
การขดใช ้ค ่าส ินไหมทดแทนให ้แก ่บ ุคคลภายนอกผ ู้ได ้ร ับความเส ียหาย  
จากการกระทำละเม ิดของเจ ้าห น ้าท ี่

นางสาวสายฝน โซชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานละเมิดและแพ่ง ๓ 
กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญฃีกลาง

การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ ื่อให ้เก ิดประโยชน์ส ูงส ุดแก่ทางราชการ แต ่บางครั้งการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ของเจ ้าหน ้าท ี่อาจทำให ้เก ิด 
ความเสียหายแก'บุคคลภายนอก ถือเป็นการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ 
มีหน้าที่เยียวยาความเสียหายจากการกระทำละเมิดนั้นต่อบุคคลภายนอก ตามพระราขบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒(£๓๙ บุคคลภายนอกสามารถดำเนินการเรียกให้หน่วยงานของรัรซดใช้จ ๗2

ค่าสินไหมทดแทนได้ ๒ วิธี ดังน้ี
๑. การฟ ้องคด ีต ่อศาล ตามมาตรา ๕ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิความร ับผ ิดทางละเม ิด 

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งบุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย) สามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษา 
หรือคำสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐซดใช้ค่าสินไหมทดแทนไดโดยตรง โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอต่อ 
หน่วยงานของรัฐก่อน

๒. การร้องขอให ้หน่วยงานของรัฐรับผิดซดใช ้ค ่าส ินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒(ร:๓๙ บุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย) สามารถ 
ร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ซดใช้ค่าสินไหมทดแทนไดโดยตรง และเมื่อหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเข่นใดแล้ว 
หากผู้เสียหายไม,พอใจก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้

เมื่อทุกท่านทราบแล้วว่า บุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย) สามารถเรียกให้หน่วยงานของรัฐซดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนได้ ๒ วิธี คือ การฟ้องคดีต่อศาล และการยืนคำร้องขอให้หน่วยงานของรัฐซดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทน กรณีนี้ผู้เขียนจะอธิบายเฉพาะในส่วนของการยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ทุกท่านทราบเท่านั้น 
โดยเริ่มจากคำว่า “บุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย)” ท่ีจะร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
หมายถึงบุคลใดบ้าง หลังจากนั้นก็จะอธิบายในส่วนของการร้องขอให้หน่วยงานของรัฐซดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
มีฃั้นตอนการดำเนินการอย่างไร บุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย) จะต้องยื่นคำร้องขอให้หน่วยงานของรัฐขดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาเท่าใด และบุคคลภายนอก(ผู้เสียหาย) จะได้รับซดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
จำนวนเท่าใดจึงจะเหมาะสม โดยมีข้ันตอนกระบวนการ ดังน้ี

๑. บุคคณาายนอก(ผู้เสียหาย) ที่จะร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดขดใช้ค่าสินไหมทดแทน
บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ บุคคล 

หรือนิติบุคคลที่มิใข่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ และให้หมายความ 
รวมถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐคนอื่นไม่ว่าเจ้าหน้าที่ 
ผู้กระทำละเมิดจะสังกัดหน่วยงานเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ผู้Iด้รับความเสียหายหรือสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น 
หรือไม,ก็ตาม เซ่น กรณีนาย ส ลูกจ้าง'ช่ัวคราว ตำแหน่งพนักงานซับรถยนต์บรรทุกน้ํากรุงเทพมหานคร (กทม.) 
และนาย ป. ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงานของ กทม.ซึ่งทำหน้าที่รดนํ้าต้นไม้ริมถนน ในระหว่างการขับ 
รถยนต์บรรทุกนํ้าออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวขนกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอย่างกะทันหัน นาย ส 
จึงห้ามล้อรถยนต์บรรทุกนํ้าอย่างแรง ทำให้รถยนต์บรรทุกนํ้าพลิกควํ่าได้รับความเสียหาย นาย ส ได้รับ 
บาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนนาย ป ได้รับบาดเจ็บสาหัส กรณีนี้ถือว่า นาย ส พนักงานขับรถยนต์บรรทุกนํ้าซึ่งเป็น



เจ้าหน้าที่ของ กทม. กระทำละเมิดต่อนาย ป ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ กทม. เซ่นกัน ดังน้ั'น นาย ป.มีสิทธิ 
เรียกร้องให้ กทม. ต้นสังกัดของนาย ส ซดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้

ดังใ4น หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐท่ีกระทำในการปฏิบัติหน้าท่ี มีสิทธิที่จะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดสังกัดอยู่ 
ให้พิจารณาซดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
ความรับผ ิดทางละเม ิดของเจ ้าหน ้าท ี่ พ.ศ. ๒£๓๙ (ความเห ็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
๔๒๑/๒<£๔๓)

๒. การร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทน
มาตรา ๑๑ แห่งพระราซบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๔๓๙ 

บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๔ ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องขอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาขดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้ 
หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอน้ันโดยไม่ซักช้า เม่ือหน่วยงานของรัฐมีคำส่ัง 
เข่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ 
วินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผล 
การวินิจฉัย

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคำขอท่ีได้รับตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
หรือกำกับ หรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรี 
ดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกไดไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน”

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปขั้นตอนและวิธีการได้ ดังน้ี 
(๑) ถ้าบุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย) ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้รับผิดซดใช้ค่าสินไหม 

ทดแทน ให้หน่วยงานของรัฐออกใบรับคำขอไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ใบรับคำซอต้องเป็นเอกสารที่หน่วยงาน 
ของรัฐได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานของรัฐได้รับคำขอของผู้เสียหายแล้ว (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๐๓/๒๔๔๑) ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดแบบใบรับคำขอให้หน่วยงาน 
ของรัฐทราบแล้ว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๒ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘

(๒) หากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับคำขอพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวช้องกับตน ก็ให้ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นเพื่อพิจารณาคำขอของบุคคลภายนอก 
(ผู้เสียหาย)

(๓) หน่วยงานของรัฐจะต้องรีบพิจารณาคำขอซองบุคคลภายนอก(ผู้เสียหาย) ให้เสร็จ 
อย่างช้าภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่รับตำขอจากบุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย) แต่ถ้าไม่อาจพิจารณาให้เสร็จตาม 
เวลาดังกล่าวหน่วยงานของรัฐอาจขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีกได้ โดยต้องรายงานปัญหาและอุปสรรค 
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกำกับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และสามารถขอขยายระยะเวลา 
ออกไปได้อีกไม่เกิน ๑๘๐ วัน

(๔) กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของตนกระทำละเมิดจริงให้กำหนด 
ค่าเสียหาย และส่งคำส่ังน้ันให้แก่บุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย) ท่ียื่นคำร้อง



(๕) กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของตนไม่ต้องรับผิดก็ให้ยกคำร้อง 
และแจ้งบุคลภายนอก (ผู้สียหาย) ผู้ยื่นคำร้องทราบ

(๖) หากบุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย) ไม่เห็บด้วยกับคำวินิจฉัยของหน่วยงาบของรัฐให้มีสิทธิ 
ฟ้องคดีต่อศาลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย โดยบุคคลภายนอก(ผู้เสียหาย) มีสิทธิ 
ฟ้องคดีต่อศาลที,มีเขตอำนาจ ซึ่งอาจจะเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแล้วแต่กรณี

๓. ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอให้หน่วยงานของรัฐขดใช้ค่าสินไหมทดแทน
พระราฃบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ได้บัญญัติไว้อย่าง 

ซัดแจ้งว่า บุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย) จะต้องย่ืนคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาซดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
สำหรับความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย)ภายในระยะเวลาเท่าใด แต่ทั้งนี้ บุคคลภายนอก 
(ผู้เสียหาย) จะต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันทำละเมิดเซ่นเดียวกับการฟ้องคดีต่อศาล ตามคำสั่งศาลปกครอง 
สูงสุดท่ี ๕๗๓/๒๕๔๙ ระบุว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้ผู้เสียหายใช้สิทธิเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนได้ ๒ ทาง คือผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลขอให้พิพากษาให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ 
ผู้กระทำละเมิดอยู่ในสังกัดซดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี 
แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี หรืออีกนัยหนึ่งภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึง 
การละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องซดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันทำละเมิด ทางหนึ่ง กับ 
ผู้เสียหายอาจยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดอยู่ในลังกัดให้พิจารณาซดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนให้แก่ตนอีกทางหนึ่ง และแม้กฎหมายจะมิได้บัญญัติไว้อย่างซัดแจ้งว่า ผู้เสียหายจะต้องยื่นคำขอต่อ 
หน่วยงานของรัฐให้พิจารณาขดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนภายในระยะเวลาเท่าใด 
แต่ก็เป็นที่เห็นได้จากเหตุผลของเรื่องว่า ผู้เสียหายจะต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน ๑ ปี นับแต่วันท่ี 
ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องขดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันกระทำละเมิด 
เซ่นเดียวกับการฟ้องคดีต่อศาล ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 
แม้หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาคำขอนั้น ผู้เสียหายซึ่งไม่พอใจผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็หามีสิทธิ 
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ 
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไต้อีกไม่ กรณีเซ่นนี้ต้องถือว่าเป็นการใช้สิทธิฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมาย 
กำหนดแล้ว”

สรุปขั้นตอนการยื่นคำขอและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ผ ู้เสียหายย่ืนคำขอให้หน่วยงานของรัฐซดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด



f ................. 2....................
หน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด

ทางละเมิด

♦
พิจารณาคำขอให้เสร็จอย่างซ้าท่ีสุดต้องไม่เกิน ๓๖๐ วัน 

(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๔๓๙ 

^  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)

๔. การขดใช้ค่าสินไหมทดแทบให้แก่บุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย)
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ในกรณีที่บ ุคคลภายนอก (ผ ู้เส ียหาย) ยื่นคำขอให้ 

หน่วยงานของรัฐซดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคำขอพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยเร็ว 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อพิจารณาว่าต้องซดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ตามคำขอของบุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย)หรือไม่ หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของตน 
กระทำละเมิดจริงให้ซดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก(ผู้เสียหาย) ปัญหาก็คือว่า หน่วยงาน 
จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย) เป็นจำนวนเท่าใด ปัญหานี้มีคำตอบ

ส0าหรับค'าสินไหมทดแทนท่ีบุคคลภายนอกเรียกร้อง หน่วยงานของรัฐจะจ่ายให้จ0านวบเท่าใดน้ัน 
ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

(ประกาศราซกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๔๔๔)

หลักเกณฑ์การจ่ายตามประกาศฉบับดังกล่าว สรุปได้ดังน้ี
๑. ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน

- กรณีเป็นเงินให้ซดใช้เป็นเงินตามจำนวนท่ีเสียหาย
- กรณีเป็นทรัพย์สินอ่ืน

ก. ใช้ราคาสุทธิหลังหักค่าเส่ือม (ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพื่อให้ได้ราคา 
ทรัพย์สินสุทธิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ 
กระทรวงการคลังกำหนดในการเรียกให้ผู้ต้องรับผิดทางละเมิดซดใช้ค่าเสียหาย 
ให้แก่ทางราซการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๗.๒/ว ๘๑ ลงวันท่ี 
๒๗ สิงหาคม ๒๔๔๔ โดยอนุโลม) หรือ 

ข. ใช้ค ่าซ่อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนเสียหาย โดยมีหลักฐาน เซ่น ค่าซ่อม 
ตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท ห้างร้าน ท่ีทำการซ่อม เป็นต้น 

๒. ความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิต
- ค่ารักษาพยาบาล จ่ายจริงและจำเป็นรายละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
- ค่าขาดประโยขน์



ก. รายไดใม,แน่นอน อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาท ไม่เกิน ๖๐ วัน 
หรือ

ข. รายได้แน่นอน ไม่เกิน ๒ เดือน เดือนละไม่เกิน ๑๕,00๐ บาท
- ค่าซดเชยสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานอนุโลมใช้ตามกฎกระทรวงๆ 

พระราชบัณญ้ตสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เน่ืองจากการช่วยเหลือราซการ พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าปลงศพและจัดการศพ จ่ายจริงไม,เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
- ค่าขาดอุปการะ ทายาท คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ถ้าบุคคลภายนอกเรียกร้องตามอัตราที่กำหนดใบประกาศฉบับนี้ หน่วยงานของรัฐจ่ายได ้
ทันที แต่ถ้าบุคคลภายนอกเรียกร้องมากกว่านี้ หน่วยงานของรัฐจะต้องทำอย่างไร

มีกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีสะท้อนให้เห็นถึง การปฏิบัติหน้าที่ที่เกินเลย 
ของเจ้าหน้าที่รัฐได้เป็นอย่างดี คือ เป ็นกรณีที่เจ ้าหน้าที่ร ่วมกันทำร้ายร่างกายบุคคลภายนอกจนถึงแก่ 
ความตาย ต่อมามารดาของผู้ตายจึงฟ้องคดีต่อศาลแพ่งขอให้ซดใช้เงินต้นจำนวน ๑๓,๒๒๙,๒๑๓ บาท 
พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย พร้อมท้ังออกหนังสือขอโทษต่อโจทก์และครอบครัว ต้นสังกัดพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป ็น เร ื่องการป ระน ีป ระน อม ยอมความใน คด ีแพ ่งท ี่ม ีท ุน ท ร ัพ ย ์เก ิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงซอให้ 
กระทรวงการคลังพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเรื่องนี้ปรากฏว่าต่อมาได้มีการไกล่เกลี่ย โดยมีข้อเสนอให้ 
จำเลยเยียวยาความเสียหายแก่โจทก์ ดังน้ี

๑. ค่าปลงศพและจัดการศพ จำนวน ๓๒๔,๒๑๓ บาท 
๒. ค่าดำเนินการผ่าพิสูจน์ศพ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
๓. ค่าขาดไร้อุปการะ เดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท รวม๒๐ ปี จำนวน ๖,๗๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมท้ังส้ินเป็นเงินจำนวน ๗,๐๔๙,๒๑๓ บาท
จะเห็นได้ว่า จากตัวเลขค่าเสียหายจำนวนดังกล่าว สูงกว่าประกาศกระทรวงการคลังกำหนด 

ไว้เป็นจำนวนมาก หน่วยงานของรัฐสามารถจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกตามที่ร้องขอได้หรือไม่ หรือหน่วยงาน 
ของรัฐจะต้องดำเนินการอย่างไร ในกรณีนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องส่งเรื่องมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาว่า 
หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินให้แก,บุคลภายนอกได้หรือไม่

ในกรณีนี้เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ส่งเรื่องมาให้กระทรวงการคลังพิจารณา กระทรวงการคลัง 
จะต้องพิจารณาว่าจะจ่ายเงินให้แก่บ ุคคลภายนอกเป็นจำนวนเท่าใด โดยจะต้องหาข้อมูลข้อเท็จจริงมา 
ประกอบการพิจารณาให้ได้ว่า สมควรจะจ่ายเท่าใด

จากการรวบรวมข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าภาพ(บุคคลภายนอก)ได้จัดการศพ เป็นเวลา 
๒๔ วัน เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาให้ความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพตามที่จ่ายจริงและต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการขอความเป็นธรรมก่อนการ 
ฌาปนกิจศพระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๔๔๔- ๓๐ มิถุนายน ๒๔๔๔ ดังน้ัน จึงสมควรให้จ่ายค่าสินไหม 
ทดแทนเป็นค่าปลงศพและจัดงานศพจำนวน ๓๒๔,๒๑๓ บาท ได้

ส่วนค่าดำเนินการผ่าพิสูจน์ศพ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายจริง 
เนื่องจากเป็นการเสียชีวิตที่มิใซ่กรณีปกติจำเป็นต้องใช้ผลการพิสูจน์ศพ ในการดำเนินการทางศาล ดังน้ัน 
จึงสมควรให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าดำเนินการผ่าพิสูจน์ศพ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ได้



สำหรับค่าขาดไร้อุปการะ เดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท รวม๒๐ ปี จำนวน ๖,๗๒๐,๐๐๐ บาท 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ตายจบการศึกษาปริญญาโท หากยังมีชีวิตอยู่น่าจะเป็นผู้ดูแลอุปการะเลี้ยงดูมารดา 
โดยหากประกอบอาชีพรับราชการ เมื่อคำนวณรายไดโดยประมาณการจากอัตราเงินเดือนเริ่มรับราชการวุฒิ 
การศึกษาปริญญาโททั่วไปอัตรา ๑๖,๔๐๐ บาท (ในขณะนั้น) เลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๓ 
ระยะเวลา ๒๐ ปี จะมีรายได้ประมาณ ๗,๔๑๙,๔๘๓.๙๖ บาท เฉลี่ยเดือนละ ๓๐,๙๑๔๔๒ บาท ประกอบกับ 
มารดาผ ู้ตาย อายุในขณะนั้น ๖๑ ปี ซ ึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า หญิงไทยมีอายุเฉลี่ย ๗๘.๑ ป ี

เมื่อนำผลการคำนวณประมาณการรายได้และข้อมูลอายุมารดาประกอบกันแล้ว คิดเป็นเงิน 
ประมาณ ๖,๓๓๗,๔๗๖.๖๐ บาท มาเปรียบเทียบกับเงินที่ขอมาจำนวน ๖,๗๒๐,๐๐๐ บาท กรณีถือว่า 
เป็นอัตราที่ยอมรับได้ ดังน้ัน จึงสมควรให้จ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นค่าอุปการะเดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท 
รวม ๒๐ ปี จำนวน ๖,๗๒๐,๐๐๐ บาท ได้

จากกรณีตามตัวอย่างที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคคลภายนอกขอให้หน่วยงานของรัฐ 
รับผิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าที่ประกาศกระทรวงการคลังฯ กำหนดน้ัน หน่วยงานของรัฐไม,สามารถ 
พ ิจารณ าคำขอด ังกล ่าวได ้ แต ่หน ่วยงานของรัฐจะต ้องส ่งเร ื่องให ้กระทรวงการคล ังเป ็นผ ู้พ ิจารณา 
ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป สำหรับการพิจารณาการซดใช้ค่าสินไหมทดแทบให้แก่ 
บุคคลภายนอก น้ัน กระทรวงการคลังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลภายนอกซึ่งถูกกระทำละเมิดกลับคืนสู่สภาพ 
เดิมได้มากที่สุดเท่าท่ีจะมากได้

เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังฯ 
หรือกระทรวงการคลังพ ิจารณาให้หน่วยงานของรัฐจ่ายเงินให้แก่บ ุคคลภายนอก เกินกว่าที่ประกาศ 
กระทรวงการคลังฯ กำหนด แล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด เพ่ือหาตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดซดใช้เงินคืนให้แก่ทางราซการต่อไป เพราะ “เงินหลวง 
ตกน้ําไม่ไหล ตกไฟไม,ไหม้” ดังน้ัน เจ้าหน้าที่ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก เตรียมที่จะต้องรับผล 
ของการกระทำที่จะตามมาด้วย อย่างไรก็ดื หากเจ้าหน้าที่ไม่ได้กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรง เจ้าหน้าท่ีก็ไม,ต้องรับผิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ประการใด

ลรุป การช ด ใช ้ค ่า เส ียห ายให ้แก ่บ ุค ค ลภ ายน อก หน ่วยงานของร ัฐจะต ้องปฏ ิบ ัต ิ 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ 
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งหากบุคคลภายนอกขอให้หน่วยงานของรัฐซดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทบเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณา 
คำขอของบุคคลภายนอกได้โดยไม่ต ้องส่งเรื่องมาให้กระทรวงการคลังตรวจสอบแต่อย่างใด แต่หาก 
บุคคลภายบอกขอให้หน่วยงานของรัฐซดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าตามประกาศกระทรวงการคลังฯ 
กำหนด หน่วยงานของรัฐจะต้องส่งเรื่องมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นรายกรณี
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