
เรื่องเสร็จท่ี ๗๒๒/๒๕๖๒ 

 
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     

   เรื่อง การแจ!งสิทธิอุทธรณ%และการพิจารณาอุทธรณ%คําส่ังเรียกให!ชดใช!ค-าสินไหมทดแทน 
  กรณีท่ีการประปานครหลวงออกคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

   
 

การประปานครหลวงได�มีหนังสือ ท่ี มท ๕๔๒๐-๒-๑.๔/๑๐๔๑๕ ลงวันท่ี ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ขอหารือป!ญหาข�อกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี สรุปความได�ว-า 
การประปานครหลวงได�หารือป!ญหาข�อกฎหมายต-อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการออกคําสั่ง 
ให�ชดใช�ค-าสินไหมทดแทนของผู�ว-าการการประปานครหลวงท่ีเคยดํารงตําแหน-งเป7นประธานคณะกรรมการ
สอบข�อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จะถือว-าเป7นคู-กรณีหรือมีสภาพร�ายแรงอันอาจทําให�การพิจารณา
ทางปกครองไม-เป7นกลาง และสอบถามในประเด็นการพิจารณาอุทธรณ=คําสั่งให�ชดใช�ค-าสินไหมทดแทน
ดังกล-าวด�วย ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได�ตอบข�อหารือในประเด็นผู�ว-าการการประปานครหลวง
สามารถลงนามในคําสั่งให�ชดใช�ค-าสินไหมทดแทนได� ในประเด็นผู�มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ=คําสั่งให�
ชดใช�ค-าสินไหมทดแทน และในประเด็นอ่ืน 

การประปานครหลวงได�ดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาข�างต�นแล�ว 
โดยมีคําสั่งการประปานครหลวง ท่ี ๓๘๖/๒๕๖๑ เรื่อง ให�ชดใช�ค-าสินไหมทดแทน ลงวันท่ี ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ต-อมากรมบัญชีกลางได�มีหนังสือ ด-วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๕.๖/๓๗๙๒๐ เรื่อง  
แจ�งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ซ่ึงมีความเห็น
แตกต-างจากคําสั่งการประปานครหลวง ท่ี ๓๘๖/๒๕๖๑ ดังกล-าว การประปานครหลวงจึงได�มีคําสั่ง 
ท่ี ๕๒๙/๒๕๖๑ เรื่อง แก�ไขคําสั่ง กปน. ท่ี ๓๘๖/๒๕๖๑ ในส-วนของจํานวนเงินค-าสินไหมทดแทน 
ให�เป7นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และแจ�งให�ผู�ต�องรับผิดทราบ  
ซ่ึงผู�ต�องรับผิดแต-ละรายได�ยื่นอุทธรณ=คําสั่งให�ชดใช�ค-าสินไหมทดแทนภายในกําหนดระยะเวลา ๑๕ วัน 
ผู�ว-าการการประปานครหลวงซ่ึงเป7นผู�แต-งต้ังพิจารณาอุทธรณ=แล�วเห็นควรยืนตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง และส-งความเห็นให�ผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ= (คณะกรรมการการประปานครหลวง) 
เพ่ือพิจารณาคําอุทธรณ=ภายในสามสิบวันนับแต-วันท่ีได�รับอุทธรณ=ตามมาตรา ๔๕ แห-งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ต-อมาสํานักคณะกรรมการการประปานครหลวงได�มีบันทึก ท่ี ชวก(สคก) ๙๖๓/๒๕๖๑ 
เรื่อง ยืนยันมติคณะกรรมการ กปน. เรื่อง พิจารณาคําอุทธรณ=ของผู�ต�องรับผิดชดใช�ค-าสินไหมทดแทน  
ตามคําสั่ง กปน. ท่ี ๕๒๙/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สรุปได�ว-า  คณะกรรมการการประปานครหลวง
พิจารณาแล�วเห็นว-า ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามเรื่องเสร็จท่ี ๖๙๓/๒๕๔๕ ว-า “คําสั่ง
เรียกให�เจ�าหน�าท่ีชดใช�ค-าสินไหมทดแทนได�มีการกําหนดข้ันตอนการอุทธรณ=หรือโต�แย�งไว�แล�วตามข�อ ๑๗ 
และข�อ ๑๘ แห-งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว-าด�วยหลักเกณฑ=การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีให�มีการส-งสํานวนให�กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบและให�มีคําสั่ง 
ตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือตามท่ีเห็นว-าถูกต�อง ซ่ึงเป7นกระบวนการตรวจสอบเฉพาะ 
                                                 

 ส-งพร�อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๑๑/๑๓๙ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

อันแตกต-างไปจากการอุทธรณ= จึงไม-อาจนําเรื่องการอุทธรณ=ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ มาใช�บังคับ”  ดังนั้น จึงมีประเด็นในข�อกฎหมายว-า เรื่องท่ีการประปานครหลวงเสนอมา
ตามข�อเท็จจริง เม่ือเทียบเคียงกับเรื่องท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาได�วินิจฉัยไว�แล�ว ไม-อาจนําเรื่อง 
การอุทธรณ=ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาบังคับใช� ซ่ึงโดยปกติคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาย-อมผูกพันส-วนราชการรวมท้ังรัฐวิสาหกิจด�วย ซ่ึงในประเด็นนี้
คณะกรรมการการประปานครหลวงขอให�ไปตรวจสอบหรือหารือข�อกฎหมายให�ชัดเจนโดยเร-งด-วน
ต-อไป 

การประปานครหลวงจึงได�มีหนังสือ ท่ี มท ๕๔๒๐-๒-๑/๑๕๙๘ เรื่อง ขอหารือ
ป!ญหาข�อกฎหมายกรณีการดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ลงวันท่ี ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๒ ไปยังกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได�มีหนังสือ ท่ี มท ๐๒๐๘.๓/๑๕๖ 
เรื่อง ขอหารือป!ญหาข�อกฎหมายกรณีการดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี  
ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ สรุปความได�ว-า คําสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณ=หรือโต�แย�งได� ให�ระบุ
กรณีท่ีอาจอุทธรณ=หรือโต�แย�งได� และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ=หรือโต�แย�งดังกล-าวไว�ด�วย หากฝPาฝQน 
ให�ระยะเวลาอุทธรณ=ดังกล-าวเริ่มนับใหม-ต้ังแต-วันท่ีได�รับแจ�งหลักเกณฑ= แต-ถ�าไม-มีการแจ�งใหม- 
และระยะเวลาดังกล-าวมีระยะเวลาสั้นกว-าหนึ่งปR ให�ขยายเป7นหนึ่งปRนับแต-วันท่ีได�รับคําสั่งทางปกครอง  
ในการนี้ การประปานครหลวงได�รายงานผลการหารือป!ญหาข�อกฎหมายดังกล-าวให�คณะกรรมการ
การประปานครหลวงทราบแล�ว และสํานักคณะกรรมการการประปานครหลวงได�มีบันทึก ท่ี ชวก(สคก) 
๑๑๘/๒๕๖๒ เรื่อง ยืนยันมติคณะกรรมการ กปน. เรื่อง การรับทราบผลการหารือป!ญหาข�อกฎหมาย
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีต-อกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ= ๒๕๖๒ 
แจ�งว-า คณะกรรมการการประปานครหลวงได�พิจารณาผลการตอบข�อหารือจากกระทรวงมหาดไทยแล�ว
และมีข�อเสนอแนะว-า การประปานครหลวงควรนําประเด็นป!ญหาดังกล-าวหารือคณะกรรมการ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพ่ือให�ได�ข�อเท็จจริงและข�อยุติในประเด็นต-าง ๆ  

จากข�อเท็จจริงข�างต�น จึงมีประเด็นป!ญหาเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณ=ของ
คณะกรรมการการประปานครหลวงท่ีไม-เป7นข�อยุติ  ดังนั้น เพ่ือให�ได�ข�อยุติในประเด็นต-าง ๆ  
และนํามาเป7นแนวทางการปฏิบัติของการประปานครหลวงได� จึงขอหารือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองในประเด็นดังต-อไปนี้ 

๑. เม่ือกระทรวงการคลังได�แจ�งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของ 
เจ�าหน�าท่ีแล�ว การประปานครหลวงจะไม-แจ�งสิทธิอุทธรณ=แก-ผู�ต�องรับผิดชดใช�ค-าสินไหมทดแทน  
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จท่ี ๖๙๓/๒๕๔๕ ได�หรือไม- เนื่องจาก 
ตามความเห็นดังกล-าวระบุว-า ข�อ ๑๗ และข�อ ๑๘ แห-งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว-าด�วย 
หลักเกณฑ=การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีฯ ท่ีกําหนดให�มีการส-งสํานวนให�
กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบและให�มีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือตามท่ี 
เห็นว-าถูกต�อง ซ่ึงเป7นกระบวนการตรวจสอบเฉพาะอันแตกต-างไปจากการอุทธรณ= จึงไม-อาจนํา 
เรื่องอุทธรณ=ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช�บังคับ เพราะหากมีการอุทธรณ= 
การประปานครหลวงก็ไม-อาจพิจารณาเป7นอย-างอ่ืนได� และจะทําให�ผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ= 
ไม-อาจใช�อํานาจได�อย-างอิสระ เนื่องจากระเบียบดังกล-าวกําหนดให�ต�องปฏิบัติตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง  ดังนั้น จึงมีประเด็นท่ีจะขอหารือว-า การประปานครหลวงสามารถออกคําสั่ง 
และให�สิทธิไปฟUองคดีต-อศาลปกครองโดยไม-แจ�งสิทธิอุทธรณ=ได�หรือไม- 
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๒. หากผู�ว-าการการประปานครหลวงมีคําสั่งให�ชดใช�ค-าสินไหมทดแทนตามความเห็น 
ของกระทรวงการคลัง โดยให�สิทธิอุทธรณ=แก-ผู�ต�องรับผิดชดใช�ค-าสินไหมทดแทน และมีการยื่น
อุทธรณ=คําสั่งต-อผู�ว-าการการประปานครหลวง เม่ือผู�ว-าการการประปานครหลวงมีความเห็นยืนตาม
กระทรวงการคลังแล�ว ผู�ว-าการการประปานครหลวงสามารถแจ�งผู�ต�องรับผิดทราบผลการพิจารณา
และให�ผู�ต�องรับผิดใช�สิทธิทางศาลโดยไม-ส-งเรื่องให�ผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ= (คณะกรรมการ 
การประปานครหลวง) ตามมาตรา ๔๕ แห-งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได�หรือไม- 
และหากกระทําการเช-นนี้ จะมีผลประการใดหรือไม- 

๓. หากผู�ว-าการการประปานครหลวงมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
โดยให�สิทธิอุทธรณ=แก-ผู�ต�องรับผิดชดใช�ค-าสินไหมทดแทน และมีการยื่นอุทธรณ=คําสั่งต-อผู�ว-าการ 
การประปานครหลวงแล�ว เม่ือผู�ว-าการการประปานครหลวงมีความเห็นยืนตามกระทรวงการคลัง  
และแจ�งให�ผู�ต�องรับผิดทราบผลการพิจารณาอุทธรณ= พร�อมส-งเรื่องให�ผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ= 
(คณะกรรมการการประปานครหลวง) ตามมาตรา ๔๕ แห-งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
พิจารณาภายในสามสิบวันนับแต-วันท่ีได�รับเรื่อง มีประเด็นหารือว-า ผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ= 
จะถือว-าได�รับคําอุทธรณ=ในวันใด จะถือว-าวันท่ีผู�ว-าการการประปานครหลวงส-งเรื่องให�สํานักคณะกรรมการ
การประปานครหลวง ซ่ึงเป7นเสมือนเลขานุการของคณะกรรมการการประปานครหลวงเป7นวันท่ี
คณะกรรมการการประปานครหลวงได�รับเรื่องหรือไม- 
 
  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได�พิจารณาข�อหารือของการประปานครหลวงแล�ว 
เห็นว-า โดยท่ีข�อหารือของการประปานครหลวงเป7นประเด็นป!ญหาเก่ียวกับพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีประเด็นเก่ียวข�องกับความเห็นเดิมท่ีคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได�เคยให�ความเห็นไว�แล�ว กรณีจึงสมควรท่ีจะเสนอเรื่องให�คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เป7นผู�พิจารณา 
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได�พิจารณาข�อหารือของการประปานครหลวง 
โดยมีผู�แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และผู�แทนการประปานครหลวง เป7นผู�ชี้แจง
ข�อเท็จจริงแล�ว มีความเห็นในแต-ละประเด็นดังนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง  การท่ีกระทรวงการคลังได�แจ�งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
ของเจ�าหน�าท่ีแล�ว การประปานครหลวงสามารถออกคําสั่งและให�สิทธิผู�ต�องรับผิดไปฟUองคดีต-อศาลปกครอง
โดยไม-แจ�งสิทธิอุทธรณ=ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จท่ี ๖๙๓/๒๕๔๕ ได�หรือไม- 
เห็นว-า ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว-าด�วยหลักเกณฑ=การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให�กระทรวงการคลังทําหน�าท่ีตรวจสอบผลการพิจารณาความรับผิด
ทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีของหน-วยงานของรัฐ และเม่ือกระทรวงการคลังมีความเห็นเป7นประการใดแล�ว 
หน-วยงานของรัฐท่ีได�รับความเสียหายย-อมต�องผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ซ่ึงข้ันตอน
การส-งสํานวนให�กระทรวงการคลังตรวจสอบและการวินิจฉัยสั่งการของกระทรวงการคลังนี้ เป7นกระบวนการ
ตรวจสอบภายในฝPายปกครอง เพ่ือกลั่นกรองการใช�ดุลพินิจในการดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ�าหน�าท่ีของหน-วยงานของรัฐแต-ละแห-งให�มีมาตรฐานเดียวกัน ข้ันตอนดังกล-าวจึงไม-ใช- 
การพิจารณาอุทธรณ=คําสั่งทางปกครอง เพราะมิได�เกิดจากการโต�แย�งคัดค�านคําสั่งทางปกครอง 
โดยเจ�าหน�าท่ีผู�ต�องรับผิด อีกท้ังเจ�าหน�าท่ีผู�ต�องรับผิดก็ไม-ได�มีสิทธิโต�แย�งแสดงพยานหลักฐาน 
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ในกระบวนการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เม่ือข้ันตอนตามข�อ ๑๗๑ แห-งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว-าด�วยหลักเกณฑ=การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และข�อ ๑๘๒ 
แห-งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว-าด�วยหลักเกณฑ=การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว-าด�วยหลักเกณฑ=การปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มิใช-ข้ันตอนการอุทธรณ=หรือ
โต�แย�งคําสั่งเรียกให�เจ�าหน�าท่ีชดใช�ค-าสินไหมทดแทน ประกอบกับไม-มีบทบัญญัติอ่ืนใดในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว-าด�วยหลักเกณฑ=การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีฯ  
และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีกําหนดข้ันตอนการอุทธรณ=
คําสั่งดังกล-าวไว� การอุทธรณ=และการพิจารณาคําอุทธรณ=จึงต�องเป7นไปตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น เม่ือกระทรวงการคลังพิจารณาสํานวนการสอบ
ข�อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสร็จแล�ว และการประปานครหลวงได�มีคําสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง การประปานครหลวงต�องแจ�งสิทธิอุทธรณ=ให�ผู�ต�องรับผิดชดใช�ค-าสินไหมทดแทน 
 

                                                 
๑ข�อ ๑๗  เมื่อผู�แต-งตั้งได�รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล�ว ให�วินิจฉัยสั่งการว-ามีผู�รับผิด

ชดใช�ค-าสินไหมทดแทนหรือไม- และเป7นจํานวนเท-าใด แต-ยังมิต�องแจ�งการสั่งการให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ 
 ให�ผู�แต-งตั้งส-งสํานวนภายในเจ็ดวันนับแต-วันวินิจฉัยสั่งการให�กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ 

เว�นแต-เป7นเรื่องท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดว-าไม-ต�องรายงานให�กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
 ให�กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม-ชักช�า และให�มีอํานาจตรวจสอบพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรจะให�บุคคลใดส-งพยานหลักฐานหรือมาให�ถ�อยคําเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมอีกก็ได� 
 ในระหว-างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให�ผู�แต-งตั้งสั่งการให�ตระเตรียมเรื่องให�พร�อม

สําหรับการออกคําสั่งให�เจ�าหน�าท่ีชําระค-าสินไหมทดแทน หรือดําเนินการฟUองคดีเพ่ือมิให�ขาดอายุความสองปR 
นับจากวันท่ีผู�แต-งตั้งวินิจฉัยสั่งการ 

 ให�กระทรวงการคลังพิจารณาให�แล�วเสร็จก-อนอายุความสองปRสิ้นสุดไม-น�อยกว-าหกเดือน 
ถ�ากระทรวงการคลังไม-แจ�งผลการตรวจสอบให�ทราบภายในกําหนดเวลาดังกล-าว ให�ผู�แต-งตั้งมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควร
และแจ�งให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ เว�นแต-ในกรณีหน-วยงานของรัฐน้ันเป7นราชการส-วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งข้ึน 
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน-วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว-าด�วยความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ�าหน�าท่ี ให�กระทรวงการคลังพิจารณาให�แล�วเสร็จก-อนอายุความสองปRสิ้นสุดไม-น�อยกว-าหน่ึงปR ถ�ากระทรวงการคลัง
ไม-แจ�งผลการตรวจสอบให�ทราบภายในกําหนดเวลาดังกล-าว ให�ผู�แต-งตั้งมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควรและแจ�งให� 
ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ 

๒ข�อ ๑๘  เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล�ว ให�ผู�แต-งตั้งมีคําสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังและแจ�งคําสั่งน้ันให�ผู� ท่ีเก่ียวข�องทราบ รวมท้ังราชการส-วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งข้ึน 
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน-วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว-าด�วยความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ�าหน�าท่ี ให�ผู�แต-งตั้งของหน-วยงานของรัฐแห-งน้ันสั่งการไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

 เมื่อหน-วยงานของรัฐท่ีเสียหายตามวรรคหน่ึงสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังแล�ว 
ให�ผู�แต-งตั้งดําเนินการเพ่ือออกคําสั่งให�ผู�ต�องรับผิดชําระค-าสินไหมทดแทนหรือฟUองคดีต-อศาลอย-าให�ขาดอายุความ 

 ในกรณีท่ีปรากฏตามความเห็นของกระทรวงการคลังว-ามีผู�ใดต�องรับผิดชดใช�ค-าสินไหมทดแทน
เพ่ิมข้ึนหรือต-างไปจากสํานวนท่ีผู�แต-งตั้งส-งให�ตรวจสอบ หากยังไม-เคยมีการสอบผู�น้ันในฐานะผู�ต�องรับผิดมาก-อน 
ให�ผู�แต-งตั้งส-งเรื่องให�คณะกรรมการทําการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดผู� น้ันเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการ 
ถ�าผลของคําวินิจฉัยของผู�แต-งตั้งตรงกับความเห็นของกระทรวงการคลัง ให�ผู�แต-งตั้งสั่งการให�ผู�น้ันต�องรับผิด 
แล�วรายงานกระทรวงการคลังเพ่ือทราบ ถ�าผลของคําวินิจฉัยของผู�แต-งตั้งต-างไปจากความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ให�ผู�แต-งตั้งรายงานกระทรวงการคลังพิจารณาให�ความเห็นอีกครั้งหน่ึง  ท้ังน้ี ให�นําความในข�อ ๑๗ วรรคสี่และวรรคห�า 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
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ทราบด�วย  ท้ังนี้ ตามแนวความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในเรื่องเสร็จท่ี ๔๗๑/๒๕๔๙๓  
และเรื่องเสร็จท่ี ๑๓๕๐/๒๕๖๑๔  

ประเด็นท่ีสอง  หากผู�ว-าการการประปานครหลวงมีคําสั่งให�ชดใช�ค-าสินไหมทดแทน
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยแจ�งสิทธิอุทธรณ=แก-ผู�ต�องรับผิดชดใช�ค-าสินไหมทดแทน  
และมีการยื่นอุทธรณ=คําสั่งต-อผู�ว-าการการประปานครหลวง เม่ือผู�ว-าการการประปานครหลวง 
มีความเห็นยืนตามกระทรวงการคลังแล�ว ผู�ว-าการการประปานครหลวงจะแจ�งให�ผู�ต�องรับผิดทราบ 
ผลการพิจารณาและให�ผู�ต�องรับผิดใช�สิทธิทางศาล โดยไม-ส-งเรื่องให�คณะกรรมการการประปานครหลวง
ซ่ึงเป7นผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ=ตามมาตรา ๔๕ แห-งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ได�หรือไม-  เห็นว-า เม่ือได�ให�ความเห็นในประเด็นท่ีหนึ่งแล�วว-า การอุทธรณ=และการพิจารณาคําอุทธรณ=
ต�องเป7นไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงมาตรา ๔๕๕ วรรคสอง 
กําหนดว-า ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ทําคําสั่งทางปกครองไม-เห็นด�วยกับคําอุทธรณ=ไม-ว-าท้ังหมดหรือบางส-วน 
ก็ให�เร-งรายงานความเห็นพร�อมเหตุผลไปยังผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ=ภายในกําหนดเวลา   
ดังนั้น การท่ีผู�ว-าการการประปานครหลวงพิจารณาคําอุทธรณ=แล�วมีคําสั่งยืนตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ย-อมถือเป7นการไม-เห็นด�วยกับคําอุทธรณ=ซ่ึงจะต�องเร-งรายงานความเห็นพร�อม
เหตุผลไปยังคณะกรรมการการประปานครหลวงซ่ึงเป7นผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ=ต-อไป  

ประเด็นท่ีสาม  เม่ือผู�ว-าการการประปานครหลวงมีความเห็นตามกระทรวงการคลัง 
โดยส-งรายงานความเห็นให�คณะกรรมการการประปานครหลวงซ่ึงเป7นผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ=  
ตามมาตรา ๔๕ แห-งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จะถือว-าวันท่ีผู�ว-าการการประปานครหลวง
ส-งเรื่องให�สํานักคณะกรรมการการประปานครหลวง เป7นวันท่ีคณะกรรมการการประปานครหลวง
ได�รับรายงานหรือไม-  เห็นว-า มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห-งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
 
                                                 

๓บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การออกคําสั่งเรียกให�เจ�าหน�าท่ีชําระเงิน 
ค-าสินไหมทดแทนและการใช�มาตรการบังคับเพ่ือชําระเงินให�ครบถ�วนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ : กรณีกระทรวงการคลังเห็นว-ามีเจ�าหน�าท่ีท่ีต�องรับผิดเพ่ิมเติมและจํานวนเงินท่ีต�อง
ชําระเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ส-งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๕/๖๒๖ ลงวันท่ี ๑๙ 
กันยายน ๒๕๔๙ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๔บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การออกคําสั่งให�พนักงานชดใช�ค-าสินไหมทดแทน
กรณีท่ีผู�ออกคําสั่งเคยเป7นประธานกรรมการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมาก-อน ส-งพร�อมหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๑๑/๑๒๕ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๕มาตรา ๔๕  ให�เจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง พิจารณาคําอุทธรณ=และแจ�งผู�อุทธรณ= 
โดยไม-ชักช�า แต-ต�องไม-เกินสามสิบวันนับแต-วันท่ีได�รับอุทธรณ= ในกรณีท่ีเห็นด�วยกับคําอุทธรณ=ไม-ว-าท้ังหมด 
หรือบางส-วนก็ให�ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกล-าวด�วย 

 ถ�าเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง ไม-เห็นด�วยกับคําอุทธรณ=ไม-ว-าท้ังหมดหรือบางส-วน 
ก็ให�เร-งรายงานความเห็นพร�อมเหตุผลไปยังผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ=ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 
ให�ผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ=พิจารณาให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต-วันท่ีตนได�รับรายงาน ถ�ามีเหตุจําเป7น
ไม-อาจพิจารณาให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล-าว ให�ผู�มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ=มีหนังสือแจ�งให�ผู�อุทธรณ=ทราบ
ก-อนครบกําหนดเวลาดังกล-าว  ในการน้ี ให�ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ=ออกไปได�ไม-เกินสามสิบวันนับแต-วันท่ี
ครบกําหนดเวลาดังกล-าว 

 เจ�าหน�าท่ีผู�ใดจะเป7นผู�มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ=ตามวรรคสองให�เป7นไปตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง 

 บทบัญญัติมาตราน้ีไม-ใช�กับกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว�เป7นอย-างอ่ืน 



 ๖

ราชการทางปกครองฯ กําหนดให�เจ�าหน�าท่ีผู�ทําคําสั่งทางปกครองพิจารณาคําอุทธรณ= หากไม-เห็นด�วย
กับคําอุทธรณ=ไม-ว-าท้ังหมดหรือบางส-วนก็ให�เร-งรายงานความเห็นพร�อมเหตุผลไปยังผู�มีอํานาจ
พิจารณาคําอุทธรณ= โดยให�ผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ=พิจารณาให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต-
วันท่ีตนได�รับรายงาน จึงเห็นได�ว-ากฎหมายได�กําหนดกรอบระยะเวลาเร-งรัดเพ่ือคุ�มครองสิทธิของ 
ผู�อุทธรณ=ในอันท่ีจะทราบได�ว-ากระบวนการพิจารณาคําอุทธรณ=เสร็จสิ้นเม่ือใด การนับระยะเวลา
พิจารณาคําอุทธรณ=ดังกล-าวจึงต�องเริ่มนับต-อเนื่องกันไปต้ังแต-วันท่ีผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ=ได�รับ
รายงานหรือถือว-าได�รับรายงานซ่ึงรวมถึงระยะเวลาท่ีอยู-ระหว-างการเตรียมการของเจ�าหน�าท่ีท่ีทํา
หน�าท่ีเป7นฝPายเลขานุการของผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ=ด�วย เม่ือข�อ ๗๖ แห-งข�อบังคับการประปา
นครหลวง ฉบับท่ี ๑ ว-าด�วยการประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให�
สํานักคณะกรรมการการประปานครหลวงเป7นสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการการประปานครหลวง 
ซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการประปานครหลวง  ดังนั้น วันท่ีสํานัก
คณะกรรมการการประปานครหลวงได�รับรายงานความเห็นพร�อมเหตุผลจากผู�ว-าการการประปานครหลวง
จึงถือเป7นวันท่ีคณะกรรมการการประปานครหลวงได�รับรายงานและเป7นวันเริ่มนับระยะเวลาพิจารณา
คําอุทธรณ=ของผู�มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ= 

 
 

 (นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

                                                 
๖ข�อ ๗  ให�ฝPายกิจการคณะกรรมการการประปานครหลวงทําหน�าท่ีสํานักงานเลขานุการ 

ของคณะกรรมการ มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ โดยมีผู�ช-วยผู�ว-าการ (สํานักคณะกรรมการ 
การประปานครหลวง) เป7นเลขานุการคณะกรรมการและให�มีอํานาจหน�าท่ีดังต-อไปน้ี 

 (๑) นัดประชุม 
 (๒) แจ�งระเบียบวาระหรือเอกสารต-อท่ีประชุมหรือกรรมการและผู�ท่ีเก่ียวข�อง กับยืนยันมติ 

ของท่ีประชุม 
 (๓) จัดทํารายงานการประชุม 
 (๔) รักษาเอกสารประชุมให�เป7นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว-าด�วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว-าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว-าด�วยการรักษาความปลอดภัยแห-งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม 

 (๕) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามข�อบังคับน้ี 
 (๖) ปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 


