
การกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่
นางสาวสายฝน โซชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานละเมิดและแพ่ง ๓ 
กองละเมิดและแพง่ กรมบญัชีกลาง

เม ื่อ เจ ้าห น ้าท ี่ได ้กระท ำละเม ิดต ่อ บ ุคคลภ ายน อ กห ร ือห น ่วยงาน ของร ัฐแล ้วแต ่กรณ ี 
ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว และเป็นเหตุให้จะต้องรับผิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น 
หน่วยงานของรัฐก็สามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่ซดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี จำนวนเงิน 
ที่หน่วยงานของรัฐจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ชำระนั้น หน่วยงานซองรัฐอาจจะเรียกให้เจ้าหน้าที่ซดใช้ค่าเสียหาย 
ไม่เต็มจำนวนที่หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายก็ได้ โดยอาจลดหย่อนค่าสินไหมทดแทนที่จะเรียกให้ 
เจ้าหน้าที่ขดใช้ก็ได้ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราขบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของ 
เจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานซองรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงาน 
ของรัฐได้ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ขดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรง 
แห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑโดยมิต้องให้ให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ 

ถ ้าการละเม ิดเก ิดจากความผ ิดหร ือความบกพร่องของหน ่วยงานของร ัฐหร ือระบบการ 
ดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ และ 
เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น”

จากบทบัญญัติดังกล่าวช้างต้น สามารถสรุปการลดหย่อนค่าสินไหมทดแทนได้ โดยคำนึงถึงเหตุ 
๓ ประการ ดังนี้

(๑) การคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี เข่น 
การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ ล้านบาท เจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีเงิน 
เพียงพอที่จะขดใช้เต็มจำนวนของความเสียหายได้อย่างแน่นอน หรือกรณีพนักงานซับรถยนต์ซนบุคคลภายนอก 
ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีเงินเดือนเพียงเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
หากจะให้ขดใช้เงินเต็มจำนวนที่ทางราซการจ่ายไปย่อมต้องมีการพิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อให้เกิด 
ความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ราซการ

(๒) การคำนึงถึงความผิดหรือความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือระบบการดำเนินงาน 
ส่วนรวม เซ่น เจ ้าหน ้าท ี่นำรถยนต ์ของทางราซการไปปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่แล ้วเก ิดอ ุบ ัต ิเหต ุเฉ ี่ยวซนรถยนต ์ 
ของบุคคลภายนอกเนื่องจากระบบเบรกของรถราซการไม่ทำงานอันสืบเนื่องมาจากความบกพร่องซองหน่วยงาน 
ของรัฐซึ่งมิได้จัดให้มีการบำรุงรักษารถยนต์คันดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ หรือในกรณีระบบ 
การคัดเลือกบุคคลเช้ารับราขการบกพร่องทำให้ได้คนที่ไม่มีคุณภาพเช้ามารับราซการ หรือระบบการ'ฝึกงาน 
ของหน ่วยงานบกพร่อง โดยล ่งเจ ้าหน ้าท ี่บรรจุใหม ่ไปปฏิบ ัต ิงานในขณะที่ย ังม ิได ้จ ัดให ้ม ีการฟ ้กงาน 
อย่างเพียงพอให้ปฏิบัติงานไดในระดับหนึ่ง หรือระบบการจัดเก็บสารเคมีของหน่วยงานบกพร่องโดยมิได้แยก 
ประเภทให้ซัดเจนวางปะปนกัน ทำให้มีการหยิบวัตถุเคมีอันตรายไปใช้งานผิดประเภท เป็นต้น โดยหน่วยงาน 
ของรัฐต้องหักส่วนแห่งความรับผิดและความบกพร่องดังกล่าวออก ด้วยการพิจารณาว่า การละเมิดเกิดจาก 
ส่วนใดมากกว่ากัน และควรกำหนดสัดส่วนต่อกันเท่าใด ซึ่งหากความเสียหายที่เกิดขึ้น มีส่วนหนึ่งเกิดจาก 
ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมเมื่อได้หักส่วนความรับผิด 
ดังกล่าวออกจากค่าสินไหมทดแทนที'เจ้าหน้าที่จะต้องซดใช้แล้ว ค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดของหน่วยงานของรัฐตามนัย



มาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงตกเป็นพับแก่ 
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น

(๓) กรณ ีการกระทำละเม ิดเก ิดจากเจ ้าหน้าท ี่หลายคน เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดขดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น แต่เดิมก่อนกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
บ ังคับใช้ ห ากการกระท ำละเม ิด เก ิดจากเจ ้าห น ้าท ี่ห ลายคน  เจ ้าหน ้าท ี่ท ั้งหลายน ั้นต ้องร ่วมก ันร ับผ ิด 
อย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวช้องไม่ได้รับความเป็นธรรม เซ่น 
กรณีผู้บังคับบัญชากระทำการทุจริตนำเงินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว จำนวน ๑ ล้านบาท แล้วบุคคลนั้น 
ถ ูกจ ับก ุมดำเน ิน คด ีอาญ าห ร ือห ลบห น ีไป  ทางราชการไม,สามารถเร ียกร ้องให ้บ ุคคลด ังกล ่าวซดใช ้ 
ค ่าเส ียหายได้ ทางราชการก็จะไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ซ ึ่งอาจเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของบุคคลที่ท ุจริตดังกล่าว 
โดยหากมีผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๓ คน ก็ต้องร่วมกันรับผิดซดใช้เงิน จำนวน ๓ ล้านบาท ท้ังสามคน จนกว่าทางราชการ 
จะได้รับการซดใช้เงินครบ ๓ ล้านบาท แม้ว่าคนใดคนหน่ึงจะซ0าระเงินแล้ว จำนวน ๑ ล้านบาทก็ตาม ก็ยังต้อง 
ผูกพันต่อไปหรืออาจต้องซดใช้เงินเต็ม ๓ ล้านบาทเพียงคนเดียว แล้วจึงไปไล่เบี้ยจากอีก ๒ คนที่เหลือต่อไป 
ซึ่งโดยข้อเท็จจริงยากที่จะได้รับซดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนจากผู้ร่วมกระทำละเมิดส่วนที่เหลือ แต่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดฉบับนี้ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ซ ึ่งอาจมีส่วนร่วมในการกระทำละเมิด 
แต่เป็นเพียงผู้กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ซดใช้แต่เฉพาะในส่วนของตนเองเท่านั้น 
เซ่น ในฐานะผู้บังคับบัญซาปล่อยปละละเลยอาจต้องรับผิดซดใช้เพียงอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายเท่านั้น 
ก ็เป ็นได ้หรือหากอยู่ในฐานะท ี่ยากแก ่การควบค ุมด ูแลบ ุคคลด ังกล ่าวอาจไม,ต ้องซดใช ้ค ่าเส ียหายเลย 
หรือซดใซในอัตราน้อยท่ีสุด ก็ได้ ข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีไป

แ ต ่ป ัญ ห าท ี่เก ิด ข ึ้น ใ น ป ัจ จ ุบ ัน ค ือ ก าร ก ำห น ด ส ัด ส ่ว น ค ว าม ร ับ ผ ิด ข อ ง เจ ้าห น ้าท ี่ 
ตามพระราซบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคสองถึงวรรคสี่ดังกล่าว 
การใช้ดุลพินิจที่มีมาตรฐานแตกต่างกันไปตามแต่บุคคลผู้วินิจฉัย ซึ่งในบางกรณีอาจมีการลดหย่อนโดยไม, 
เป็นไปตามเหตุที่กฎหมายกำหนดหรือลดหย่อนในอัตราที่เก ินสมควรอันเป็นผลเสียต่อทางราซการที่อาจ 
เสียโอกาสท่ีจะได้รับซ0าระหนี้ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเหตุของปัญหานี้คือเรื่องการใช้ดุลพินิจ ซึ่งถ้าพิจารณาจาก 
บทบัญญัติของกฎหมายก็จะเห็นว่าถ้อยคำได้เปิดซ่องให้ใช้ดุลพินิจไว้

หากการแบ่งหรือกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘ แห่งพราซบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕:๓๙ มีการวินิจฉัยที่มีมาตรฐานแตกต่างกันมากย่อมเกิดปัญหา 
ทำให้เกิดความเหลื่อมลํ้าไม่เป็นธรรมและความไม่เสมอภาคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ของแต่ละหน่วยงานของรัฐ ปัญหาดังกล่าวนี้กระทรวงการคลังได้พยายามวางแนวปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
มีมาตรฐานในการกำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อให้เกิด 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การขดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด ดังนี้๑

๑. กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 
๑.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

‘หนังสอืกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุที่ กค ๐๔ ๐๖.๒ /ว ๖๖ ลงวนัที ่ ๒๕ ก ันยายน ๒๕ ๕๐
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(๒r วีธประกวดราคา กก.พจิารพาผล ๖0 ' ฝายพสัด ร)๕ ร)๕ ๑© ผ่ผานงาน'm วงแลว แดู้ผบง็คับบญัซาโ,ช

'อานาจอ'นมิตให้ผ้อบมิตัรบิผด้รอยละ ๔0
(จนท'.ฝายพสัด̂ ผ่ผานงานโม้ตองัรบิผด)



กรผ

“สด่สวบความัรบิผดของ’เจาทบาท" tlอยละ)

หมายเหต
คณะกรรมการ

’'ผี๓ยว้ของ
^ผบงคบบญขา

(ตรวจสอบ/เสนอตวามเพี)

"‘ขอ “สต่สวน '‘ตาแหนง, 'สด่สวน 'ข'นตน-กลาง/ V
"พ่ผานงาบ ; ผอบพ ุ

๒

๒.® การ่กอส้รางไมฝน็ไปตามรปแบ•บรายการ กก.ตรวจการ้จาง ๓0 ''ผควบคมงาบ i o ๑0 ๑0 กรณ้ฃีอเทจ็จิรงปรากฏฝบ็ทปิระจก'พัชดแจง่วา

’ผบงิค้บบญัขามเหุต่นาเขอ่วาควรจร!โดู้ร็คง

การตรวจัรบงาบไมเปน็ไปตามรปแบบรายการ

กก.ตรวจการ้'จาง ๔0 ‘'ผควบคมงาบ ๖0 - - กรทุ่รบงํคับบญัขาไม่บาจร้ร่วาการตรวจัรบงาน

ไมเปนไปตามรปแบบรายการ ไม้ตองัรบิผด

๒.๒'สงของไมตรพามัสญญ'า กก.ตรวจัรบ ๖0 'ฝา™ สัต too ๑© ๑0 กรท่รท่)อเทจ็จิรงปรากฎเปน็ทปิระจกพัช์ตแจง

วา จนท,.ฝายพลัด^ผบง่คับบญขัามเทุต่นา1ขอ

วาควรได้ริถงการ่สงของไมตรงตามัสญญา

กก.ตรวจัรบ ๑ 00 - - - - กรพ',จบท'.ฝา๓ ส่^ผบง่คับบญขัา

โม่บาจรู้ร่วาการ่สงของโมตรงตามัสญญา

โม้ตองัรบิผต

รก ไม็เรยก่คาปัรบกรณส๊งมอ'บงา•น/ของ่ลาชา กก.ตรวจการ้จาง/รบ ๗0 'ฝายพลัด ๑0 ๑0 ๑© กรถ่!รอเทพรงปรากฎเปนท็ปิระจก'พชัดแจง่วา

จบท'.ฝา ย'พลัด^ผบงิคับบญัซา",มเหต่น'น่ืขอ่วา

ควรจะได้ร๊คงการ่สงมอบงาน/ของ่ลาขา

กก.ตรวจการ้จาง/รบ ๑ 00 - - - - กรณ‘จนท'.ฝายพลัด^ผบงิคับบญัขา ไมอาจทราบ

ขอเทจ็จิรงโด่วามการ่สงมอบงาบ/ของ่ลาขา

ไม้ตองัรบิผด เขน กก.ตรวจการ้จาง/รบ ปกปติ

ไมแจงใหท้ราบ ลงนามตรวจ'รบ-ยอบฟ้ลง เปบตน

๑.๒ ด้านการเงินการคลัง

กรฝ’ 'ล (Tพนะตว,าฟ้สยหาย

‘'สด่สวบความัรบิผดของเจาหนาห'อยละ)

หมายเทุตคณะกรรมการ ฒยพอ้ง พ ฒ บ พ ู้ท
(ตรวจสอบ/เสนอความเหป็)

‘’ซอ ไฒ่วน ■๓แหนง' ไฒ่วน ฬ ฒ -ก ล า ง "ชนสง
‘'ผ่(กนงาบ ไผอฟ้มิ ต

๙ การโชิเงนิผดระเบรบ
๔๑ ไมํนาไงบรายโดโ,ขาบญิขทแาย้วอง/ 'ฝายการโงน bo ๓0 ๕0 กรณเปบเรองท้ผ่ีเสนอแลรู้ผบงิคับบญัขาปฏบิตั
แตํนาไปโขโดยิผดระเบยีบ ผดหัลกการ็เงนการคัลง

- - - ๑00 กรณ้ผีอน่มิตโขํอาบาจ่ัสงการและฝนผอบ้มิต
ใหัรบผดใตมํจาบวน‘'รอยละ ®00
(จนท'.ฝายการโงน/ผ่ผานงาน ไม้ตองัรบิผด)

ร:๒'จาeTเงน่เกนิสทิธ/!มีมิสทิธ?ผดระเบยีบ - - 1 ฝายการโงน ๖0 bo bo กรถ็รโงนงบประมา{น/เงบราชการ■สาห้รบ
โซ่จายแลว แต่จารผดระเบยีบหืรอ่จายโกนก่วา
สทิธทค่ีวรจะโต้รบ



๒. กรณีทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน 
๒.๑ รับเงินแล้วนำไปใช้ส่วนตัว

กรณ ' "ลกษ{นะความใสยหาย

~สค่สวนความัรบิผดของใจาหนาท1รอยละ)

หมายเหต
*ผหจุ๊รด

คณะกรรมการ
‘ ' ผ ีเกยว้ของ "ผบง่คบบญัซา

(ตรวจสอบ/เสบอความเห,น)
"ซอ ไพรfเวน 'ตาแหบง, ไพเสวน ๖'ซใ!!ตน-กลาง/ ะขบสง

*ผ่ผาบงาบ *ผอนัมุต
๑ รบใงบแลวน ใปโซ่สวบัตว

๑.๑*รบิเงบแลวไมออกใบเส็รจัรบโงบ/ ๑๐๐ - - 'ฝายการโงบ ๖๐ ๒๐ ๒๐
แกไขหรอปลอมใบเสีรจัรบโงบ

๑.๒ ออกใบเส็รจัรบโงบแลวโม0บา'สง ๑๐๐ กก!เกบัรกษาโงบ ๖๐ 'ฝายการโงบ ๒๐ ๑๐ ๑๐ กรผ"กก!เภฟ้รกพ่เงบไมปฏบํตั
พ้นาทดามระท)๓!

๑๐๐ - - 'ฝายการโงบ ๖๐ ๒๐ ๒๐ กรผก่ก!‘เทบ่'รกพาโงบ ปฏธตั
พน้าทค๋ึรบ้ทวนก™องพาม
ระ:ทJEJTJนลวไม้ตองัรบิผด

๑๓ ไม0บาโงนฝากคัลงหืรอธนาคารใหค้รบ ๑๐๐ - - 'ฝายการโงบ ๖๐ เอ๐ ๒๐
’จา บวบตามระเบยีบกัลบ0บาไปโข่สวบัตว

๒.๒ กรณีเบิกจ่ายเงินโดยทุจริต

กรฌ ่ ‘'สกพณะความไสยหาย

ไ!ด่สวบดวามรับ ิผดของเจาหบาทใรอยละ)

หมายเหต
11ผทจุรด

คผะกรรมการ
V เกยว้ของ ‘'ผบงํคบบณัซา

(ตรวจสอบ/เสนอความเหบี)
ซอ ‘ สด่สวบ ตาแหบง, ‘ สค่สวน ชบ้ตน-กลาง/ ะชนูสง

‘'ผผ่าบงาบ *ผอบัมุต
๒ ณกิจายไงบโดยทจิรด

|ร.๑ ไมิมฟ้ล™ าบการ่จาย ๑๐๐ - - 1ฝายการโงน ๖๐ ๒๐ ๒๐

ฒ£> ฟ ้ลกราบการ่จายเทจ็ ๑๐๐ - - 1 ฝายการโงน ๖๐ ๔๐ - กรณตีาม้ขอ๒.๒ และ๒.๓ผอุน้มิต
ปลอยปละละเลยไมควบคมดแล
ปลอยใหีม้การทจิ1รตอ่ยาง่ตณื่บอง

เอ.ธ! แกไ,!แอกสารการณกิจาย ๑๐๐ - - 'ฝายการโงน ๖๐ ๒๐ ๒๐ ใฟ้ผ‘'อุนํมิตรับิผดขอบด้วยโดยปัรบ
สดส่วนโหเท้าก,นฃอ Is.®

๒.๔ แกไขหีรอเพมเตม'จาบวบไงบใน่เขค/ ๑๐๐ - - ‘ผลงนาม ๑๐๐ - - กรญ้ผ็ลงบามโนใขค/ใบถอนโงน
โบลอบไงบใหค่ง่ํขน ในเซค/ ไมปฎบิตัตามระเบรบ เขน ลงบาม

ใบถอนโงน โว่ลวงหบ้าโดย่'ยงโมโดกรอกํจานวน
โงบ,โขยบ'จาบวบโงบโดยโวบ่ของ่วาง
'ขางห้นาโวใหใต้มโค, โมีขดครอมเขค
'สง่จายโห่พาหีบโดยตรง เปบตน
ใฟ้ผลงบามโนเขค/!นใบทอนโงน
โฬัรบัผดคนละสวนเทา'ๆ กบ



๓. กรณอุบตเหตุ
กรณ '' ‘'ลก!!)ผะความ‘เสยห าย ‘'สด่สวนความรบ ิผดของเจาหนัาทเรอยละ) หมายเหด

พน้กงานขับรท

ร ) ฝาฝนกฎห มาย๓ ยวักบการจราจร ร>๐๐ กรณพับกงาบัขบรถท โดยจงใจหร็อประมาทโลนเลอ

อ ่ยาง้รายแรงแลฬ าฝน กฎห มาย'เกยว ักบ การจราจร

lim พยีง่ฝายโดยวหรอโดยํลาพง'

๒ ฝาฝนกฎหมาย■ เกยวักบการจราจร นลริมทพุ'ปจิ,จย กรณ ีม ิเพ เปจิจยภายบ อกมาประกอบดัวย เขน

ภายนอกประกอบัดวย โดัรบมอบหมายโหบัฏบติห้ ับาท้ขีบรถิม'[ดีมํ(ทแห่นง

หันาทโดยดรงเปบพ็ ับกงานขับรถ,โม'ขาบาญเสบทาง

.สภาพถบนหรีอท^วัสยโมิด,สภาพยานพาหนะกอ■ นบา

มาโขโมสมบรูณหิรอีมความํจาเปบเ็รง่ดวบ เขน

พนักงานัขบรถพยาบาลด้องิรบ’บาผทโดรบบาดเจบ

โปสงโรงพยาบาลโดย่เรว ฝน ตน

๓ ฝาฝนกฎหมาย■ เกยวกับการจราจร และคกรณ"' £ ๐

ม่สวนประมาท่รวมดู่ยด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังได้วางไว้ดังกล่าวข้างต้นมีฃึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทาง 
ปฏิบัติในการวินิจฉัยลัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่มิให้มีความแตกต่างกันเกินสมควร เพราะการวินิจฉัย 
ในเรื่องที่มีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อย่างเดียวกันไม่ควรที่จะมีผลการวินิจฉัยที่แตกต่างกัน และเพื่อมิให้เกิด 
ปีญหาการเหลื่อมลํ้าอันนำไปสู่ปัญหาการเลือกปฏิบัติ

อย ่างไรก ็ด ี การกำห น ดส ัดส ่วน ความร ับ ผ ิดท างละเม ิดของเจ ้าห น ้าท ี่น ี้ เป ็น เพ ียงแนวทาง 
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐเบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้น หากมีกรณีที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ หน่วยงานของรัฐสามารถนำสัดส่วนดังกล่าวมาเทียบเคียงและปรับใช้ตาม 
ความเหมาะสมได้ โดยต้องให้เป็นธรรมและความเสมอภาคแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขดใช้ค่าสินไหมทดแทน

สรุป ในการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐอาจจะเรียกให้ 
เจ้าหน้าที่ขดใช้ค่าเสียหายไม,เต็มจำนวนที่หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายก็ได้โดยอาจลดหย่อนค่าสินไหม 
ทดแทนท ี่จะเร ียกให ้เจ ้าหน ้าท ี่ซดใช ้ก ็ได ้ ตามมาตรา ๘ แห ่งพระราชบ ัญ ญ ัต ิความร ับผ ิดทางละเม ิด 
ของเจ ้าหน ้าท ี่ พ.ศ. ๒๕:๓๙ โดยกระทรวงการคลังได ้กำหนดหลักเกณฑ์การซดใช้ค ่าส ินไหมทดแทน 
ของเจ้าหน้าที่ผ ู้กระทำละเมิดเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัต ิในการวิน ิจฉัยลัดส่วนความรับผิด 
ของเจ้าหน้าที่มิให้มีความแตกต่างกันเกินสมควร มีมาตรฐานในการกำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำ 
ละเมิดให้เป็นไใ/1นแนวทางเดียวกันและเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคกับเจ้าหน้าท่ีซองทุกหน่วยงาน

บรรณานุกรม
- พระราขบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
- คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ดร.ซาญซัย แสวงสักด



กรณี ลักษณะความเสียหาย

สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าท่ี (ร้อยละ)

หมายเหตุคณะกรรมการ ผ ู้เก่ียวข้อง 
(ตรวจสอบ/เสนอความเห็น) ผ ูบั้งคับบัญชา

ข่ือ สัดส่วน ตำแหน่ง สัดส่วน ช้ันต้น-กลาง/ 
ผ้ผ่านงาน

ช้ันสูง 
ผ้อนมัติ

๑ การจัดจ้าง/จัดซ้ือ ราคาแพง
๑ .๑  ว ิธ กีารจดัซ ื้อ /จ ัดจา้ง ไมถ่กต้อง กก.พ ิจารณ าผล ๖ ๐ ฝ่ายพสัด ๒๐ ๑ ๐ ๑ ๐ กรณ ผีา่น จนท.ฝ ่ายพ ัสด ุ

กก.พ จิารณ าผล ๖ ๐ - - ๒๐ ๒๐ กรณไีม่ผา่น จนท.ฝ่ายพ ัสดุ
ก ก .พ ิจารผ าผ ล ๖ ๐ - - - ๔๐ กรณ1ีมผ่ ่าน จนท.ฝา่ยพสัด ุ/ผบ.ช ันตน้-กลาง

๑.๒ กำห นดราคาสงกวา่ความเป ็นจริง 
(๑ ) ใช ้ค ่า F a c to r F/ร าคาวสัดุไม ่ถ ูกต้อง

(๒) คำน วผป ริมาณ งาน ผ ิดพ ลาด

กก.กำห น ดราคากลาง ๗๐ ฝ่ายพสัด ๑๕ ๑ ๐ ๕ กรณ ีผ ่าน จนท.ฝา่ยพสัด ุ
กก.กำห น ดราคากลาง ๗๐ - - ๒๐ ๑ ๐ กรณไีม่ผา่น จนท.ฝ่ายพ ัสดุ
กก.กำห น ดราคากลาง ๗๐ - - - ๓๐ กรณไีม่ผา่น จนท.ฝ ่ายพ ัสด ุ/ผบ.ซ ั้นต ้‘น-กลาง
กก.กำห น ดราคากลาง ๑ ๐ ๐ - - - -

๑.๓ ไมค่ ัดเล ือกผ ู้เสน อราคาต ํา่ส ดุ  
ท ีม่ ีคณุ สมบ ัต ิถกูต ้องตามเงื่อน 'ไขท ี่กำห พ 
(๑ ) ว ิธสีอบราคา 
(๒) วธิปีระกวดราคา

กก.เป ิดซอง ๖ ๐ ฝ่ายพ ัสด ๑๕ ๑๕ ๑ ๐ กรณ ีตาม(๑ ) และ(๒) จบท.ฝ่ายพ ัสดุ 
ผ ู้ผ ่านงานท ักท ้วงแล้ว แตผ่ ู้บงัคบับ ัญชาใช ้
อำนาจอน ุม ัต ิให ้ผ ู้อนมุ ัตริ ับผดิร้อยละ ๔๐ 
(จนท.ฝา่ยพสัด ุ/ผ ูผ้ ่านงานไม ่ตอ้งรบัผ ิด)

กก.พ ิจารณ าผล ๖ ๐ ฝ่ายพ ัสด ๑๕ ๑๕ ๑ ๐



กรณี ลักษณะความเสิยหาย

สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าท่ี (ร้อยละ)

หมายเหตุคณะกรรมการ ผู้เก่ียวข้อง 
(ตรวจสอบ/เสนอความเห็น) ผ ู้บังคับบัญชา

ซ่ือ สัดส่วน ตำแหน่ง สัดส่วน ชั้นต้น-กลาง/ 
ผ้ผ่านงาน

ช้ันสูง 
ผ้อนม ัต ิ

๒ การตรวจการจ้าง/ตรวจรับไม,ถูกต้อง
๒.๑ การก่อลร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ กก.ตรวจการจ้าง ๓0 ผ ู้ควบคุมงาน ๔๐ ๑๐ ๑๐ กรณีข้อเท็จจริงปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ซัดแจ้งว่า 

ผู้บังคับบัญชามีเหตุน่าเช่ือว่าควรจะได้รู้ถีง 
การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรปแบบรายการ

กก.ตรวจการจ้าง ๔๐ ผ ู้ควบคุมงาน ๖๐ - - กรณีผู้บังคับบัญชาไม่น่าจะรู้ว่าการตรวจรับงาน 
ไม่เป็นไปตามรปแบบรายการ ไม่ต้องรับผิด

๒.๒ ส่งของไม่ตรงตามสัญญา กก.ตรวจรับ ๖๐ ฝ่ายพัสดุ ๒๐ ๑๐ ๑๐ กรณีมีข้อเท็จจริงปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ซัดแจ้ง 
ว่า จนท.ฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชามีเหตุน่าเช่ือ 
ว่าควรได้ร้ถึงการส่งของไม่ตรงตามสัญญา

กก.ตรวจรับ ๑๐๐ กรณี จนท.ฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชา 
ไม่น่าจะรู้ว่าการส่งของไม่ตรงตามสัญญา 
ไม่ต้องรับผิด

๓ ไม่เรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงาน/ของล่าช้า กก.ตรวจการจ้าง/รับ ๗๐ ฝ่ายพัสดุ ๑๐ ๑๐ ๑๐ กรณีข้อเท็จจริงปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ซัดแจ้งว่า 
จนท.ฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชา มีเหตุน่าเช่ือว่า 
ควรจะได้รู้ถึงการส่งมอบงาน/ของล่าช้า

กก.ตรวจการจ้าง/รับ ๑๐๐ กรณี จนท.ฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชา ไม,อาจทราบ 
ข้อเท็จจริงได้ว่ามีการส่งมอบงาน/ชองล่าข้า 
ไม่ต้องรับผิด เช่น กก.ตรวจการจ้าง/รับ ปกปิด 
ไม่แจ้งให้ทราบ ลงนามตรวจรับ-ย้อนหลัง เป็นต้น



กรณี ลักษณะความเสียหาย

สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)

หมายเหตุคณะกรรมการ ผ ู้เกี่ยวข้อง 
(ตรวจสอบ/เสนอความเห็น)

ผ ู้บังคับบัญขา

ซ่ือ สัดส่วน ตำแหน่ง สัดส่วน ช้ันต้น-กลาง, 
ผ้ผ่านงาน

ข้ันสูง 
ผ้อนม ัต ิ

๔ การใช้เงินผิดระเบียบ
๔.๑ ไม่น่าเงินรายได้เข้าบัญชีที่เกี่ยว้อง/ 
แต่นำไปใช้โดยผิดระเบียบ

ฝ่ายการเงิน ๒0 ๓0 ๔0 กรณีเป็นเรื่องที่ผู้เสนอและผู้บังคับบัญชาปฏิบัติ 
ผิดหลักการเงินการคลัง

๑ 0 0 กรณีผู้อนุมัติใช้อำนาจสั่งการและเป็นผู้อนุมัติ 
ให้รับผิดเต็มจำนวน ร้อยละ ๑ 0 0  
(จนท.ฝ่ายการเงิน/ผู้ผ่านงาน ไม่ต้องรับผิด)

๔.๒ จ่ายเงินเกินสิทธิA  ม่มีสิ'ทธิ/ผิดระเบียบ ฝ่ายการเงิน ๖ 0 ๒0 ๒0 กรณีมีเงินงบประมาณ/เงินราชการ สำหรับ 
ใช้จ่ายแล้ว แต่จ่ายผิดระเบียบหรือจ่ายเกินกว่า 
สิทธิท่ีควรจะได้รับ



กรณี ลักษณะความเสียหาย

สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)

หมายเหตุ
ผ ู้ทุจริต

คณะกรรมการ ผ ูเ้กี่ยวข้อง 
(ตรวจสอบ/เสนอความเห็น)

ผ ูบ้ังคับบัญชา

ซ่ือ สัดส่วน ตำแหน่ง สัดส่วน ชั้นต้น-กลาง/ 
ผ้ผ่านงาน

ช้ันสูง 
ผ้อนม ัต ิ

๑ รับเงินแล้วนำไปใช้ส่วนตัว
๑.๑ รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน/ 
แก้ไขหรือปลอมใบเสร็จรับเงิน

๑๐๐ - - ฝ่ายการเงิน ๖๐ ๒๐ ๒๐

๑.๒ ออกใบเสร็จรับเงินแล้วไม่นำส่ง ๑๐๐ กก.เก็บรักษาเงิน ๖๐ ฝ่ายการเงิน ๒๐ ๑๐ ๑๐ กรณี กก.เก็บรักษาเงินไม่ปฏิบัติ 
หน้าท่ีตามระเบียบ

๑๐๐ ฝ่ายการเงิน ๖๐ ๒๐ ๒๐ กรณี กก.เก็บรักษาเงิน ปฏิบีติ 
หน้าท่ีครบถ้วน ถูกต้องตาม 
ระเบียบแล้วไม่ต้องรับผิด

๑.๓ ไม่นำเงินฝากคลังหรือธนาคารให้ครบ 
จำนวนตามระเบียบกลับนำไปใช้ส่วนตัว

๑๐๐ ฝ่ายการเงิน ๖๐ ๒๐ ๒๐



ลัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)

กรณี ลักษณะความเสียหาย
ผ ู้ทุจริต

คณะกรรมการ ผ ู้เกี่ยวข้อง 
(ตรวจสอบ/เสนอความเห็น)

ผ ู้บังคับบัญชา
หมายเหต

ซ่ือ สัดส่วน ตำแหน่ง สัดส่วน ชั้นต้น-กลาง/ 
ผ้ผ่านงาน

ช้ันสูง 
ผ้อนม ัต ิ

๒ เบิกจ่ายเงินโดยทุจริต
๒.® ไม่มีหลักฐานการจ่าย ๑๐๐ - - ฝ่ายการเงิน ๖๐ ๒๐ ๒๐

๒.๒ หลักฐานการจ่ายเท็จ ๑๐๐ ฝ่ายการเงิน ๖๐ ๔๐ กรณีตามข้อ๒.๒ และ๒.๓ ผู้อนุมัติ 
ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแล 
ปล่อยให้มีการทจริตอย่างต่อฌื่อง

๒.๓ แก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย ๑๐๐ ฝ่ายการเงิน ๖๐ ๒๐ ๒๐ ให้ผู้อนุมัติรับผิดชอบด้วยโดยปรับ 
สัดส่วนให้เท่ากับข้อ ๒.๑

๒.๔ แก้ไขหรือเพิ่มเติมจำนวนเงินในเช็ค/ 
ใบถอนเงินให้ศูงขึ้น

๑๐๐ ผ ูล้งนาม 
ในเช็ค/ 

ใบถอนเงิน

๑๐๐ กรณีผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอนเงิน 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เซ่น ลงนาม 
ไว้ล่วงหน้าโดยยังไม่ได้กรอกจำนวน 
เงิน, เขียนจำนวนเงินโดยเว้นซ่องว่าง 
ข้างหน้าไว้ให้เติมได้, ไม่1ขีดครอมเช็ค 
สั่งจ่ายให้เจ้าหนึ๋โดยตรง เป็นต้น 
ให้ผู้ลงนามในเช็คAนใบถอนเงิน 
ให้รับผิดคนละส่วนเท่าๆกัน



กรณี ลักษณะความเสียหาย ลัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ) หมายเหต
พนักงานขับรถ

๑ ฝ่า!]นกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร ๑๐๐ กรณีพนักงานขับรถทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 

อย่างร้ายแรงและฝาแนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร 

แต่เพียงฝ่ายเดียวหรือโดยลำพัง

๒ ฝ่า!เนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร และมีเหตุปัจจัย 

ภายนอกประกอบด้วย

๗๕ กรณ๊มีเหตุปัจจัยภายนอกมาประกอบด้วย เข่น 

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถมิได้มีตำแหน่ง 

หน้าที่โดยตรงเป็นพนักงานขับรถ,ไม่ชำนาญเส้นทาง 

,สภาพถนนหรือทัศนวิสัยไม่ดี,สภาพยานพาหนะก่อนนำ 

มาใข้ไม่สมบูรณ์หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน เซ่น 

พนักงานขับรถพยาบาลต้องรีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 

ไปส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว เป็นต้น

๓ ฝ่าแนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร และคู่กรณี 

มีส่วนประมาทร่วมอยู่ด้วย

๕๐


