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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  หลักเกณฑ&การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ0าหน0าท่ี 

 ของสํานักงานอัยการสูงสุด กรณีเจ0าหน0าท่ีกระทําละเมิดต3อบุคคลภายนอก  
   

 
สํานักงาน อัยการสูงสุด ได� มีหนั งสือ �ท่ี  อส ๐๐๐๓(คก๑)/๑๐๒๒ ลงวัน ท่ี  

๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือป)ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด�วยหลักเกณฑ4การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ สรุปความได�ว2า  ด�วยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ได�กําหนดในข�อ ๓ 
ว2า กรณีท่ีราชการส2วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจซ่ึงจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  
และหน2วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว2าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ยังไม2สามารถจัดให�
มีระเบียบท่ีกําหนดหลักเกณฑ4การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีสําหรับ
หน2วยงานของตนได� ให�ผู�รับผิดชอบจัดให�มีระเบียบของหน2วยงานดังกล2าวมีคําสั่งให�หน2วยงานของตน
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด�วยหลักเกณฑ4การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอนุโลม โดยหมวด ๒ แห2งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด�วยหลักเกณฑ4
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีฯ กรณีเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําละเมิด 
ต2อบุคคลภายนอก นั้น ให�รัฐมนตรีท่ีเปEนผู�บังคับบัญชาหรือผู�กํากับดูแลหรือผู�ควบคุมหน2วยงานของรัฐ
แห2งนั้นทําหน�าท่ีแทนกระทรวงการคลัง แต2เนื่องจากสํานักงานอัยการสูงสุดเปEนหน2วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา ๓ (๔๘) แห2งพระราชกฤษฎีกากําหนดหน2วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยไม2ได�อยู2ภายใต�การบังคับบัญชา การกํากับ
ดูแล หรือการควบคุมของรัฐมนตรี หากสํานักงานอัยการสูงสุดได�แจ�งจํานวนค2าสินไหมทดแทน 
ให�บุคคลภายนอกผู�มีสิทธิได�รับชดใช�ค2าสินไหมทดแทนทราบ แต2บุคคลภายนอกไม2พอใจและฟJองคดี
ต2อศาล ซ่ึงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด�วยหลักเกณฑ4การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ�าหน�า ท่ีฯ ข�อ ๓๕ ข�อ ๓๖ และข�อ ๓๘ ได� กําหนดให� รายงานหรือหารือ
กระทรวงการคลัง กรณีจึงมีป)ญหาในการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายดังกล2าวว2า สํานักงาน
อัยการสูงสุดจะต�องรายงานหรือหารือไปยังกระทรวงการคลังหรือไม2 หรือต�องรายงานหรือหารือไปยัง
หน2วยงานใด  

สํานักงานอัยการสูงสุดจึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาว2า ในการนําหมวด ๒  
แห2งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด�วยหลักเกณฑ4การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีฯ 
มาใช�โดยอนุโลม ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ นั้น สํานักงานอัยการสูงสุด
ยังต�องรายงานกระทรวงการคลังหรือปฏิบัติตามคําแนะนําหรือผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 
ด�วยหรือไม2 หรือหน2วยงานใดทําหน�าท่ีแทนกระทรวงการคลัง เนื่องจากสํานักงานอัยการสูงสุดไม2ได�อยู2
ภายใต�การบังคับบัญชา การกํากับดูแล หรือการควบคุมของรัฐมนตรีแต2อย2างใด 

                                                           

�ส2งพร�อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๑๑/๒๖๖ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



๒ 
 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได�พิจารณาข�อหารือของสํานักงานอัยการ

สูงสุด โดยมีผู �แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสํานักงานอัยการสูงสุด เปEนผู�ชี้แจง
ข�อเท็จจริงแล�ว เห็นว2า บทบัญญัติในหมวด ๒ แห2งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด�วยหลักเกณฑ4 
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ4ในกรณี
เจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําละเมิดต2อบุคคลภายนอกนั้น เปEนบทบัญญัติท่ีใช�บังคับแก2ราชการส2วนกลาง 
และราชการส2วนภูมิภาค แต2ไม2รวมถึงราชการส2วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน2วยงานอ่ืนของรัฐ ตามท่ี
กําหนดในข�อ ๓๐๑ แห2งระเบียบดังกล2าว โดยคณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
กําหนดให�ผู�บังคับบัญชาหรือผู�กํากับดูแลหรือผู�ควบคุมราชการส2วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน2วยงานอ่ืน
ของรัฐ ดูแลให�หน2วยงานของรัฐดังกล2าวมีระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ4การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีสําหรับหน2วยงานของตน  ท้ังนี้ เพ่ือจะได�เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงาน
ภายในหน2วยงานนั้น แต2กรณีท่ีหน2วยงานของรัฐดังกล2าวยังไม2สามารถจัดให�มีระเบียบได� ให�ผู�รับผิดชอบ 
จัดให�มีระเบียบของหน2วยงานของรัฐมีคําสั่งให�หน2วยงานของตนปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว2าด�วยหลักเกณฑ4การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีฯ โดยอนุโลม โดยกรณี 
ตามหมวด ๒ แห2งระเบียบดังกล2าว การดําเนินการใด ๆ ท่ีกําหนดให�เปEนหน�าท่ีของกระทรวงการคลัง  
ให�รัฐมนตรีท่ีเปEนผู�บังคับบัญชาหรือผู�กํากับดูแลหรือผู�ควบคุมหน2วยงานของรัฐแห2งนั้นทําหน�าท่ีแทน
กระทรวงการคลัง ซ่ึงการดําเนินการตามหมวด ๒ ในส2วนท่ีเก่ียวข�องกับกระทรวงการคลังมีอยู2 
หลายประการ เปEนต�นว2า กรณีท่ีผู�เสียหายยื่นคําขอให�หน2วยงานของรัฐชดใช�ค2าสินไหมทดแทน 
ตามข�อ ๓๒๒ หน2วยงานของรัฐต�องแต2งต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ตามข�อ ๓๓๓ ซ่ึงหากหน2วยงานของรัฐเห็นสมควรให�ชดใช�ค2าสินไหมทดแทนแก2ผู�เสียหาย ก็ต�องส2ง
สํานวนการสอบข�อเท็จจริงให�กระทรวงการคลังตรวจสอบ ซ่ึงเปEนไปตามข�อ ๓๑๔ ประกอบกับข�อ ๑๗๕ 
                                                           

 
๑ข�อ ๓๐  ในหมวดน้ี 

   “หน2วยงานของรัฐ” หมายความว2า กระทรวง ทบวง กรม หรือส2วนราชการท่ีเรียกช่ืออย2างอ่ืน
และมีฐานะเปEนกรม และราชการส2วนภูมิภาค แต2ไม2รวมถึงราชการส2วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน2วยงานอ่ืนของรัฐ 
  ๒ข�อ ๓๒  ในกรณีท่ีผู�เสียหายยื่นคําขอให�หน2วยงานของรัฐชดใช�ค2าสินไหมทดแทน ให�หน2วยงาน
ของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�น้ันสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีมิได�สังกัดหน2วยงานใด หรือหน2วยงานของรัฐ
แห2งใดแห2งหน่ึง ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจ�าหน�าท่ีหลายหน2วยงาน รับคําขอน้ันและดําเนินการ
ตามระเบียบน้ีโดยไม2ชักช�า 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
  ๓ข�อ ๓๓  เมื่อได�รับคําขอตามข�อ ๓๒ และหน2วยงานของรัฐท่ีได�รับคําขอไว�เห็นว2าเปEนเรื่องท่ีเก่ียวกับตน 
ให�แต2งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต2อไปโดยไม2ชักช�า 

 ๔ข�อ ๓๑  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีทําให�เกิดความเสียหายต2อบุคคลภายนอก ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�น้ันเห็นว2า
ความเสียหายเกิดข้ึนเน่ืองในการท่ีตนได�กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�เจ�าหน�าท่ีผู�น้ันแจ�งต2อผู�บังคับบัญชาโดยไม2ชักช�า 
และให�มีการรายงานตามลําดับช้ันถึงหัวหน�าหน2วยงานของรัฐแห2งน้ัน แต2ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีเปEนรัฐมนตรีหรือกรรมการ
ท่ีตั้งข้ึนเพ่ือปฏิบัติงานในหน2วยงานของรัฐหรือผู�ซึ่งไม2สังกัดหน2วยงานของรัฐแห2งใดหรือผู�ซึ่งไม2มีผู�บังคับบัญชา ให�ดําเนินการ
ตามข�อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และให�นําข�อ ๘ ถึงข�อ ๒๐ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 ๕ข�อ ๑๗  เมื่อผู�แต2งตั้งได�รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล�ว ให�วินิจฉัยสั่งการว2ามีผู�รับผดิ
ชดใช�ค2าสินไหมทดแทนหรือไม2 และเปEนจํานวนเท2าใด แต2ยังมิต�องแจ�งการสั่งการให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ 

ให�ผู�แต2งตั้งส2งสํานวนภายในเจ็ดวันนับแต2วันวินิจฉัยสั่งการให�กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ 
เว�นแต2เปEนเรื่องท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดว2าไม2ต�องรายงานให�กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
    ฯลฯ   ฯลฯ 



๓ 
 
ท่ีนํามาใช�บังคับโดยอนุโลม หรือกรณีท่ีผู�เสียหายฟJองคดีต2อศาล หน2วยงานของรัฐก็ต�องแต2งต้ัง
คณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและรายงานให�กระทรวงการคลังทราบ รวมท้ัง
ปฏิบัติตามท่ีได�รับคําแนะนําจากกระทรวงการคลังตามข�อ ๓๕๖  นอกจากนี้ หน2วยงานของรัฐต�องเรียก
ให�เจ�าหน�าท่ีเข�ามาเปEนคู2ความในคดีด�วยในกรณีท่ีได�รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังว2า
ความเสียหายเกิดจากเจ�าหน�าท่ีมิได�กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ีตามข�อ ๓๖๗ หรือดําเนินการไล2เบ้ียให�
เจ�าหน�าท่ีชดใช�เงินตามผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังตามข�อ ๓๘๘ 

สําหรับสํานักงานอัยการสูงสุดเปEนหน2วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๓ (๔๘)  
แห2 งพระราชกฤษฎีกากําหนดหน2วยงานของรัฐตามพระราชบัญญั ติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม จึงไม2อยู2ภายใต�บังคับบทบัญญัติ 
ในหมวด ๒ แห2งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด�วยหลักเกณฑ4การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีฯ  ดังนั้น กรณี ท่ี เจ�าหน�าท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกระทําละเมิดต2อ
บุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกผู�เสียหายยื่นคําขอให�สํานักงานอัยการสูงสุดชดใช�ค2าสินไหมทดแทน
และสํานักงานอัยการสูงสุดเห็นควรให�ชดใช�ค2าสินไหมทดแทนแก2ผู� เสียหาย หรือบุคคลภายนอก 
ฟJองคดีต2อศาลขอให�สํานักงานอัยการสูงสุดชดใช�ค2าสินไหมทดแทน สํานักงานอัยการสูงสุดย2อมไม2ต�อง
รายงานกระทรวงการคลังและปฏิบัติตามคําแนะนําหรือผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง  
หรือรายงานหน2วยงานอ่ืนแต2อย2างใด 

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีข�อสังเกตว2า เม่ือพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให�อาจมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หน2วยงานของรัฐ เพ่ือนําพระราชบัญญัติดังกล2าวไปใช�บังคับกับหน2วยงานทุกประเภท กรณีจึงสมควร
นําหลักเกณฑ4ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ท้ังฉบับไปใช�กับการดําเนินการของหน2วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญั ติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีฯ ทุกหน2วยงานโดยเสมอกันด�วย   
ดังนั้น การท่ีข�อ ๓๐๙ แห2งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ กําหนดให�ใช�บังคับบทบัญญัติในหมวด ๒ 
กรณีเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําละเมิดต2อบุคคลภายนอก กับหน2วยงานของรัฐท่ีเปEนราชการส2วนกลาง 
และราชการส2วนภูมิภาคเท2านั้น แต2ไม2รวมถึงราชการส2วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน2วยงานอ่ืนของรัฐด�วย 
จึงเปEนเรื่องท่ีไม2เหมาะสม เพราะทําให�การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 
ของหน2วยงานของรัฐท้ังระบบไม2มีมาตรฐานเดียวกัน จึงสมควรท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

                                                           

  ๖ข�อ ๓๕  ในกรณีท่ีผู�เสียหายฟJองคดีต2อศาล ให�ผู�มีอํานาจแต2งตัง้ตั้งคณะกรรมการโดยไม2ชักช�า เว�นแต2
จะได�มีการตั้งคณะกรรมการดังกล2าวไว�แล�ว และให�ประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือเตรียมการต2อสู�คดีต2อไป 
พร�อมท้ังรายงานให�กระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติตามท่ีได�รับคําแนะนําจากกระทรวงการคลัง 
  ๗ข�อ ๓๖  ถ�าผู�แต2งตั้งเห็นว2าความเสียหายเกิดจากเจ�าหน�าท่ีมิได�กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ีหรือ 
เมื่อได�ฟ)งความเห็นของคณะกรรมการหรือได�รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแล�ว เห็นว2าความเสียหาย
เกิดจากเจ�าหน�าท่ีมิได�กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�เรียกเจ�าหน�าท่ีผู�น้ันเข�ามาเปEนคู2ความในคดีด�วย 
  

๘ข�อ ๓๘  ในกรณีหน2วยงานของรัฐต�องรับผิดต2อบุคคลภายนอกในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
จากการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีน้ัน ความรับผิดของเจ�าหน�าท่ีจะมีหรือไม2 และเพียงใด เปEนกรณีท่ีหน2วยงาน 
ของรัฐจะพิจารณาไล2เบ้ียเอาจากเจ�าหน�าท่ีในภายหลัง ซ่ึงคณะกรรมการ ผู�แต2งตั้ง และกระทรวงการคลัง แล�วแต2กรณี  
ต�องพิจารณาด�วยว2าจะมีการไล2เบ้ียหรือไม2 หรือจะไล2เบ้ียให�ชดใช�เพียงใด และให�นําข�อ ๒๒ ถึงข�อ ๒๙ มาใช�บังคับกับ
การชดใช�ค2าสินไหมทดแทนท่ีหน2วยงานของรัฐได�ใช�ให�แก2ผู�เสียหายโดยอนุโลม 

๙โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 



๔ 
 
จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติมอบหมายให�สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรมบัญชีกลาง
ดําเนินการแก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ให�เปEนไปตามข�อสังเกตดังกล2าวต2อไป  
 
 

(นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล) 
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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