สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานคดี
งานคดีแพ่งและอาญา
ข้อ ๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.เรื่อง.นิติกรรมสัญญา.
คําถาม นายเอกต้องการกูเงินจากนายโท.นายโทให้นายเอกจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดที่ดิน
ให้นายโท โดยไม่ได้มีการชําระราคาที่ดินในวันจดทะเบียน เพื่อให้นายโทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และนําโฉนด
ไปยืมเงินจากเพื่อนมาให้นายเอก เมื่อถึงวันนัดให้นายเอกไปรับเงินนายโทให้นายเอกทําหนังสือสัญญาขายฝาก
โฉนดที่ดินคืนภายใน ๓ ปี ต่อมาอีก ๒ ปี นายเอกนําเงินไปขอไถ่ที่ดิน นายโทไม่ยินยอม อ้างว่านายเอกได้
ขายที่ดินนั้นให้นายโทโดยเด็ดขาดแล้ว นายเอกจะฟ้องบังคับให้นายโทคืนที่ดินดังกล่าวได้หรือไม่
คําตอบ ได้เพราะสัญญาขายไม่มีการชําระราคาเป็นเพียงนิติกรรมอําพราง
ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๕ มาตรา
๑๗๒ มาตรา ๔๐๖
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๕/2527
ข้อ ๒. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่อง ซื้อขาย
คําถาม นายดําจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทให้แก่นายเขียว โดยนายเขียวได้ทําสัญญา
ตกลง ให้นายดํามีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทคืนโดยไม่มีกําหนดเวลา ต่อมานายเขียวถึงแก่กรรม นายดําทราบว่า
นายขาว เป็นผู้จัดการมรดกนายเขียวนายดําจึงมีหนังสือบอกให้นายขาวโอนที่ดินพิพาทให้แก่ตนตามที่
นายเขียวได้ทําสัญญาไว้ นายขาวเพิกเฉย นายดําจึงมาปรึกษาว่านายขาวจะต้องโอนที่ดินพิพาทคืนให้
หรือไม่
คําตอบ ไม่ต้องคืนให้เพราะเป็นเพียงข้อตกลงไม่ใช่สัญญาจะซื้อจะขาย
ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์..มาตรา.๓๖๐ มาตรา ๔๕๖
คําพิพากษาศาลฎีกาที่..๖๕๑๕/๒๕๓๘
ข้อ 3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.เรื่อง.มรดก.พินัยกรรม
คําถาม. นายจันอยู่กินกับนางมีนาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส.มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ นางเดือน
และนางดาว ต่อมานางเดือนอยู่กิน กับนายธันวาโดยมิได้จ ดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกั นคือนายผจญ
ต่อมานางเดือนและนายธันวาแยกทางกัน และนางเดือนไม่ยอมคืนดีด้วยนางเดือนได้ทําพินัยกรรมยกที่ดิน
ให้นางดาว นางผจญจึงฆ่านางเดือนตาย นายผจญถูกจับและถูกจําคุกฐานเจตนาฆ่านางเดือน หลังจากนั้น
นางมีนา ถึงแก่ความตายโดยมีมรดกที่ดิน ๑ แปลง ผู้มีสิทธิรับมรดกของนางมีนาคือ
คําตอบ นางดาว
ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๗๕ มาตรา ๑๖๐๖ มาตรา
๑๖๓๓ มาตรา๑๖๓๙ มาตรา ๑๖๔๒ มาตรา ๑๖๔๓
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ข้อ 4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่อง ครอบครองปรปักษ์
คําถาม นายโคนัน ครอบครองที่ดินมีโฉนดที่ดินแปลงหนึ่งโดยสงบ เปิดเผย และเจตนา
เป็นเจ้าของตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๕ ต่อมาวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ นายโคนันถูกศาลสั่งจําคุก
ข้อหา เสพยาเสพติ ด จนถึ งวั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๙ นายโคนั น ได้รั บการปล่ อยตั วและได้ ก ลั บมาอยู่
ในที่ดินแปลงนี้ตามเดิมเรื่อยมาจนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนี้ นายโคนันร้องครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
แปลงนี้ได้หรือไม่
คําตอบ ได้ เพราะครอบครองเกิน ๑๐ ปี
ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ มาตรา ๑๓๗๔
ข้อ 5. ประมวลกฎหมายอาญา
คําถาม นายเกเร นักวิชาการที่ดินมีเรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อยกับนายเกะกะ นายช่างรังวัด
ที่สํานักงานที่ดินที่ทํางานอยู่นายเกเรมีความผิดฐานใด
คําตอบ ฐานทําร้ายร่างกาย
ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
ข้อ 6. ประมวลกฎหมายอาญา
คํ า ถาม นายตุ่ ม นั ก การภารโรงสํ า นั ก งานที่ ดิ น แห่ ง หนึ่ ง เห็ น ว่ า นายโอ่ ง เจ้ า หน้ า ที่
บริ หารงานที่ ดิน อํ า เภอไม่ อยู่ ปฏิ บัติหน้ า ที่ จึ งรั บคํ า ขอและจดทะเบี ยนให้ ผู้ขอจํ า นวน ๕ ราย นายตุ่ ม
ทําความผิดฐานใด
คําตอบ ผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร
ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔
ข้อ 7. ประมวลกฎหมายอาญา
คําถาม นายรีดไถเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสั่งให้เจ้าหน้าที่รับคําขอจากผู้มาติดต่อ
ด้วยการเรียงตามลําดับผู้ที่ยอมจ่ายเงินให้แก่ตน นายรีดไถมีความผิดอย่างไร
คําตอบ ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ
ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔
ข้อ 8. ประมวลกฎหมายอาญา
คําถาม ความผิดอาญาฐานใดบ้างที่ต้องดําเนินการตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย.
การดําเนินคดีอาญากับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๖๐
คําตอบ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์
ที่มาของคําตอบ .ประมวลกฎหมายอาญาระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญากับ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอาญา พ.ศ.๒๕๕๙
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ข้อ 9. ประมวลกฎหมายอาญา
คําถาม โทษตามประมวลกฎหมายอาญามีอะไรบ้าง
คําตอบ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน
ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘
งานคดีปกครอง
ข้อ 1.
คําถาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ไม่ใช้บังคับกับกรณีใด
คําตอบ 1.คณะรัฐมนตรี
2.การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
3.การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙)
ข้อ 2.

คําถาม หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม หมายถึง
คําตอบ หลักเกณฑ์ที่ทําให้บุคคลซึ่งจะอยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครองมีโอกาสต่อสู้
ป้องกันสิทธิของตนหรือเรียกร้องให้มีการบังคับตามสิทธิของตนได้ในฐานะที่ตนเป็นผู้ทรงสิทธิเช่น
การให้คู่กรณีมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทาง
ปกครองได้
การให้คู่กรณีมีสิทธิได้ทราบข้อเท็จจริงและมีสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน
การให้คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๒๓ , ๓๐ , ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙)
ข้อ ๓.

คําถาม มาตรฐานในการปฏิบัติราชการหมายถึง
คําตอบ หลักเกณฑ์ที่ทําให้การปฏิบัติราชการ ของเจ้าหน้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
กว่าที่เป็นอยู่ทั่วไป เช่น การให้เหตุผลในคําสั่งทางปกครองที่ทําเป็นหนังสือหรือการยืนยันคําสั่งทางปกครองเป็น
หนังสือ
ที่มาของคําตอบ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ข้อ ๔.
คํ า ถาม การจะยกเว้ น ไม่ ใ ห้ นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาใช้บังคับแก่การดําเนินกิจการใด จะต้องตราเป็นกฎหมายใด
คําตอบ
พระราชกฤษฎีกา
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙)
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ข้อ ๕.

คําถาม ข้อยกเว้นใดที่ไม่ต้องระบุเหตุผลในคําสั่งทางปกครอง
คําตอบ เหตุผลเป็นที่รู้กันแล้ว
ต้องรักษาเป็นความลับ
เป็นกรณีเร่งด่วน
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙)
ข้อ ๖.

คําถาม วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงอะไร
คําตอบ การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองหรือ
กฎ รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครอง
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙)
ข้อ ๗.

คําถาม องค์ประกอบของ “คําสั่งทางปกครอง”ประกอบด้วย
คําตอบ 1.คําสั่งนั้นต้องเป็นการกระทําโดยเจ้าหน้าที่
2.คําสั่งนั้นต้องเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายฝ่ายเดียว
3.คําสั่งนั้นต้องเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
4.คําสั่งนั้นต้องมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเฉพาะกรณี
5.คํ าสั่ งนั้นต้องมีผลโดยตรงออกไปภายนอกฝ่ายปกครอง เช่น การสั่ งการ การ
อนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙)

ข้อ ๘.
คําถาม คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) ที่เจ้าหน้าที่ไม่จําต้องให้คู่กรณี
มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออก
คําสั่งทางปกครอง
คําตอบ 1.การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงาน
ไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากตําแหน่ง
2.การแจ้งผลการสอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคล
3.การไม่ออกหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
4.การไม่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
5.การไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว
6.การสั่งให้เนรเทศ
ที่มาของคําตอบ (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๐)
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ข้อ ๙.
คําถาม คําสั่งทางปกครองที่ไม่จําต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองทํานองเดียวกับกฎ
เพราะถื อได้ ว่ า เป็ น กรณี ที่ไ ม่ มี ก ฎหมายกํ า หนดขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารสํ า หรั บ การแก้ ไ ขความเดื อ ดร้ อ น
หรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ ได้แก่
คําตอบ 1.คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
2.คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการตามมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗
3.คําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครองทั่วไป
4.คําสั่งทางปกครองที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้เป็นที่สุด
5.คําสั่งทางปกครองที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้ฟ้องศาลได้ทันที
ที่ มาของคํ า ตอบ
(ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ ง,มาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙)
ข้อ ๑๐.
คําถาม การอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง กรณีคําสั่งใดไม่ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง ยื่นอุทธรณ์ต่อใคร และภายในกี่วัน
คําตอบ เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครอง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง
ที่ มาของคํ า ตอบ (ตามมาตรา ๔๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙)
ข้อ ๑๑.
คําถาม คําสั่งทางปกครองที่ทําเป็นหนังสือ ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียง
พอที่จะเข้าใจได้ อันประกอบด้วย
คําตอบ 1.ต้องระบุวัน เดือน ปีที่ทําคําสั่ง
2.ระบุชื่อและตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง
3.มีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙)
ข้อ ๑๒.

คําถาม คําสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่เมื่อใด
คําตอบ เมื่อผู้นั้นได้รับแจ้งคําสั่งทางปกครองเป็นต้นไป
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ.๒๕๓๙)
ข้อ ๑๓.

คําถาม คําสั่งทางปกครองสามารถทําในรูปแบบใดได้บ้าง
คําตอบ 1.เป็นหนังสือ หรือ
2.วาจา หรือ
3.โดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจน
เพียงพอที่จะเข้าใจได้
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙)
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ข้อ ๑๔.

คําถาม คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ต้องระบุอะไรบ้าง
คําตอบ 1.กรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
2.การยื่นคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง
3.ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ.๒๕๓๙)
ข้อ ๑๕.
ภายในกี่วัน

คําถาม การอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองซึ่งไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี ต้องอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
คําตอบ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ.๒๕๓๙)
ข้อ ๑๖.
คําถาม เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง ต้องพิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งให้
ผู้อุทธรณ์ทราบโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินกี่วัน
คําตอบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙)
ข้อ ๑๗.
คําถาม การที่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ได้ส่งรายงานและความเห็นหรือเหตุผล
ไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
คําตอบ ภายใน ๓๐ วัน
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙)
ข้อ ๑๘.

คําถาม การจะขอให้พิจารณาใหม่ จะต้องมีเหตุอย่างไร
คําตอบ 1.มีพยานหลักฐานใหม่
2.เจ้าหน้าที่ไม่มีอํานาจที่จะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
3.ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ.๒๕๓๙)
ข้อ ๑๙.

พ.ศ.๒๕๓๙)

คําถาม การยื่นคําขอให้พิจารณาใหม่ ต้องยื่นภายในกี่วัน
คําตอบ ภายใน ๙๐วันนับแต่ได้รู้เหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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ข้อ ๒๐.
พ.ศ.๒๕๓๙

คําถาม

ความหมายของคําว่า “กฎ” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

คําตอบ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
ที่มาของคําตอบ (ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙)
กลุ่มงานความรับผิดทางแพ่ง
ข้อ ๑.
คํ า ถาม กรณี หน่ ว ยงานของรั ฐ มี นิ ติ สั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลภายนอกในฐานะคู่ สั ญ ญาตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น สัญญาฝากทรัพย์ สัญญาเช่า ฯลฯ ต่อมาคู่สัญญามีหนังสือเรียก
ให้ชดใช้เงินหรือฟ้องคดีให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อหน่วยงานของรัฐจ่ายเงินให้
บุ ค คลภายนอกไปแล้ ว จะอาศั ยข้ อเท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย หรื อ หลั ก การใดพิ จ ารณาว่ า กรณี เ ป็ น เรื่ อ ง
เจ้ า หน้ า ที่ ก ระทํ า ละเมิ ด ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ กระทํ า ต่ อ บุ ค คลภายนอกตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
คํ า ตอบ กรณี หน่ วยงานของรั ฐได้ ทํ าสั ญญากั บบุ คคลภายนอก แต่ หน่ วยงานของรั ฐไม่ ชํ าระหนี้
หรือชํ าระหนี้ไม่ถูกต้ องตามสั ญญา และต่อมาบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ สัญญามีหนั งสือถึงหน่วยงานของรั ฐ
หรือฟ้องคดีต่อศาลให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อหน่วยงานของรัฐจ่าย
ค่าเสียหายดังกล่าว จึงเป็นการจ่ายค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลสัญญา มิได้จ่ายค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กระทําต่อบุคคลภายนอกตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณี จึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งการกระทํ า ละเมิ ด อั น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหมวด ๒ แห่ ง ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ฯ
ส่วนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องผิดชอบจากการที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
บุคคลภายนอก เพื่อการไม่ชําระหนี้หรือชําระหนี้ไม่ถูกต้องตามสัญญาหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง
เป็ นกรณี ไป อย่า งไรก็ต าม หากมี เหตุอันควรเชื่ อว่าเจ้ าหน้าที่เป็นผู้ กระทํ าให้เกิดความเสียหายแก่ หน่ วยงานของรั ฐ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ จะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ตามข้ อ ๘
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อให้ทราบว่ามีการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เจ้าหน้าที่
ได้ ก ระทํ า โดยจงใจหรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้ า ยแรงหรื อ ไม่ และต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน
เป็นจํานวนเท่าใด
ที่มาของคําตอบ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวทางการดําเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เรื่องเสร็จที่ ๗๕๗/๒๕๕๒
ข้อ ๒.
คําถาม กรณีเจ้าหน้าที่ได้กระทําการทุจริตยักยอกเงินสดไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐได้ออกคําสั่งให้ชําระค่าสินไหมทดแทน แต่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําผิด
ได้หลบหนีไป เมื่อจับกุมได้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ส่งสํานวนให้อัยการดําเนินการฟ้องคดีอาญา ต่อมาศาล
มีคําพิพากษาให้ผู้กระทําความผิดชดใช้ค่าเสียหายเต็มตามจํานวนแล้ว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
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ความรับผิดทางละเมิดที่หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งขึ้นสามารถสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาบุคคลอื่นให้ร่วมรับผิด
ในมูลละเมิดเพิ่มเติมได้หรือไม่
คํ า ตอบ แยกพิ จ ารณาเป็ น ๒ กรณี กรณี ที่ ห นึ่ ง หากหน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ รั บ การชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนความเสียหายแล้ว ย่อมไม่มีกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดจะต้องสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดเพิ่มเติมแต่อย่างใด กรณีที่สอง หากหน่วยงานของรัฐได้รับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนหรือยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด สามารถสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ หาเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ร่ ว มรั บ ผิ ด ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํา หนดไว้
ในระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเ กี่ยวกับความรั บผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้า ที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ (บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๘๑/๒๕๕๓)
ที่ ม าของคํ า ตอบ บั น ทึ ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่ อ ง การสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
ความรับผิดทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่อื่นเพื่อให้ร่วมรับผิด กรณีศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทํา
ละเมิดรับผิดเต็มจํานวนแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๗๘๑/๒๕๕๓
ข้อ ๓.
คําถาม นาย ก. ลูกจ้างบริษัท จ. จํากัด ร่วมกับร้อยตํารวจเอก อ. สังกัดสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ นําหมายค้นจากศาลไปทําการค้นร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ของนางสาว ช. การค้นไม่พบงานอันเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ด้วยความเชื่อว่าร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ของนางสาว ช. มีการกระทําอันเป็นการ
ละเมิ ด ลิ ข สิ ทธิ์ จ ริ ง และต้ องการมี ผ ลงานเพื่ อ ความดี ค วามชอบในหน้ า ที่ ก ารงาน นาย ก. จึ งร่ วมกั บ
ร้อยตํารวจเอก อ. นําแผ่นวีซีดีและซีดีที่ละเมิดลิขสิทธิ์จํานวน ๑๐ แผ่น ที่บุคคลทั้งสองร่วมกันจับได้ในคดี
อื่นวางไว้ในบริเวณที่ตรวจค้นแล้วอ้างว่าเป็นของกลางที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุ ซึ่งนางสาว ช. มีไว้เพื่อขาย
โดยรู้ว่าเป็นงานอันได้ทําขึ้น โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น นางสาว ช. ถูกฟ้องด้วยข้อหาดังกล่าว แต่ศาล
ยกฟ้องเนื่องจากไม่เชื่อในพยานหลักฐานของโจทก์ ให้วินิจฉัยว่านางสาว ช. จะฟ้องเรียกนาย ก. บริษัท จ.
จํากัด ร้อยตํารวจเอก อ. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดทนในความเสียหาย
ฐานละเมิ ด ได้ หรื อไม่ หากบริ ษัท จ. จํ า กั ด หรื อ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ งชาติ จ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทนแก่
นางสาว ช. ผู้เสียหายแล้วจะมีสิทธิไล่เบี้ยจากนาย ก. หรือร้อยตํารวจเอก อ. ได้หรือไม่
คําตอบ การกระทําของนาย ก. และร้อยตํารวจเอก อ. เป็นการจงใจกระทําต่อบุคคลอื่น
โดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้เขาเสียหายแก่เสรีภาพและสิทธิในชื่อเสียง เป็นละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ มาตรา ๔๒๐ นาย ก. จึงต้ องรับ ผิด ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ นางสาว ช. ในความเสี ยหาย
แก่เสรีภาพและชื่อเสียงของนางสาว ช. บริษัท จ. จํากัด นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับนาย อ. ลูกจ้างในผล แห่งละเมิด
ซึ่งได้กระทําไปในทางการที่จ้างตามมาตรา ๔๒๕ แต่ชอบที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ลูกจ้างได้ตามมาตรา ๔๒๖
สําหรับร้อยตํารวจเอก อ. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นกรณีต้องบังคับตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากเป็นละเมิดที่เจ้าของรัฐได้กระทํา
ในการปฏิบัติหน้าที่ นางสาว ช. ต้องฟ้องสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดโดยตรง
จะฟ้ องร้ อยตํ า รวจเอก อ. ไม่ ไ ด้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ และเนื่องจากเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดด้วยความจงใจ หน่วยงานของรัฐจึงอาจเรียกให้
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เจ้ า หน้ าที่ ดั งกล่ าวชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนแก่ ห น่ วยงานรั ฐ ได้ โดยคํ า นึ งถึ งความร้ า ยแรงแห่ งการกระทํ า
และความชอบธรรมตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘
ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐, ๔๒๕, ๔๒๖
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘
ข้อ ๔.
คําถาม ผู้เสียหายได้มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไว้แล้ว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ต่อมาผู้เสียหาย
เห็ น ว่ า สามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร้ อ งขอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สามารถทําได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ การที่ ผู้เสีย หายได้ยื่ นฟ้องคดีต่ อศาลและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
ถือได้ว่าผู้เสียหายเลือกใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว แม้ต่อมาผู้เสียหายจะได้มีการยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐไม่จําต้องรับคําขอไว้พิจารณา เนื่องจากการที่ให้ทั้งหน่วยงานของรัฐ
และศาลพิจารณาเรื่องที่มีมูลเหตุอย่างเดียวกันอาจทําให้การวินิจฉัยชี้ขาดแตกต่างกันได้
ที่มาของคําตอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕, ๑๑
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผู้เสียหายยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในขณะที่มีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม เรื่องเสร็จที่ ๖๐๓/๒๕๕๑
ข้อ ๕.
คําถาม การร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด
สังกัดอยู่โดยตรงตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๑ มีกําหนด
อายุความหรือไม่ อย่างไร
คําตอบ ผู้เสียหายต้องยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิด
และรู้ตัวผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันทําละเมิด ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐, ๔๔๘
ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐, ๔๔๘
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๓/๒๕๔๙
ข้อ ๖.
คําถาม ร้อยตํารวจเอก ก. รับราชการสังกัดกองทัพบก ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้
ดํ า เนิ น การควบคุ ม ดู แ ลกระบวนการรถบรรทุ ก ขนย้ า ยวั ต ถุ ร ะเบิ ด จากกรุ ง เทพไปเก็ บ ไว้ ที่ ค่ า ยทหาร
ในจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างขนย้ายปรากฏว่าวัตถุระเบิดมีการกระแทกกันเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง
เป็นเหตุให้สะเก็ดระเบิดกระเด็นไปถูกรถยนต์นายแดงที่จอดอยู่ข้างทางได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น หากนายแดงประสงค์จะยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจํานวนดังกล่าว
จะสามารถใช้สิทธิฟ้องผู้ใดได้บ้าง และจะต้องฟ้องต่อศาลใด
คําตอบ ร้อยตํารวจเอก ก. เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ได้ควบคุมดูแลการขนย้ายวัตถุ
ระเบิดตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทําในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดการระเบิดทําให้รถยนต์ของนายแดง
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ได้รั บความเสียหาย นายแดงจึงสามารถฟ้องกองทั พบกซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีห น้าที่ ต้องรับผิ ดต่ อ
ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดอันเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ในสังกัด แต่นายแดงไม่มีสิทธิฟ้องร้อยตํารวจเอก ก. ได้
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ และเนื่องจากกรณี
ดังกล่าวเป็นการกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาจึงอยู่ในอํานาจพิจารณาของ
ศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
ที่มาของคําตอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ (๓)
ข้อ ๗.
คําถาม กรณีที่ผู้เสียหายยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดอยู่ใน
สังกัดให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอไว้เป็นหลักฐาน ใบรับคําขอ
คํากล่าวจะต้องทําในรูปแบบใด
คําตอบ ใบรับคําขอต้องเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําขึ้นเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงาน
ของรั ฐ ได้ รั บ คํ า ขอของผู้ เ สี ย หายแล้ ว การที่ ผู้ เ สี ย หายส่ งคํ า ขอทางไปรษณี ย์ และได้ รั บใบตอบรั บ ของทาง
ไปรษณีย์ เป็ นเพี ยงหลั กฐานทางไปรษณี ย์ว่ าได้มีการส่งซองเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ แก่ ผู้ รั บแล้ วเท่านั้ น มิได้ บ่ งบอกว่ า
เอกสารในซองที่ถึงผู้รับเป็นเอกสารอะไร ดังนั้น จึงยังมิอาจถือได้ว่าใบตอบรับของทางไปรษณีย์เป็นใบรับคําขอ
อันเป็นหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้
ที่มาของคําตอบ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๑/๒๕๔๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗/๒๕๕๒
ข้อ ๘.
คําถาม ในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีหนึ่ง ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดได้เสียชีวิตแล้ว หน่วยงานของรัฐจะสามารถออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการได้หรือไม่
คําตอบ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดได้เสียชีวิตแล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิเรียกร้อง
ให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดดังกล่าวชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ ทั้งนี้ตามมาตรา
๑๕๙๙, ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๙, ๑๖๐๐
ข้อ ๙.
คําถาม กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากตําแหน่งราชการ
แล้ ว หน่ ว ยงานของรั ฐ สามารถออกคํ า สั่ ง เรี ย กให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า วชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน
ตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้หรือไม่
คําตอบ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดจะออกจากราชการหรือพ้นจากตําแหน่งหน้าที่เพราะ
เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ตาม ก็ยังไม่พ้นความรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่
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หน่ ว ยงานของรั ฐ ยั งคงมี สิ ทธิ เ รี ย กให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ต้ องรั บ ผิ ด ดั งกล่ า วชดใช้ ค่า สิ น ไหมทดแทนและมี อํา นาจ
ออกคําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการได้
ที่มาของคําตอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๒
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗/๒๕๔๖, ๑๕๔/๒๕๔๗
ข้อ ๑๐.
คําถาม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ไว้หรือไม่ อย่างไร
คํ า ตอบ ข้ อ ๘ แห่ งระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
ความรั บผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิ ได้ กํ าหนดหลั กเกณฑ์ และคุ ณสมบั ติ ของคณะกรรมการฯ ไว้
คงกําหนดเพียงแต่จํานวนและที่มาของคณะกรรมการฯ ซึ่งกําหนดให้มีจํานวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตั้งจาก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นหรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร สําหรับหลักเกณฑ์และ
คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ดั ง กล่ า วจึ ง ต้ อ งนํ า บทบั ญ ญั ติ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ที่มาของคํ า ตอบ ข้ อ ๘ แห่ งระเบีย บสํ า นั กนายกรั ฐมนตรี ว่ า ด้ ว ยหลักเกณฑ์ การปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๑๑.
คํ า ถาม กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด
ทางละเมิด ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการสอบสวนว่ามีผู้กระทําความผิดหลายคน แต่ในส่วน
การพิจารณาความเสียหายว่าต้องรับผิดเป็นจํานวนเท่าใดให้รอผลคําพิพากษาของศาลก่อน ภายหลังศาล
มีคําพิพากษาถึงที่สุด หน่วยงานของรัฐจะต้องส่งสําเนาคําพิพากษาถึงที่สุดดังกล่าวไปให้คณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดรายใดจะต้องชดใช้เท่าใดด้วยหรือไม่ หรือสามารถ
ถือได้ ว่า คณะกรรมการฯ ได้ จั ด ทํ าผลการสอบข้อเท็ จจริ งและความเห็ น ของคณะกรรมการฯ สมบู ร ณ์
มาแล้วตั้งแต่การรายงานครั้งแรก
คําตอบ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดําเนินการตามข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คือสอบข้อเท็จจริงว่า
มี ก ารทํ า ละเมิ ด หรื อ ไม่ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ดจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน ถ้ า มี ห ลายคนผู้ ต้ อ งรั บ ผิ ด
ประกอบด้วยบุคคลใดบ้างและแต่ล ะคนจะต้องรับผิด คนละเท่าใด ฯลฯ กรณีดังกล่าวเมื่อคณะกรรมการฯ
รายงานในครั้งแรกยังไม่ได้พิจารณาว่าเจ้าหน้ าที่แต่ ละคนจะต้องรับผิด เป็นจํ านวนคนละเท่าใด จึงจําเป็ น
จะต้ อ งส่ ง สํ า เนาคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ของศาลไปให้ ค ณะกรรมการฯ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิด ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ให้แก่ทางราชการ
ที่มาของคํ า ตอบ ข้ อ ๘ แห่ งระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ การปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
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ข้อ ๑๒.
คําถาม ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบแน่ชัดแล้วว่า เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดที่ต้อง
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคือผู้ใด ทราบจํานวนค่าเสียหายที่แน่นอน และเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด
ดั ง กล่ า วยิ น ยอมชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนคื น ให้ แ ก่ ท างราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ ยั ง คงต้ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสําหรับกรณีดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
คํ า ตอบ การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ตามข้ อ ๘
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่ามีการกระทําละเมิดเกิดขึ้นหรือไม่ มีเจ้าหน้าที่
ต้องรั บผิ ด ชดใช้ ค่า เสีย หายอัน เนื่ องมาจากการกระทํ าโดยจงใจหรื อประมาทเลิ น เล่ ออย่ างร้า ยแรงหรือไม่
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ต้ อ งรั บ ผิ ด จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ เ ป็ น จํ า นวนเท่ า ใด ฯลฯ กรณี นี้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏเป็ น ที่ แ น่ ชั ด
ในทุ ก เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ แ ห่ ง การละเมิ ด แล้ ว หน่ ว ยงานของรั ฐ จึ ง ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดอีกแต่ประการใด
ที่มาของคําตอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีไปรษณียภัณฑ์สูญหาย เรื่องเสร็จที่ ๑๙๓/๒๕๔๓
ข้อ ๑๓.
คําถาม ในกรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินัย
และความรับผิดละเมิด การสอบสวนทั้งสองกรณีจะสามารถดําเนินการโดยคณะกรรมการคณะเดียวกัน
ได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ เมื่อกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนทางวินัย และการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไว้เป็นการเฉพาะสําหรับการดําเนินการในแต่ละกรณี กล่าวคือ การสอบสวน
ทางวินัยให้เป็นไปตามกฎ ก.พ. ที่ออกตามความพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ขณะที่การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้เป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ดําเนินการสอบสวนมูลความผิดในทั้งสองกรณี จึงต้อง
แยกเป็นสองคําสั่งและดําเนินการไปตามกฎหมายแต่ละฉบับ
ที่มาของคํ าตอบ ระเบียบสํ านั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ การปฏิบัติ เกี่ ยวกับความรั บผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
บันทึกความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่องเสร็จที่ ๙๖/๒๕๔๙
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ข้อ ๑๔.
คําถาม กรณีการกระทําละเมิดเกิดขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มี ผลใช้ บั งคั บ ต่ อมาเมื่ อพระราชบั ญญั ติ ความรั บผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดในกรณีดังกล่าวจะบังคับตาม
กฎหมายใด อย่างไร
คําตอบ ๑. ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ เช่น ความรับผิดทางละเมิด สิทธิไล่เบี้ย ความรับผิด
อย่างลูกหนี้ร่วม เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องละเมิด ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ใช้ในขณะที่มีการกระทําละเมิด
๒. ในส่ ว นที่ เ ป็ น วิ ธี ส บั ญ ญั ติ เช่ น ขั้ น ตอนการแต่ ง ตั้ ง กรรมการสอบข้ อเท็ จ จริ ง
การพิจารณาสั่งการของผู้มีอํานาจสั่งการ การรายงานกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ การแจ้งการพิจารณาให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
คําวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๘๐/๒๕๔๐
ข้อ ๑๕.
คําถาม กรณีที่หน่วยงานของรัฐแพ้คดี และได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย
ไปแล้ ว สิ ทธิ ที่หน่ วยงานของรั ฐ ดั งกล่ า วจะเรี ยกให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนแก่ ทางราชการ
จะต้องเป็นกรณีใด และมีอายุความหรือไม่ ตลอดจนเริ่มนับอายุความตั้งแต่เมื่อใด
คํา ตอบ หน่ ว ยงานของรัฐ จะเรี ย กให้เ จ้า หน้า ที่ที่ต้องรั บ ผิด ชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนให้ แก่
ทางราชการได้ ถ้ า หากเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น ได้ ก ระทํ า ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ปโดยจงใจหรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ
อย่างร้ายแรง โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกําหนดหนึ่งปี
นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้วางเงินเพื่อชําระหนี้ต่อศาล
ที่ ม าของคํ า ตอบ พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๘, ๙
ข้อ ๑๖.
คํ า ถาม กรณี ที่เ จ้ า หน้ า ที่ ต้ องชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ แก่ ห น่ วยงานของรั ฐ เป็ น เงิ น
จํานวนหนึ่งตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะต้องชําระดอกเบี้ย
ผิดนัดชําระหนี้ในหนี้เงินจํานวนดังกล่าวด้วยหรือไม่ อย่างไร
คําตอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้กําหนดเกี่ยวกับการคํานวณดอกเบี้ยในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐไว้ การคํานวณดอกเบี้ยจึงต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไป
คือนับแต่วันทําละเมิด และให้คํานวณดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
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ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเรียกค่าเสียหายกรณี
อาวุธปืนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติสูญหาย เรื่องเสร็จที่ ๕๖๒/๒๕๔๕
ข้อ ๑๗.
คํ า ถาม ในการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด
ทางละเมิด มีอํานาจวินิจฉัยความเห็นโดยแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการฯ ได้หรือไม่
คําตอบ ในการวินิจฉัยสั่งการ ผู้แต่งตั้งมีอํานาจวินิจฉัยได้โดยไม่จําต้องผูกมัดอยู่กับความเห็น
ของคณะกรรมการ โดยมีความเห็นเป็นอย่างอื่นได้ เช่น อาจจะมีความเห็นให้มีจํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด
มากขึ้นหรือน้อยลง หรือไม่มีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเลยก็ได้ ซึ่งเป็นดุลยพินิจของผู้แต่งตั้งที่จะกระทําได้
ที่มาของคํ าตอบ ระเบียบสํ านั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ การปฏิบัติ เกี่ ยวกับความรั บผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม
ข้อ ๑๘.
คํ า ถาม เมื่ อ กระทรวงการคลั ง ได้ ต รวจสอบพิ จ ารณาสํ า นวนข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด
ทางละเมิดและแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐแล้ว ความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวมีผล
ผูกพันให้หน่วยงานของรัฐต้องมีคําสั่งตามความเห็นนั้นหรือไม่ อย่างไร
คํ า ตอบ การที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การตามความเห็ น ของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายนั้น คําวินิจฉัยดังกล่าวของหน่วยงานของรัฐ
ไม่ถือเป็นเด็ ดขาด เพราะเป็นการวินิ จฉัยในเบื้องต้นซึ่งไม่ผูกพั นกระทรวงการคลั ง และกระทรวงการคลั ง
มีอํานาจหน้าที่ที่จะวินิจฉัยตามที่เห็นว่าถูกต้อง โดยเมื่อกระทรวงการคลังมีความเห็นเช่นใดแล้ว ความเห็นของ
กระทรวงการคลั งผู กพั น หน่ว ยงานของรัฐ ให้ ต้ องมี คําสั่ งตามความเห็ น ของกระทรวงการคลังตามข้ อ ๑๘
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
ที่มาของคํ าตอบ ระเบียบสํ านั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ การปฏิบัติ เกี่ ยวกับความรั บผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๘
บั น ทึ ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่ อ ง ผู้ มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้ อเท็ จ จริ งความรั บ ผิ ด ทางละเมิด กรณี สํ า นั กงานอั ย การสู งสุ ด อนุ มัติให้ เ อกชนจั ด ทํ า
ร้านสวัสดิการ เรื่องเสร็จที่ ๔๒๒/๒๕๔๓
ข้อ ๑๙.
คํา ถาม เจ้ าหน้ าที่ ผู้กระทํ าละเมิ ดสามารถผ่ อนชํ าระค่ าสิ นไหมทดแทนก่ อนที่ หน่ วยงานของรั ฐ
จะแจ้งคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดนั้นทราบได้หรือไม่
คํ า ตอบ การผ่ อ นชํ า ระค่ า สิ น ไหมทดแทนจะกระทํ า ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ทราบจํ า นวนค่ า สิ น ไหม
ทดแทนและทราบบุคคลที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นที่แน่นอนแล้ว กล่าวคือ การผ่อนชําระค่าสินไหม
ทดแทนจะกระทํ า ได้ ต่ อ เมื่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ สี ย หายแจ้ ง คํ า สั่ ง ตามความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดทราบแล้ว ตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
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เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การขอผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทนไม่อาจ
กระทําได้ ก่อนที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะแจ้งคํ าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้เจ้าหน้า ที่
ผู้กระทําละเมิดทราบ
ที่มาของคํ าตอบ ระเบียบสํ านั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ การปฏิบัติ เกี่ ยวกับความรั บผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๘
บันทึกสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เรื่อง การผ่ อนชํา ระค่า สินไหม
ทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (กรณีสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติขอหารือเรื่อง การประนีประนอมยอมความและการผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน)
เรื่องเสร็จที่ ๘๔๕/๒๕๔๒
ข้อ ๒๐.
คําถาม กรณีที่กรมที่ดินมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้ อเท็จ จริ งความรั บผิ ดทางละเมิด แทนอธิบดี ก รมที่ดิ น และต่ อมาคณะกรรมการฯ ได้ ดํา เนิ น การ
เสร็จแล้ ว จังหวัดจะต้องจัดส่งสํานวนการสอบข้อเท็จจริง ความเห็นของคณะกรรมการฯ และผลการ
วินิจฉัยสั่งการ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้อธิบดีกรมที่ดินในฐานะผู้มอบอํานาจพิจารณาตรวจสอบ
ก่อนส่งสํานวนไปให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) พิจารณาหรือไม่
คํ า ตอบ ตามระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ การปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บความรั บผิ ด
ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ กํา หนดให้ กระทรวงการคลั ง (กรมบั ญ ชี กลาง) เป็ น ผู้ มีอํา นาจ
พิจารณาตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต่างๆ
ไว้ เ ป็ น ที่ ชั ด เจนแล้ ว ประกอบกั บ เป็ น กรณี ที่ อ ธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น ได้ ม อบอํ า นาจให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เป็นผู้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฯ จึ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ส่ ง สํ า นวนรายงานผลการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการฯ และผลวินิจฉัยสั่งการไปให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เพื่อตรวจสอบภายในเจ็ดวัน
นั บ แต่ วั น วิ นิ จ ฉั ย สั่ งการ โดยไม่ จํ า เป็ น ต้ องส่ งสํ า นวนการสอบข้ อเท็ จ จริ ง ไปให้ อธิ บ ดี กรมที่ ดิ น ตรวจสอบ
ก่อนที่จะจัดส่งไปให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการ
ติดตาม กํากับ ดูแล ผลของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าว ตลอดจนการบังคับคดีให้อยู่ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด กรมที่ดินจึงได้วางแนวทางปฏิบัติให้จังหวัดรายงานผลการดําเนินการดังกล่าว
พร้อมส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้กรมที่ดินทราบด้วยในทุกกรณี
ที่มาของคําตอบ ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกั บ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กลุ่มงานให้คําปรึกษาและร่างกฎหมาย
ข้อ ๑.
คําถาม ท่านมีแนวทางในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมายอย่างไร โดยอธิบายพร้อมกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
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คําตอบ แยกออก ๒ ประการ ดังนี้
๑. แนวทางการจั ดทําและการเสนอร่ างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรั ฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มี ๕ ประการ ดังนี้
(๑) ร่ า งกฎหมายต้ อ งสอดคล้ อ งและไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ และพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
(๒) ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
(๓) ร่ า งกฎหมายต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง หรื อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การและ
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
(๕) ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทําร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทําร่าง
กฎหมายในระดับ พระราชบัญญัติ โดยในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องรับฟังผ่า นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th หรือจะใช้วิธีอื่นใดด้วย
ก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยกําหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
ในการรับฟังความคิดเห็น และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ให้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
และนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทําร่างกฎหมาย
ที่มาของคําตอบ
๑. มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘
๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
๖. บันทึกกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๔/ว ๑๙๘๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๖๐
๒. หลั ก เกณฑ์ ใ นการตรวจสอบความจํ า เป็ น ในการตราพระราชบั ญ ญั ติ (Checklist)
มี ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
(๒) ผู้ทําภารกิจ
(๓) ความจําเป็นในการตรากฎหมาย
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(๔) ความซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่น
(๕) ผลกระทบและความคุ้มค่า
(๖) ความพร้อมของรัฐ
(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
(๘) วิธีการทํางานและตรวจสอบ
(๙) การจัดทํากฎหมายลําดับรอง
(๑๐) การรับฟังความคิดเห็น
ที่มาของคําตอบ
๑. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ตามหนั งสื อสํ านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
๓. บันทึกกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๔/ว ๑๙๘๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
(สํานักกฎหมายจะได้มีหนังสือเวียนให้สํานัก/กองที่เกี่ยวข้องทราบ และเผยแพร่หนังสือเวียน
ดังกล่าวในเว็บไซต์ของกรมที่ดิน และเว็บไซต์ของสํานักกฎหมายอีกทางหนึ่งด้วย)
ข้อ ๒.
ใดบ้าง

คําถาม ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อมูลข่าวสาร เปิ ดเผยด้วยวิ ธี

คํ า ตอบ ตาม พ.ร.บ.ข้ อมู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กํ า หนดวิ ธี การเปิ ด เผยข้ อมู ล
ข่าวสาร ไว้ ๓ วิธี ดังนี้
๑. การพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗)
๒. การจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู (มาตรา ๙)
๓. การจัดหาให้เอกชนเป็นการเฉพาะราย (มาตรา ๑๑)
ที่มาของคําตอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑
ข้อ ๓.
คําถาม กรมที่ดิน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดิน
จังหวั ด สาขา เป็ น “หน่ วยงานของรัฐ ” ตาม พ.ร.บ.ข้ อมู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่
เพราะเหตุใดจงอธิบายโดยละเอียด
คําตอบ “หน่วยงานของรัฐ” ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๔ อธิบายได้โดยละเอียด ๘ ข้อ ดังนี้
๑. ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม รวมถึงส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ
มีฐานะเป็นกรม
๒. ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดและอําเภอ
๓. ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
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๔. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรัฐสภา
๕. ศาล ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม และศาลทหาร ทั้งนี้แต่เฉพาะในส่วน
ที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี
๖. รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจทุกประเภทไม่ว่าจะตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ เช่น การรถไฟ
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น หรือตั้งขึ้นโดย
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เช่น
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การคลังสินค้า เป็นต้น หรือตั้งขึ้นโดยกฎหมายเอกชน ทั้งที่ตั้งขึ้นโดย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น บริษัท ขนส่ง จํากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เป็นต้น และที่ตั้งขึ้น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่ น บริ ษั ท ปตท.จํ า กั ด (มหาชน) บริ ษั ท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นต้น
๗. องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ ได้แก่ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายและมีอํานาจหน้าที่
ในการส่งเสริมและควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพหนึ่งวิชาชีพใดเป็นการเฉพาะ เช่น เนติบัณฑิตยสภา สภา
ทนายความ แพทยสภา เป็นต้น
๘. หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง องค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการขององค์การตุลาการ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ (แต่ไม่รวมถึง หน่วยธุรการขององค์กรนิติบัญญัติ
ซึ่งอยู่ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอยู่แล้ว)
กรมที่ดิน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา
จึงเป็น “หน่วยงานของรัฐ” ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ที่ ม าของคํ า ตอบ พ.ร.บ.ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ บั ญ ญั ติ ว่ า
“หน่วยงานของรัฐ”หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” ดังนั้น “หน่วยงานของรัฐ”
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในนิยามดังกล่าวก็ไม่อาจนําเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไปใช้
บังคับกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นได้
ข้อ ๔.
คํ า ถาม เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ร วมในที่ ดิ น มายื่ น คํ า ขอออกใบแทนโฉนดที่ ดิ น เพี ย งบางคน
เจ้าพนักงานที่ดินสอบสวนเฉพาะผู้ที่ยื่นคําขอแล้วจะออกใบแทนโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอได้หรือไม่
คําตอบ มาตรา ๖๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติให้เจ้าของมาขอรับใบแทนโฉนดที่ดินได้
ในกรณีโฉนดที่ดินของผู้ขอเป็นอันตราย ชํารุด สูญหายนั้น หมายความว่า เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ สามารถยื่น
คําขอออกใบแทนโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินได้ แต่เจ้าพนักงานที่ดินจะออกใบแทนโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอได้
ก็ต่อเมื่อสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆ จนเป็นที่เชื่อถือได้ว่าโฉนดที่ดินเป็นอันตราย ชํารุด หรือสูญหายไปจริง
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ที่ ม าของคํ า ตอบ ประมวลกฎหมายที่ ดิ น มาตรา ๖๓ ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
มาตรา ๑๓๕๘ และมติคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๓๙เมื่อวันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๓๙ (พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือสรุปความเห็นทางกฎหมาย ของคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย
ของกรมที่ดิน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗)
ข้อ ๕.

คําถาม ข้อเท็จจริงปรากฏ ดังนี้
(๑) เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๓๙ นางสํ า รวยนํ า หลั ก ฐานหนั ง สื อ รั บ รองการ
ทําประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๑๕๘ ตําบลโคกมั่งงอย อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มาทําการสํารวจ
รังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ต่อมามีการออกเป็นโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๑๓๗๘ ให้เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๑
(๒) เมื่ อวัน ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙ พนัก งานเจ้ า หน้ าที่ นํ าหลักฐาน น.ส.๓ ก.
เลขที่ ๑๕๘ ฉบับดังกล่าวมาดําเนินการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอีก
และประกาศกําหนดวันแจกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๕๖๘ ซึ่งออกตามมาตรา ๕๘ ตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๔๐
ให้ ท่ านวิ นิ จ ฉั ยว่ าการออกโฉนดที่ ดิ นจากหลั กฐานหนั งสื อรั บรองการทํ าประโยชน์
(น.ส.๓ ก.) ฉบับเดียวกัน โฉนดที่ดินฉบับใดจะเป็นโฉนดที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเหตุใด
คําตอบ เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินประกาศกําหนดวันแจกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๕๖๘ ตําบลโคกมั่งงอย
อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัย ภูมิ ซึ่งออกตามมาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อวั นที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๔๐ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๕๘ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินเลขที่ดังกล่าวย่อมถูกยกเลิก
ตั้งแต่วันกําหนดแจกโฉนดที่ดิน ตามนัยมาตรา ๕๘ ตรี วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การที่เจ้าพนักงาน
ที่ดินออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๗๘ ตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอาศัย น.ส. ๓ ก. ฉบับเดียวกัน
ให้กับนางสํารวย เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๑ อันเป็นระยะเวลาที่ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๕๘ ได้ยกเลิกและที่ดิน
ดั งกล่ า วได้ มีการออกโฉนดที่ ดิ น ไปแล้ ว จึ ง มี ผ ลให้ ก ารออกโฉนดที่ ดิ น เลขที่ ๓๑๓๗๘ อํ า เภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๕๖๘ ตําบลโคกมั่งงอย อําเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งออกตามมาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๐ จึงเป็น
โฉนดที่ดินที่ออกไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่มาของคําตอบ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๘ ตรี และมติคณะกรรมการ
พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ (พิมพ์เผยแพร่
ในหนังสือสรุปความเห็นทางกฎหมาย ของคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๔๗)

