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สรุปสาระส าคัญ    

1. การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้        
 1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เสริมสร้างทักษะที่จะใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่องการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 (หมวด 6 ) วินัยและการรักษาวินัย (หมวด 7 ) การด าเนินการทางวินัย 
 1.5  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
2. เนื้อหาของหลักสูตรของการฝึกอบรม         
 2.1 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ คือ เพ่ือสร้าง
หลักความรับผิดของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล (rational) กล่าวคือ ภาระหน้าที่ เงินเดือน 
และความรับผิดของเจ้าหน้าที่นั้น รัฐต้องก าหนดให้ได้สัดส่วนกันอันจะสร้างความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ 
   พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดแตกต่างไปจาก
ที่บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากการละเมิดนั้นเจ้าหน้าที่ได้กระท าขึ้นในการปฏิบัติ
หนา้ที ่

การละเมิดตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น หน่วยงานของรัฐจะรับภาระชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหายไปก่อน แต่หน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่หรือไม่ 
และเพียงใด จ าต้องพิจารณาว่าละเมิดนั้นได้เกิดขึ้นจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง



ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นหรือไม่  และแม้ว่าจะมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไล่เบี้ยได้ไม่เต็ม
จ านวน และในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนก็จะใช้หลักกฎหมายเรื่องลูกหนี้ร่วมตาม
กฎหมายแพง่มาใช้บังคับไม่ได้ 
    ส าหรับในกรณีที่การละเมิดมิได้เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดอันเนื่องมาจากการละเมิด
ยังเป็นไปตามท่ีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

๒.1.1 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย 

       -  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เป็นต้นไป 

       -  ใช้กับการละเมิดอันเนื่องมาจากการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 

2.1.2 การกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 
       การพิจารณาว่าการกระท าใดจะเป็นการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สามารถแยก
พิจารณาได้ดังนี้ คือ มีการกระท าละเมิดเกิดขึ้น  และการละเมิดนั้นกระท าโดยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
       ก. การกระท าละเมิด 
       การกระท าละเมิดในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นไปตาม
มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งบัญญัติว่า 
"ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอ่ืน โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกาย
ก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเ มิดจ าต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพื่อการนั้น" ซึ่งแยกองค์ประกอบได้ดังนี้ 
       (๑) มีการกระท า หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึกในการเคลื่อนไหวนั้น และอยู่ในบังคับ
ของจิตใจผู้กระท า  และรวมถึงการงดเว้นการกระท าท่ีตนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระท า และการงดเว้น
นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น 
       (๒) โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
       -  โดยจงใจ หมายถึง รู้ส านึกถึงผลหรือความเสียหายจากการกระท าของตน 
       -  โดยประมาทเลินเล่อ หมายถึง เป็นการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะ
เช่นนั้นจ าต้องมี โดยต้องเปรียบเทียบกับบุคคลที่ต้องมีความระมัดระวังตามพฤติการณ์ และตามฐานะใน
สังคมเช่นเดียวกับผู้กระท าความเสียหาย 
       (๓) โดยผิดกฎหมาย  เป็นการกระท า โดยไม่มีอ านาจหรือไม่มีสิทธิหรือโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย (unlawful) และรวมความถึงการใช้อ านาจที่มีอยู่เกินส่วนหรือใช้อ านาจตามกฎหมายเพ่ือกลั่น
แกล้งผู้อ่ืน 
       (๔) เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 
       -  ความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัยเสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แต่ต้องเป็นความเสียหายที่แน่นอนไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นใน
อนาคตก็จะต้องเป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
       -  ความเสียหายจะต้องเกิดจากผลโดยตรงของผู้กระท าด้วย 
       ข. โดยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
       การกระท าละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๙  ต้องเป็นการ
กระท าของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการพิจารณาว่าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ มี
องค์ประกอบ ๒ ประการดังนี้ 
       (๑)  กระท าการในฐานะเจ้าหน้าที่  มาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นิยาม "เจ้าหน้าที่" หมายความว่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือ ฐานะอ่ืนใด ซึ่งมีความหมาย



โดยสรุปว่า บุคคลทุกประเภทที่ท างานให้กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
กรรมการ หรือบุคคลที่กฎหมายก าหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ เช่น บุคคลที่ต้องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่าง ๆ  เป็นต้น เป็นเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ และเจ้าหน้าที่นี้ได้กระท าการตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้
นอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว การกระท าในทางธุรการทั่วไป อาจจะไม่มีกฎหมายก าหนดให้
อ านาจไว้เป็นการชัดเจน แต่หน้าที่ดังกล่าวก็อาจเกิดจากระเบียบหรือข้อบังคับหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
ที่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้ 
       การกระท าหรือละเว้นการกระท าในหน้าที่ดังกล่าวมาข้างต้นหากเกิดความเสียหายก็เป็นการกระท า
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น นายอ าเภอขับรถราชการเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุท าให้
บุคคลอ่ืนได้รับความเสียหาย  หรือเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการปล่อย
ปละละเลยไม่ดูแลรักษาให้ดี เป็นเหตุให้ทรัพย์สินดังกล่าวสูญหายหรือเสียหาย หรือผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ดูแลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตยักยอกเงินของหน่วยงาน 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 
       (๒)  เจ้าหน้าที่นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  นอกจากผู้กระท าละเมิดจะต้องอยู่ในฐานะ
เจ้าหน้าที่แล้วผู้นั้นจ าต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามที่มาตรา ๔ วรรคสาม ให้ความหมายไว้
ว่า "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวงกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง อ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้ งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็น
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย" 
    2.1.4 ความรับผิดเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที ่
       เมื่อเกิดความเสียหายจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐมี
หน้าที่เยียวยาความเสียหายจากการกระท าละเมิดนั้นต่อบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไว้ซึ่งตามหลักเกณฑ์นี้ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียก
ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวชดใช้ได้ ๒ วิธี  คือ 
       ก. โดยฟูองคดีต่อศาล  
       มาตรา ๕ บัญญัติว่า "หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตน
ได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะ
ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้   ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่า
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง" 
       ถ้าผู้เสียหายเห็นว่าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายสามารถฟ้อง
ต่อศาลให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดในผลแห่งละเมิด ที่เกิดขึ้นได้ ในกรณีนี้จะฟ้องให้
เจ้าหน้าที่ให้รับผิดเป็นส่วนตัวไม่ได้ เช่น เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน มิได้แจ้งให้ราษฎรซึ่งอยู่ใต้เขื่ อน
ทราบล่วงหน้าว่าจะท าการระบายน้ าอย่างมากออกจากเขื่อนและได้   ระบายน้ าออกมาก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้ารื้อถอนอาคารของเอกชนโดยความ ส าคัญผิดตามตัวอย่างนี้ผู้เสียหาย
จะต้องฟ้องให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
       แต่ถ้าการละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ที่
กระท าละเมิดโดยตรง จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดไม่ได้ (มาตรา ๖)เช่น เจ้าพนักงานต ารวจก่อเหตุ
วิวาทกับผู้เสียหาย  และท าร้ายผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บ โดยมีข้อเท็จจริง   ฟังได้ว่า แม้การกระท า
ดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แต่มูลเหตุในการกระท าละเมิดเป็นเรื่องส่วนตัว เจ้าพนักงาน
ต ารวจผู้นั้นต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดเป็นการส่วนตัว 



       เมื่อผู้เสียหายจากการกระท าละเมิดได้น าคดีฟ้องร้องต่อศาล ไม่ว่าจะฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดใน
การกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หรือฟ้องเจ้าหน้าที่โดยตรงเนื่องจากเห็นว่าเป็นการ
กระท าละเมิดที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่แต่ในระหว่างการพิจารณาหน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้องหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องเห็นว่า การกระท าละเมิดดังกล่าวเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอาจจะต้องรับผิดหรือ
ต้องร่วมรับผิดด้วย บุคคลดังกล่าวอาจร้องขอต่อศาลให้เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 
เข้าเป็นคู่ความในการด าเนินคดีนี้  ในกรณีที่มิได้มีการเรียกผู้ที่ต้องรับผิดเข้ามาในคดี และศาลพิพากษายก
ฟ้องเพราะเหตุทีผู่้ถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด  ในกรณีเช่นนี้ มาตรา ๗ ให้ขยายอายุความฟ้องคดีใหม่ออกไปได้
ถึงหกเดือนนับแต่วันที่ค าพิพากษาคดีเดิมนั้นถึงท่ีสุด 
       ข. โดยขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
       มาตรา ๑๑  มีหลักการสรุปได้ว่า กรณีที่ผู้เสียหายถูกกระท าละเมิดจากเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
นอกจากสิทธิที่ผู้เสียหายจะน าคดีฟ้องร้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายอาจใช้สิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรง เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องแล้วจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการดังนี้ 
       (๑)  ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ย่ืนค าขอ เพ่ือเป็นหลักฐานว่าผู้เสียหายได้ยื่นค าขอวันและปีใด 
       (๒) หน่วยงานของรัฐจะต้องรีบด าเนินการพิจารณาค าขอของผู้เสียหายโดยเร็ว  ซึ่งขั้นตอนและ
วิธีการพิจารณาค าขอของผู้เสียหายนั้น เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาทุก
ขั้นตอนให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายใน ๑๘๐ วันนับแต่รับค าขอจากผู้เสียหาย แต่ถ้าไม่อาจพิจารณาให้เสร็จ
ตามเวลาดังกล่าวหน่วยงานของรัฐอาจขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีกได้  แต่รัฐมนตรีจะขยายให้ได้ไม่
เกิน ๑๘๐ วัน 
       (๓) ออกค าสั่งแจ้งผลการพิจารณา  เมื่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค าขอได้ด าเนินการพิจารณาค าขอ
ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯแล้วต้องจัดท าค าสั่งแจ้งให้ผู้เสียหายที่มีค าขอทราบ ซึ่ง
ค าสั่งแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวต้องปฏิบัติตามแบบการจัดท าค าสั่งในทางปกครอง 
       (๔) กรณีที่ผู้เสียหายไม่พอใจในผลการพิจารณา ผู้เสียหายสามารถน าคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งจะ
เป็นศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมย่อมเป็นไปตามมาตรา ๑๐๖แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
2.1.5 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
       กรณีท่ีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน หรือไปกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกและหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนไปแล้ว  เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดจะต้องรับผิดในมูลละเมิดหรือไม่เพียงใด เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
       ก. กระท าละเมิดนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่  
       กรณีท่ีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เจตนา
ทุจริตยักยอกทรัพย์ของทางราชการ หรือเอารถของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวระหว่างนั้นเกิด
อุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถยนต์เสียหาย หรือกระท าการใดๆให้ทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐเสียหายอันไม่ได้
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เช่นเดียวกับเอกชนกระท าละเมิด 
       ข. กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 
       กรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก  และหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกไปแล้ว หน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิไล่เบี้ยหรือเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนได้เฉพาะกรณีที่การกระท าละเมิดนั้น"การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง" (มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง) 



           กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของ
รัฐ  สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐเอากับเจ้าหน้าที่ของตนก็เป็นเช่นเดียวกันกับกรณีเจ้าหน้าที่กระท า
ละเมิดต่อบุคคลภายนอกตามท่ีกล่าวมาข้างต้น (มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง) 
       ค. จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกจากเจ้าหน้าที่ 
       เมื่อหน่วยงานของรัฐมีสิทธิไล่เบี้ย (มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง) หรือมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน (ตาม
มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง) แล้ว ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจ านวนความ
เสียหาย เพราะการก าหนดจ านวนเงินหรือความรับผิดนั้นมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสามบัญญัติไว้ว่า 
สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการ
กระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้ ถ้า
การละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม 
หรือหากเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวหน่วยงานของรัฐมีส่วนบกพร่องอยู่ด้วย ให้หักส่วนแห่งความรับผิด
ดังกล่าวออกด้วย  เช่น รถที่เจ้าหน้าที่น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมและมีการแจ้ง
ซ่อมหลายครั้งแล้วแต่หน่วยงานของรัฐไม่มีงบประมาณจัดซ่อม ต่อมาเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการกระท า
โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่  ซึ่งถ้าหากรถยนต์ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ความ
เสียหายที่เกิดข้ึนคงไม่เสียหายร้ายแรงดังที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดจะต้องรับผิดนั้น 
หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะต้องก าหนดโดยน าความบกพร่องของตนมาหักออกจากความรับผิดของ
เจ้าหน้าที่ด้วย 
       ง. มูลละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน  
       มาตรา ๘ วรรคสี่ บัญญัติว่า "ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนมิให้น าหลักเรื่อง
ลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน
เท่านั้น" บทบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งเป็นหลักการที่ไม่สมเหตุสมผล(rational) เพราะอาจเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่บางคนจะต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงเกินกว่าส่วนของการกระท าของตนได้ เช่น ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกให้
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดรับผิดได้ ภาระการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็จะตกอยู่แก่เจ้าหน้าที่ที่เหลือ   ดังนั้น 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับ
ความเสียหายพิจารณาก าหนดแบ่งความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ว่าแต่ละคนควรจะต้องรับผิดชดใช้
เป็นเงินเท่าใด  เม่ือเจ้าหน้าที่คนใดได้ชดใช้ส่วนของตนไปแล้วก็พ้นความรับผิดส าหรับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ท่ีกระท าละเมิดนั้น กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ พฤติกรรมเป็นการจง
ใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ และหากต้องรับผิดจะรับผิดเป็นจ านวนเงินเท่าใด หรือหาก
ต้องรับผิดในมูลละเมิดหลายคนนั้นเจ้าหน้าที่แต่ละคนนั้นมีส่วนในความรับผิดเท่าใด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
เหล่านี้ได้ก าหนดไว้ใน 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 
2.1.6 อายุความ 
       พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติอายุความ ในการไล่เบี้ย
และใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลไว้ในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ เป็นการเฉพาะแตกต่างจาก อายุความทั่วไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้ 
       ก.อายุความไล่เบี้ย 
       มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ บัญญัติอายุความใน
การใช้สิทธิไล่เบี้ยไว้ว่า "ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะ
เรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน ให้มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงาน



ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย"  ซึ่งอาจแยกผู้ใช้สิทธิในการไล่เบี้ยได้ ๒ 
ประการ ดังนี้ 
       (๑) เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิไล่เบี้ย  
       เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการกระท าละเมิดไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง  แต่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายไป เจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็ชอบที่จะ
ได้รับชดใช้เงินจ านวนดังกล่าวคืนจากหน่วยงานของรัฐและหากเจ้าหน้าที่จะใช้สิทธิเรียกเงินจ านวนดังกล่าว
คืนจากหน่วยงานของรัฐก็ต้องด าเนินการภายใน หนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย (มาตรา 
๙) 
       (๒) หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิไล่เบี้ย 

เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ใน 
การปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้เสียหายไปแล้ว และปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวกระท าละเมิด โดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง และได้ก าหนดจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิด  ตามมาตรา ๘ แล้ว หน่วยงานของ
รัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินคืนได้โดยมีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ให้แก่
ผู้เสียหาย 
       ข. อายุความเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ 
       มาตรา ๑๐ บัญญัติอายุความในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล  เรียกให้เจ้าหน้าที่ที่
กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าการกระท าละเมิดดังกล่าวเจ้าหน้าที่
กระท าในการปฏิบัติหน้าที่หรือนอกการปฏิบัติหน้าที่ก็ตาม โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
       (๑) อายุความ ๒ ปี  
       กรณีเกิดความเสียหายขึ้นและหน่วยงานของรัฐได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วได้วินิจฉัยว่า     ความเสียหายที่เกิดขึ้นมี
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งหรือหลายรายจะต้องรับผิด กรณีนี้ก็ถือว่าในวันดังกล่าว  เป็นวันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึง
การกระท าละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน   ซึ่งสิทธิของหน่วยงานของรัฐจะ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ที่กระท าละเมิดที่มีก าหนดสองปีจะเริ่มเดินสาเหตุที่กฎหมายได้
ก าหนดอายุ 
ความไว้ยาวกว่าอายุความละเมิดทั่วไปก็เนื่องจากหลังจากหน่วยงานของรัฐมีค าวินิจฉัยแล้วหน่วยงานของ
รัฐจะต้องรายงานกระทรวงการคลัง  เพ่ือพิจารณาและมีความเห็นก่อนหน่วยงานของรัฐจะด าเนินการเรียก
ให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ทันทีไม่ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงต้องก าหนดอายุความให้ยาวกว่าอายุ
ความละเมิดทั่วไป 
       (๒) อายุความ ๑ ปี 
       ถ้ากรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้วินิจฉัยว่าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ว่า เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับ
ผิดเนื่องจากไม่เป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ต่อมาได้รายงานไปยัง
กระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังกลับเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องรับผิดชดใช้    ค่าสินไหมทดแทน
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น อายุความที่หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิฟ้องต่อศาลเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจะมีเพียงหนึ่งปี 
 
 
 
 

2.2 วินัยและการรักษาวินัย 



 วินัยข้าราชการ หมายความถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแบบแผน ความประพฤติที่
ก าหนดให้ข้าราชการพึงควบคุมตนเอง และควบคุมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติหรือปฏิบัติตามที่ก าหนด
ไว้  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป 

ความหมายของ “การรักษาวินัย” 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของค าว่า “รักษา” ไว้ ๔ อย่าง คือ  

ระวัง ดูแล ป้องกัน และเยียวยา เมื่อน าความหายของค าว่า “รักษา” มาใช้กับการรักษาวินัยข้าราชการ ก็
จะอธิบายความหมายของ “การรักษาวินัยข้าราชการ”ได้ว่า หมายถึง 

๑. การที่ข้าราชการแต่ละคน “ระวัง”ไม่กระท าผิดวินัย 
๒. การที่ผู้บังคับบัญชา องค์กร ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม “ดูแล” เสริมสร้างและพัฒนาให้

ข้าราชการมีวินัย 
๓. การที่ผู้บังคับบัญชา องค์กร ผู้เกี่ยวข้องและสังคม “ป้องกัน” มิให้ข้าราชการกระท าผิด

วินัย 
๔. การที่ผู้บังคับบัญชา องค์กร และผู้เกี่ยวข้อง “เยียวยา” โดยด าเนินการทางวินัยแก่

ข้าราชการที่กระท าผิดวินัย  
 ในเรื่องวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องวินัยและการรักษาวินัยไว้ในหมวดที่ ๖ โดยบัญญัติแตกต่างจาก
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เป็นหมวดที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากในเนื้อหา 
ซึ่งจะมีการบัญญัติลักษณะของการกระท าผิดทางวินัยเพ่ิมขึ้นบ้าง ส่วนที่ เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดในหมวดนี้
คือรูปแบบ ซึ่งจะบัญญัติส่วนที่เป็นบทวินัยไว้ในสองลักษณะ คือ ก าหนดเป็น “ข้อปฏิบัติ” ทั้งปวงไว้ใน
มาตรา ๘๒ ซึ่งเป็นการก าหนดว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญจะ “ต้อง” ปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง เช่น ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม (มาตรา ๘๒ (๑) ) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ(มาตรา ๘๒ (๒) ) เป็นต้น เป็นการประมวลข้อที่ต้องปฏิบัติไว้ในมาตรา
เดียว คือ มาตรา ๘๒ แล้วเรียงบทบัญญัติที่ต้องปฏิบัติดังกล่าวไว้ในแต่ละอนุมาตรา และมีการเพ่ิมเติมบท
วินัยที่เป็นหลักการใหม่อันถือเป็นสาระส าคัญประการหนึ่ง คือ บทบัญญัติในมาตรา ๘๓ (๙) ข้าราชการพล
เรือนสามัญต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. 
 ข้อก าหนดวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551หมวด 6 ได้บัญญัติ
ข้อก าหนดวินัยให้ข้าราชการพลเรือนยึดถือเป็นแบบแผนในการควบคุมประพฤติ ดังนี้ 

มาตรา 80 
“ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่

บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากจะต้องรักษาวินัย

ตามที่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ แล้วต้องรักษาวินัย โดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฏ 
ก.พ.ด้วย” 

มาตรา 81 
“ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสบับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ” 
มาตรา 82 
“ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้” 



(1)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้เป็นข้าราชการ เนื่องจากประเทศจะ

เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงได้ก็เพราะข้าราชการ ไม่เบียดบังหาประโยชน์จากราชการ 
“ราชการ” หมายถึง งานของประเทศ 
“หน้าที่ราชการ” หมายถึง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของข้าราชการโดยตรง ซึ่งได้แก่ 

หน้าที่ซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย การปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมายที่ให้อ านาจไว้โดยเฉพาะ 

“ซื่อสัตย”์ คือ การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง หรือไม่หลอกลวง 
“สุจริต” คือ การปฏิบัติด้วยความตั้งใจดี และชอบด้วยท านองคลองธรรม 
“เที่ยงธรรม” คือ ปฏิบัติโดยไม่ล าเอียง (เลือกปฏิบัติให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นการเฉพาะ) 

(2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ มติ
ของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

  (3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 

  (4) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าปฏิบัติค าสั่งนั้นจะท าให้
เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอความเห็น เป็น
หนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเม่ือได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับ บัญชายืนยัน
ให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(5 ) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้  
อุทิศเวลาของตน หมายถึง การสละเวลาส่วนตัวให้แก่ราชการในกรณีที่ทางราชการมีงาน

เร่งด่วนที่จ าเป็น ซึ่งอาจจะต้องให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
  ละทิ้งหน้าที่ราชการ หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่การไม่มายัง
สถานที่ที่ต้องปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือไม่มาให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ รวมทั้งการมายัง
สถานที่ราชการแล้ว ไม่อยู่ปฏิบัติงาน โดยละทิ้งไปไม่อยู่ในสถานที่ท่ีต้องอยู่ 
  ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ  หมายถึง  มาปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ไม่สนใจเป็นธุระให้งานที่
ได้รับมอบหมายส าเร็จลงโดยเร็ว ปล่อยปละละเลยท าให้งานในหน้าที่ค่ังค้าง 
  (6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 

(7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกัน ในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

(8) ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

(9) ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ และในการ
ปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย 

(10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของ
ตนมิให้เสื่อมเสีย 

(11) กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฏ ก.พ. 



มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัยต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (1) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้อง
แจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

(2) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ  ชั่วครั้ง
คราว 
(3) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  (4) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
  (5) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสียความ
เที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
  (6) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใด ที่มีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
  (7) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง  กดขี่หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติ
ราชการ 
  กลั่นแกล้ง หมายถึง  หาความไม่ดีใส่ให้  หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่าง ๆ เช่น  แกล้งใส่ความ 
  กดขี ่ หมายถึง  ข่มให้อยู่ในอ านาจตน  ใช้อ านาจบังคับเอาแสดงอ านาจเอา 
  ข่มเหง  หมายถึง  ใช้ก าลังรังแก  แกล้ง  ท าความเดือดร้อนให้ 
  (9) ต้องไม่ดูหม่ิน  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
  ดูหม่ิน  หมายถึง สบประมาท  ดูถูก  เหยียดหยามท าให้อับอาย  เสียหาย  การดูหมิ่นอาจ
กระท าด้วยวาจาหรือกิริยาท่าทางอย่างอ่ืนก็ได้ 
  เหยียดหยาม  หมายถึง  ดูหมิ่น  ดูถูก  หรือรังเกียจ  โดยกดให้ต่ าลง  เช่น  เหยียดคนเป็น
สัตว์ 
  กดขี ่ หมายถึง  ข่มให้อยู่ในอ านาจตน  ใช้อ านาจบังคับเอา  แสดงอ านาจเอา 
  ข่มเหง  หมายถึง  ใช้ก าลังรังแก  แกล้ง  ท าความเดือดร้อนให้ 
  ประชาชนผู้ติดต่อราชการ  หมายถึง  ประชาชนที่ติดต่อราชการกับหน่วยงานของตน  
ซึ่งอาจเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์  เป็นต้น  หรือการออกไปปฏิบัติงานยังท้องที่นอกหน่วยงานก็ได้ 
  (10) ไม่กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.มาตรา 85   

การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(1)  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
  (2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง 

(3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  (4)  กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
  (5) ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายร่างกายประชาชน ผู้มาติดต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง 
  (6)  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ   



  (7) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝุา
ฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
  (8) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรค
สอง และมาตรา 82(11) หรือฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10)  ที่มี กฎ ก.พ. ก าหนดให้ เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 โทษทางวินัย 

กรณีข้าราชการพลเรือนกระท าผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงด
โทษตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 7 การด าเนินการ
ทางวินัย ซึ่งโทษทางวินัยได้ก าหนดไว้ในมาตรา 88 โดยมี 5 สถาน ดังต่อไปนี้ 

1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดเงินเดือน 
3. ลดเงินเดือน 
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก 

 ข้อควรรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
1. ความผิดทางวินัยไม่มีอายุความ แม้จะกระท าผิดวินัยไว้นานเท่าใด หากตรวจสอบพบ

ก็สามารถด าเนินการทางวินัยและลงโทษได้เสมอ 
2. การลงโทษทางวินัยต้องด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เช่น ต้องมีการ

สอบสวน การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

3. ผู้สั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  
4. สภาพการเป็นข้าราชการ กรณีจะเป็นความผิดวินัยจะต้องกระท าผิดในขณะที่เป็ น

ข้าราชการ จะน าเหตุที่เคยกระท าผิดก่อนเป็นข้าราชการมาลงโทษทางวินัยไม่ได้ 
2.3 การบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 
2.3.1  วันที่บังคับใช้ เมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศใช้เมื่อ  24 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
2.3.2 การยกเลิกให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุใน

กฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อก าหนดใดๆของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 
 2.3.3 พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับ ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การมหาชนองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหน่วยงานสังกัดรัฐสภา หรือในก ากับของรัฐสภา
หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่น ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

2.3.4 ผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

2.3.5 ข้อยกเว้นไม่ต้องใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานของ
รัฐอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวทางหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์
จะจัดให้มีระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนก็ให้กระท าได้โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการ



บริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

2.3.6  หลักการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้ 
          1. คุ้มค่า 

2. โปร่งใส 
3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. ตรวจสอบได้   

           2.3.7 การมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการตั้งแต่การจัดท าร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคาและผู้สังเกตการจัดท าบันทึกข้อตกลงคุณธรรมตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการคปท.  

2.3.8 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ มี 5 คณะประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีอ านาจก าหนดนโยบาย

กฎระเบียบ (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง)   
2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีอ านาจตีความและ

วินิจฉัยปัญหา ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพรบนี้ 
(ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ) 

3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดราคากลาง 

4. คณะกรรมการความร่วมมือปกป้องกันทุจริตมีอ านาจในการก าหนดแนวทางการท าข้อตกลง
คุณธรรม 

5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนมีอ านาจในการพิจารณาข้อร้องเรียนพิจารณา
อุทธรณ์ (ผู้แทนกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง)   

2.3.9 เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกรมบัญชีกลางมีหน้าที่
ในการจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมหรือเงินอ่ืน
ท านองเดียวกัน 

2.3.10  การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐต้องขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง   

2.3.11 วิธีจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
1. วิธีประกาศเชิญชวน 
2. วิธีคัดเลือก 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 

การจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนก่อนเว้นแต่ 
-ประกาศแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ   
– เป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน 
– จ าเป็นเร่งด่วน 
-มีข้อจ ากัดด้านเทคนิคต้องระบุยี่ห้อ   



-ต้องซื้อจากต่างประเทศ 
-พัสดุลับ 
-งานจ้างซ่อม   
-กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ดังนี้ 
-ใช้วิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก   
– จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
– มีคุณสมบัติโดยตรงรายเดียว 
– ฉุกเฉินอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ   
-จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่อง   
-เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด   
-ซื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้างเฉพาะแห่ง   
-กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
2.3.12 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้งให้ผู้มีอ านาจ

แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้นซึ่งจะกระท าโดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคน
หนึ่งก็ได้ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด   

2.3.13 หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอหลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวิธีประกาศเชิญ
ชวนด้วยวิธีการคัดเลือกต้องค านึงถึงราคาบวกเกณฑ์ดังนี้   

1. ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน 
2. มาตรฐานสินค้าหรือบริการ 
3. บริการหลังการขาย 
4. เป็นพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุนตามกฎกระทรวง 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ   
6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 
7. เกณฑ์อ่ืนตามกฎกระทรวง   
2.3.14 งานจ้างที่ปรึกษา มีทั้งหมด 3 วิธี เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง   
1 วิธีการประกาศเชิญชวน   
2 วิธีคัดเลือก   
3 วิธีเฉพาะเจาะจง   
2.3.15 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผู้รับจ้างออกแบบและควบคุมงานสามารถเป็น

รายเดียวกันได้ มีทั้งหมด 4 วิธี   
1  วิธีประกาศเชิญชวน 
2 วิธีคัดเลือก   
3 วิธีเฉพาะเจาะจง   
4 วิธีประกวดแบบ 
-13- 
2.3.16 การท าสัญญา ต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดเว้นแต่ 
– เห็นว่าข้อสัญญาอาจเสียเปรียบต้องการแก้ไขต้องส่งอัยการเห็นชอบ 
– เท่านี้ไม่อาจไม่อาจท าสัญญาตามแบบที่ก าหนดจ าเป็นต้องร่างใหม่ต้องส่งอัยการเห็นชอบ 
– กรณีท าสัญญาภาษาอังกฤษให้ท าสรุปสาระส าคัญเป็นภาษาไทยด้วยตามหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการนโยบายก าหนด   



– กรณีไม่ท าสัญญาตามแบบต้องส่งอัยการพิจารณาภายหลังพระอัยการเห็นชอบถือว่าสมบูรณ์แต่
หากไม่เห็นชอบต้องให้แก้ไขข้อสัญญาท าความเห็นอัยการท้ังนี้สัญญาที่มีการแก้ไขหาคู่สัญญาไม่ยอมลงนาม
ให้ถือว่าเป็นโมฆะซึ่งผลที่ตกเป็นโมฆะนั้นหากมีความเสียหายจะต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่ง 

 – สามารถท าเป็นข้อตกลงแทนการท าสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในมาตรา 9 
– เมื่อลงนามในสัญญาแล้วจะแก้ไขไม่ได้เป็นแฟนผู้มีอ านาจอนุมัติให้แก้ไขได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด

ในมาตรา 97 
– ต้องประกาศเผยแพร่ส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้วในระบบของกรมบัญชีกลาง

ตามวิธีการนิคมบัญชีกลางก าหนด 
2.3.17 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับผิดชอบ

บริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุมีคณะกรรมการท าหน้าที่ทั้งซื้อจ้างจ้ างที่ปรึกษาจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน 

2.3.18 การงดลดค่าปรับหรือการขยายระยะเวลามี 4 กรณีดังนี้ 
1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
2. เหตุสุดวิสัยสามเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

เหตุอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
2.3.19 การบอกเลิกสัญญามี 4 กรณีดังนี้ 
1 เหตุตามที่กฎหมายก าหนด 
2 เหตุอันเชื่อได้ว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ 
3 เหตุผลตามที่ก าหนดไว้ในพ.ร.บ. นี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
4 อ่ืนๆตามระเบียบที่รมว. ก าหนด   
2.3.20 การทิ้งงานมี 6 กรณีดังนี้ 
1 ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาภายในเวลาที่ก าหนด 
2 คู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
3 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากระท าการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือไม่สุจริต 
4 ผลการปฏิบัติงานหรือการให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง

ผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
5 ผู้ให้บริการงานสร้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างมีส่วน ได้เสียกับผู้ประกอบการก่อสร้างใน

งานเดียวกัน 
6. กระท าอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
2.3.21 การอุทธรณ์ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์

อุทธรณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดเป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา 

2.3.22 บทก าหนดโทษผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับผู้ใดเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดผู้นั้นต้องระวาง
โทษเท่ากับผู้กระท าความผิด 
 
 


