ขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กรณี เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ก ระท าละเมิ ด ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย
ต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. กรณีเกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
จนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
2. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ต้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็ จจริงเบื้องต้น เพื่อให้ ทราบว่าความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐนั้น มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่หรือไม่
2.1 กรณีไม่ มี เ หตุอั นควรเชื่อ ว่าเกิ ดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ ไม่ ต้องดาเนินการแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
2.2 กรณี มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ า เกิ ด จากการกระท าของเจ้ า หน้ า ที่ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
3. กรณีตาม 2.2 ให้หั วหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่เ กิดความเสียหายเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จานวนไม่เกิน 5 คน อย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่รู้หรือทราบ
ความเสียหาย โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับ แต่วันที่ ป ระธานกรรมการทราบคาสั่ง แต่อาจขยายระยะเวลาได้อีก ครั้ง ละไม่ เ กิ น
30 วัน
4. ให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรายงานการแต่งตั้งหรือไม่ มีเหตุแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้กากับดูแลหรือควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนั้น กรณี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐระดับกรมเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ต้อ งรายงานไปยัง ปลัดกระทรวงเพื่อพิจ ารณาตรวจสอบความถูก ต้องของการแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าว
5. เมื่อผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ได้รับ ผลการพิจ ารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็ จ จริงความรับ ผิด
ทางละเมิดต้องวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดหรือไม่ จานวนเท่าใด แต่ยังไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันได้รับผลการสอบสวน และให้ ส่งสานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันวินิจฉัยสั่งการ ยกเว้นเป็นเรื่องที่
กระทรวงการคลังประกาศกาหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ได้แก่กรณีดังต่อไปนี้
5.1 ความเสียหายซึ่งเกิดจากสาเหตุทั่วไป เช่น อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ทรัพย์สินสูญหายหรื อเสียหาย
เป็นต้น ส าหรับ ส่วนราชการ ค่าเสียหายครั้ง ละไม่ เ กิน 500,000 บาท ส าหรับ ราชการส่วนท้ องถิ่น
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน 1,000,000 บาท
หากความเสียหายเกินกว่าจานวนดังกล่าว และหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายตั้งแต่ร้อยละ 75 ของค่าเสียหายทั้งหมด

-25.2 ความเสียหายซึ่งมีส าเหตุ จากการทุจ ริต หรือมี สาเหตุจากการที่ เงินขาดบัญ ชี หรือการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่างๆ สาหรับส่วนราชการ ค่าเสียหายครั้ง
ละไม่เกิน 200,000 บาท สาหรับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ ค่าเสียหายครั้ง
ละไม่เกิน 400,00 บาท
หากความเสียหายเกินกว่าจานวนดังกล่าว และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาแล้วมีเห็นว่า
(1) ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริต หน่วยงานของรัฐ ได้พิจารณาให้ผู้ทุจริตรับผิด
ชดใช้เต็มจานวนความเสียหาย และให้ผู้เกี่ยวข้องที่กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้
ค่าเสียหายเต็มจานวนความเสียหาย
(2) ความเสียหายซึ่ง มีสาเหตุจ ากการที่เงินขาดบัญชีห รือ การไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ มติค ณะรัฐมนตรีห รือ ข้อ บัง คับ ต่างๆ หน่วยงานของรัฐได้ พิจ ารณาให้ผู้กระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าเสียหายเต็มจานวนความเสียหาย
ทั้งนี้ กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐต้องรายงานตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนดทุกระยะ
3 เดือน
6. ในกรณีเป็นการรายงานเพื่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
ให้ ห น่ว ยงานของรั ฐมี คาสั่ง ตามความเห็น ของกระทรวงการคลัง และแจ้ ง ค าสั่ ง ให้ผู้ เ กี่ ยวข้อ งทราบ
โดยคาสั่งทางปกครองเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องกระทาภายใน 2 ปี นับแต่วันรู้ถึงการละเมิด
และรู้ตัวผู้ต้อ งรับ ผิด และให้ แจ้ง สิท ธิอุ ทธรณ์คาสั่ง ตามพระราชบัญ ญัติวิธีป ฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย
ในการนี้ กระทรวงการคลังต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน
หากกระทรวงการคลังไม่แจ้ง ผลการตรวจสอบให้ทราบภายในระยะเวลาดัง กล่าว ให้ หน่วยงานของรัฐ
มีคาสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่ในกรณีเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
7. หากเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดตามคาสั่งไม่เห็นด้วยกับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งต่อผู้ออกคาสั่ง ภายใน 15 วัน
นับ แต่วัน ได้รับ แจ้ง คาสั่ง โดยขั้นตอนและระยะเวลาการอุท ธรณ์เ ป็นไปตามพระราชบัญ ญัติวิธีป ฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. หากเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาอุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน
90 วัน นับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ.2539
9. การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในกรณี เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดไม่ชดใช้ เงินตามคาสั่ง ให้ดาเนินการ
บังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทความโดย นายสันติ แป้นอ่า
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

