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสรา้ง 

(ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2555) 

  ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั แนวทาง และวิธีปฏิบติัฯ   จ านวน  21  ขอ้ 

 หลกัเกณฑก์ารถอดแบบก่อสรา้ง 

 รายะเอียดประกอบการค านวณ 

ราคากลางงานก่อสรา้ง 

 

 ตาราง Factor F งานก่อสรา้งอาคาร 

 ตาราง Factor F งานก่อสรา้งทาง 

 ตาราง Factor F งานก่อสรา้งสะพาน 

และท่อเหล่ียม 

 ตาราง Factor F งานก่อสรา้งชลประทาน 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการค านวณ 

ค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนด 

และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเป็นตอ้งมี 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการน าค่างานตน้ทนุ 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก่อสรา้ง และ 

ค่าใชจ่้ายพิเศษฯ มาค านวณรวมกนัได ้

เป็นราคากลางงานก่อสรา้ง 

 แบบฟอรม์และการจดัท ารายงานการ 

ค านวณราคากลางงานก่อสรา้ง 

ทีม่า : อ.บุญทพิย์ ชูโชนาค 
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 24 ม.ค. 54 

ด่วนทีสุ่ด ที ่นร 0506/2497  ลว. 3 ก.พ. 54 

- อนุมติัใหมี้การทบทวนราคากลางงานก่อสรา้งใหเ้ป็นปัจจุบนั 

- กรณีหวัหนา้หน่วยงานไดใ้หค้วามเห็นชอบราคากลางงานก่อสรา้ง ที่คณะกรรมการ 

ก าหนดราคากลาง ค านวณไวแ้ลว้ และ ยงัไม่ประกาศสอบราคา ประกวดราคา หรือ 

ประกาศร่าง TOR 

ภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัที่หวัหนา้หน่วยงานเห็นชอบราคากลาง 

- ใหพ้ิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางงานก่อสรา้ง 



มติ ครม. เกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางงานซ้ือจา้งอ่ืนๆ 

26 

   1. การจดัซ้ือจัดจา้งทีม่ิใช่งานก่อสรา้ง 

       1.1 ครุภณัฑ ์– ราคามาตรฐานครุภณัฑข์อง สงป. / ราคาทีเ่คยซ้ือไม่เกิน 2 ปี หรือ ราคาตลาด 

       1.2 ยา 

             ก. ยาในบญัชียาหลกั 

             ข. ยานอกบญัชียาหลกั  

       1.3 เวชภณัฑที์ม่ิใช่ยา – ราคามาตรฐานของ สธ. / ราคาทีเ่คยซ้ือไม่เกิน 2 ปี / ราคาตลาด 

       1.4 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

             ก. ฮารด์แวร ์และ ซอฟแวร ์  

             ข. การพฒันาซอฟแวรป์ระเภทโปรแกรมประยกุต ์

             ค. อ่ืนๆ ที ่กระทรวง ICT  ไม่ไดก้ าหนด - ใหส้ืบตลาด 

  2. การจา้งทีป่รึกษา – หลกัเกณฑ ์สบน. / ไม่มี ใหพ้จิารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ ์

  3. การจา้งออกแบบและควบคุมงาน – ใชอ้ตัราตามระเบยีบฯ 35 หรือระเบียบอ่ืนๆ ของหน่วยงาน 

หลกัเกณฑ ์แนวทาง วิธีปฏิบติัในการเปิดเผยราคากลางงานจัดซ้ือจัดจา้ง 

ประเภทอ่ืน นอกเหนือจากงานก่อสรา้ง 

12 ก.พ. 56 
6 ส.ค. 56 

ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 28 ลว. 19 ก.พ. 56 
ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0421.3/ว 22 ลว. 8 มี.ค. 56 

ด่วนท่ีสุด ที่ นร 0505/ว 129 ลว. 9 ส.ค. 56 

ราคาตามประกาศ คกก.พฒันาระบบยาแห่งชาติ 

/ ราคาทีเ่คยซ้ือไม่เกิน 2 ปี / ราคาตลาด 

 ราคามาตรฐานตามทีก่ระทรวง ICT  

/ ราคาตลาด 
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  4. การเปิดเผยราคากลาง 

       การจดัซ้ือจัดจา้งทีม่ีวงเงินเกิน 1 แสนบาท ใหห้น่วยงานของรฐัประกาศราคากลาง และรายละเอียด 

       การค านวณราคากลาง ในเว็บไซตห์น่วยงานและเว็บไซตศู์นยข์อ้มูลการจัดซ้ือจัดจา้งภาครฐั  

       (www.gprocurement.go.th) ของกรมบญัชีกลาง 
   5. การใชบ้งัคบั 

       - ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรฐั รวมถงึองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

       - มีผลตั้งแต่วนัที ่13 ส.ค. 56 

       เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 มาตรา 103/8 วรรคหนึง่ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554  

หลกัเกณฑ ์แนวทาง วิธีปฏิบติัในการเปิดเผยราคากลางงานจัดซ้ือจัดจา้ง 

ประเภทอ่ืน นอกเหนือจากงานก่อสรา้ง 

12 ก.พ. 56 
6 ส.ค. 56 

ด่วนท่ีสุด ที่ นร 0505/ว 28 ลว. 19 ก.พ. 56 
ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0421.3/ว 22 ลว. 8 มี.ค. 56 

ด่วนท่ีสุด ที่ นร 0505/ว 129 ลว. 9 ส.ค. 56 



 

การซื้อหรือจ้างราคาแพง เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณา 

ไม่ถูกต้อง 

การไม่รับราคาต ่าสดุ (เกณฑร์าคา/ประสทิธภิาพต่อราคา) 
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o ความเสีย่งในการรบัผิดทางละเมิด : การพิจารณาผลของ 

                                                  คณะกรรมการ 



เกณฑร์าคา (Price) 

 

 วิธีสอบราคา 

 วิธีประกวดราคา / วิธีประกวดราคาแบบเทคนิค (แบบ 2 ซอง) 

 วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Auction) 

 วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์(e-market) 

 วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 
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ขั้นตอนที่ 

 ตรวจสอบผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชนร่์วมกัน 

 (ยกเวน้ e-market ไม่ตอ้งตรวจ) 
 

 ตรวจสอบการขัดขวางการแข่งขันราคา 

 อย่างเป็นธรรม 
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ขั้นตอนที่ 



32 

 

     

 

ขั้นตอนที่ 
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 วิธีสอบราคา 

 วิธีประกวดราคา / วิธีประกวดราคาแบบเทคนิค 

(แบบ 2 ซอง) 

 วิธีประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ์

(e-Auction) 

 วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์(e-market) 

 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 

ใชเ้กณฑร์าคา 

(Price) 

เสนอใหซ้ื้อหรือจา้ง 

จากรายทีเ่สนอราคาต า่สุด 

 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์   

                     (e-bidding) 

ใชเ้กณฑป์ระเมินค่าประสิทธิภาพ 

ต่อราคา (Price Performance) 

ขั้นตอนที่ 

เสนอใหซ้ื้อหรือจา้ง 

จากรายทีไ่ดค้ะแนนสูงสุด 
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3 

กรณีถูกตอ้งตามเอกสารรายเดียว 

สอบราคา : ใหด้ าเนินการตามขัน้ที ่3 โดยอนุโลม  

ประกวดราคา :  

e – Auction :  
ใหย้กเลกิ  หรือ  

หาก คกก.พจิารณาผล เห็นควรด าเนินการต่อไป ก็ได ้

2 

เสนอราคาเท่ากนัหลายราย  

สอบราคา / ประกวดราคา :               

  

ใหผู้ท้ีเ่สนอราคาดังกล่าวยืน่ซองใหม่  

e – Auction :  ระบบต่อเวลาอัตโนมตัิ ถา้ไม่ส าเร็จ ใหย้กเลกิ 

1 

รายที่เลือกไม่ยอมเขา้ท าสญัญา 

ใหพ้จิารณารายต า่ถดัไป 
สอบราคา / ประกวดราคา :                 

e – bidding :   

e – market  / e – Auction :  ใหย้กเลกิ (เรียกต า่ถดัไปไม่ได)้ 

e – market  / e – bidding :   ใหผู้ท้ีเ่สนอราคาเขา้มาในระบบเป็นล าดับแรกชนะ 

e – bidding :  

e – market  (มเีสนอราคารายเดียว) : สามารถรับราคาได ้ 

ขอ้สังเกต      
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ราคาต า่สุด งบประมาณ ราคากลาง 
4 

การเปรียบเทียบราคา 

1 2 

ต่อรองราคา 
สอบราคา / ประกวดราคา 
* ระเบียบ 35 ข้อ 43 *             

e – Auction :  
ต่อรองตาม ว. 113 
ลว. 23 ม.ีค. 49 

ต่อรองราคา 
e – market : แนวทางฯ ข้อ 23 
 e – bidding : แนวทางฯ ข้อ 40          

10 % 

งานก่อสร้าง 

15 % 

งานซ้ือจ้าง 
อย่างอ่ืน 

ไม่ได้ก าหนดไว้ 

งานก่อสร้าง ให้ประเมินราคา 
ตามหนังสือ ที่ นร (กวพ) 1002/ว 6 ลว. 16 ก.พ. 32  

สูงกว่างบ สูงกว่าราคากลาง 

ส่งการค านวณ
ราคากลาง 
ให้ สตง. 



 กรณีผูช้นะการเสนอราคาไดเ้สนอราคาสูงกว่าราคากลาง แต่อยู่ภายในวงเงิน

งบประมาณ จะสามารถสัง่ซ้ือสัง่จา้งไดห้รือไม่ 

 ความเห็น ส านกังาน ป.ป.ช. 

 ตามมาตรา 103/7 ประกอบมาตรา 103/8 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนูญ

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบั

ที ่2) พ.ศ. 2554 ไดก้ าหนดใหห้น่วยงานของรฐัด าเนนิการจัดท าขอ้มูล

รายละเอียดค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการจัดซ้ือจดัจา้ง ราคากลางและการค านวณราคา

กลางไวใ้นระบบขอ้มูลทางอิเล็กทรอนกิส ์เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้  

 หน่วยงานจะจดัซ้ือจดัจา้งในวงเงินทีสู่งกว่าราคากลางไดห้รือไม่ จะตอ้ง

ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และหลกัเกณฑที์เ่กีย่วขอ้ง ทั้งนี้ ให้

ค านึง่ถงึความเหมาะสมและเป็นประโยชนต่์อทางราชการดว้ย 

36 

หนงัสือส านกังาน  ป.ป.ช. ที ่ปช 0035/0001 ลว.  7 มี.ค. 57 
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ขั้นตอนที่ 
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   น ิ  ิท ิ  :    ชนน   ิ ิพ  ์ ุ  า   

       
 บบบ  ค บ –  าคา (Price) 
 บบ ม บ  ค บ – (1)    า     มิน
 ู ค า าค    (Grading) /  
(2) คุ  าพคุ  มบ  ท่ีิ   น
   โยชน์  อทา  าช า  / (3) พ   ุท่ี
     อ  า       ิม   อ น บ นุน 



การคดัเลือกขอ้เสนอตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ (ม.65) 

 พิจารณาถงึประโยชนส์าธารณะและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

 ค านึงถงึเกณฑร์าคา และ เกณฑอ่ื์น ประกอบดว้ย ดงันี้  

      1. ตน้ทุนของพสัดุตลอดอายกุารใชง้าน 

      2. มาตรฐานสินคา้หรือบริการ 

      3. บริการหลงัขาย 

      4. พสัดุที่รฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน 

      5. การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 

      6. ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน 

      7. เกณฑอ่ื์นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 กรณตีาม 4. ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง อย่างนอ้ยตอ้งส่งเสริมหรือ

สนับสนุนพสัดุทีส่รา้งนวตักรรมหรือพสัดุทีอ่นุรักษพ์ลงังานหรือสิ่งแวดลอ้ม 



 ใหร้ฐัมนตรีออกระเบยีบก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการพจิารณาคดัเลือก 

 อย่างนอ้ยตอ้งก าหนดใหเ้ลือกเกณฑใ์ดเกณฑห์นึง่หรือหลายเกณฑก์็ไดป้ระกอบเกณฑร์าคา 

 กรณีไม่อาจเลือกเกณฑอ่ื์นประกอบ และจ าเป็นตอ้งใชเ้กณฑเ์ดียว ใหใ้ชเ้กณฑร์าคา 

 ตอ้งก าหนดน ้าหนกัของแต่ละเกณฑใ์หช้ดัเจน รวมทั้งการใหค้ะแนนพรอ้มดว้ยเหตุผล 

ของการใหค้ะแนนในแต่ละเกณฑ ์

 ใหป้ระกาศเกณฑที์ใ่ชใ้นการพจิารณาและน ้าหนกัของแต่ละเกณฑใ์นประกาศเชิญชวน 

หรือหนงัสือเชิญชวนแลว้แต่กรณี 

 การพจิารณาขอ้เสนอใหจ้ดัเรียงล าดบัตามคะแนน และใหเ้ลือกขอ้เสนอทีม่ีคะแนนสูงสุด 

 กรณีไม่สามารถออกระเบยีบการคดัเลือกของพสัดุทุกประเภทได ้จะก าหนดตวัอย่าง 

เพือ่เป็นแนวทางก็ได ้

 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีจะตอ้งค านึงถงึเทคโนโลยีของพสัดุ หรือคุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือกรณีอ่ืนท่ีท าให้

มีปัญหาในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ หน่วยงานของรฐัอาจก าหนดใหย้ืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนอ

อ่ืนก่อนการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามวรรคหนึง่ก็ได ้ทั้งนี้  ตามระเบียบท่ีรฐัมนตรีก าหนด 

 

การคดัเลือกขอ้เสนอตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ (ม.65) 



 งานก่อสรา้งไม่ท าสญัญาแบบปรบัราคาได ้(K) 

 ไม่ตรวจสอบหลกัประกนั 

 หลกัประกนัซอง/หลกัประกนัการเสนอราคา  

 หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ 

 หลกัประกนัสญัญา 
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o ความเสีย่งในการรบัผิดทางละเมิด : การท าสญัญา   

                                                และหลกัประกนั 



การท าสญัญาจา้งก่อสรา้งทุกประเภท 

ตอ้งมีเงือ่นไขใหม้ีการปรบัราคาได(้ค่าK)   

 มติคณะรัฐมนตรี หนังสอืของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 ที ่นร ว 109 ลงวนัที ่22 สงิหาคม 2532 ก าหนดใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบ

อาชพีก่อสรา้ง  

42 

โดยใหทุ้กส่วนราชการมขีอ้ก าหนดในประกาศสอบราคา ประกวดราคาไวด้ว้ยว่า   

 จะท าสัญญาแบบปรับราคาได ้และในขั้นตอนการท าสญัญาตอ้งท าสญัญา

แบบปรบัราคาได(้มีค่าK) 

 กรณีมีปัญหา ใหห้ารือส านกังบประมาณ 
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 ซ้ือ/จา้ง จากส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ          จ่ายได ้50 % 

ซ้ือจากต่างประเทศ                               จ่ายตามท่ีผูข้าย  

                                                                 ก าหนด 

 การบอกรบัวารสาร,/สัง่จองหนงัสือ/        จ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง 

      ซ้ือขอ้มูล E /บอกรบัสมาชิกInternet        

 ซ้ือ/จา้ง วิธีสอบราคา/ประกวดราคา           จ่ายได ้15%  

       (ตอ้งก าหนดเงือ่นไขไวใ้นประกาศดว้ย) 

 ซ้ือ/จา้ง โดยวิธีพิเศษ                              จ่ายได ้15% 

 

การจ่ายเงินล่วงหนา้ที่ก าหนดในสญัญา 
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- การจ่ายเงินล่วงหนา้ กรณีสอบราคา/ประกวดราคา/วิธีพิเศษ 

     ตอ้งวางหลกัประกนัการจ่ายล่วงหนา้เป็น 

         -  พนัธบตัรรฐับาลไทย  หรือ 

         -  หนงัสือค ้ าประกนัของธนาคารภายในประเทศ 

  ยกเวน้   การจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือพสัดุ จากต่างประเทศ 

               ค่าบอกรบัวารสารฯ  ไม่ตอ้งเรียกหลกัประกนั 

การจ่ายเงินล่วงหนา้ตอ้งวางหลกัประกนั 
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หลกัประกนั 

หลกัประกนัสญัญา หลกัประกนัซอง 

• เงินสด 

• เช็คทีธ่นาคารสัง่จ่าย 

• หนงัสือค ้ าประกนัธนาคาร 

• หนงัสือค ้ าประกนับริษทั 

  เงินทุนหลกัทรพัย ์

• พนัธบตัรรฐับาล 

• หลกัประกนัทีใ่ชก้บัสญัญา 

• หนงัสือค ้ าประกนัธนาคาร 

  ต่างประเทศ (กรณีประกวด 

  ราคานานาชาติ) 



มูลค่าหลกัประกนั 

รอ้ยละ 5 ของวงเงิน / ราคาพสัดุ ทีจ่ดัหาในครั้งน ั้น 

เวน้แต่ การจดัหาทีส่ าคญัพิเศษ ก าหนดสูงกว่ารอ้ยละ 5  

แต่ไม่เกินรอ้ยละ 10 

 *  กรณีส่วนราชการ / รฐัวิสาหกิจ เป็นคู่สญัญา / ผูเ้สนอราคา 

     ไม่ตอ้งวางหลกัประกนั  (ขอ้ 143) 

การคืนหลกัประกนั (ขอ้ 144) 

ซอง     คืนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัพิจารณาเบื้ องตน้เรียบรอ้ยแลว้ 

สญัญา คืนโดยเร็ว / อย่างชา้ไม่เกิน 15 วนั นบัแต่วนัทีคู่่สญัญา 

                  พน้ขอ้ผูกพนัแลว้ 
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 การแกไ้ขสญัญา 

• แกไ้ขโดยไม่ชอบและเอ้ือประโยชนใ์หแ้ก่คู่สญัญา 

• กรณีแกไ้ขสญัญาแลว้มีการเพิม่วงเงิน แต่ไม่แกไ้ขเพิม่ค่าปรบัและ
หลกัประกนัสญัญา 

 ไม่แจง้การเรียกค่าปรบัเมือ่ครบก าหนดสญัญา 

 ไม่สงวนสิทธิการเรียกปรบัเมือ่รบัมอบพสัดุหรืองานจา้ง 

 ขยายเวลาท าการตามสญัญา งดหรือลดค่าปรบัไม่ชอบ 

 ไม่แจง้คู่สญัญาใหย้ินยอมช าระค่าปรบัโดยไม่มีเงือ่นไขกรณีค่าปรบัจะ

เกินรอ้ยละ 10 

 ไม่ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องก่อนคืนหลกัประกนั 
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o ความเสีย่งในการรบัผิดทางละเมิด : การบริหารสญัญา 
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นร (กวพ) 1305/ว 11948  ลว. 13 ธ.ค. 43 

คณะกรรมการ 

- ตรวจรบัพสัดุ 

- ตรวจการจา้ง 

เสนอความเห็น 

1. การแกไ้ข เปลีย่นแปลง 

   สญัญา 

2. การขยายระเวลาท าการ 

    ตามสญัญา การงด  

หรือลด ค่าปรบั 

 

หวัหนา้ 

ส่วนราชการ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญา 

     หลกั 

• หา้มแกไ้ข เปลีย่นแปลง 

     ขอ้ยกเวน้ 

• กรณีจ าเป็น ไม่ท าใหร้าชการเสียประโยชน ์

• กรณีแกไ้ขเพือ่ประโยชนข์องทางราชการ 

• เป็นอ านาจของหวัหนา้ส่วนราชการ 

   ถา้มีการเพิม่วงเงินจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ  
 

 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาหรือขอ้ตกลง หากมีความจ าเป็นตอ้งเพิม่หรือลดวงเงิน  หรือ

เพิม่หรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการท างาน  ใหต้กลงพรอ้มกนัไป 

 ส าหรบัการจดัหาทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงแข็งแรง หรืองานเทคนคิเฉพาะอย่าง  จะตอ้งไดร้บั

การรบัรองจากวิศวกร  สถาปนกิและวิศวกรผูช้ านาญการ หรือผูท้รงคุณวุฒิ  ซ่ึงรบัผิดชอบหรือสามารถ

รบัรองคุณลกัษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสรา้ง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น  แลว้แต่

กรณีดว้ย 
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การแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา 

อ านาจอนุมติัแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญา 

• หวัหนา้ส่วนราชการ 

** หลกัการแกไ้ขฯ ** 

      - การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญา สามารถที่จะพิจารณาด าเนินการ

แกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาในช่วงเวลาใดก็ได ้แมจ้ะล่วงเลยก าหนด

ระยะเวลาแลว้เสร็จตามสญัญาก็ตาม แต่อย่างชา้จะตอ้งด าเนินการแกไ้ข

เปลีย่นแปลงก่อนที่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/ตรวจการจา้ง ไดท้ าการ

ตรวจรบัพสัดุหรืองานจา้งไวใ้ช ้

     - ตอ้งท าสญัญาฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม 
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เมือ่ครบก าหนดสญัญา / ยงัไม่มีการส่งมอบตอ้ง             

“แจง้การเรียกค่าปรับ” ตามสญัญาหรือขอ้ตกลง 

คิดค่าปรบันบัถดัจากวนัครบก าหนดสญัญา/ขอ้ตกลง 

เมือ่ส่งมอบพสัดุ ให“้สงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ”  

   ในขณะทีรั่บมอบพสัดุ  

เงื่อนไขสญัญาซ้ือเป็นชดุ  ใหป้รบัทั้งชดุ 

สิง่ของราคารวมติดตั้ง/ทดลอง/ปรบัตามราคาของทั้งหมด 

การคิดค่าปรบัตามสญัญา 



52 

สาเหตุ 

(1) เหตุเกิดจากความผดิ ความบกพร่องของราชการ 

(2) เหตุสุดวิสยั 

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ ์ที่คู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิด 

อ านาจอนุมติั 

•  หวัหนา้ส่วนราชการ 
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วิธีการ 

  -  คู่สญัญาตอ้งแจง้เหตุใหส่้วนราชการทราบภายใน 15 วนั 

     นบัแต่เหตุนั้นไดส้ิ้นสุดลง หากไม่แจง้ตามทีก่ าหนด จะยก 

     มากล่าวอา้งเพือ่ขอลดหรืองดค่าปรบั หรือขยายเวลามิได ้

     เวน้แต่กรณีความผิดความบกพร่องของส่วนราชการ ซ่ึงมี 

     หลกัฐานชดัแจง้หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แลว้ตั้งแต่ตน้ฃ 

 

  -  พิจารณาไดต้ามจ านวนวนัทีม่ีเหตุเกิดข้ึนจริง 



54 

แนววนิิจฉัย กวพ.  

(1) เหตุเกิดจากความผิด ความบกพร่องของราชการ 

     - หมายถงึ ราชการผูว่้าจา้ง และราชการอ่ืนดว้ย 

(2) เหตุสุดวิสยั – ป.พ.พ. มาตรา 8 

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ ์ทีคู่่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิด 

     – ป.พ.พ. มาตรา 205 

 การขยายเวลา ใชใ้นกรณยีงัไม่ครบก าหนดสัญญา 

     และยงัไม่มค่ีาปรับเกิดข้ึน 

 การงด ลดค่าปรับ ใชใ้นกรณเีลยก าหนดสัญญา 

    และมค่ีาปรับเกิดข้ึนแลว้ 

  ไม่ตอ้งท าสัญญาฉบับแกไ้ขเพิ่มเตมิก็ได ้ 
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ลงนาม 

ขยายเวลา งด / ลดค่าปรบั 

ลงนาม ครบก าหนด 

แก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา 

ครบก าหนด 

คู่สญัญาต้องขอ และ ผูมี้อ านาจ 
อนุมติัภายในวนัครบก าหนด 

เปรียบเทียบการพิจารณา 
ตามระเบียบพสัด ุ35  

ข้อ 
139 ข้อ 

136 



ในการพิจารณางดหรือลดค่าปรบั ตามระเบียบฯ 35 ขอ้ 139 (1) – 

(3) ซ่ึงเหตุดงักล่าวมีผลกระทบโดยตรงท าใหผู้ข้ายหรือผูร้บัจา้งไม่

สามารถส่งมอบตามสญัญา ส่วนราชการจะตอ้งพิจารณาว่า 

คู่สญัญาไดป้ฏิบติัตามสญัญาอย่างปกติตลอดมา และตอ้งไม่มี

พฤติการณที์จ่ะท้ิงงาน 

มีเหตุอนัควรงดหรือลดค่าปรบั แมจ้ะล่วงเลยก าหนดเวลาส่งมอบหรือ

แลว้เสร็จตามสญัญาจนมีค่าปรบัเกิดข้ึนแลว้ก็ตาม แต่ตอ้งยงัไม่มีการ

ตรวจรบังานงวดสุดทา้ย 
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การบอกเลกิ 

หลัก  1) มีเหตุเช่ือไดว่้า ผูร้บัจา้งไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จ 

              ภายในเวลาทีก่ าหนด (137 วรรคหนึง่) 

         2) ไม่ปฏิบติัตามสญัญา/ขอ้ตกลง และค่าปรบัจะเกิน 10 % 

             ของวงเงินทั้งสญัญา เวน้แต่ จะยินยอมเสียค่าปรบั ก็ให ้

             ผ่อนปรนไดเ้ท่าทีจ่ าเป็น (138) 

การตกลงเลกิสัญญาต่อกัน  ท าไดเ้ฉพาะเป็นประโยชน ์/หรือเพือ่ 

แกไ้ขขอ้เสียเปรียบของราชการหากปฏิบติัตามสญัญา/ขอ้ตกลงต่อไป 

(137 วรรคสอง) 



หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ 

ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวพ) 0421.3/ว 267 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2555 

ซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏิบติัตามระเบยีบพสัดุฯ 35 ขอ้ 138 

1. เมือ่ครบก าหนด จนมีค่าปรบัเกิดข้ึน และค่าปรบัจะเกินรอ้ยละ 10 ใหม้ี

หนงัสือแจง้บอกล่าวคู่สญัญาว่า ค่าปรบัจะเกินรอ้ยละ 10 แลว้ และจะ

บอกเลิกสญัญาต่อไป เวน้แต่คู่สญัญาจะไดม้ีหนงัสือแจง้ภายในเวลาที่

ก าหนด ยินยอมเสียค่าปรบัโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ 

2. กรณีคู่สญัญามีหนงัสือยินยอมเสียค่าปรบัโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ ภายใน

เวลาทีก่ าหนด ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพจิารณาผ่อนปรนการบอกเลิก

สญัญาไดเ้ท่าทีจ่ าเป็น โดยประเมินความคืบหนา้การด าเนินการตาม

สญัญาว่า การผ่อนปรนจะท าใหคู่้สญัญาด าเนนิการแลว้เสร็จหรือไม่  หรือ

จะตอ้งใชดุ้ลยพนิิจว่าจะบอกเลิกสญัญาหรือไม่ ตามแนวทางดงันี้  
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หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ 

ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวพ) 0421.3/ว 267 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2555 

2.1 กรณีควรผ่อนปรน ใหแ้จง้คู่สญัญาทราบด าเนนิการตามสญัญาโดยเร็ว 

คู่สญัญาตอ้งก าหนดแผนและเวลาการด าเนินการแลว้เสร็จใหช้ดัเจน 

2.2 กรณีจะบอกเลิกสญัญา ใหแ้จง้การบอกเลิกสญัญาไปยงัคู่สญัญาโดยเร็ว 

โดยท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรพรอ้มกบัแจง้การปรบั และริบหลกัประกนัสญัญา 

(ถา้ม)ี 

3. กรณีคู่สญัญามีหนงัสือแจง้ยินยอมเสียค่าปรบัโดยมีเงือ่นไข หรือไม่มีหนงัสือ

แจง้ความยินยอมภายในเวลาทีก่ าหนดโดยไม่มีเหตุอนัควร ใหแ้จง้บอกเลิก

สญัญาโดยเร็ว โดยท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรพรอ้มกบัแจง้การปรบั และริบ

หลกัประกนัสญัญา (ถา้ม)ี 
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ลงนาม ครบก าหนด 

 การพิจารณา 
ตามระเบียบพสัด ุ35  

ข้อ 
134 

ข้อ 
137 

ข้อ 
138 

1 % 2 % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%…  

ข้อสงัเกต : 
- วนัครบก าหนด  ตรงกบัวนัหยดุราชการ ให้นับวนัท าการถดัไปเป็นวนัครบก าหนด ตามนัย ป.พ.พ. มาตรา 193/8 
- หากมีการส่งมอบหลายครัง้ การค านวณค่าปรบั ให้น าระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจรบัครัง้ก่อนๆ (นับถดัจากวนั
ได้รบัหนังสือส่งมอบงาน – วนัท่ีคู่สญัญาได้รบัหนังสือแจ้งว่า งานไม่ถกูต้อง) หกัออกด้วย 

10% 

ค่าปรบั ค่าปรบั ค่าปรบั แจ้งการเรียกค่าปรบั 
(134 วรรคท้าย) 

ค่าปรบั 

11 % 12 % 13% 14%… 

A A A C A B A A A 

        คือ  ระเบียบ ข้อ 137 การบอกเลิกสญัญาหรือการตกลงเลิกสญัญา ซ่ึงเป็นดลุยพินิจของหวัหน้าส่วนราชการ 
         คือ  ข้อเทจ็จริงกรณีส่งมอบหลงัครบก าหนด ซ่ึงจะมีค่าปรบัเกิดขึน้ โดยคิดตัง้แต่วนัถดัจากวนัครบก าหนด  
                สญัญาเป็นต้นไป จนถึงวนัท่ีส่งมอบถกูต้อง และให้สงวนสิทธ์ิปรบั (ข้อ 134 วรรคท้าย) 
         คือ  ระเบียบข้อ 138 เมื่อค่าปรบัใกล้จะครบ 10%  ต้องด าเนินการตามระเบียบ ข้อ 138 ประกอบ ว.267 

A 
B 

C 
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ลงนาม ครบก าหนด 

5 ม.ค. 31 ต.ค. 
(วนัเสาร)์ 

ส่ง 1 
20 ต.ค. 

ส่ง 2 
20 ธ.ค. 

แจ้งผล 1 
16 พ.ย. 

แจ้งผล 2 
28 ธ.ค. 

ผล : งานไม่ถกูต้อง ผล : งานถกูต้อง 

มีผลย้อนหลงั 
ไปถึงวนัท่ีส่งมอบ 

ระยะเวลาท่ีเกิดปรบั (3 พ.ย. – 20 ธ.ค.)        =    X  วนั 
หกั ระยะเวลาตรวจรบั (21 ต.ค. – 16 พ.ย.)  =    Y   วนั 
จ านวนวนัท่ีน าไปค านวณค่าปรบั                 =    Z   วนั 

Y 
X 

ค่าปรบั 
Z    x ค่าปรบัรายวนั 



 การตรวจตรวจรบัพสัดุ ไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ตามสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 

 การตรวจการจา้งก่อสรา้งไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ตามแบบรูป

รายการ 
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o ความเสีย่งในการรบัผิดทางละเมิด : การตรวจรบัพสัดุ 

                                                 และการตรวจการจา้ง 



ภา
ยใ
น 
3 ว

ันท
 าก
าร
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คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ 
(องค์ประชุม) 

มติองค์ประชุม 
: บางคนไม่รับมอบ 

มติองค์ประชุม 
: เห็นว่า ถูกต้อง 

มติองค์ประชุม 
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง 

รายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือทราบ 

ท าใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ 
ให้ผู้ขาย 1 และ จนท.พสัดุ 1  

: รับพสัดุไว้  ถือว่าส่งมอบถูกต้อง ณ วันที่ส่ง 
:  ส่งมอบพสัดุให้ จนท.พสัดุ  

มติองค์ประชุม 
: เห็นว่า ถูกต้องเพยีง

บางส่วน 

รายงานหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือทราบหรือส่ังการ 

ทราบ 
(ตามมติ) 

ส่ังการ 
(ต่างจากมติ) 

แจ้ง
คู่สัญญา 

สัญญา 
ไม่ได้ก าหนด 
เป็นอย่างอ่ืน 

รับไว้เฉพาะที่ถูกต้อง 

รายงาน 
หัวหน้าส่วนราชการ 

ท าบันทึกความเห็นแย้ง 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือส่ังการ 

ให้รับ 

ไม่รับ 
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คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 
(องค์ประชุม) 

ผู้ควบคุมงาน 

รายงานหัวหน้าส่วนราชการ  
เพ่ือทราบ 

ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย 2 ฉบับ 

ให้ผู้ขาย 1 และ จนท.พสัดุ 1  
มติองค์ประชุม 
: เห็นว่า ถูกต้อง 

ทั้งหมด / เฉพาะงวด 

มติองค์ประชุม 
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง 

รายงานหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือทราบหรือส่ังการ 

ทราบ 
(ตามมติ) 

ส่ังการ 
(ต่างจากมติ) 

แจ้ง
คู่สัญญา 

มติองค์ประชุม 
: บางคนไม่รับมอบ 

ท าบันทึกความเห็นแย้ง 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือส่ังการ 

ให้รับ 

ไม่รับ 

: ถอืว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วันที่ส่ง 





1. ไม่ถือปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั หรือมติ

คณะรฐัมนตรี ที่เก่ียวกบั

การเงินของแผ่นดิน 

- พระราชบญัญตัวิิธีการงบประมาณ 

- ระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลงั 

- ระเบียบการเก็บรกัษาเงินและการน าเงินส่งคลงั 

- มตคิณะรฐัมนตรเีก่ียวกบัการเงินของแผ่นดิน 

- กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรี หรือกระทรวงการคลงัก าหนด 

   หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจา่ยเงินของแผ่นดิน 

 - ระบบบญัชีของสว่นราชการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดใหถื้อปฏิบตัิ 

    ทั้งสว่นกลาง สว่นภมิูภาคและหน่วยงานยอ่ย 



2. ขาดการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ 



ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินและผูต้รวจสอบภายในของสว่นราชการ

ตรวจพบบ่อยๆ มีดงัน้ี 

1. ไม่มีการควบคมุการใชแ้ละเก็บรกัษา
ใบเสร็จรบัเงิน 

2. ไม่จดัท าทะเบียนควบคมุใบเสร็จรบัเงิน 



3. จา่ยเงินใหแ้ก่ผูร้บัเงิน โดยผูร้บัเงินไม่ไดล้งลายมือ
ช่ือในหลกัฐานการจา่ย 

4. จา่ยเงินใหแ้ก่ผูร้บัเงินอ่ืน ที่ไม่ใช่ผูมี้สิทธิรบัเงิน
โดยไม่มีหลกัฐานการมอบฉนัทะหรือหลกัฐานการมอบ

อ านาจ 

5. เบิกจา่ยเงินช่วยเหลือบุตร เงินการศึกษาบุตร      
ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ ไม่ถูกตอ้งตาม

กฎหมายว่าดว้ยการนั้นๆ 



6. เบิกจา่ยเงินในบางกรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มตคิรม. หรือกระทรวงการคลงัอนุญาตให้

เบิกจา่ยได ้โดยไม่ไดท้  าความตกลงกบั

กระทรวงการคลงัใหอ้นุญาตใหเ้บิกจา่ยไดก่้อน 

7. เบิกจา่ยเงินนอกงบประมาณเพ่ือทดรองใชจ้า่ยตามเงิน
งบประมาณไปก่อนไดร้บัอนุมตัเิงินประจ  างวด เม่ือไดร้บั

อนุมตัเิงินประจ างวดแลว้ จงึเบิกเงินงบประมาณชดใช้

ภายหลงั  ซ่ึงถือว่าเป็นการใชจ้า่ยเงินก่อนไดร้บัอนุมตัเิงิน

ประจ  างวด  ผิด พรบ.วิธีการงบประมาณ 



8. จา่ยเงินทดรองราชการโดยไม่ปฏิบตัิ
ตามระเบียบว่าดว้ยเงินทดรองราชการ 

9. การจา่ยเงินยมืของทางราชการ         

ไม่ปฏิบตัติามระเบียบ 

• ไม่ท าสญัญาการยมืเงิน อนุมตัเิงินยมืรายใหม่โดยผูย้มืไม่ส่งใชเ้งินยมืรายเก่าใหเ้สรจ็สิ้ นก่อน 

• อนุมตัใิหย้มืเกินกว่าความจ  าเป็นท่ีตอ้งปฏิบตัริาชการ 

• เงินยมืคา้งนานเกินก าหนดเวลาที่ตอ้งส่งใบส าคญัชดใช ้

• อนุมตัใิหผู้ท้ี่ไม่จ  าเป็นตอ้งปฏิบตัริาชการ ยมืเงินของทางราชการใหผู้อ้ื่นไปปฏิบตัริาชการ 



10. จา่ยเงินไปแลว้ ไม่สง่หลกัฐานการจา่ยให้
ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด และ    

ไม่ขอผดัสง่ใบส าคญั 

11. การสง่ใบส าคญั หลกัฐานการเบิกจา่ย ไม่ถูกตอ้ง

หรือถูกตอ้งแตไ่ม่ครบถว้นตามที่ระเบียบก าหนด 

12. หลกัฐานการจา่ยเงินท่ีไดเ้บิกจา่ยเงินใหแ้ก่เจา้หน้ี
หรือผูมี้สิทธิไม่ถูกตอ้งสมบูรณต์ามที่ระเบียบก าหนด 

เช่น ไม่มีเลขประจ  าตวัผูเ้สียภาษี 





1. วิเคราะหแ์ละระบุใหไ้ดว่้า ณ จุดใดใน
หน่วยงานของท่านเป็นจดุเส่ียงตอ่การทุจริต 

(Risk Area) 

งานการเงิน 

งานประมูล

จา้งเหมา 

จดัซ้ือจดัจา้ง 
เช่น 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

โดยเฉพาะการรบัสมคัรคนเขา้ท างาน 

การโยกยา้ย เลื่อนต าแหน่ง เป็นตน้ 



2. อยา่ปลอ่ยใหผู้ใ้ดอยูใ่นต าแหน่งที่เป็นจดุเส่ียง
เหลา่นั้นนานเกินไป ใหมี้ระบบสบัเปล่ียน

หมุนเวียนและสรา้งตวัตายตวัแทน 

3. เจา้หนา้ที่คนใดที่จอ้งดแูลแตล่กูคา้คนเดิม 
โดยกีดกนัไม่ใหค้นอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นเรื่อง  

ผิดสงัเกต 



4. เลิกงานแลว้ไม่กลบับา้นสะสางงานคนเดียว
เป็นนิจสิน ก็ตอ้งลองเขา้ไปสืบเสาะดวู่าเขาอยู ่  

ท าอะไร 

5. สรา้งระบบตรวจสอบถ่วงดลุ เช่น สมยัก่อน  

ใหมี้ผูถื้อกุญแจก าปัน่เก็บเงิน 3 คน คนละดอก 

ถา้จะโกงก็ตอ้งรว่มมือกนัทั้ง 3 คน  



6. ตอ้งสงัเกตการใชชี้วิต (Lifestyle)          
ที่เปล่ียนไป ถา้คนๆหน่ึงเกิดฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย     

มีบา้น มีรถยนตเ์พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ก็ตอ้ง

สืบเสาะว่าเขาเอามาจากไหน 



LOGO 

 

ส ำนกัควำมรบัผิดทำงแพ่ง 



ความเป็นมา 

ปัจจบุนั 

เดิม 



พรบ. ความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539  

• เจา้หนา้ท่ี 

•หน่วยงานของรฐั 

ค านิยามท่ี

ส าคญั 

• การท าละเมิดต่อเอกชน 
(บคุคลภายนอก) 

• การท าละเมิดต่อ
หน่วยงานของรฐั 

ความรบัผิด

ทางละเมิด

ของเจา้หนา้ท่ี 





การท าละเมิดต่อเอกชน/บคุคลภายนอก 

กรณี

เจา้หนา้ท่ี

กระท าในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

กรณีเจา้หนา้ท่ี

กระท า

นอกเหนือการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

ความรบัผิด  

ทางละเมิดของ

หน่วยงาน    

ของรฐั 

• หน่วยงานของรฐัรบัผิด/ถกูฟ้อง 

   แทนเจา้หนา้ท่ี 

• ฟ้องกระทรวงการคลงั (ม.5) 

• หน่วยงานของรฐัไม่ตอ้งรบัผิด 

   /ถกูฟ้อง (ม.6) 



การท าละเมิดต่อเอกชน/บคุคลภายนอก (ต่อ) 

Company Logo 

ฟ้องเจา้หนา้ท่ี / 
หน่วยงานของรฐั 

ฟ้องผิด ฟ้องใหมไ่ด ้
ภายใน 6 เดือน 

อายคุวามการใชส้ิทธิ   
1 ปี / 10 ปี (ป.พ.พ. ม.448) 



การท าละเมิดต่อเอกชน/บคุคลภายนอก (ต่อ) 

Company Logo 

การรอ้งขอใหช้ดใชค้่าสินไหมทดแทน 

มาตรา 5 

• ออกใบรบัค าขอเป็นหลกัฐาน 

• พิจารณาภายใน 180 วนั 

• ขยายไม่เกิน 180 วนั  

   (รายงาน ร.ม.ต.) 



การท าละเมิดต่อเอกชน/บคุคลภายนอก (ต่อ) 

Company Logo 

 

 

 

 

 

 

สิทธิไลเ่บ้ีย  

ของหน่วยงาน

ของรฐั 

1. เจา้หนา้ท่ี กระท าโดยจงใจ/ประมาท 

    เลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง (ม.8 วรรค 1) 

2. ค านึงถึงความรา้ยแรงแห่งการกระท า  
    และความเป็นธรรม (ม.8 วรรค 2) 

3. หกัสว่นความเสียหาย (ม.8 วรรค 3) 

4. ไมน่ าหลกัเรือ่งลกูหน้ีรว่มมาใชบ้งัคบั  
    (ม.8 วรรค 4) 

ประมาท 

ประมาทเลินเลอ่

อยา่งรา้ยแรง 

จงใจ 





















แผนที่เกดิเหตุ 

รถตู้พยาบาล 

รถคูก่รณี 



ประมาทเลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง  

Company Logo 

ตรวจรบังานกอ่สรา้งท่ีไม่เป็นไปตามรปูแบบ 

   

 

                            - ผ ูค้วบคมุงาน 

กรรมการตรวจการจา้ง 

ผ ูแ้ทนประชาคม 

                             - ประธาน

กรรมการบรหิาร   

• ระยะทางนอ้ยกว่า 

ผ ูต้อ้งรบัผิด 

ผ ูไ้ม่ตอ้งรบัผิด 

   

 

                           

                                          

                            

• ชัน้หินคลกุนอ้ยกว่า 

ผ ูต้อ้งรบัผิด 

ผ ูไ้ม่ตอ้งรบัผิด 

                    -ผ ูค้วบคมุงาน  

กรรมการตรวจการจา้ง 

                      - ผ ูแ้ทน 

ประชาคม   



ประมาทเลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง (ต่อ)  

Company Logo 

สง่มอบงานลา่ชา้ ไม่ปรบัผ ูร้บัจา้ง 

•                                     

ไม่ตรวจรายละเอียดของสญัญาใหค้รบถว้น 

 

ใชค้่า factor F ไม่ถกูตอ้ง 

 

ไม่พิจารณาผ ูเ้สนอราคาต ่า 

ผ ูต้อ้งรบัผิด -เจา้หนา้ท่ีพสัด ุปลดัเทศบาล กรรมการ

ตรวจการจา้ง ผ ูค้วบคมุงาน 

ผ ูต้อ้งรบัผิด -ผ ูค้วบคมุงาน กรรมการตรวจการจา้ง 

ผ ูต้อ้งรบัผิด -กรรมการก าหนดราคากลาง    

ปลดัเทศบาล นายกเทศมนตรี 

ผ ูต้อ้งรบัผิด 
-คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคา   หวัหนา้สว่นราชการ 



ประมาทเลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง (ต่อ)  

จดัท าเอกสารประกวดราคาโดยเพ่ิมเติมขอ้ก าหนด

นอกเหนือหลกัเกณฑท่ี์ทางราชการก าหนด 

ผ ูต้อ้งรบัผิด 

ผ ูไ้มต่อ้งรบัผิด 

-ผ ูจ้ดัท าเอกสารประกวดราคา ปลดัอบจ.        

รองนายก อบจ. นายก 

-คณะกรรมการพิจารณาผล 

รบัรองว่างานแลว้เสรจ็ ทัง้ท่ียงัไม่เสรจ็ 

ผ ูต้อ้งรบัผิด -ประธานกรรมการบรหิาร                   

ผ ูค้วบคมุงาน กรรมการตรวจการจา้ง   

ค านวณจ านวนเหล็กเสน้คลาดเคลื่อน 

ผ ูต้อ้งรบัผิด -คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

















การท าละเมิดต่อเอกชน/บคุคลภายนอก (ต่อ) 

Company Logo 





การกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรฐั 

Company Logo 

กรณีเจา้หนา้ท่ี

กระท าในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

กรณีเจา้หนา้ท่ี

กระท ามิใช่การ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 



การกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรฐั (ต่อ) 

Company Logo 

1 ปี  นบัแต่วนัท่ี

หน่วยงานของรฐั  

มีค าสัง่ตาม

ความเห็นของ

กระทรวงการคลงั 

2 ปี นบัแต่วนัท่ี

หน่วยงานของรฐั  

ร ูถึ้งการละเมิด   

และร ูต้วัเจา้หนา้ท่ี 

ผ ูจ้ะพึงตอ้งชดใช้

ค่าสินไหมทดแทน 

อายคุวามการเรียก 

ชดใชค้่าเสียหาย 



การเรยีกใหเ้จา้หนา้ท่ีชดใชค้่าสินไหมทดแทน  

Company Logo 

ออกค าสัง่เรยีก

ใหช้ดใช ้(ค าสัง่

ทางปกครอง) 

อทุธรณค์ าสัง่

ทางปกครอง 

ใชม้าตรการทาง

ปกครอง  

    (พ.ร.บ.วิ ปกครอง 

ม.57- ยดึ/อายดั

ทรพัยส์ิน) 

• ละเมิดต่อเอกชน/ 

   บคุคลภายนอก (ม.8) 

• ละเมิดต่อหน่วยงาน     

   ของรฐั (ม.10 + ม.8) 



LOGO 



Company Logo 

ระเบียบส ำนกันำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรปฏิบตัเิก่ียวกบั 

ควำมรบัผิดทำงละเมิดของเจำ้หนำ้ที่ พ.ศ. 2539   

เจา้หนา้ท่ี 

ความเสียหาย 

ผูแ้ตง่ตัง้ 

นิยำมส ำคญั 

ที่มำ 



Company Logo 

หมวด 1 

กรณีเจำ้หนำ้ที่กระท ำ

ละเมิดตอ่หน่วยงำน

ของรฐั 
 

1. กระทรวง ทบวง กรม (สว่นกลำง+ภูมิภำค) 

2.ทอ้งถ่ิน รฐัวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนฯ 



Company Logo 

กำรด ำเนินกำรเม่ือหน่วยงำนของรฐัเกิดควำมเสียหำย 

รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบั 

สอบขอ้เท็จจรงิเบ้ืองตน้ 

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบ

ขอ้เท็จจริงควำมรบัผิดทำงละเมิด 



กำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบขอ้เท็จจริงควำมรบัผิดทำงละเมิด  

มีเหตอุนัควรเช่ือว่ำควำมเสียหำย 

เกิดจำกกำรกระท ำของเจำ้หนำ้ท่ี 

กรรมกำร 

จ  ำนวนไม่เกิน  

5 คน 

ก ำหนดวนั 

แลว้เสร็จ 

กค. ประกำศ

ก ำหนดจ ำนวน 

ควำมเสียหำย/

ผูแ้ทนหน่วยงำน 

รว่มเป็นกรรมกำร  



รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ 

กำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบขอ้เท็จจริงควำมรบัผิดทำงละเมิด (ตอ่)  

ขอ้ยกเวน้ 

ไม่มีเหตอุนัควรเช่ือว่ำเกิดจำก 

กำรกระท ำของเจำ้หนำ้ที่ 

ชดใชค้่ำเสียหำยครบถว้น เห็นดว้ย : ยุตเิรื่อง 

ไม่เห็นดว้ย : แตง่ตัง้

คณะกรรมกำรสอบ

ขอ้เท็จจริงควำม    

รบัผิดทำงละเมิด 



กำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบขอ้เท็จจริงควำมรบัผิดทำงละเมิด (ตอ่)  

เจำ้หนำ้ท่ีหน่วยงำนของรฐัท ำควำมเสียหำย

แก่หน่วยงำนของรฐัอีกแหง่หน่ึง 

หน่วยงำนของรฐัมำกกว่ำหน่ึงแหง่ไดร้บั        

ควำมเสียหำย    

เกิดกำรท ำละเมิดของเจำ้หนำ้ท่ี          

หลำยหน่วยงำน     

ขอ้ 10 

ขอ้ 11 

ขอ้ 11 

กรณีรว่มกนัแตง่ตัง้คณะกรรมกำร 



กำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบขอ้เท็จจริงควำมรบัผิดทำงละเมิด (ตอ่)  

ผูมี้อ านาจแตง่ตัง้ 

 ไม่ด ำเนินกำรภำยในเวลำสมควร 

 แตง่ตัง้ไม่เหมำะสม 

ใหป้ลดักระทรวง ปลดัทบวง รฐัมนตรี 
  แตง่ตัง้/เปล่ียนแปลง (แทนผูมี้อ  ำนำจ)  

      ตำมท่ีเห็นสมควร 



หนำ้ที่คณะกรรมกำรสอบขอ้เท็จจริงควำมรบัผิดทำงละเมิด 

ตอ้งใหโ้อกำสแก่ผูเ้สียหำยไดช้ี้แจง (ขอ้ 15) 6 

เสนอควำมเห็นใหผู้แ้ตง่ตัง้พิจำรณำ โดยมีขอ้เท็จจริง/กฎหมำย 

/พยำนหลกัฐำน (ขอ้ 16) 

7 

สอบสวนใหแ้ลว้เสร็จภำยในก ำหนดเวลำ 8 



กำรด ำเนินกำรของผูมี้อ  ำนำจแตง่ตัง้ 
ไม่ผกูพนัควำมเห็น 

ของคณะ

กรรมกำรฯ (ขอ้ 16) 

ขอใหก้รรมกำร

สอบเพ่ิมเติมหรือ

ทบทวนได ้

ใหวิ้นิจฉยัว่ำมีผูใ้ด

ตอ้งรบัผิด/เป็น

จ  ำนวนเท่ำใด    

*** ยงัไม่ตอ้งแจง้
ใหผู้ร้บัผิดทรำบ    

(ขอ้ 17) 

ใหส้ง่ผลให ้กค.

ตรวจสอบภำยใน 

7 วนั 

ระหว่ำงรอผล กค. 

ใหต้ระเตรียม    

ออกค ำสัง่/ฟ้องคดี 

*** มิใหข้ำด
อำยุควำม 2 ปี 



กำรด ำเนินกำรของผูมี้อ  ำนำจแตง่ตัง้ (ตอ่) 

หำก กค.มิไดแ้จง้ผล

ภำยใน  1 ปี หรือ              

1 ปี 6 เดือน 

 ***ใหด้  ำเนินตำมท่ี 

  เห็นสมควร 

เม่ือกระทรวง 

กำรคลงัแจง้ผลแลว้ 

ใหด้  ำเนินกำร 

 ตำมควำมเห็น กค. 

 ตำมที่เห็นว่ำถูกตอ้ง 

(ขอ้ 18) 

กรณีแตง่ตัง้

คณะกรรมกำร

รว่มกนั 

 *** ผูแ้ตง่ตัง้รว่มเห็น

ตำ่งกนัใหเ้สนอ ครม. 

เจำ้หนำ้ท่ีผูร้บัผิด

ตำย 

 *** ใหร้ีบด ำเนินกำร

ภำยในอำยุควำมมรดก 



ส ำนวนที่ไม่ตอ้งส่ง

ให ้กค. ตรวจสอบ

(ประกำศ กค.) 

กำรด ำเนินกำรของผูมี้อ  ำนำจแตง่ตัง้ (ตอ่) 

ขอ้ยกเวน้ 
กำรวินิจฉยัสัง่กำรท่ีแตกตำ่ง 

จำกควำมเห็น ของ  กค. 

รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน 

/รฐัวิสำหกิจ 

         /หน่วยงำนอื่นของรฐั 

ตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ 

ใหป้ฏิบตัิตำมท่ี

เห็นว่ำถูกตอ้ง 



กำรด ำเนินกำรของหวัหนำ้หน่วยงำนของรฐั 

กำรแตง่ตัง้ กก.ละเมิด 

ถูกตอ้ง/ชอบดว้ยกฎหมำย  

มีอ  ำนำจแตง่ตัง้ อำ้งกฎหมำย 

หรือระเบียบ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 



กำรด ำเนินกำรของหวัหนำ้หน่วยงำนของรฐั (ตอ่) 

กำรแตง่ตัง้ กก.ละเมิด 

ถูกตอ้ง/ชอบดว้ยกฎหมำย 

ตัง้ กก.ไม่เกิน

จ  ำนวนท่ีกฎหมำย

หรือระเบียบก ำหนด 

( 5 คน) 

ไม่แตง่ตัง้

ผูเ้ก่ียวขอ้ง/มีสว่น

ไดเ้สียเป็น กก. 

แตง่ตัง้ กก.รว่ม 



กำรด ำเนินกำรของหวัหนำ้หน่วยงำนของรฐั (ตอ่) 

กำรวินิจฉยัสัง่กำร  

ถูกตอ้ง/ชอบดว้ยกฎหมำย  

วินิจฉยัและมีควำมเห็นว่ำ 

- มีเจำ้หนำ้ที่ตอ้งรบัผิดชดใช ้   

  ค่ำสินไหมทดแทนหรือไม่ 

- จ  ำนวนเท่ำใด 

ลงลำยมือช่ือ และวนั

เดือนปี ที่วินิจฉยัสัง่กำร 

- ทำ้ยรำยงำนผลกำรสอบสวน 

   ของ กก.ละเมิด 



กำรด ำเนินกำรของหวัหนำ้หน่วยงำนของรฐั (ตอ่) 

 

 

 

สง่ส ำนวนใหก้ระทรวงกำรคลงั ตรวจสอบ ภำยใน 7 วนั 

ออกค ำสัง่เรียกใหผู้ต้อ้งรบัผิดชดใช ้ภำยใน 2 ปี 

ไลเ่บ้ีย  ภำยใน 1 ปี 

ด ำเนินกำรยดึ อำยดั ทรพัย ์ภำยใน 10 ปี 

ฟ้องทำยำทผูต้อ้งรบัผิด ภำยในอำยุควำมมรดก (1 ปี) 

***(ออกหลงัสง่ส ำนวนให ้กค./ออกเม่ือ กค.แจง้ผลแลว้) 



กำรด ำเนินกำรของ กก.ละเมิด 

1. ตรวจสอบอ ำนำจหนำ้ที่ตำมค ำสัง่ 

    แตง่ตัง้ 

2. ประชุมก ำหนดแนวทำงกำร 

    สอบสวน และปฏิทินระยะเวลำ 

    กำรพิจำรณำ 



กำรด ำเนินกำรของ กก.ละเมิด (ตอ่) 

3. ท ำหนังสือเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งมำใหก้ำร 

    และใหส้ง่เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. แจง้สิทธิก่อนด ำเนินกำรสอบสวน 

5. ใหโ้อกำสเจำ้หนำ้ท่ีที่ถูกสอบสวน 

    -ช้ีแจงขอ้เท็จจริง 

    -โตแ้ยง้แสดงพยำนหลกัฐำนอยำ่งเพียงพอ 

      และเป็นธรรม 



กำรด ำเนินกำรของ กก.ละเมิด (ตอ่) 

10. ลงลำยมือช่ือ ต  ำแหน่ง และวนัเดือนปี  

 -ทำ้ยบนัทึกรำยงำนผลกำรสอบสวน 

11. ขอขยำยเวลำ  หำกกำรสอบสวน      

ไม่แลว้เสร็จภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

12. สอบสวนใหแ้ลว้เสร็จภำยในก ำหนด

อำยุควำม 



Company Logo 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ตอ่)

กำรยดึอำยดั ตำม ม.57 

          - ทรพัยส์ินที่ยดึได-้ไม่ได ้เงินเดือน/เงินอ่ืน ยดึไม่ได ้

          - กำรจดทะเบียนโอนที่ดิน/ทรพัย ์ที่ถูกยดึ 

          - จนท.ผูมี้หนำ้ที่ยดึ/อำยดึ / กำรขำยทอดตลำด          

             (เรื่องเสร็จที่ 173/2551, 443/2550) 

7 

ผูถู้กชดใชฟ้้องศำลปกครอง อำจรอกำรใช ้ม.57 ไวก่้อน  แตต่อ้ง

ระวงัอยำ่ใหข้ำดอำยุควำมยดึ/อำยดั 10 ปี   

              (เรื่องเสร็จที่ 173/2551) 

8 



กำรพิจำรณำของกระทรวงกำรคลงั 

ตรวจสอบพยำน 

หลกัฐำนที่เก่ียวขอ้ง 

ใหบุ้คคล 

มำช้ีแจงเพ่ิมเตมิ 

ใหร้บัฟังพยำน 

หลกัฐำนเพิ่มเติม 

ใหมี้        

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

ควำมรบัผิดทำงแพง่” 

เป็นผูพ้ิจำรณำ          

ใหค้วำมเห็นตอ่

กระทรวงกำรคลงั      

(ขอ้ 21)  



กำรชดใชค่้ำเสียหำย 

ชดใชเ้ป็นเงิน 

ถำ้ซ่อม 

ถำ้เป็นเงิน 

ถำ้เป็นสิ่งของ 
ตอ้งชดใชเ้ป็นส่ิงของที่มี

สภำพ คณุภำพ ปริมำณ และ

ลกัษณะอยำ่งเดียวกนั 

ตอ้งท ำสญัญำตกลง และ

ซ่อมใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว

(6 เดือน) 
ถำ้ชดใชต้ำ่งจำก 

ทรพัยส์ินที่เสียหำย 

หรือสูญหำย 

ตอ้งท ำควำมตกลงกบั

กระทรวงกำรคลงั 



กำรผ่อนช ำระเงิน 

เจำ้หนำ้ที่

สำมำรถผ่อน

ช ำระไดต้ำม

หลกัเกณฑ ์   

ของกระทรวง     

กำรคลงั ว115 

หำกไม่เป็นไป

ตำมหลกัเกณฑ์

ดงักลำ่ว ใหท้  ำ    

ควำมตกลงกบั

กระทรวง     

กำรคลงัเป็น

กรณีไป 

หำ้มฟ้อง

ลม้ละลำย       

ในกรณีที่ไม่มี

เงินผ่อนช ำระ  

เวน้แตเ่ขำ้

เง่ือนไขขอ้ 27 

แห่งระเบียบฯ 



Company Logo 

หมวด 2 

กรณีเจำ้หนำ้ที่กระท ำ

ละเมิดตอ่

บุคคลภำยนอก 

กระทรวง ทบวง กรม (สว่นกลำง+ภูมิภำค) 



Company Logo 

กำรด ำเนินกำรเม่ือเจำ้หนำ้ที่ท  ำใหบุ้คคลภำยนอกไดร้บัเสียหำย 

เจำ้หนำ้ที่ไดก้ระท ำในกำรปฏิบตัหินำ้ที่ 

รำยงำน 

ผูบ้งัคบับญัชำ 

ตำมล ำดบั 

ด ำเนินกำร 

ตำมหมวด 1 

โดยอนุโลม 



Company Logo 

กำรด ำเนินกำรกำรด ำเนินกำรกรณีผูเ้สียหำย (บุคคลภำยนอก) 

ยื่นค ำขอใหช้ดใชค้่ำสินไหมทดแทน 

ผูร้บัค ำขอ 

หน่วยงำนตน้สงักดั           

ของเจำ้หนำ้ที่ 

กระทรวงกำรคลงั                 

(กรณีมิไดส้งักดัหน่วยงำนใด) 

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบ

ขอ้เท็จจริงควำมรบัผิดทำงละเมิด 

กรณีตอ้งชดใช ้ ใหป้ฏิบตัิ

ตำมที่ กค. ก ำหนด 

กรณีไม่ตอ้งชดใช ้ = ยงัไม่ได้
รบัควำมเสียหำย 



กำรด ำเนินกำรกรณีผูเ้สียหำย (บุคคลภำยนอก)ฟ้องคดีตอ่ศำล 

กรณีไม่ได้

ปฏิบตัหินำ้ที่ 

กรณีปฏิบตัิ

หนำ้ที่ 

 เรียกเจำ้หนำ้ท่ี  

เขำ้มำเป็นคู่ควำม 

 อยักำรแถลงศำลใหก้นั 

เจำ้หนำ้ท่ีออกมำ 
 

ถำ้ผลคดีทำงรำชกำรแพ ้

  -ไลเ่บ้ียเจำ้หนำ้ท่ีตำมเกณฑห์มวด 1 

(จงใจ-ประมำทเลินเล่ออยำ่งรำ้ยแรง) 



กำรพิจำรณำวินิจฉยั 

เสียหำยหรือไม่ 

แบ่งสว่นควำมรบัผิด

อยำ่งไร 

1 

2 



กก.ก ำหนดรำคำกลำง 

กำรแบ่งส่วนควำมรบัผิด 

จำ้งแพง 100,000 

จนท.ฝ่ำยพสัด ุ 

ท ำควำมเห็นเสนอผูอ้นุมตัิ  

ผูอ้นุมตัิ 
ใหใ้ชร้ำคำกลำงท ำสญัญำ  

75% 75,000 

15% 

10% 

15,000 

10,000 

ใช ้Factor F ผิดปี 



กก.ก ำหนดรำคำกลำง 

กำรแบ่งส่วนควำมรบัผิด (ตอ่) 

จำ้งแพง 100,000 

จนท.ฝ่ำยพสัด ุ 

ท ำควำมเห็นเสนอผูอ้นุมตัิ  

ผูอ้นุมตัิ 
ใหใ้ชร้ำคำกลำงท ำสญัญำ  

100% 

ค ำนวณรำคำตอ่หน่วยเกินจริง 

- 

- 



กำรใชเ้งินผิดระเบียบ (ตอ่) 

จำ่ยเงินเกินสิทธิ / ไม่มีสิทธิ / ผิดระเบียบ* 

ฝ่ำยกำรเงิน  60 % 

ผูบ้งัคบับญัชำ         

ชั้นตน้-กลำง/ผูผ้่ำนงำน 20 % 

20 % 

ผูบ้งัคบับญัชำ         

ชั้นสูง/ผูอ้นุมตัิ 

*มีงบประมำณแลว้  แตจ่ำ่ยผิดระเบียบหรือเกินสิทธิ      

ท่ีควรไดร้บั   



กำรทุจริตทำงกำรเงินหรือทรพัยส์ิน 

รบัเงินแลว้ไม่ออกใบเสร็จ/แกไ้ข/ปลอม ใบเสร็จ 

ฝ่ำยกำรเงิน 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง)  
60 % 

ผูบ้งัคบับญัชำ         

ชั้นตน้-กลำง/ผูผ้่ำนงำน 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง) 

20 % 

20 % 

ผูบ้งัคบับญัชำชั้นสูง/ผูอ้นุมตัิ 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง) 

100 % 

ผูทุ้จริต 



กำรทุจริตทำงกำรเงินหรือทรพัยส์ิน (ตอ่) 

ออกใบเสร็จแลว้ไม่น ำเงินสง่ 

ฝ่ำยกำรเงิน 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง)  

20 % 

ผูบ้งัคบับญัชำ         

ชั้นตน้-กลำง/ผูผ้่ำนงำน 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง) 

10 % 

10 % 

ผูบ้งัคบับญัชำชั้นสูง/ผูอ้นุมตัิ 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง) 

100 % 

ผูทุ้จริต กก.เก็บรกัษำเงิน 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง)  
60 % 

ไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ 



กำรทุจริตทำงกำรเงินหรือทรพัยส์ิน (ตอ่) 

ออกใบเสร็จแลว้ไม่น ำเงินสง่ (ตอ่) 

ฝ่ำยกำรเงิน 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง)  

60 % 

ผูบ้งัคบับญัชำ         

ชั้นตน้-กลำง/ผูผ้่ำนงำน 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง) 

20 % 

20 % 

ผูบ้งัคบับญัชำชั้นสูง/ผูอ้นุมตัิ 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง) 

100 % 

ผูทุ้จริต กก.เก็บรกัษำเงิน 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง)  
-- % 

ปฏิบตัหินำ้ท่ี

ครบถว้นแลว้ 



กำรทุจริตทำงกำรเงินหรือทรพัยส์ิน (ตอ่) 

ไม่น ำเงินฝำกคลงัหรือธนำคำรใหค้รบจ ำนวนตำมระเบียบ    

กลบัน ำไปใชส้ว่นตวั 

ฝ่ำยกำรเงิน 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง)  
60 % 

ผูบ้งัคบับญัชำ         

ชั้นตน้-กลำง/ผูผ้่ำนงำน 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง) 

20 % 

20 % 

ผูบ้งัคบับญัชำชั้นสูง/ผูอ้นุมตัิ 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง) 

100 % 

ผูทุ้จริต 



กำรทุจริตทำงกำรเงินหรือทรพัยส์ิน (ตอ่) 

เบิกจำ่ยเงินโดยทุจริต (ไม่มีหลกัฐำนกำรจำ่ย) 

ฝ่ำยกำรเงิน 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง)  
60 % 

ผูบ้งัคบับญัชำ         

ชั้นตน้-กลำง/ผูผ้่ำนงำน 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง) 

20 % 

20 % 

ผูบ้งัคบับญัชำชั้นสูง/ผูอ้นุมตัิ 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง) 

100 % 

ผูทุ้จริต 



กำรทุจริตทำงกำรเงินหรือทรพัยส์ิน (ตอ่) 

แกไ้ขหรือเติมจ  ำนวนเงินในเช็ค/ใบถอนเงิน ใหสู้งข้ึน 

 

 

 

 

ผูล้งนำมในเช็ค/ใบถอนเงิน 

(ผูเ้ก่ียวขอ้ง)  

100 %* 100 % 

ผูทุ้จริต 

*กรณีไม่ปฏิบตัติำมระเบียบ เช่น ลงนำมลว่งหนำ้ 

เวน้ช่องว่ำงขำ้งหนำ้ ไม่ขีดครอ่ม ฯลฯ 

-ถำ้ลงนำมหลำยคนแบ่งคนละสว่นเท่ำ ๆ กนั  



อุบตัเิหต ุ

ฝ่ำฝืนกฎหมำยจรำจร /ดว้ยควำมจงใจหรือ     

ประมำทรำ้ยแรง* 

  
พนกังำนขบัรถ พนกังำนขบัรถ 

100 % 50 % 

*กระท ำโดยประมำทเพียง  

ฝ่ำยเดียวหรือโดยล ำพงั  

คู่กรณีมีสว่นประมำท       

รว่มอยูด่ว้ย 



อุบตัเิหต ุ(ตอ่) 

ฝ่ำฝืนกฎหมำยจรำจร --มีเหตปัุจจยัภำยนอก

ประกอบดว้ย* 

*เช่น  มิไดมี้ต  ำแหน่งหนำ้ท่ีโดยตรงเป็นพนกังำนขบัรถ 

  ไม่ช ำนำญเสน้ทำง 

  สภำพถนนหรือทศันวิสยัไม่ดี 

  สภำพยำนพำหนะก่อนน ำมำใชไ้ม่สมบูรณ ์

  มีควำมจ ำเป็นเรง่ด่วน - ขบัรถพยำบำลน ำสง่ผูบ้ำดเจบ็ 

75 % พนกังำนขบัรถ 



LOGO 



Company Logo 

ประเภทส ำนวนกำรสอบสวน 

อื่นๆ  

ทุจริต

ทำงกำรเงิน

หรือ

ทรพัยส์ิน 

ไม่ปฏิบตัิ

ตำม

กฎหมำย

หรือระเบียบ 

โจรกรรม 

หรือ

ทรพัยส์ิน 

สูญหำย 

อำคำร

สถำนที่ถูก

เพลิงไหม ้

อบุตัเิหต ุ





ทุจริตทำงกำรเงินหรือทรพัยสิ์น

1. วนัเวลำ ท่ีเกิดกำรทุจริต 

2. ช่ือ ต  ำแหน่ง และอ ำนำจหนำ้ท่ีของ 

    ผูก้ระท ำทุจริตในกำรปฏิบตัิรำชกำรโดยปกติ 

3. กำรกระท ำ และพฤติกำรณใ์นกำร 

    กระท ำทุจริต 



ทุจริตทำงกำรเงินหรือทรพัยสิ์น (ต่อ)

4. ช่ือ ต  ำแหน่งและอ ำนำจหนำ้ที่ของเจำ้หนำ้ที่ที่ 

    รว่มงำนหรือที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชำ 

    ตำมสำยงำน 

5. รำยละเอียดกำรปฏิบตังิำนของเจำ้หนำ้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง 
    ทั้งหมด รวมทั้ง  

 - ผูบ้งัคบับญัชำว่ำตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

 - และหรือทำงปฏิบตัทิี่ถูกตอ้งควรเป็นอยำ่งไร      

- เปรียบเทียบกบักำรกระท ำท่ีเกิดข้ึนจริง พรอ้มแผนภมิู ประกอบ  

- เปรียบเทียบระหว่ำงกรณีทำงปฏิบตัท่ีิถูกตอ้งกบักำรกระท ำท่ีเกิดข้ึนจริง 



ทุจริตทำงกำรเงินหรือทรพัยสิ์น (ต่อ)

6. กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและค ำสัง่เก่ียวกบังำน 

    ในหนำ้ท่ีนั้น ๆ หรืองำนท่ีไดร้บัมอบหมำยมีอยำ่งไร 

7.หลกัและวิธีปฏิบตัโิดยปกติของงำนหรือ 

   กิจกำรนั้นเป็นอยำ่งไร 

8. หลกัฐำนและเอกสำรท่ีผูทุ้จริตไดก้ระท ำ หรือหลกัฐำนท่ี 

    ผูทุ้จริตจะตอ้งกระท ำ แตไ่ดล้ะเวน้ไม่กระท ำ 

9.รำยกำรและจ ำนวนเงินท่ีทุจริต หรือขำดหำยไป 



ทุจริตทำงกำรเงินหรือทรพัยสิ์น (ต่อ)

10. เอกสำรแจง้ควำมรอ้งทุกข ์ส ำเนำส ำนวนกำรสอบสวน 

      ของเจำ้หนำ้ท่ีต  ำรวจ พนกังำนอยักำร และควำมเห็น 

     (ถำ้มี) ตลอดจนผลกำรฟ้องคดี  

11. กรณีมีกำรระบุว่ำ ลำยมือช่ือปลอม ไดมี้กำรสง่หลกัฐำน 

      ใหผู้ช้  ำนำญของกองพิสูจนห์ลกัฐำนตรวจสอบหรือไม่   

      ถำ้มีขอรำยงำนผลกำรพิสูจนด์งักลำ่ว 



ทุจริตทำงกำรเงินหรือทรพัยสิ์น (ต่อ)

12. กำรเรียกรอ้งหรือฟ้องคดีกบัธนำคำรผูจ้ำ่ยเงิน (ถำ้มี)  

13. ในกรณีเป็นเรื่องเก่ียวกบัเช็ค ขอส ำเนำเช็ค ส ำเนำ 

      ใบเสร็จรบัเงิน เอกสำรประกอบกำรสัง่จำ่ย ผูมี้อ  ำนำจ 

      สัง่จำ่ย หลกัฐำนกำรไดร้บัช ำระหน้ี และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

14. พฤติกำรณแ์ละกรณีแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น ผูทุ้จริตเป็นคน 

      ชอบเลน่กำรพนนั ใชเ้งินเกินฐำนะภำวะแหง่จติใจ ฯลฯ 



ทุจริตทำงกำรเงินหรือทรพัยสิ์น (ต่อ)

15. ส  ำเนำรำยงำนควำมเห็นของ สตง. หรือเหตทุี่ท  ำให ้

      ทรำบว่ำมีกำรกระท ำทุจริต (ถำ้มี) 

16. ควำมเห็นและผลกำรด ำเนินกำรของ ปปช. ปปง.และ 

      ผลกำรด ำเนินคดีอำญำ   

17. กรณีมีกำรกระท ำทุจริตเกิดข้ึนหลำยกรณี ใหแ้ยกกำร 

      สอบสวนเป็นรำยกรณี พรอ้มควำมเห็นว่ำผูก้ระท ำกำร 

      ทุจริตและผูบ้งัคบับญัชำจะตอ้งรบัผิดหรือไม่ อยำ่งไร 

     และเป็นจ  ำนวนเงินเทำ่ใด 





ส ำนกัควำมรบัผิดทำงแพ่ง 

1. กฎหมำย ระเบียบ มติคณะรฐัมนตรี 

    ขอ้บงัคบัและค ำสัง่ที่เก่ียวขอ้ง 

2. ส  ำเนำรำยงำนควำมเห็นของส ำนกังำนกำรตรวจ 

    เงินแผ่นดิน หรือเหตทุี่ท  ำใหท้รำบว่ำมีกำร 

    ไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือระเบียบ (ถำ้มี) 



ส ำนกัควำมรบัผิดทำงแพ่ง 

3. ควำมเห็น และหรือผลกำรด ำเนินกำรของ 

    ปปช. ปปง. และผลกำรด ำเนินคดีอำญำ 

    (ถำ้มี) 

4. กรณีก ำหนดรำคำกลำงสูงกว่ำ 

    รำคำค่ำก่อสรำ้ง 

ก. รำยละเอียดแสดงวิธีค ำนวณหำค่ำแฟคเตอรเ์อฟ (ถำ้มี) 

ข. แหล่งท่ีมำของรำคำวสัดทุี่ใชก้ ำหนดเป็นรำคำกลำง 

ค. รำคำวสัดแุยกเป็นประเภท ชนิด  พรอ้มรำคำ 



ส ำนกัควำมรบัผิดทำงแพ่ง 

5. กรณีไม่ปฏิบตัติำมระเบียบพสัดุ 

ก. ขั้นตอนด ำเนินกำรก่อนมีกำรประกำศสอบรำคำ 

    ประกวดรำคำ จดัซ้ือจดัจำ้งโดยวิธีพิเศษ หรือก่อน 

    มีกำรตกลงรำคำ  แลว้แตก่รณี 

ข. ประกำศสอบรำคำ ประกวดรำคำ ฯลฯ 

ค. รำยช่ือคณะกรรมกำรท่ีแตง่ตัง้ตำมระเบียบทุกคน 





 

ก. วนัเวลำท่ีเกิดเหต ุ

ข. เป็นทรพัยช์นิดใด ตัง้หรือเก็บรกัษำ ณ ท่ีใด  บริเวณท่ีตัง้ทรพัย ์หรือสถำนท่ี
เก็บรกัษำทรพัยน์ั้น  มีทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีไม่ไดถู้กลกัไปอยูด่ว้ยหรือไม่ ถำ้มี

อะไรบำ้ง (อธิบำยโดยละเอียดหรือแยกเป็นรำยกำร) 

ค. รำยกำรและมูลค่ำของทรพัยสิ์นท่ีหำยทั้งก่อน  และหลงัค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ 

 

1. ขอ้เท็จจริงทัว่ไป และรำยละเอียดของ 

    ทรพัยส์ินที่สูญหำย 



 

ก. ลกัษณะของอำคำร ทำงเขำ้ ทำงออก รอ่งรอยที่คนรำ้ยเขำ้และออก 

    มีรั้วรอบขอบชิดหรือไม่ อยำ่งไร แผนผงับริเวณอำคำร หรือสถำนท่ี 

    เก็บรกัษำทรพัยท์ี่สูญหำย  
ข. พฤติกำรณท์ี่คนรำ้ยเขำ้ไปในอำคำรและท ำกำรลกัทรพัยอ์ยำ่งไร  

    (ถำ้ไม่มีหลกัฐำนแน่นอนก็ควรสนันิษฐำน) 

 

2. อำคำรและสถำนท่ีที่เก็บทรพัย ์



 

ค. สถำนท่ีเก็บทรพัย ์เป็นอะไร เช่น 

    - ตูเ้หล็ก ตูไ้ม ้ฯลฯ และมีลกัษณะอยำ่งไร มีล้ินชกัหรือ มีของอื่น 

      เก็บรวมอยูด่ว้ยหรือไม่ ถำ้มี มีอะไรบำ้ง ควำมมัน่คงแข็งแรงของ 

      ท่ีเก็บทรพัยน์ั้น เช่น เป็นตูเ้หล็ก มีกุญแจ ฯลฯ และ 

 - ตัง้อยูใ่นบริเวณสว่นใดของอำคำร 

2. อำคำรและสถำนท่ีที่เก็บทรพัย ์(ตอ่) 



 

ง. มีของอ่ืนท่ีไม่หำยเก็บรวมอยูใ่นท่ีเก็บทรพัยน์ั้นหรอืไม่ 

จ. กุญแจอำคำร กุญแจสถำนท่ีเก็บทรพัย ์ เก็บรกัษำไวท่ี้ใด 

   ผูใ้ดเป็นผูร้บัผิดชอบหรือเก็บรกัษำ และสูญหำยหรือ 

   เสียหำยไปในขณะเกิดเหตหุรือไม่ 

2. อำคำรและสถำนท่ีที่เก็บทรพัย ์(ตอ่) 



 

ก. ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค ำสัง่ที่เก่ียวกบักำรป้องกนัดแูลรกัษำทรพัย ์ 

ก ำหนดไวอ้ยำ่งไร 

ข. มีกำรจดัเวรยำมหรือไม่ ถำ้มี จดัไวอ้ยำ่งไร 

ค. ใครมีหนำ้ที่อยูเ่วรยำมและตรวจเวรในระหว่ำงทรพัยส์ินหำย หรือ

สนันิษฐำนว่ำเป็นผูมี้หนำ้ที่เวรยำมในระหว่ำงทรพัยส์ินหำย ใหร้ะบุ

ช่ือ ต  ำแหน่ง และกำรปฏิบตัหินำ้ท่ีของเวรยำมเหลำ่นั้น 

3. ระเบียบ ค ำสัง่และมำตรกำรในกำร 

    ป้องกนัรกัษำทรพัย ์



 

ง. เจำ้หนำ้ที่เวรยำม และผูต้รวจเวร ไดป้ฏิบตัิอยำ่งไร หรือละเลยตอ่ 

   หนำ้ที่อยำ่งไร 

จ. นอกจำกเวรยำมแลว้ ยงัมีมำตรกำรอ่ืนที่ใชส้  ำหรบัป้องกนัอนัตรำย 

   ของทรพัยส์ินดว้ยหรือไม่ 

ฉ. บนัทึกกำรตรวจเวรยำมในช่วงเวลำที่เกิดเหต ุ

3. ระเบียบ ค ำสัง่และมำตรกำรในกำร 

    ป้องกนัรกัษำทรพัย ์(ตอ่) 





 

 

 

ก. วนั เวลำท่ีเกิดเพลิงไหม ้

ข. ตวัอำคำรที่เกิดเพลิงไหม ้และลกัษณะของอำคำร  

    เช่น คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ 

ค. มูลค่ำและรำยกำรทรพัยส์ินที่ถูกเพลิงไหม ้แยกจำก 

    ตวัอำคำรที่ตอ้งซ่อมแซม 

1. ขอ้เท็จจริงทัว่ไป 



 

 

 

 

 

 

ก. วตัถุพยำนและรอ่งรอยที่เหลือจำกเพลิงไหมเ้พื่อน ำมำสนันิษฐำนว่ำ 

    เกิดจำกสำเหตใุด (ถำ้เป็นเพลิงไหมจ้ำกที่อื่นที่เห็นชดัแจง้แลว้ 

    ลกุลำมมำอำจจะไม่ตอ้งสอบปัญหำน้ีก็ได)้ 

ข. ประจกัษพ์ยำนที่เห็นเหตกุำรณ ์เพลิงไหมก่้อนจะมีลกัษณะรุนแรง  

    (ถำ้มี) ท่ีจะช้ีแจงว่ำตน้เพลิงอยูต่  ำแหน่งใด 

2. กำรตรวจสอบสำเหต ุ



 

 

 

 

 

 

ก. มีกำรจดัเจำ้หนำ้ที่เวรรกัษำกำรและดแูลสถำนที่หรือไม่ อยำ่งไร 

ข. ระเบียบหรือค ำสัง่ที่เก่ียวกบักำรจดัเจำ้หนำ้ที่รกัษำกำรดงักลำ่ว  

    ใครเป็นผูว้ำงระเบียบหรือออกค ำสัง่ 

ค. ไดมี้กำรปฏิบตัิหนำ้ที่เวรรกัษำกำรอยำ่งไร หรือไม่  ในระหว่ำงเวลำ 

    เกิดเพลิงไหม ้ 

3. มำตรกำรในกำรป้องกนัเพลิง 



 

 

 

 

 

 

4. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเขำ้ท ำงำนหรือปฏิบตัิหนำ้ที่ 

    เป็นประจ  ำ หรืออยูอ่ำศยัในอำคำรหลงันั้น 

- สอบพฤตกิำรณ ์รำยละเอียดในกำรท ำงำนหรือปฏิบตัิหนำ้ที่ 

   หรืออยูใ่นอำคำรหลงันั้นครั้งสุดทำ้ยก่อนเพลิงไหม ้

5. กำรรอ้งทุกข ์และกำรสอบสวนของพนกังำนสอบสวน และ 

    ควำมเห็นของเจำ้หนำ้ท่ีกองพิสูจนห์ลกัฐำน หรือวิทยำกำร 

    ตลอดจนควำมเห็นของพนกังำนอยักำร 



 

 

 

 

 

 

ก. ไฟฟ้ำช็อต มีผูใ้ดกระท ำโดยประมำทหรือไม่  

    อยำ่งไร 

ข. เป็นกำรลอบวำงเพลิงหรือไม่  รูต้วัและจบัตวั 

    ผูต้อ้งหำไดแ้ลว้หรือไม่ 

6. ขอ้สนันิษฐำน หรือขอ้พิสูจนส์ำเหต ุ

    ท่ีเกิดเพลิงไหม ้   



 

 

 

 

 

 

6. ขอ้สนันิษฐำน หรือขอ้พิสูจนส์ำเหต ุ

    ท่ีเกิดเพลิงไหม ้ (ตอ่)  

 ค. สำเหตเุกิดจำกควำมประมำทของบุคคลหรือไม่ เช่น ท้ิง

กน้บุหรี่ในที่ตดิไฟง่ำย ตดิหลอดไฟฟ้ำไวใ้นท่ีอบัและมี

วตัถุท่ีติดไฟไดง้่ำย  

ง. เหตนุอกเหนือกำรควบคมุ เช่น พำยุพดัแรง เสำไฟฟ้ำ  

โค่นลงมำ ท ำใหส้ำยไฟเกิดลดัวงจรและสำยไฟอยูใ่กล ้ 
อำคำร ฯลฯ 





อุบตัเิหต ุ

ก. วนัเวลำเกิดเหต ุ

ข. ช่ือ ยีห่อ้ และเลขทะเบียนรถ 

ค. ช่ือผูข้บั และฐำนะต ำแหน่ง 

ง. ช่ือเจำ้หนำ้ที่ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชำ หรือ 

    ผูค้วบคมุดแูลรถ ตลอดจนอ ำนำจหนำ้ที่ 

1. ขอ้เท็จจริงทัว่ไป 



อุบตัเิหต ุ(ตอ่) 

จ. รำยกำรและมูลค่ำของทรพัยส์ินที่เสียหำย  

    (ก่อนและหลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำ) 

ฉ. มีผูบ้ำดเจบ็หรือเสียชีวิตหรือไม่ 

1. ขอ้เท็จจริงทัว่ไป (ตอ่) 



อุบตัเิหต ุ(ตอ่) 

2. กำรตรวจสอบสำเหตท่ีุเกิดข้ึน 

ก. ตรวจวตัถุพยำน เช่น คนัชกั คนัสง่  พวงมำลยั เครื่องยนต ์ฯลฯ 

ข. รอ่งรอยลอ้และเบรก ขอภำพถ่ำยสีประกอบดว้ย (ถำ้มี) 

ค. รถคู่กรณีมีหรือไม่  --ถำ้มีจะตอ้งสอบตำม ขอ้ 1 - 2  

    ขอ้ ก. - ข.  ดว้ย 



อุบตัเิหต ุ(ตอ่) 

2. กำรตรวจสอบสำเหตท่ีุเกิดข้ึน (ตอ่) 

ง. อตัรำว่ิงของรถขณะเกิดเหตแุละก่อนหนำ้นั้น ตลอดจนพฤตกิำรณท่ี์เก่ียวขอ้งอ่ืน  
จ. สภำพของทำงหรือพ้ืนถนน 

ฉ. สำเหตภุำยนอกท่ีเขำ้มำเก่ียวขอ้ง เช่น คนว่ิงตดัหนำ้ สตัวว่ิ์งตดัหนำ้ ฯลฯ 

ช. ระยะห่ำงระหว่ำงรถคนัหนำ้และรถคนัหลงั (ในกรณีเกิดเหตรุถชนทำ้ยกนั) 

ซ. พฤตกิำรณอ่ื์น ๆ   



อุบตัเิหต ุ(ตอ่) 

3. สภำพของรถก่อนใช ้

ก. มีกำรตรวจสภำพก่อนน ำออกใชห้รือไม่   

ข. สภำพของรถก่อนเกิดเหตเุป็นอยำ่งไร เช่น เบรก             

    พวงมำลยั ยำง และประวตักิำรบ ำรุงรกัษำฯ   



อุบตัเิหต ุ(ตอ่) 

4. สภำพควำมเสียหำยของรถ 

    หลงัเกิดอุบตัเิหต ุ 

ก. ตรวจสอบสภำพควำมเสียหำยของรถเปรียบเทียบกบัอตัรำว่ิงของรถ 

    ว่ำมีควำมสมัพนัธก์นัหรือไม่ เช่น ผูข้บัรถใหถ้อ้ยค ำว่ำขบัดว้ย 

    ควำมเร็ว 60 กม./ชม. แตส่ภำพของรถไดร้บัควำมเสียหำยทั้งคนั  

    หรือไดร้บัควำมเสียหำยมำกเกินกว่ำที่ควรจะเป็น ฯลฯ ขอภำพถ่ำย 

    ประกอบ  (ถำ้มี) 



อุบตัเิหต ุ(ตอ่) 

ข. กรณีมีรถคู่กรณี  ตอ้งตรวจสอบสภำพควำมเสียหำยของทั้งสองฝ่ำย 

เช่น  

 -รถคนัใดว่ิงดำ้นซำ้ย รถคนัใดว่ิงดำ้นขวำหรือว่ิงตำมกนัมำในทิศทำงเดียวกนั ฯลฯ  

 -เกิดกำรเฉ่ียวชนกนัอยำ่งไร ควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกบัรถรำชกำรและรถคู่กรณี

สอดคลอ้งกบัค ำใหก้ำรของฝ่ำยใดมำกกว่ำกนั 

  -และฝ่ำยใดน่ำจะเป็นฝ่ำยก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยมำกกว่ำกนัหรือตำ่งฝ่ำยตำ่ง

ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่ำกนั ฯลฯ 

4. สภำพควำมเสียหำยของรถ 

    หลงัเกิดอุบตัเิหต ุ(ตอ่) 



อุบตัเิหต ุ(ตอ่) 

5. สภำพพ้ืนถนนหรือทำงเป็นอยำ่งไร 

เช่น สภำพควำมกวำ้งของถนนและไหล่ถนน และใชว่ิ้งรถไดก่ี้ 

ช่องทำง   ขอภำพถ่ำยสีประกอบ (ถำ้มี) 

6. เม่ือเกิดอุบตัิเหตแุลว้มีกำรแจง้ควำมตอ่พนักงำน 

     สอบสวนหรือไม่ ถำ้ไม่มีกำรแจง้ควำมขอทรำบ   

     ว่ำเพรำะเหตใุดจงึไม่แจง้ควำม 



อุบตัเิหต ุ(ตอ่) 
7. ถำ้มีผูบ้ำดเจบ็หรือเสียชีวิต มีกำรรอ้งทุกขแ์ละ

สอบสวนของพนักงำนสอบสวนหรือไม่ พรอ้ม

ควำมเห็นของพนกังำนอยักำร (ถำ้มี) 

8.ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในกำรใชร้ถ มีอยำ่งไร 

9.น ำรถไปใชใ้นรำชกำรหรือไม่  ถำ้ไปใชใ้นรำชกำร 
ขอหลกัฐำนแสดงกำรขอใชร้ถที่ไดร้บัอนุญำตจำก

ผูบ้งัคบับญัชำ 

10.ผูข้บัข่ีมีใบอนุญำตขบัข่ีหรือไม่ หรือไดข้บัรถ
มำแลว้นำนเท่ำใด 



อุบตัเิหต ุ(ตอ่) 

11. สภำพแห่งจติใจหรือสภำพแห่งรำ่งกำยของ     

      ผูข้บัเป็นอยำ่งไร  

เช่น ขบัรถแลว้เป็นปกติ  ขบัรถในขณะมึนเมำสุรำ  เคยเป็นโรคลมบำ้หมูหรือมี 

ประวตัเิป็นโรค  หวัใจ หรือตอ้งขบัรถตดิตอ่กนัเป็นเวลำนำน 

12. รำยงำนผลกำรตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์น  

       รำ่งกำยของผูข้บัข่ี 

13.บุคคลภำยนอกซ่ึงเป็นผูเ้สียหำยฟ้องเรียก 

      ค่ำเสียหำยจำกทำงรำชกำรหรือไม่ ผลคดีเป็น 

      อยำ่งไร 



LOGO 

ศำลปกครองสูงสุด 



Company Logo 

แนวค ำพิพำกษำ/ค ำสัง่ของศำลปกครองสูงสุด 

 กำรฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำกผูทุ้จริต/ผูบ้งัคบับญัชำท่ีละเลย    

ไม่ตรวจสอบควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของ จนท. ผูทุ้จริตยกัยอก/

ทำยำทโดยธรรมของ จนท.ท่ีตำยไปแลว้ อยูใ่นเขตอ ำนำจของ

ศำลปกครอง เพรำะเป็นคดีละเมิดอนัเกิดจำกกำรใชอ้  ำนำจ

หนำ้ที่ตำมกฎหมำย ตำมม.9(3) พ.ร.บ.จดัตัง้ศำลปกครองฯ 

พ.ศ.2542   

1 

(ค ำวินิจฉยัช้ีขำดอ ำนำจหนำ้ท่ีระหว่ำงศำล                    

ที่  2/2547 และที่ 10/2547) 



Company Logo 

แนวค ำพิพำกษำ/ค ำสัง่ของศำลปกครองสูงสุด (ตอ่)

 หน่วยงำนของรฐั ไม่มีสิทธิฟ้องคดีตอ่ศำลตอ่ศำลปกครอง โดย

ใหใ้ชม้ำตรกำรทำงปกครอง โดยยดึหรืออำยดัทรพัยส์ินขำย        

ทอดตลำด ตำม ม.57 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบตัิรำชกำรทำงปกครอง 

พ.ศ.2539 

2 

- ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสูด ที่ 157/2546 ที่ 331/2546  

   ที่ 154/2547  ที่ 242/2547 ที่ 687/2547 และ 

- ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด อ.7/2549 

แมผู้ทุ้จริต/ผูบ้งัคบับญัชำ จะออกจำกรำชกำรไปแลว้ (ลำออก/

เกษียณ/ไลอ่อก/พน้วำระ) ก็ออกค ำสัง่ใหช้ดใชเ้งิน และใช ้     

ม. 57 ได ้

3 



Company Logo 

แนวค ำพิพำกษำ/ค ำสัง่ของศำลปกครองสูงสุด (ตอ่)

กระท ำละเมิดก่อน พรบ.ละเมิด (15 พ.ย.2539)แตส่อบสวน 

และออกค ำสัง่เรียกใหช้ดใชห้ลงัจำกนั้น ก็ถือว่ำเป็นค ำสัง่ทำง

ปกครอง และใช ้ม.57 ได ้                                                

             (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 331/2546) 

4 

ละเมิดกำรรกัษำพยำบำล อยูใ่นเขตอ ำนำจศำลยุตธิรรม  จะฟ้อง

ค ำสัง่ที่ปฏิเสธไม่ชดใชเ้งินตอ่ศำลปกครองไม่ได ้                  

             (ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด อ.224/2550)                

             (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 77/2544) 

5 

หนำ้ที่ในกำรรกัษำพยำบำล ไม่ใช่หนำ้ที่ในทำงปกครอง          

              (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 546/2547)  

6 



Company Logo 

แนวค ำพิพำกษำ/ค ำสัง่ของศำลปกครองสูงสุด (ตอ่)

อุทธรณค์ ำสัง่ชดใชฯ้ ตำม ม.44 พรบ.วิ.ปฏิบตัิฯ                      

             (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 565/2546) 

7 

อำยุควำมออกค ำสัง่ฯ 2 ปี 

             (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 618/2547) 

8 

ท ำละเมิดนอกหนำ้ที่และในหนำ้ที่ เป็นค ำสัง่ทำงปกครอง ตอ้ง

อุทธรณต์ำม ม.44 พรบ.วิ.ปฏิบตัิฯ ก่อนฟ้องคดี 

              (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 565/2546)  

9 

ไม่แจง้ให ้จนท.ผูต้ำย-กองมรดก ชดใชก่้อน ยงัฟ้องไม่ได ้

              (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่  157/2546)  

10 



Company Logo 

แนวค ำพิพำกษำ/ค ำสัง่ของศำลปกครองสูงสุด (ตอ่)

จนท.รบัสภำพหน้ีแลว้ ก็อุทธรณแ์ละฟ้องศำลปกครองได ้

             (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 130/2545) 

11 

ค ำสัง่ตำม ม.12 พรบ.ละเมิด เป็นค ำสัง่ทำงปกครอง  กำรออก

ค ำสัง่โดยไม่สง่ ก.ค. ก่อน ถือว่ำไม่ชอบ 

             (ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด อ.46/2547) 

12 

ทุเลำกำรบงัคบัทำงปกครองไม่ได ้

              (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 296/2551)  

13 

ระยะเวลำอุทธรณ ์ ศำลปกครองขยำยเวลำใหไ้ม่ได ้

              (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 48/2550)  

14 



Company Logo 

แนวค ำพิพำกษำ/ค ำสัง่ของศำลปกครองสูงสุด (ตอ่)

ออกค ำสัง่ชดใช ้2 ครั้ง กำรสัง่ครั้งหลงัซ่ึงสัง่ตำมกระทรวงกำรคลงั 

ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขค ำสัง่แรก 

             (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่  157/2546) 

15 

ชดใชบ้ำงสว่นถือว่ำรบัสภำพหน้ี อำยุควำมสะดดุหยุดอยู ่

             (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 218/2548) 

16 

ฟ้องเรียกคืนเงินประจ  ำต  ำแหน่ง/เงินเดือน เป็นคดีปกครอง 

        (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 352/2550,48/2550)  

17 

แกฟ้้องจ  ำนวนเงินที่เสียหำยได ้

              (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 60/2550)  

18 



Company Logo 

แนวค ำพิพำกษำ/ค ำสัง่ของศำลปกครองสูงสุด (ตอ่)

จนท.ละเมิดในหนำ้ที่ ฟ้อง จนท.ไม่ได ้ใหฟ้้องหน่วยงำนของรฐั              

(ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 54/2547, 658/2547, 21/2548) 

19 

ตอ้งอุทธรณค์ ำสัง่ชดใช ้ก่อนฟ้องศำลปกครอง 

             (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่  370/2550) 

20 

จนท.ผูร้บัผิดตำยและมีกำรสัง่จำ่ยบ ำเหน็จตกทอด ถือว่ำผูฟ้้อง  

รูเ้หตฟุ้องคดีแลว้ จงึขำดอำยุควำม  

             (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 146/2549, 38/)  

21 

อำยุควำมตำม พรบ.ละเมิด/อำยุควำมมรดก อยูใ่น 10 ปี ตำม 

ป.พ.พ.มำตรำ 448 

              (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 1/2551,682/2551)  

22 



Company Logo 

แนวค ำพิพำกษำ/ค ำสัง่ของศำลปกครองสูงสุด (ตอ่)

กำรนบัอำยุควำมกรณี จนท.ตำย และถือว่ำผูฟ้้องคดีรูค้วำมตำย 

(ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 384/2549, 146/2549, 
408/2549, 494/2549) 

23 

ออกค ำสัง่และใช ้ม.57 แลว้ ตอ่มำ จนท.ตำย ใหฟ้้องทำยำท/

กองมรดก ตอ่ศำลปกครอง 

             (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 362/2550) 

24 

***แนวใหม่ ไม่ตอ้งฟ้อง ใชม้ำตรกำรยดึ อำยดั ได ้



Company Logo 

แนวค ำพิพำกษำ/ค ำสัง่ของศำลปกครองสูงสุด (ตอ่)

จนท.ตำย ออกค ำสัง่และใช ้ม.57 กบั จนท./ทำยำท/กองมรดก ได ้

             (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 416/2546) 

25 

ขบัรถรำชกำรไปชนเสียหำย กำรขบัรถเป็นหนำ้ที่ทัว่ไป   เป็นคดี

อยูใ่นเขตอ ำนำจศำลยุตธิรรม 

             (ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุด ที่ 577/2546) 

26 
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คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 



Company Logo 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ยืน่อุทธรณค์ ำสัง่เกินเวลำท่ี กม.ก ำหนด จะรบัพิจำรณำอุทธรณ์

ไม่ได ้แตร่บัไวป้ระกอบกำรพิจำรณำทบทวนได ้

             (เรื่องเสร็จที่ 213/2550) 

1 

ผูพิ้จำรณำอุทธรณช์ั้นเหนือตำมกฎ 4 กรณีมอบอ ำนำจ               

              (เรื่องเสร็จที่ 97/2545) 

2 

ชดใชบุ้คคลภำยนอกไปก่อนที่จะรูว่้ำหน่วยงำนฯตอ้งรบัผิด     

จนท.จะเรียกเงินคืนไม่ได ้

              (เรื่องเสร็จที่ 325/2550, 126/2550) 

3 



Company Logo 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ตอ่)

จนท.โอนไปแลว้ ใหห้น่วยงำนท่ีสงักดัขณะท่ีเสียหำย   แตง่ตัง้ 

คกก. รว่มตำมขอ้ 10 

             (เรื่องเสร็จที่ 219/2550) 

4 

อุทธรณค์ ำสัง่ของปลดัฯ(สป.) ผูพ้ิจำรณำ กฎ 4-รมว. 

              (เรื่องเสร็จที่ 785/2548) 

5 

ออกค ำสัง่ ตำม กค.จ  ำนวนเงินมำกกว่ำท่ีสัง่ครั้งแรกตอ้งแกไ้ขค ำสัง่ 

              (เรื่องเสร็จ ที่ 794/2547) 

6 



Company Logo 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ตอ่)

อำยุควำมยดึอำยดัตำม ม.57 มีก ำหนด 10 ปี          

             (เรื่องเสร็จที่ 494/2545,655/2546) 

9 

ลกูจำ้งตำม พรบ.ละเมิด-ท ำงำนลกัษณะประจ  ำและตอ่เน่ือง               

             (เรื่องเสร็จที่ 849/2542) 

11 

ใครจะเป็นผูแ้ตง่ตัง้ คกก.ละเมิด ก็ตำม (ตัง้รว่ม+ขอ้18) 

หน่วยงำนฯที่เสียหำย ตอ้งเป็นผูอ้อกค ำสัง่ฯตำม ม.12 

             (เรื่องเสร็จที่ 335/2550,808-9/2550) 

10 



Company Logo 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ตอ่)

ละเมิดจำก กฎ/ค ำสัง่ ไม่ตอ้งตัง้ละเมิดฯขอ้ 8 แตต่อ้งหำ

ขอ้เท็จจริงโดยยุตธิรรม 

             (เรื่องเสร็จที่ 637/2549) 

12 

แตง่ตัง้ไม่ชอบ จนท.ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ไม่ตอ้งคืนเงินเดือน 

             (เรื่องเสร็จที่ 685/2551) 

14 

ทุจริตยกัยอกเงิน ถือว่ำว่ำละเมิดในกำรปฏิบตัหินำ้ที่ 

             (เรื่องเสร็จที่ 802/2547) 

13 

อำยุควำมออกค ำสัง่ ไม่ใช่อำยุควำมฟ้องคดี 

             (เรื่องเสร็จที่ 523/2550) 

15 

ค ำสัง่ คกก./รฐัมนตรี ฟ้องได-้ไม่ตอ้งอุทธรณก่์อนฟ้อง 

             (เรื่องเสร็จที่ 684/2545) 

16 
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       กริช   บัวทอง 
0 2127 7304/08 6984 1988 

Company Logo 



LOGO 

 

ส ำนกัควำมรบัผิดทำงแพ่ง 



ความเป็นมา 

ปัจจบุนั 

เดิม 



พรบ. ความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539  

• เจา้หนา้ท่ี 

•หน่วยงานของรฐั 

ค านิยามท่ี

ส าคญั 

• การท าละเมิดต่อเอกชน 

(บคุคลภายนอก) 

• การท าละเมิดต่อ

หน่วยงานของรฐั 

ความรบัผิด

ทางละเมิด

ของเจา้หนา้ท่ี 



การท าละเมิดต่อเอกชน/ 

บคุคลภายนอก 



การท าละเมิดต่อเอกชน/บคุคลภายนอก 

ปฏิบติั

หนา้ท่ี 

นอกเหนือ

ปฏิบติั

หนา้ท่ี 

ความรบัผิด  

ทางละเมิด

ของหน่วยงาน    

ของรฐั 

• หน่วยงานของรฐัรบัผิด/        
   ถกูฟ้อง แทนเจา้หนา้ท่ี 

• ฟ้องกระทรวงการคลงั (ม.5) 

• หน่วยงานของรฐัไม่ตอ้งรบัผิด 

   /ถกูฟ้อง (ม.6) 



การท าละเมิดต่อเอกชน/บคุคลภายนอก (ต่อ) 

Company Logo 

ฟ้องเจา้หนา้ท่ี / 
หน่วยงานของรฐั 

ฟ้องผิด ฟ้องใหมไ่ด ้
ภายใน 6 เดือน 

อายคุวามการใชส้ิทธิ   
1 ปี / 10 ปี (ป.พ.พ. ม.448) 

สิทธิการด าเนินคดีของผ ูเ้สียหาย 



การท าละเมิดต่อเอกชน/บคุคลภายนอก (ต่อ) 

Company Logo 

การรอ้งขอใหช้ดใชค้่าสินไหมทดแทน 

มาตรา 5 

• ออกใบรบัค าขอเป็นหลกัฐาน 

• พิจารณาภายใน 180 วนั 

• ขยายไม่เกิน 180 วนั  

   (รายงาน ร.ม.ต.) 



การท าละเมิดต่อเอกชน/บคุคลภายนอก (ต่อ) 

Company Logo 

 

 

 

 

 

 

สิทธิไลเ่บ้ีย  

ของหน่วยงาน

ของรฐั 

1. เจา้หนา้ท่ี กระท าโดยจงใจ/ประมาท 

    เลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง (ม.8 วรรค 1) 

2. ค านึงถึงความรา้ยแรงแห่งการกระท า  
    และความเป็นธรรม (ม.8 วรรค 2) 

3. หกัสว่นความเสียหาย (ม.8 วรรค 3) 

4. ไม่น าหลกัเรือ่งลกูหน้ีรว่มมาใชบ้งัคบั  
    (ม.8 วรรค 4) 

ประมาท 

ประมาทเลินเลอ่

อยา่งรา้ยแรง 

จงใจ 



“ประมาท” 

Company Logo 

1 

2 

3 

การกระท า ท่ีมิไดก้ระท าโดยเจตนา  

แต่กระท าโดยปราศจากความระมดัระวงั         

ซ่ึงบคุคลในภาวะเช่นนัน้จะตอ้งมีตามวิสยัและ

พฤติการณ ์

และผ ูก้ระท าอาจใชค้วามระมดัระวงัเช่นว่านัน้ได ้

แต่หาไดใ้ชใ้หเ้พียงพอไม่ 



“ประมาทเลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง” 

Company Logo 

1 

2 

มีลกัษณะไปในทางท่ีบคุคลนัน้ ไดก้ระท า 

ไปโดยขาดความระมดัระวงั 

ท่ีเบ่ียงเบนไปจากเกณฑม์าตรฐานอยา่งมาก    

เช่น พึงคาดเห็นไดว่้าความเสียหายอาจเกิดข้ึนได ้ 

หรอื หากระมดัระวงัสกัเล็กนอ้ย ก็คงคาดเห็น          

การอนัอาจเกิดความเสียหายเช่นนัน้ 

(ท่ี นร 0601/87 ลงวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2540) 

ตวัอยา่ง 



การท าละเมิดต่อเอกชน/บคุคลภายนอก (ต่อ) 

Company Logo 



การกระท าละเมิดต่อ

หน่วยงานของรฐั 



การกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรฐั 

Company Logo 

กรณีเจา้หนา้ท่ี

กระท าในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

กรณีเจา้หนา้ท่ี

กระท ามิใช่การ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 



การกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรฐั (ต่อ) 

Company Logo 

1 ปี  นบัแต่วนัท่ี

หน่วยงานของรฐั  

มีค าสัง่ตาม

ความเห็นของ

กระทรวงการคลงั 

2 ปี นบัแต่วนัท่ี

หน่วยงานของรฐั  

ร ูถึ้งการละเมิด   

และร ูต้วัเจา้หนา้ท่ี 

ผ ูจ้ะพึงตอ้งชดใช้

ค่าสินไหมทดแทน 

อายคุวามการเรียก 

ชดใชค้่าเสียหาย 



การเรยีกใหเ้จา้หนา้ท่ีชดใชค้่าสินไหมทดแทน  

Company Logo 

ออกค าสัง่

เรยีกใหช้ดใช ้

(ค าสัง่ทาง

ปกครอง) 

อทุธรณ์

ค าสัง่ทาง

ปกครอง 

ใชม้าตรการทาง

ปกครอง  

    (พ.ร.บ.วิ ปกครอง 

ม.57- ยดึ/อายดั

ทรพัยส์ิน) 

• ละเมิดต่อเอกชน/ 

   บคุคลภายนอก (ม.8) 

• ละเมิดต่อหน่วยงาน     

   ของรฐั (ม.10 + ม.8) 



LOGO 



Company Logo 

ระเบียบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบตัเิก่ียวกบั 

ความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ที่ พ.ศ. 2539   

เจา้หนา้ท่ี 

ความเสียหาย 

ผูแ้ตง่ตัง้ 

นิยามส าคญั 

ที่มา 



Company Logo 

หมวด 1 

กรณีเจา้หนา้ที่กระท า

ละเมิดตอ่หน่วยงาน

ของรฐั 
 

1. กระทรวง ทบวง กรม (สว่นกลาง+ภูมิภาค) 

2.ทอ้งถ่ิน รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นฯ 



Company Logo 

การด าเนินการเม่ือหน่วยงานของรฐัเกิดความเสียหาย 

รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

สอบขอ้เท็จจรงิเบ้ืองตน้ 

แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบ

ขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด 



การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด  

มีเหตอุนัควรเช่ือว่าความเสียหาย 

เกิดจากการกระท าของเจา้หนา้ท่ี 

กรรมการ 

จ  านวนไม่เกิน  

5 คน 

ก าหนดวนั 

แลว้เสร็จ 

กค. ประกาศ

ก าหนดจ านวน 

ความเสียหาย/

ผูแ้ทนหน่วยงาน 

รว่มเป็นกรรมการ  



รายงาน

ผูบ้งัคบับญัชา 

การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด (ตอ่)  

ขอ้ยกเวน้ 

ไม่มีเหตอุนัควรเช่ือว่าเกิดจาก 

การกระท าของเจา้หนา้ท่ี 

ชดใชค้่าเสียหายครบถว้น เห็นดว้ย : ยุตเิรื่อง 

ไม่เห็นดว้ย : แตง่ตัง้

คณะกรรมการสอบ

ขอ้เท็จจริงความ    

รบัผิดทางละเมิด 



การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด (ตอ่)  

เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานของรฐัท าความเสียหาย

แก่หน่วยงานของรฐัอีกแหง่หน่ึง 

หน่วยงานของรฐัมากกว่าหน่ึงแห่ง

ไดร้บัความเสียหาย    

เกิดการท าละเมิดของเจา้หนา้ที่          

หลายหน่วยงาน     

ขอ้ 10 

ขอ้ 11 

ขอ้ 11 

กรณีรว่มกนัแตง่ตัง้คณะกรรมการ 



การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด (ตอ่)  

ผูมี้อ านาจแตง่ตัง้ 

 ไม่ด าเนินการภายในเวลาสมควร 

 แตง่ตัง้ไม่เหมาะสม 

ใหป้ลดักระทรวง ปลดัทบวง รฐัมนตรี 
  แตง่ตัง้/เปล่ียนแปลง (แทนผูมี้อ  านาจ)  

      ตามท่ีเห็นสมควร 



หนา้ที่คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด 

กรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด (ขอ้ 13) 1 

ประธานไม่อยูใ่หเ้ลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงท าหนา้ที่แทน 2 

มตทิี่ประชุมถือเสียงขา้งมาก/ไม่เห็นดว้ยใหท้ าความเห็นแยง้ไว ้ 

(ขอ้ 14) 

3 

ตรวจสอบขอ้เท็จจริง รวมรวมพยานหลกัฐานพยานบุคคล/ผูเ้ช่ียวชาญ 4 

ตรวจสอบเอกสาร / วตัถุ / สถานที่ 5 



หนา้ที่คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด 

ตอ้งใหโ้อกาสแก่ผูเ้สียหายไดช้ี้แจง (ขอ้ 15) 6 

เสนอความเห็นใหผู้แ้ตง่ตัง้พิจารณา โดยมีขอ้เท็จจริง/กฎหมาย 

/พยานหลกัฐาน (ขอ้ 16) 

7 

สอบสวนใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลา 8 



การด าเนินการของผูมี้อ  านาจแตง่ตัง้ 
ไม่ผกูพนัความเห็น 

ของคณะ

กรรมการฯ (ขอ้ 16) 

ขอใหก้รรมการ

สอบเพ่ิมเติมหรือ

ทบทวนได ้

ใหวิ้นิจฉยัว่ามีผูใ้ด

ตอ้งรบัผิด/เป็น

จ  านวนเท่าใด    

*** ยงัไม่ตอ้งแจง้
ใหผู้ร้บัผิดทราบ    

(ขอ้ 17) 

ใหส้ง่ผลให ้กค.

ตรวจสอบภายใน 

7 วนั 

ระหว่างรอผล กค. 

ใหต้ระเตรียม    

ออกค าสัง่/ฟ้องคดี 

*** มิใหข้าด
อายุความ 2 ปี 



การด าเนินการของผูมี้อ  านาจแตง่ตัง้ (ตอ่) 

หาก กค.มิไดแ้จง้ผล

ภายใน  1 ปี หรือ              

1 ปี 6 เดือน 

 ***ใหด้  าเนินตามท่ี 

  เห็นสมควร 

เม่ือกระทรวง 

การคลงัแจง้ผลแลว้ 

ใหด้  าเนินการ 

 ตามความเห็น กค. 

 ตามท่ีเห็นว่าถูกตอ้ง 

(ขอ้ 18) 

กรณีแตง่ตัง้

คณะกรรมการ

รว่มกนั 

 *** ผูแ้ตง่ตัง้รว่มเห็น

ตา่งกนัใหเ้สนอ ครม. 

เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิด

ตาย 

 *** ใหร้ีบด าเนินการ

ภายในอายคุวามมรดก 



ส านวนท่ีไม่ตอ้งส่ง

ให ้กค. ตรวจสอบ

(ประกาศ กค.) 

การด าเนินการของผูมี้อ  านาจแตง่ตัง้ (ตอ่) 

ขอ้ยกเวน้ 
การวินิจฉยัสัง่การท่ีแตกตา่ง 

จากความเห็น ของ  กค. 

ราชการสว่นทอ้งถ่ิน 

/รฐัวิสาหกิจ 

         /หน่วยงานอื่นของรฐั 

ตามพระราชกฤษฎีกาฯ 

ใหป้ฏิบตัิตามท่ี

เห็นว่าถูกตอ้ง 



การด าเนินการของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

การแตง่ตัง้ กก.ละเมิด 

ถูกตอ้ง/ชอบดว้ยกฎหมาย  

มีอ  านาจแตง่ตัง้ อา้งกฎหมาย 

หรือระเบียบ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 



การด าเนินการของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั (ตอ่) 

การแตง่ตัง้ กก.ละเมิด 

ถูกตอ้ง/ชอบดว้ยกฎหมาย 

ตัง้ กก.ไม่เกิน

จ  านวนท่ีกฎหมาย

หรือระเบียบก าหนด 

( 5 คน) 

ไม่แตง่ตัง้

ผูเ้ก่ียวขอ้ง/มีสว่น

ไดเ้สียเป็น กก. 

แตง่ตัง้ กก.รว่ม 



การด าเนินการของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั (ตอ่) 

การวินิจฉยัสัง่การ  

ถูกตอ้ง/ชอบดว้ยกฎหมาย  

วินิจฉยัและมีความเห็นว่า 

- มีเจา้หนา้ที่ตอ้งรบัผิดชดใช ้   

  ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ 

- จ  านวนเท่าใด 

ลงลายมือช่ือ และวนั

เดือนปี ที่วินิจฉยัสัง่การ 

- ทา้ยรายงานผลการสอบสวน 

   ของ กก.ละเมิด 



การด าเนินการของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั (ตอ่) 

 

 

 

สง่ส านวนใหก้ระทรวงการคลงั ตรวจสอบ ภายใน 7 วนั 

ออกค าสัง่เรียกใหผู้ต้อ้งรบัผิดชดใช ้ภายใน 2 ปี 

ไลเ่บ้ีย  ภายใน 1 ปี 

ด าเนินการยดึ อายดั ทรพัย ์ภายใน 10 ปี 

ฟ้องทายาทผูต้อ้งรบัผิด ภายในอายุความมรดก (1 ปี) 

***(ออกหลงัส่งส านวนให ้กค./ออกเม่ือ กค.แจง้ผลแลว้) 



1 

การด าเนินการของ กก.ละเมิด 

 ตรวจสอบอ านาจหนา้ที่ตามค าสัง่ 

    แตง่ตัง้ 

 ประชุมก าหนดแนวทางการ 

    สอบสวน และปฏิทินระยะเวลา 

    การพิจารณา 

2 



การด าเนินการของ กก.ละเมิด (ตอ่) 

3 
 ท าหนังสือเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งมาใหก้าร 

    และใหส้ง่เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

4  แจง้สิทธิก่อนด าเนินการสอบสวน 

 ใหโ้อกาสเจา้หนา้ท่ีที่ถูกสอบสวน 

    -ช้ีแจงขอ้เท็จจริง 

    -โตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานอยา่งเพียงพอ 

      และเป็นธรรม 

5 



การด าเนินการของ กก.ละเมิด (ตอ่) 

6 
 รวบรวมเอกสาร/พยานหลกัฐาน  

     ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

 ไม่รบัฟัง 

 -พยานท่ียงัไม่ไดข้อ้ยุติ 

 -พยานบอกเลา่ 

 -พยานนอกส านวน 

7 



การด าเนินการของ กก.ละเมิด (ตอ่) 

 เสนอความเห็นว่า 

 -มีเจา้หนา้ท่ีตอ้งรบัผิดชดใช ้

         ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ 

 -จ  านวนเท่าใด 

8 

9 
 ใชข้อ้กฎหมายในการวินิจฉยั 

    ความรบัผิด 



การด าเนินการของ กก.ละเมิด (ตอ่) 

10 
 ลงลายมือช่ือ ต  าแหน่ง และวนัเดือนปี  

 -ทา้ยบนัทึกรายงานผลการสอบสวน 

11 
 ขอขยายเวลา  หากการสอบสวน          

ไม่แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

12 
 สอบสวนใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนด   

อายุความ 



การพิจารณาของกระทรวงการคลงั 

ตรวจสอบพยาน 

หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใหบุ้คคล 

มาช้ีแจงเพิ่มเตมิ 

ใหร้บัฟังพยาน 

หลกัฐานเพิ่มเติม 

ใหมี้        

คณะกรรมการพิจารณา 

ความรบัผิดทางแพง่” 

เป็นผูพ้ิจารณา          

ใหค้วามเห็นตอ่

กระทรวงการคลงั      

(ขอ้ 21)  



การชดใชค่้าเสียหาย 

ชดใชเ้ป็นเงิน 

ถา้ซ่อม 

ถา้เป็นเงิน 

ถา้เป็นสิ่งของ 
ตอ้งชดใชเ้ป็นส่ิงของที่มี

สภาพ คณุภาพ ปริมาณ และ

ลกัษณะอยา่งเดียวกนั 

ตอ้งท าสญัญาตกลง และ

ซ่อมใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว

(6 เดือน) 
ถา้ชดใชต้า่งจาก 

ทรพัยส์ินที่เสียหาย 

หรือสูญหาย 

ตอ้งท าความตกลงกบั

กระทรวงการคลงั 



การผ่อนช าระเงิน 

เจา้หนา้ที่

สามารถผ่อน

ช าระไดต้าม

หลกัเกณฑ ์   

ของกระทรวง     

การคลงั ว115 

หากไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์

ดงักลา่ว ใหท้  า    

ความตกลงกบั

กระทรวง     

การคลงัเป็น

กรณีไป 

หา้มฟ้อง

ลม้ละลาย       

ในกรณีที่ไม่มี

เงินผ่อนช าระ  

เวน้แตเ่ขา้

เง่ือนไขขอ้ 27 

แห่งระเบียบฯ 



Company Logo 

หมวด 2 

กรณีเจา้หนา้ที่กระท า

ละเมิดตอ่

บุคคลภายนอก 

กระทรวง ทบวง กรม (สว่นกลาง+ภูมิภาค) 



Company Logo 

การด าเนินการเม่ือเจา้หนา้ที่ท  าใหบุ้คคลภายนอกไดร้บัเสียหาย 

เจา้หนา้ที่ไดก้ระท าในการปฏิบตัหินา้ที่ 

รายงาน 

ผูบ้งัคบับญัชา 

ตามล าดบั 

ด าเนินการ 

ตามหมวด 1 

โดยอนุโลม 



Company Logo 

การด าเนินการการด าเนินการกรณีผูเ้สียหาย (บุคคลภายนอก) 

ยื่นค าขอใหช้ดใชค้่าสินไหมทดแทน 

ผูร้บัค าขอ 

หน่วยงานตน้สงักดั           

ของเจา้หนา้ที่ 

กระทรวงการคลงั                 

(กรณีมิไดส้งักดัหน่วยงานใด) 

แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบ

ขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด 

กรณีตอ้งชดใช ้ ใหป้ฏิบตัิ

ตามที่ กค. ก าหนด 

กรณีไม่ตอ้งชดใช ้ = ยงัไม่ได้
รบัความเสียหาย 



การด าเนินการกรณีผูเ้สียหาย (บุคคลภายนอก)ฟ้องคดีตอ่ศาล 

กรณีไม่ได้

ปฏิบตัหินา้ที่ 

กรณีปฏิบตัิ

หนา้ที่ 

 เรียกเจา้หนา้ที่  

เขา้มาเป็นคู่ความ 

 อยัการแถลงศาลให้

กนัเจา้หนา้ที่ออกมา 
 

ถา้ผลคดีทางราชการแพ ้

  -ไลเ่บ้ียเจา้หนา้ท่ีตามเกณฑห์มวด 1 

(จงใจ-ประมาทเลินเล่ออยา่งรา้ยแรง) 



LOGO 



LOGO 



Company Logo 



  
ค ำสั่งส ำนักงำน 
ท่ี  ๑/๒๕๕๕ 

เรื่อง  เรียกให้นำง ม รบัผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
  

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

 ตำมที่ได้มีกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด กรณีตั้งแต่เดือนสิงหำคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนสิงหำคม 
๒๕๔๗ ขณะท่ำนด ำรงต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี ๕ ท่ำนได้กระท ำทุจริตยักยอกเงินของส ำนักงำน ท โดย
ปลอมแปลงลำยมือชื่อเจ้ำหน้ำที่ แก้ไขใบเสร็จรับเงินให้มีจ ำนวนเงินน้อยลง แล้วน ำเงินส่วนต่ำงไปเป็นประโยชน์ส่วนตน 
เป็นเหตุให้ส ำนักงำน ท ได้รับควำมเสียหำยเป็นเงิน ๒,๐๔๗,๖๔๐ บำท ท่ำนจึงต้องรับผิดชดใช้เงินจ ำนวนดังกล่ำว ตำม
นัยมำตรำ ๑๐ ประกอบมำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงขอให้
ท่ำนน ำเงินจ ำนวน ๒,๐๔๗,๖๔๐ บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว (ดอกเบี้ยคิด
ค ำนวณตั้งแต่เดือนสิงหำคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่น ำเงินมำช ำระ)มำชดใช้ให้ส ำนักงำน ท ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ค ำสั่ง หำกท่ำนไม่พอใจค ำสั่งนี้ให้อุทธรณ์ต่อ .................(ชื่อผู้ออกค ำสั่ง) ภำยในระยะเวลำ ๑๕ วัน นับแต่ได้รับค ำสั่ง 
พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่โต้แย้ง  

จึงขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมค ำสั่งโดยด่วน หำกไม่ด ำเนินกำร ส ำนักงำน ท จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ต่อไป 

       สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๕  

       ลงชื่อ........................................ 

                                    (                              ) 

                                       ระบุต ำแหน่ง  



  
ค ำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ท่ี  ๑/๒๕๕๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

กรณี  กำรทุจริตกำรเงินรำยได้  
.................................... 

 ด้วยหน่วยตรวจสอบภำยในรำยงำนว่ำ  นำยสุดยอด ดวงดี  ข้ำรำชกำรต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและ
บัญชี  ส่วนกำรคลัง กระท ำทุจริตรับเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียม ระหว่ำงวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๔ 
จ ำนวนรวม ๓๐๐,๐๐๐ บำท  แล้วไม่น ำเงินส่งให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ำบัญชีเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียม แต่กลับน ำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว  เป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำยคิดเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๘ แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.๒๕๓๙  (ประกอบกับระเบียบ... /ค ำสั่ง...) จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด  ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี ้

1. นำย  ก.  หัวหน้ำส ำนักงำนในจังหวัดอยุธยำ  ประธำนกรรมกำร 
   (คลังจังหวัด/ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นที่) 

2. นำย ข.  หัวหน้ำงำนกำรเงิน   กรรมกำร 
3. นำง ง.    นิติกร เขตพื้นที ่     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิดด ำเนินกำรตรวจสอบ  สอบสวน และ
รวบรวมพยำนหลักฐำนดังกล่ำว  โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประธำนกรรมกำร
ทรำบค ำสั่ง  ในกรณีที่คณะกรรมกำรฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำได้ ให้คณะกรรมกำรฯ 
รำยงำนเหตุที่ท ำให้กำรด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ  ต่อผู้แต่งตั้ง  เพื่อพิจำรณำอนุมัติขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรตำมควำม
จ ำเป็นครั้งละไม่เกิน  ๓๐ วัน จนกว่ำกำรด ำเนินกำรจะแล้วเสร็จ  แล้วสรุปส ำนวนกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำง
ละเมิด  พร้อมเสนอควำมเห็นต่อผู้แต่งตั้ง  เพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 
 
     สั่ง  ณ  วันที่   ๒๗ มิถุนำยน  ๒๕๕๕ 
 
 
     .........................................................   



     (นำย...............................................)   
     ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นที ่   
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