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ค าน า 

  คู่มือการด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นการรวบรวมและบูรณาการจากคู่มือการ
ปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงาน ก.ค.ศ.เป็นหลักเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคง
เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ ศึกษาค้นคว้าต่อไป  
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สารบัญ 

  

เรื่อง           หน้า    

ความหมาย                         ๑ 

กฎหมาย  กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง           ๑                          

ความส าคัญ             ๒                             

กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก           ๒       

กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ       ๔                        

การใช้สิทธิเรียกร้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน              ๔             

อายุความในการใช้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน             ๔     

กรณีเกิดความเสียหายแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                              ๕ 

กรณีเกิดความเสียหายแก่สถานศึกษา                ๗    

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด   ๗ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด     ๙       

แผนภูมิแสดงการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด             ๑๐  

ภาคผนวก  

แบบฟอร์ม                 ๑๑-๒๓              
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ละเมิด คือ การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายท าให้บุคคลอ่ืนได้รับความเสียหาย
แก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ รวมถึงทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ละเมิดจึงมีองค์ประกอบ ๓ ประการ 
ดังนี้  

๑. กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  

๒. กระท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย  

๓. บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย  

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่   

๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓. ค าสั่ง สพฐ. ที่ ๘๘๗/๒๕๔๗  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด สั่ง ณ วันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗   

๔. ค าสั่ง สพฐ. ที่ ๒๘๖๔/๒๕๔๘  เรื่อง มอบอ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นทาง
ละเมิด สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๔๐๑๐.๒/ว ๔๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง  ประกาศ
กระทรวงการคลังเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ   

๖. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๘๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติขั้นตอนตามการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด   

๗. หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๑๘๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๑ เรื่อง  หารือ
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙   

๘. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖  ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง  แนว
ทางการก าหนดสัดส่วนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่   

๙. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๗๕  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
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ความส าคัญ   เนื่องจากได้ยกเลิกระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง เพราะไม่ว่ากรณีใด ๆ  หากเกิด
ความเสียหายเจ้าหน้าที่จะถูกฟ้อง และต้องชดใช้เต็มจ านวนแม้ว่าจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ตั้งใจ หรือประมาท
เลินเล่อเพียงเล็กน้อย ท าให้ข้าราชการขาดขวัญก าลังใจไม่กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม ความสามารถด้วยเกรง
ว่าจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนั้นเป็นการส่วนตัว จึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙  มีเจตนารมณ์เยียวยาให้ข้าราชการได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นและ เป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ  

เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดมี 2 ลักษณะ ได้แก่   

๑. กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก    

๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 
(มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙) เช่น กรณี เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ของ
ทางราชการไปติดต่องานราชการแล้วไปชนรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความ เสียหาย กรณีเช่นนี้หน่วยงานของ
รัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในผลแห่งละเมิดนั้น บุคคลภายนอกหรือประชาชนผู้ได้รับความ
เสียหายสามารถร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้  แต่จะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้    

๑.๒ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว ต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่มิได้กระท าไปในการ
ปฏิบัติหน้าที่ (ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๐) เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ของทางราชการไปท าธุระส่วนตัวโดยมิใช่การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับบุคคลภายนอก ถือว่าเป็นการกระท าละเมิดส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ผู้
นั้น จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

๑.๓ การไล่เบี้ยเอาแก่เจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙)     

(๑) หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ถ้าเจ้าหน้าที่
กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง(มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙) กล่าวคือ กรณีเจ้าหน้าที่กระท าโดย ประมาทเลินเล่อไม่ถึงขั้นร้ายแรง 
หน่วยงานของรัฐไม่สามารถไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ได้ โดยเมื่อหน่วยงานของรัฐ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
บุคคลภายนอกผู้เสียหายไปแล้วความรับผิดย่อมตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐ แห่งนั้น แต่หากเป็นกรณีเจ้าหน้าที่
กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ  ไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดได้  

การที่จะพิจารณาว่าการกระท าของเจ้าหน้าที่เป็นการกระท าด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่
นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละกรณีไป โดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจะมีลักษณะไปในทางที่บุคคลนั้น
ได้กระท าไปโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก เช่น คาดเห็นได้ว่าจะเกิดความ
เสียหายขึ้น หรือหากระมัดระวังสักเล็กน้อยก็คงได้คาดเห็นการอาจเกิดความเสียหายเช่นนั้น 
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(๒) จ านวนเงินที่เรียกให้ชดใช้หรือไล่เบี้ยพิจารณาจาก      

-  ระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี (มาตรา ๘ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙) เช่น การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ท าให้เกิด
ความเสียหายเป็นเงินจ านวน ๑๐๐ ล้านบาท เจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีเงินเพียงพอที่จะชดใช้เต็มจ านวนของความเสียหายได้
อย่างแน่นอน หรือกรณีเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ชนบุคคลภายนอก ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีเงินเดือนเพียงเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท หากจะให้ชดใช้เงินเต็มจ านวนที่ทางราชการจ่ายไปย่อมต้องมี
การพิจารณาจ านวนเงินที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งกระท าละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ      

-  ความผิดหรือความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม (มาตรา ๘  วรรคสาม ) 
เช่น เจ้าหน้าที่น ารถยนต์ของทางราชการไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน รถยนต์ของบุคคลภายนอก 
เนื่องจากระบบเบรกของรถราชการไม่ท างาน อันสืบเนื่องจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐที่ไม่จัดให้มีการบ ารุง
รถยนต์คันดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ หรือในกรณีระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการบกพร่องท า
ให้ได้คนที่ไม่มีคุณภาพเข้ามารับราชการหรือ ระบบการฝึกงานของหน่วยงานบกพร่องโดยส่งเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ไป
ปฏิบัติงานในขณะที่ยังมิได้จัดให้มีการฝึกงานอย่างเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐต้องหักส่วนความรับผิดและความ
บกพร่องดังกล่าวออกด้วย และต้องพิจารณาว่าการละเมิดเกิดจากส่วนใดมากกว่ากัน และควรก าหนดสัดส่วนต่อกัน
เท่าใด หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการ
ด าเนินงานส่วนรวม เมื่อได้หักส่วนความรับผิดดังกล่าวออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้แล้ว 
ค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด า เนินงานส่วนรวมดังกล่าวถือ
เป็นความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ  และเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น     

(๓) กรณีละเมิดเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายคน เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น (มาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
๒๕๓๙)  เจ้าหน้าที่ไม่ต้องร่วมกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กรณี
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการทุจริตน าเงินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวจ านวน  ๙๐๐,๐๐๐  บาท แล้วบุคคลนั้นถูก
จับกุมด าเนินคดีอาญาหรือหลบหนีไปทางราชการไม่สามารถเรียกร้องได้ บุคคลดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายได้ หากให้
เจ้าหน้าที่ต้องร่วมกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทางราชการก็จะไล่เบี้ยจ าก
เจ้าหน้าที่ซึ่งอาจเป็นผู้บังคับบัญชาของบุคคลทุจริตดังกล่าว  โดยหากมีผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  ๓  คน ก็ต้องร่วมกันรับผิด
ชดใช้เงินจ านวน  ๙๐๐,๐๐๐  บาท  ทั้งสามคนจนกว่าทางราชการจะได้รับการชดใช้เงินครบ ๙๐๐,๐๐๐ บาท แม้ว่า
คนใดคนหนึ่งจะช าระเงินแล้วจ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  ก็ยังต้องผูกพันรับผิดในเงินส่วนที่เหลืออีก  ๖๐๐,๐๐๐  
บาท  ต่อไป แต่ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดได้ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจมีส่วนร่วมในการ
กระท าละเมิด  โดยให้ชดใช้แต่เฉพาะในส่วนของตนเองเท่านั้น เช่น  ในฐานะผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยอาจต้อง
รับผิดชดใช้เพียง อัตราร้อยละ  20  ของค่าเสียหายเท่านั้นก็หลุดพ้นจากความรับผิด หรือหากอยู่ในฐานะที่ยากแก่การ
ควบคุมดูแลบุคคลดังกล่าวอาจไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายเลย หรือชดใช้ในอัตราน้อยที่สุดก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ในแต่
ละกรณีไป   

 



-๔- 

๒. กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ    

๒.๑  ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้น าบทบัญญัติกรณีเจ้าหน้าที่
กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๐  ประกอบมาตรา ๘)  
ดังนี้     

(๑)  ต้องรับผิดเมื่อกระท าด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง     

(๒)  ต้องรับผิดตามสัดส่วนแห่งการกระท า     

(๓)  กรณีการกระท าละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนแต่ละคนต้องรับผิดชดใช้เฉพาะส่วนของตน    

๒.๒ ถ้ามิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ดังนี้     

(๑)  ต้องรับผิดเมื่อกระท าด้วยความประมาทเลินเล่อ     

(๒)  ต้องรับผิดเต็มจ านวนความเสียหาย     

(๓)  กรณีการกระท าละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนให้ร่วมกันรับผิดชดใช้อย่างลูกหนี้ร่วม   

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน     

๓.๑  การร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (มาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติความ 

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙)      

(๑) เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับค าร้องจากบุคคลภายนอก กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อ
บุคคลภายนอก ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าความเสียหายเกิดจากการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่หรือไม่      

(๒) หากผลปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก ให้ก าหนดค่าเสียหายและแจ้งให้แก่
ผู้เสียหายที่ยื่นค าร้อง      

(๓) หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของตนไม่ต้องรับผิด ก็ให้ยกค าร้องและแจ้งให้ผู้ยื่นค า
ร้องทราบ      

(๔)  หากผู้เสียหายไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ ให้มีสิทธิฟ้องศาลปกครองได้ภายใน  ๙๐ 
วัน     

๓.๒ การเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙)      

(๑)  หน่วยงานของรัฐมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ช าระเงิน     

 



-๕- 

(๒)  กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด หน่วยงานของรัฐมีอ านาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครอง ตามนัยมาตรา ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙     

๓.๓  กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถชดใช้เงินได้ในคราวเดียว (มาตรา ๑๓) ให้เจ้าหน้าที่ผ่อนช าระเงินได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยให้พิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมและต้องมิใช่กรณีที่เกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
และเป็นกรณีที่ขอผ่อนช าระเต็มจ านวนที่ต้องรับผิด รวมทั้งดอกเบี้ยค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
(ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ของเจ้าหน้าที่)    

๔. อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

๔.๑ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดอายุความสองปีนับแต่
วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหม ทดแทน(มาตรา ๑๐ วรรคสอง)     

๔.๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลัง ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ต้องรับผิดให้สิทธิเรียกร้องนั้นมีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง (มาตรา ๑๐ วรรคสอง)     

๔.๓ ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิจะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน ให้มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย (มาตรา ๙)     

๔.๔ บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ภายใน
ก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือภายใน
ก าหนดอายยุความ  ๑๐  ปี นับแต่วันท าละเมิด (ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา ๔๔๘)  

ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
แยกเป็น ดังนี้    

๑. กรณีเกิดความเสียหายแก่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้     

๑.๑ รายงานความเสียหายให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ     

๑.๒ เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ทางละเมิด เพ่ือสอบสวนให้ได้ความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่
หรือไม่ ตามค าสั่ง สพฐ. ที่ ๒๘๖๔/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗  เรื่อง มอบอ านาจการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ซึ่งเป็นกระบวนการแรกที่ต้องด าเนินการ(เบื้องต้น) เมื่อทราบว่าเกิด
ความเสียหาย(ต่อไปนี้จะใช้ค าว่าคณะกรรมการชุด ๑) ในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ
ประจ า แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็น เช่น ไม่มีข้าราชการประจ าก็อาจแต่งตั้งลูกจ้างประจ าร่วมเป็นกรรมการได้ จ านวนไม่น้อย
กว่า ๓ คน และก าหนดเวลาให้แล้วเสร็จไว้  

 



-๖- 

หน้าที่ของคณะกรรมการชุด ๑ ได้แก่ รวบรวมพยานเอกสาร พยานบุคคล พยาน ผู้เชี่ยวชาญ พยานวัตถุ
อ่ืนๆ เพื่อให้ทราบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร มีสาเหตุใด จ านวนความเสียหายเท่าใด และมีเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้กระท าหรือไม่   

เนื่องจากไม่มีระเบียบ กฎหมาย ก าหนดแนวทางการสอบไว้จึงควรน าหลักเกณฑ์ ทั่ว ๆ ไปมาเป็นแนวปฏิบัติ 
เช่น การสืบสวนข้อเท็จจริง หรือการสอบสวนวินัย เฉพาะในสาระส าคัญ เช่น การสอบและบันทึกปากค าพยานบุคคล  
การประชุมคณะกรรมการชุด ๑ เพ่ือพิจารณามีมติในประเด็นต่าง ๆ ต้องครบองค์ประชุมหรือมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยให้ท าความเห็นแย้งไว้  

เมื่อคณะกรรมการชุด ๑ รวบรวมพยานเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพียงพอแล้ว  ให้ท ารายงานผลการ
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพร้อมต้นฉบับ ซึ่งในรายงานผลการ
สอบจะต้องมีข้อเท็จจริง พยานหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริง   ข้อกฎหมาย และความเห็นของคณะกรรมการใน
สาระส าคัญ ดังนี้ ความเสียหายเกิดจากสาเหตุใด ประเมินค่าความเสียหายเป็นเงินจ านวนเท่าใด และมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หรือไม่     

๑.๓  เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้      

๑.๓.๑ หากเห็นว่าเป็นกรณีไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ให้ลงความเห็นไว้ท้าย
ส านวน แล้วให้รายงานผลพร้อมเอกสารต้นฉบับไป  สพฐ. เพ่ือ สพฐ. จักได้รายงานไปตามล าดับชั้นจนถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       

๑.๓.๒ หากเห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตาม ข้อ ๘ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ประกอบค าสั่ง สพฐ.ที่ ๘๘๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  เรื่อง  มอบอ านาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด (ต่อไปนี้จะใช้ค าว่าคณะกรรมการ ชุด ๒)  

หน้าที่ของคณะกรรมการชุด ๒ เพ่ือสอบหาตัวเจ้าหน้าที่ที่จะต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ต้อง
ชดใช้  

กระบวนการด าเนินการของคณะกรรมการชุด ๒ ใช้แนวทางปฏิบัติเดียวกับกระบวนการสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นทางละเมิดชุด ๑  แต่ให้มีเพ่ิม คือ ต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม  

การจัดท ารายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดชุด ๒ นี้ให้มีสาระส าคัญ ดังนี้ ข้อเท็จจริง 
พยานหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการ โดยเฉพาะประเด็นผู้ต้องรับผิดและ
จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ ดังนี้      

ก. หากเห็นว่าความเสียหายเกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งมิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 
ดังนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว (ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๙)  ซึ่งต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต้องเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้มีก าหนด
อายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น 
(มาตรา ๑๐)  

 



 
-๗- 

ข. หากเห็นว่าความเสียหายเกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่และเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้แยกพิจารณา ๒ กรณี ดังนี้       

-  หากเห็นว่าการกระท าของเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยประมาท เลินเล่อธรรมดา เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด  

-  หากเห็นว่าการกระท าของเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  เจ้าหน้าที่
จะต้องรับผิด (มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙)  ซึ่งต้องเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ก าหนด อายุความ ๒ ปี  นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้
จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น  (ตามมาตรา ๑๐)      

๑.๓.๓  เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิด ชุด ๒ 
ให้วินิจฉัยสั่งการว่า มีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ มีใครบ้างและเป็นจ า นวนเท่าใด แล้วรายงานไป
กระทรวงการคลังภายใน ๗ วัน นับแต่วันวินิจฉัยสั่งการ แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ 
กค ๐๔๑๐.๒/ว ๔๙  ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒      

- หากความเสียหายที่หน่วยงานของรัฐเข้าเกณฑ์ไม่ต้องส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบแต่จะต้อง
รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด ให้ทราบทุกระยะ ๓ เดือน และต้องออกค าสั่งให้
ผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่มีค าวินิจฉัยโดยแจ้งเหตุผลและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ต้องรับ
ผิดทราบด้วย หากมีการชดใช้หรือไม่ชดใช้ให้รายงาน สพฐ.โดยด่วน 

ในกรณีเจ้าหน้าที่กระท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกฟ้องหน่วยงานของรัฐ 
ให้ด าเนินการโดยพิจารณาแยกเป็น  ๓  กรณี คือ      

๑. ความเสียหายที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดเข้ามาเป็นคู่ความในคดี 
และขอให้ศาลยกฟ้องหน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๗)      

๒. ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แจ้งพนักงานอัยการแถลงต่อศาลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่พ้นฐานะ
การเป็นคู่ความในคดี (มาตรา ๕)      

๓. หากหน่วยงานของรัฐ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย (บุคคลธรรมดา) ให้ใช้สิทธิไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ที่
กระท าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงภายใน ๑ ปี  นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไปแล้ว  

  ๒. กรณีเกิดความเสียหายแก่สถานศึกษา  ให้น าวิธีด าเนินการกรณีเกิดความเสียหายแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามาปรับใช้ได้ด้วยกัน 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด (กรรมการชุด ๑)   

ให้ส่งเอกสารที่เป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และส าเนาอีก ๑ ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น)  รายงานไปยังผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ได้แก่   

๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด   



-๘- 

๒. รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดพร้อมความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน / 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

๓. รายละเอียดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น    

๔. ภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น    

๕. แผนผังแสดงบริเวณท่ีเกิดเหตุ    

๖. บันทึกการสอบปากค าพยานบุคคลภายนอก ภายในและพยานแวดล้อมต่าง ๆ   

   ** ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ให้โรงเรียนจัดส่งเอกสาร ข้อเท็จจริงและหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อพิจารณา
เพิ่มเติม    

ก. กรณีเกิดการโจรกรรมทรัพย์สิน     

๑. ส าเนาค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวร / ยาม / ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)    

๒. รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม  / การตรวจเวรยาม และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น    

๓. มาตรการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้สูญหาย    

๔. ส าเนาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน(ตร.)    

๕. ส าเนาส านวนการสอบสวนของต ารวจพร้อมความเห็นของต ารวจ 

๖. บันทึกการสอบปากค าของผู้อยู่เวรยามว่าได้ปฏิบัติอย่างไร    

๗. ประมาณการค่าเสียหายเป็นเงิน  

   ข. กรณีเกิดอัคคีภัย   

๑.  ส าเนาค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวร/ ยาม / ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  

๒.  รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวร การตรวจเวร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

๓.  มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย  

๔. ส าเนารายงานผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุและความเห็นของพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์
หลักฐาน หรือวิทยาการ ตลอดจนความเห็นของพนักงานอัยการ    

๕. ในกรณีเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรให้ส่งผลการสอบข้อเท็จจริงว่าก่อนเกิดเหตุ หน่วยงานนั้นได้มีการเอาใจ
ใส่ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าและสายไฟฟ้าตลอดจนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง (หลักฐานบันทึก
การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า)    

๖. สภาพข้อเท็จจริงอาคารที่เกิดเหตุตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้า   

 



-๙- 

๗. ผลการสอบข้อเท็จจริง บุคคลดังต่อไปนี้     

- ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่เวร / ยาม    

 - บุคคลภายนอก (ถ้ามี) และกรณีแวดล้อมต่าง ๆ  ได้แก่ พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ครั้งแรก (ถ้ามี) และ      
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าที่จ าเป็น 

 ๘.  ประมาณการค่าเสียหายเป็นเงิน      

ค.  กรณีเกิดภัยธรรมชาติอื่น ๆ เช่น วาตภัย  อุทกภัย  แผ่นดินไหว  

๑. ส าเนาค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวร / ยาม / ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)    

๒. รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวร การตรวจเวร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น    

๓. มาตรการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ กรณีการเกิดวาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวของหน่วยงาน    

๔. รายงานความเสียหายของสถานที่ หรือบริเวณที่อยู่ใกล้เคียง 

๕. ประมาณการค่าเสียหายเป็นเงิน  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  (กรรมการชุด ๒)  

  ให้ส่งเอกสารที่เป็นต้นฉบับ ๑  ชุด และส าเนาอีก ๑ ชุด(รับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น) และรวบรวม เอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ เช่นเดียวกับการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดทุกประการ แต่ให้เพ่ิมสาระส าคัญ ดังนี้  

๑. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน อย่าง
เพียงพอและเป็นธรรม  

๒. มีผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่  

๓.  ถ้ามีใครบ้าง  

๔.  เป็นจ านวนเงินเท่าใด  
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 ๗ วนั 

 

 

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 

เมื่อเกิดเหตุ 

รายงานผบช.เบื้องต้นว่าเกิดเหตุอะไร พร้อมกับแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นทางละเมิด (ตามค าสั่ง สพฐ. ที่ ๒๘๖๔/๒๕๔๗ ลว. ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗) 
(เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น/มีสาเหตุใด/จ านวนความเสียหายเท่าไร/ 
เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าหรือไม่) ระยะเวลาด าเนินการโดยไม่ชักช้า : ๑๕ วัน  

สรุปรายงาน ผบช.(ผอ.สพท.)/(สพฐ.) 

ภัยธรรมชาติ 

ยุติเร่ือง 

รายงานสพฐ 

รายงานปลัดกระทรวง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (ข้อ ๑๒) 

มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากบุคคล 

ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าที ่

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ข้อ ๘) (ตามค าสั่ง สพฐ. 
ที่ ๘๘๗/๒๕๔๗ ลว. ๒๕ ก.พ. ๒๕๔๗)เพ่ือหาตัวเจ้าหน้าที่รับผิด/จ านวนค่าชดใช้ 
ระยะเวลาด าเนินการ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่แต่งต้ัง/ขยายได้ไม่เกินคร้ังละ ๓๐ วัน
(น.ว.๗๕ ลว.๓๐ ต.ค.๒๕๕๐)*** 

สรุปรายงานผบช. (ผอ.สพฐ.) 

ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่(ม.๖) ปฏิบัติหน้าที่ (ม.๕) 

รับผิดตาม ป.พ.พ. 

เสนอผู้สั่งแต่งต้ัง (ข้อ ๑๗ ) ต้องวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหม 
จ านวนหรือไม่ จ านวนเท่าใด(น.ว.๗๕/๒๕๕๐ ลว.๓๐ ต.ค.๒๕๕๐)*** 

จงใจหรือประมาท เลินเล่อ
อย่างร้ายแรง(ม.๘) 

ประมาทเลินเล่อ 
ธรรมดา 

รับผิดตาม พ.ร.บ.ละเมิด (ม.๘ ว.๒, 3 ท้าย) ไม่ต้องรับผิด 

รายงานสพฐ. เพ่ือทราบ ส่งส านวนไปกระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ (กรณี
ความเสียหายเกิน ๔ แสนบาท) ถ้าไม่เกิน ๔ แสน
บาท ให้รายงานตามแบบ น.กระทรวงการคลัง ที่ 
กค.๐๔๑๐.๒/ว.๔๙ ลว.๑๕ มิ.ย.๒๕๕๒***** 



-๑๑- 

(ตัวอย่าง) 

  

 

 

  

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / โรงเรียน...................................... ที่  .........../...(เลข พ.ศ. )         

 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด .....................................................  

  

          ด้วย โรงเรียน.................................................................................................สังกัดส า นักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  ได้เกิดความเสียหายขึ้น โดย.................................................. (ระบุรายละเอียด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น มีโจรกรรมทรัพย์สิน / ยานพาหนะอุบัติเหตุ / ถูกเพลิงไหม้ หรือเกิด ภัยธรรมชาติ ได้แก่   
วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฟ้าผ่า ฯลฯ)....................................................ได้รับความเสียหาย ...................( ระบุมี
อะไรบ้าง)  
          เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่า   ความเสียหายเกิดจากสาเหตุใด มีผู้ต้องรับผิดชอบและ จ านวนค่าสินไหม
ทดแทนเท่าไร  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๘๖๔/๒๕๔๗ เรื่อง มอบ
อ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด  ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
    

          ๑................................................ต าแหน่ง................................................ประธานกรรมการ                
          ๒................................................ต าแหน่ง................................................กรรมการ    
          ๓................................................ต าแหน่ง................................................กรรมการ/เลขานุการ  
 
          ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด รีบด า เนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้ว รายงานผลให้
ทราบ  

  

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

 

(ลงชื่อ).......................................................... 

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

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้อ านวยการโรงเรียน....................... 

 



-๑๒- 

(ตัวอย่าง) 
  

บันทึกการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
  
เรื่อง..................................................................... ..... 
  
                                                                              (สถานที่)..............................................................         
                                                                                    วันที่.............................................................  
  
           ข้าพเจ้า นาย/นาง........................................................................ ....สัญชาติ......................................................
ศาสนา............................อาชีพ................................................ อยู่บ้านเลขท่ี........................ ซอย...................................
ถนน................................แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ.................................................................. 
จังหวัด............................................................ ............เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในฐานะ....................... .............................. 
โทรศัพท์.........................................................................โทรสาร............................... ............................................. ..........  
           ข้าพเจ้าได้ทราบเรื่อง................................................................................................................ ......................... 
............................................................................................................................. ............................................................
ตามค าสั่ง............................................................................ที่...... ............./........................ลงวันที่................................... 
และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้   
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................................................... .....................................................
.............................................................................. ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................................ .........................
.......................................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................... ..........................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................  



-๑๓- 
........................................................................................................................................................... ..............................
....................................................................................................................................................................... ..................
................................................................................................................. ........................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
...................................................................................... ...................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................  
  
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคณะกรรมการ มิได้ท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง  ขู่เข็ญ หรือให้สัญญา
เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ และข้าพเจ้ารับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้า
คณะกรรมการ  
  

                                                              (ลงชื่อ)...............................................ผู้ให้ถ้อยค า         
                                                        (...........................................)        

                                                                  (ลงชื่อ)...............................................ผู้บันทึกถ้อยค า         
                                                        (...........................................)  

  
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า............................................................................................ ................................................
ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า  
  
                                                                        (ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ         

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

                                                            (ลงชื่อ)................................................กรรมการ         
                                                         (.............................................)  

       
                                                                     (ลงชื่อ)................................................กรรมการ/เลขาฯ         

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

 

 

 

 

 

 



-๑๔- 

(ตัวอย่าง) 

  

รายงานการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 

  

  

              เขียนที่...................................................                         

วันที่...............................................................   

 เรื่อง รายงานการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด    

 เรียน .......................................................................(ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ)   

  

         ตามค าสั่งโรงเรียน............................................................ที่............./...............ลงวนัที่.................... ...................
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด กรณี.....................(ระบุรายละเอียด)............................  
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................................................................................................. .......  
.......................................................................................................................... ...............................................................  

         บัดนี้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ได้ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดเสร็จ
สิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด  ดังต่อไปนี้         

         ๑. ข้อเท็จจริง............................................................................................................................. .........................    
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .........................................................
............................................................................................................................. ............................................................
...................................................................................................................... ...................................................................
........................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................ .........................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ .............................................................................................  



-๑๕- 

          ๒. พยานหลักฐาน  

              ก.  พยานบุคคล       

                   พยานบุคคลที่ ๑  ให้การสรุปได้ความว่า................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ .............
................................................................................................................................................... ......................................
....................................................................................................................................................................................... .. 

                   พยานบุคคลที่ ๒  ให้การสรุปได้ความว่า.................................................................................................  
................................................................................................ .........................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ...............   
............................................................................................................ ............................................................................. 

ฯลฯ 

              ข. พยานเอกสาร              

                  ๑.................................................................        

                  ๒..................................................................        

                  ๓..................................................................        

ฯลฯ 

              ค. พยานวัตถุ        

                  ๑..................................................................         

                  ๒...................................................................        

                  ๓...................................................................       

ฯลฯ 

              ง. พยานแวดล้อม       

                 ๑. (ภาพถ่ายหรือแผนผังหรือเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจให้เป็นหลักฐานสนับสนุนค าให้การหรือข้อ
ต่อสู้ของผู้ถูกกกล่าวหาหรือพยาน)       

                 ๒. (หลักฐานใบรับรองแพทย์ใช้เฉพาะกรณีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็น)       

                 ๓. (บันทึกค าให้การของบุคคลที่น่าเชื่อถืออื่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่อาจน ามาประกอบการ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นได้)  

  



-๑๖- 

          ๓. ความเห็นคณะกรรมการ    

              คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว  เห็นว่า......................
(ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัดและต้องมีพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ประกอบ
ด้วย)...................................................... ...........................................................................................................................
.................................................................................................... ....................................................................... 
.................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................…………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 และได้จัดส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด  จ านวน...............................แผ่นมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว  

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  

                                                                        (ลงชื่อ).....................................ประธานกรรมการ          

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

  

                                                                        (ลงชื่อ).....................................กรรมการ          

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

  

                                                                        (ลงชื่อ).....................................กรรมการ/เลขาฯ   

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

  

 

 

 

 

 

 

 



-๑๗- 

(ตัวอย่าง) 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...................................... ที่  .........../...(เลข พ.ศ. ) 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ..................................................... 

  

          ด้วย..............................................................................(ระบุข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
ทางละเมิด)...............................................................................ท า ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน 
.......................... ........................................................................ได้รับความเสียหาย...................(ระบุมีอะไรบ้าง) 
………………………………………….รวมความเสียหาย จ านวน ............................บาท  

          เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผู้ใดจะต้องรับผิดชอบและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้
เท่าไร  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๘๘๗/๒๕๔๗  เรื่อง  มอบอ านาจ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด  ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้    

          ๑...............................................................ต าแหน่ง.................................................ประธานกรรมการ    

          ๒...............................................................ต าแหน่ง..................................................กรรมการ    

          ๓...............................................................ต าแหน่ง........................................ ..........กรรมการ/เลขานกุาร  

          ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเคร่งครัด ให้แล้วเสร็จแล้ว
รายงานผลให้ทราบ  

  

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

  

(ลงชื่อ).......................................................... 

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

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา....................... 

 

 

 

 

 



-๑๘- 

(สล.๑)  

บันทึกการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  

ตามค าสั่ง ....................(หน่วยงาน)..............ที่ ............../................  

ลงวันที่ .......................เดือน ......................พ.ศ. ....... 

 เรื่อง...................................................................  

 สถานที่..............................................                                                                          

 วันที่..................เดือน........................พ.ศ.......  

                  ข้าพเจ้า.........................................................อายุ..............ปี เชื้อชาติ ..........................สัญชาติ...............
ศาสนา...............................อาชีพ....................................... ...อยู่บ้านเลขท่ี.............................ซอย...................................
ถนน............................................แขวง/ต าบล...........................................เขต/อ าเภอ.....................................................
จังหวัด........................................โทร............................ .........สถานที่ท างาน ................................................................... 
..................................................................................... .........ตั้งอยู่เลขที่ ........................แขวง ....................................... 
เขต/อ าเภอ.......................................จังหวัด....................................................................โทร. ... ......................................
บัตรประจ าตัว...................................เลขประจ าตัวประชาชน..........................................................................................
ออกให้โดย ........................................................เมื่อวันที่ ...............เดือน .................................พ.ศ. .............................
หมดอายุวันที่ .......................เดือน .............................................พ.ศ. .........................   

  

                  ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าด้วยความสมัครใจและสัตย์จริง ดังนี้  

                  ๑. ..................................................................................................................... ....................................... 
…………………………………………………………………………………………………………................…………………………………………….    

                  ๒.……………......................…………………………………………………………………………………………………………… 
…………................…………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

                  ๓.……………………….....................…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………............……………………………………………………………………………………………………………………………..   

                  ๔.……………………………...................……………………………………………………………………………………………… 
……………….....................………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

  



-๑๙- 

                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

                  ก.คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้แจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิชี้แจง
ข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม รวมทั้งการให้ถ้อยค าตามบันทึกการสอบสวน
ฉบับนี้อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้  

                  ข.คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมิได้ท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง
หรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ  

                  ค.ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกการสอบสวนฉบับนี้โดยตลอดแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องตรงตามที่ให้ถ้อยค า ไว้ 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน    
  

                                                                        (ลงชื่อ)...............................................ผู้ให้ถ้อยค า         

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

                                                                       (ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ         

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

                                                                         (ลงชื่อ)................................................กรรมการ         

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

                                                                         (ลงชื่อ)................................................กรรมการ          

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

                                                                         (ลงชื่อ)................................................กรรมการ          

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

                                                                         (ลงชื่อ)................................................กรรมการ          

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

                                                                         (ลงชื่อ)................................................ผู้พิมพ์/ผู้บันทึก    

 



-๒๐- 

(สล.2)  

รายงานผลการสอบสวน  

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  

ตามค าสั่ง ....................(หน่วยงาน)..............ที่ ............../................  

ลงวันที่ .......................เดือน ......................พ.ศ....... ... 

  

    สถานที่..........................................................                                                                          

วันที่................เดือน.......................พ.ศ..............  

  

ประเภทส านวน ...........................................................  

เรื่อง..............................................................................  

ส่วนราชการ .................................................................  

วันเวลาเกิดเหตุ  วันที่ ................เดือน ...........................................พ.ศ . ...........................เวลา ...................น.  

สถานที่เกิดเหตุ ............................................................................................................. ...................................  

สาระส าคัญในข้อเท็จจริงบางประการ  

๑)  ผู้กระท าความเสียหายและผู้เกี่ยวข้อง   

      ๑.๑ นาย ..................................................................(ผู้ก่ อเหตุ)   

      ๑.๒ นาย ........................................................................(ผู้ บังคับบัญชา/เกี่ยวข้อง)  

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

๓) ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน วันที่ ....................เดือน ...................................................พ.ศ. ........ .......  

๔) ความเห็นพนักงานสอบสวน รับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน/เพื่อด าเนินการต่อไป/ส่ง ปปช.  

๕) ค าสั่งพนักงานอัยการ  สั่งฟ้อง/งดการสอบสวน ...............  

๖) ค าพิพากษา ให้กรม./นาย .....................รับผิดชดใช้เงินจ านวน ................บาท/ยกฟ้อง  

      ข้อเท็จจริงได้ความว่า  เมื่อวันที่ ..................เดือน ................................................พ.ศ. ............. ........ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….............………………………….  



-๒๑- 

     ตามผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดปรากฏข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้   

     ๑. ข้อเท็จจริง     

         ๑.๑ ความเป็นมา/ผู้ตรวจสอบ/ร้องเรียน ............................................................................................................ 
............................................................................................................................ .............................................................   

         ๑.๒ จากการตรวจสอบพบข้อเท็จจริง (ขั้นตอนที่กระท าผิด)ว่า............................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................  

         ๑.๓ ขั้นตอนการด าเนินการที่ถูกต้อง .................................................................................................................. 
......................................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................................. ............................................  

     ๒. ผู้เกี่ยวข้องให้ถ้อยค าสรุปได้ ดังนี้    

         ๒.๑ นาย .............................................................ต าแหน่ง ...............................................................(ผู้ก่อเหตุ) 
ให้ถ้อยค าว่า ............................................................................................ ......................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................    

         ๒.๒ นาย ..............................................................ต าแหน่ง ......................................(ผู้บังคับบัญชา/เกี่ยวข้อง) 
ให้ถ้อยค าว่า ..................................................... ................................................................................................................ 
....................................................................... ..................................................................................................................    

         ๒.๓ นาย ............................................................. ต าแหน่ง ........................................(พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์) 
ให้ถ้อยค าว่า ................................................................................................................................................................ ..... 
.........................................................................................................................................................................................    

         ๒.๔ นาย .............................................................ต าแหน่ง ....................................................(พยานแวดล้อมอ่ืน 
ที่เห็นว่าส าคัญและมีผลต่อการพิจารณา) ให้ถ้อยค าว่า ................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  

     ๓. พยานหลักฐานส าคัญ (ถ้ามี)    

         ๓.๑ เอกสาร ได้แก่ ..............................................................................................................................................    

         ๓.๒ หลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ ...................................................................................................................................  

  

  

  

  



-๒๒- 

     ๔. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา   

         ๔.๑ กฎหมาย / ระเบียบ / ค าสั่ง ที่เก่ียวข้อง      

               ๔.๑.๑  พระราชบัญญัติ .................................................................................มาตรา ..................บัญญัติว่า  
.......................................................................................................................... ...............................................................  

               ๔.๑.๒  ระเบียบ ...............................................................ข้อ .................ก าหนดว่า “................................ 
............................................................................................................................. ............................................................  

               ๔.๑.๓  มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ..............................................แจ้งตามหนังสือ ............................................... 
ที่ .............../............วันที่ ................เดือน ...........................................พ.ศ. ...................ก าหนดสาระส าคัญโดยสรุปว่า 
.................................................................. .......................................................................................................................   

               ๔.๑.๔  ค าสั่งกระทรวง ...................................ที่ ............../...........ลงวนัที่............เดือน ............................ 
พ.ศ. ........................ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ ................................................................... ..........................................    

         ๔.๒ ค าพิพากษาศาล ..................................................................................คดีหมายเลขแดงท่ี ............/............
ลงวันที่……….. เดือน ...............................พ.ศ. ............วินิจฉัยโดยสรุปว่า ......................................................................    

         ๔.๓ กรม .......................มีหนังสือที่ ............./...............ลงวันที่ ..........เดือน ............................ พ.ศ. ................
ชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่า ........................................................................ ......................................................................    

         ๔.๔  ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น สรุปได้ว่า ...........................................................................................    

         ๔.๕  ผลการสอบสวนทางวินัย สรุปได้ว่า ............................................................................................................    

         ๔.๕  ความเห็นพนักงานสอบสวน/วิทยาการ/ผู้เชี่ยวชาญ ...................สรุปได้ว่า ............................................... 

         ๔.๗  นาย .....................(ผู้ต้องรับผิด) มีหนังสืออุทธรณ์ลงวันที่ ..........เดือน ..............................พ.ศ. ............... 
สรุปได้ความว่า ................................................................................................................................................... .............  

     ๕. ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (เหตุผลประกอบการพิจารณา) 
...................................................................................... ...................................................................................................
................................................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
........................................................ ............................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.......................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................  



-๒๓- 

 (ความเห็น – มีผู้ต้องรับผิดหรือไม่ จ านวนเท่าใด) ......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….      
  

      (ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการ         

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

                                                               (ลงชือ่)................................................กรรมการ         

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

                                                               (ลงชือ่)................................................กรรมการ          

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

                                                               (ลงชือ่)................................................กรรมการ          

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

                                                               (ลงชือ่)................................................กรรมการ          

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

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

ความเห็นผู้สั่งแต่งตั้ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

(ลงชื่อ)................................................ผู้สั่งแต่งตั้ง 

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

วันที่.............เดือน ....................พ.ศ. .............. 


