
แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ 
ประเภทอุบัติเหตุ เพลิงไหม โจรกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อุบัติเหต ุ

๑. ข้อเท็จจริงทั่วไป : วันเวลาเกิดเหตุ  ช่ือ ยี่ห้อ และเลขทะเบียนรถ  ช่ือผู้ขับ และ
ฐานะต าแหน่ง . ช่ือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมดูแลรถ ตลอดจนอ านาจ
หน้าที่ รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหาย (ก่อนและหลังหักค่าเสื่อมราคา)                        
มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่  

๒.  ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ :  ตรวจวัตถุพยาน เช่น คันชัก คันส่ง  ครื่องยนต์ 
ฯลฯ  ร่องรอยล้อและเบรก ขอภาพถ่ายสีประกอบด้วย (ถ้ามี)  อัตราวิ่งของรถขณะเกิดเหตุและ
ก่อนหน้านั้น ตลอดจนพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น  สภาพของทางหรือพื้นถนน สาเหตุภายนอกที่เข้า
มาเกี่ยวข้อง เช่น คนวิ่งตัดหน้า สัตว์วิ่งตัดหน้า ฯลฯ  ระยะห่างระหว่างรถคันหน้าและรถคันหลัง 
(ในกรณีเกิดเหตุรถชนท้ายกัน) และพฤติการณ์อื่น ๆ   

๓.  สภาพของรถก่อนใช้ :  มีการตรวจสภาพก่อนน าออกใช้หรือไม่   สภาพของรถก่อนเกิด
เหตุเป็นอย่างไร เช่น เบรก ยาง และประวัติการบ ารุงรักษาฯ 

๔.  สภาพความเสียหายของรถหลงัเกิดอุบัตเิหต ุ: ตรวจสอบสภาพความเสยีหายของ
รถเปรียบเทียบกับอัตราวิ่งของรถ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ขอภาพถ่ายประกอบ   (ถ้ามี)  
กรณีมีรถคู่กรณีต้องตรวจสอบสภาพความเสียหายของทั้งสองฝ่าย 

๕.  สภาพพื้นถนนและทางเป็นอย่างไร เช่น สภาพความกว้างของถนนและไหล่ถนน 
และใช้วิ่งรถได้กี่ช่องทาง  ขอภาพถ่ายสีประกอบ (ถ้ามี) 

๖.   เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่ ถ้าไม่มีการ
แจ้งความขอทราบว่าเพราะเหตุใดจึงไม่แจ้งความ 
 

7.   ถ้ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีการร้องทุกข์และสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนหรือไม่ พร้อมความเห็นของพนักงานอัยการ (ถ้ามี) 

8.   ระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้รถ มีอย่างไร 
9.    น ารถไปใช้ในราชการหรือไม่  ถ้าไปใช้ในราชการ ขอหลักฐาน

แสดงการขอใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
10.  ผู้ขับข่ีมีใบอนุญาตขับข่ีหรือไม่ หรือได้ขับรถมาแล้วนานเท่าใด 
11.  สภาพแห่งจิตใจหรือสภาพแห่งร่างกายของผู้ขับเป็นอย่างไร  
12.  รายงานผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับข่ี 
13.  บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เสียหายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทาง

ราชการหรือไม่ ผลคดีเป็นอย่างไร 
14.  บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับ

ผิด หรืออาจจะต้องรับผิด 
15.  ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ 
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 คนร้ายโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย 
 

๑. ข้อเท็จจริงทั่วไป : วันเวลาที่เกิดเหตุ  เป็นทรัพย์ชนิดใด ตั้งหรือ
เก็บรักษา ณ ที่ใด  บริเวณที่ตั้งทรัพย์ หรือสถานที่เก็บรักษาทรัพย์นั้นมี
ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้ถูกลักไปอยู่ด้วยหรือไม่ ถ้ามีอะไรบ้าง (แยกเป็นรายการ)  
รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่หายทั้งก่อน  และหลังค านวณค่าเสื่อมราคา 

๒. อาคารและสถานที่เก็บทรัพย์ : ลักษณะของอาคาร ทางเข้า ทางออก ร่องรอยที่
คนร้ายเข้าและออก มีรั้วรอบขอบชิดหรือไม่ อย่างไร แผนผังบริเวณอาคาร หรือสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ที่สูญหาย พฤติการณ์ที่
คนร้ายเข้าไปในอาคารและท าการลักทรัพย์อย่างไร (ถ้าไม่มีหลักฐานแน่นอนก็ควรสันนิษฐาน) สถานที่เก็บทรัพย์ เป็นอะไร มีของ
อื่นที่ไม่หายเก็บรวมอยู่ในท่ีเก็บทรัพย์นั้นหรือไม่  กุญแจอาคาร กุญแจสถานที่เก็บทรัพย์เก็บรักษาไว้ที่ใด ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ
หรือเก็บรักษา และสูญหายหรือเสียหายไปในขณะเกิดเหตุหรือไม่  

๓. ระเบียบ ค าสั่งและมาตรการในการป้องกันรักษาทรัพย์ : ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่เกี่ยวกับการป้องกันดูแล
รักษาทรัพย์  ก าหนดไว้อย่างไร  มีการจัดเวรยามหรือไม่ ถ้ามี จัดไว้อย่างไร  ใครมีหน้าที่อยู่เวรยามและตรวจเวรในระหว่าง
ทรัพย์สินหาย หรือสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีหน้าที่เวรยามในระหว่างทรัพย์สินหาย ให้ระบุช่ือ ต าแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของ
เวรยามเหล่านั้น เจ้าหน้าท่ีเวรยาม และผู้ตรวจเวร ได้ปฏิบัติอย่างไร หรือละเลยต่อ  หน้าที่อย่างไร นอกจากเวรยามแล้ว ยังมี
มาตรการอื่นที่ใช้ส าหรับป้องกันอันตรายของทรัพย์สินด้วยหรือไม่ บันทึกการตรวจเวรยามในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ  

๔. บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้องและโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิด หรืออาจจะต้องรับผิด 
๕. ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ 

 

อาคารสถานท่ีถูกเพลิงไหม้ 
๑. ข้อเท็จจริงทั่วไป : วัน เวลาที่เกิดเพลิงไหม้  ตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ 

และลักษณะของอาคาร  มูลค่าและรายการทรัพย์สินที่ถูกเพลิงไหม้  
๒. การตรวจสอบสาเหตุ : วัตถุพยานและร่องรอยที่เหลือจากเพลิงไหม้ 

(ถ้าเป็นเพลิงไหม้จากที่อ่ืนท่ีเห็นชัดแจ้งแล้ว ลุกลามมาอาจจะไม่ต้องสอบปัญหานี้
ก็ได้) ประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ เพลิงไหม้ก่อนจะมีลักษณะรุนแรง (ถ้ามี) ที่
จะชี้แจงว่าต้นเพลิงอยู่ต าแหน่งใด 

๓. มาตรการในการป้องกันเพลิง : มีการจัดเจ้าหน้าที่เวรรักษาการ
และดูแลสถานท่ีหรือไม่ อย่างไร ระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่
รักษาการดังกล่าว ใครเป็นผู้วางระเบียบหรือออกค าสั่ง  ได้มีการปฏิบัติหน้าที่
เวรรักษาการอย่างไร หรือไม่  ในระหว่างเวลาเกิดเพลิงไหม้  

๔. บุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าท างานหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ า 
หรืออยู่อาศัยในอาคารหลังนั้น  

๕. การร้องทุกข์ และการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ตลอดจนความเห็นของพนักงานอัยการ  

๖. ข้อสันนิษฐาน หรือข้อพิสูจน์สาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้  เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ลอบวางเพลิง เหตุนอกเหนือการควบคุม ฯลฯ    
๗. บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิด หรืออาจจะต้องรับผิด 
๘. ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ 



แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ 
ประเภททุจริตและการไมป่ฏิบัติตามระเบียบการเงิน  

 
 

การกระท าผิดด้านการเงินที่พบบ่อย :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

รายการในส านวน กรณไีม่ปฏิบัติตามระเบียบการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 ด้านรายรับ : รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงตนว่ามีหน้าที่รับเงินรายได้แล้ว
ยักยอกเงินไปใช้ส่วนตน ออกไปรับเงินนอกสถานที่แล้วยักยอกเงินไปใช้  ใช้ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินปลอมในการรับเงิน โดยพิมพ์ปลอมขึ้นเองทั้งฉบับ ใช้ใบเสร็จจริงของ
ปีงบประมาณเก่าที่เก็บไว้ไม่ส่งคืน ใช้ใบเสร็จที่จัดซื้อจริงแต่ยักยอกบางส่วนไว้ไม่
ลงทะเบียนคุมทั้งหมด แก้ไขจ านวนเงินในใบเสร็จรับเงินให้มีจ านวนเงินต่ ากว่าจ านวน  

 

 ด้านรายจ่าย : จัดท าค าขอเบิกเงิน หลักฐานการเบิกจ่าย และเช็ค โดยไม่มีหนี้ที่ต้องจ่าย
จริง ลงนามสั่งจ่ายเช็คเกินกว่าจ านวนที่ต้องจ่ายจริง     แก้ไขปลอมแปลงลายมือช่ือผู้สั่ง
จ่าย จัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเท็จ เช่นหลักฐานการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวโดยมิได้                    
มีการจ้างจริง หรือหลักฐานการจัดฝึกอบรมโดยไม่มีการฝึกอบรมจริงเบิกจ่ายเงินแล้ว                     
ไม่น าเงินไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามันทุจริตในระบบ GFMIS เช่น                       
สร้างหลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (PO) เป็นเท็จหรือท ารายงานถูกต้องครบถ้วน  
แต่ไม่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ กลับโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง  แล้วน าเงินที่เบิกรายการใหม่
หมุนเวียนชดใช้รายการเดิมที่ทุจริต  

 

 ด้านการเก็บรักษาเงิน : ไม่จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ลงนามในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ไม่ได้ตรวจสอบตัวเงินกับ
หลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกันหรือไม่น าเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย 

 

 

 กฎหมาย  ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  
 ส าเนารายงานความเห็นของ สตง. หรือเหตุที่ท าให้ทราบว่ามีการไมป่ฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบ (ถ้ามี)  

 ความเห็นหรือผลการด าเนินของ ปปช. ปปง. และผลการด าเนินคดอีาญา  (ถ้ามี) 
 จ านวนเงินท่ีถือว่าท าให้ทางราชการไดร้ับความเสยีหาย 
 บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้อง  
 ข้อมูลรายละเอียดอื่น  

 



รายการในส านวน กรณีทุจริตทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี  ประกอบด้วย 
 

 
 

 วัน เวลาที่เกิดการทุจริต  
 ช่ือ ต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของผู้กระท าทุจรติในการปฏิบัติราชการโดยปกติ 
 การกระท าและพฤติการณ์ในทางกระท าทุจรติ 
 ช่ือ ต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผูบ้ังคับบัญชาตามสายงาน 
 รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีนั้น ๆ หรือท่ีไดร้ับมอบหมายมี

อย่างไร  
 หลักและวิธีปฏิบัตโิดยปกติของงานหรือกิจการนั้นเป็นอย่างไร 
 หลักฐานและเอกสารที่ผู้ทุจริตได้กระท าหรือละเว้นไม่กระท า 
 รายการและจ านวนเงินท่ีทุจริตหรอืขาดหายไป 
 เอกสารแจ้งความร้องทุกข์ ส าเนาส านวนการสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ พนักงานอัยการ 

และความเห็น (ถ้ามี) ตลอดจนการฟ้องคดี 
 กรณีมีการระบุว่า ลายมือช่ือปลอม ได้มีการส่งหลักฐานให้ผู้ช านาญของกองพิสูจน์หลักฐาน

ตรวจสอบหรือไม่ ถ้ามีขอรายงานผลการพิสูจนด์ังกล่าว 
 การเรยีกร้องหรือฟ้องคดีกับธนาคารผู้จ่ายเงิน (ถ้ามี) 
 ในกรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเช็ค ขอส าเนาเช็ค ส าเนาใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการสั่งจ่าย 

ผู้มีอ านาจสั่งจ่าย หลักฐานการไดร้ับช าระหนี้ อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 พฤติการณ์และกรณีแวดล้อมอ่ืน เช่น ผู้ทุจริตชอบเล่นการพนัน ฯลฯ 
 ส าเนารายงานความเห็นของ สตง. หรือเหตุที่ท าให้ทราบว่ามีการทุจริต (ถ้ามี) 
 ความเห็นและผลการด าเนินการของ ปปช. ปปง. และผลการด าเนินคดีอาญา 
 กรณีมีการกระท าทุจริตเกิดขึ้นหลายกรณี ให้แยกการสอบสวนเป็นรายกรณี  
 บันทึกปากค าผู้เกี่ยวข้อง  
 ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ  

 

 เกรินน า  : มูลกรณี (สตง./หน่วยงาน ตรวจพบ)  ค่าเสียหาย (โดยตรง/คงเหลือ)  แบ่งความ
เสียหายออกเป็นหลายกรณี 

 วินิจฉัย : ช่ือ/สกุล ต าแหน่ง หน้าที่ (ค าสั่ง/มอบหมาย)  พฤติการณ์กระท าผิด (ข้อเท็จจริง/
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง)  จงใจ/ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง/ประมาทเลินเล่อ  สัดส่วนความ
รับผิด (ว.66/แนวค าวินิจฉัย กก.แพ่ง)  จ านวนค่าสินไหมทดแทน ตามนัยมาตรา 10 ประกอบ
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 สรุปท้าย  : การคืนเงินให้เจ้าหน้าที่เมื่อได้รับชดใช้จากผู้ทุจริต (อนึ่งฯ)  เรียกมาให้ถ้อยค าก่อน
ออกค าสั่ง  ตั้งข้อสังเกต เช่น ให้ใช้สิทธิเรียกร้องธนาคาร/คู่สัญญา 

 



แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ 
ประเภทการไม่ปฏิบัตติามระเบียบอื่นๆ 

ประเด็นส าคัญท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาที่เกิดเหตุ  ช่ือ ต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บังคับบัญชาตาม
สายงาน  การกระท า และพฤติการณ์ในการกระท าของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งผู้บังคับบัญชาว่าตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและหรือ
ทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร  กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และค าสั่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่นั้นๆ 
หรืองานที่ได้รับมอบหมายมีอย่างไร  หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เอกสารแจ้งความร้องทุกข์ ส าเนา
ส านวนการสอบสวนของเจา้หน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการ และความเห็น (ถ้ามี) ค าฟ้องและค าพิพากษาของศาล  
บันทึกการให้ปากค าของผู้เกี่ยวข้อง และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ 

 กรณีความเสียหายเกิดจากไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด :   
ค าสั่งปรับนายประกัน / ค าพิพากษาที่ให้ลูกหนี้ชดใช้เงิน ค าสั่งก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบังคับคดี และอ านาจ

หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี  แผนผังสายการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่  ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษา หลักฐาน
ของกรมบังคับคดีว่าหากหน่วยงานยื่นค าขอรับช าระหนี้ทัน จะได้รับส่วนแ บ่งเท่าใด  ค าสั่ งปลดหรือยกเลิก                  
การล้มละลายในราชกิจจานุเบกษา และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

 กรณีความเสียหายเกิดจากไม่ยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด :  สัญญาชดใช้ทุน สัญญารับสภาพ
หนี้ สัญญาจ้างต่าง ๆ  หนังสือบอกเลิกสัญญา หนังสือแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้ค่าเสียหาย หนังสือให้ออกจากราชการ  อ านาจ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี  แผนผังสายการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีค าสัง่ศาลว่าไม่รบัฟ้อง หรือความเห็นส านักงานอัยการสูงสุดว่า
ไม่สามารถด าเนินคดีได้เพราะคดีขาดอายุความแล้ว และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 กรณีหน่วยงานชดใช้เงินตามค าพิพากษาให้บุคคลภายนอกเพราะออกโฉนดที่ดิน
ไม่ชอบ :  ค าพิพากษาให้หน่วยงานชดใช้เงินให้บุคคลภายนอกค าพิพากษาอื่น ๆ เช่น 
บุคคลภายนอกฟ้องเจ้าของที่ดินเดิม โฉนด ค าขอรังวัด รายงานการรังวัด รูปแผนที่ สัญญาซื้อ
ขายที่ดิน สัญญาจ านองที่ดิน ค าสั่งเพิกถอนนิติกรรมและเพิกถอนโฉนดที่ดิน ใบเสร็จรับเงิน
การจ่ายเงินตามค าพิพากษา เพื่อดูว่าอายุความไล่เบี้ย 1 ปี เริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่   ค าสั่ง
ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบังคับคดี และอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ แผนผังสายการบังคับ
บัญชาของเจ้าหน้าท่ี ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภาพถ่ายที่ดิน หรือต าแหน่งที่ดิน (อาจ
ค้นหาจาก Google Map ดูเบื้องต้น)  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี  ประกอบด้วย  
 

 
 

 ข้อเท็จจริง  เช่น ตามส านวนการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ... (หน่วยงาน) ได้ออกโฉนด
ที่ดิน ต่อมาเมื่อวันที่ ... เจ้าของที่ดินได้กู้เงินและจ านองที่ดินกับธนาคาร... 

 วินิจฉัยความรับผิดของเจ้าหน้าที่ เช่น นาย ... (ต าแหน่ง) มีหน้าที่ ... ได้กระท า... ซึ่งไม่เป็นไปตาม 
(ระเบียบ) จึงมีผลท าให้โฉนดที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอธิบดีมีค าสั่งเพิกถอน เป็นเหตุให้ (บุคคลภายนอก) 
ได้รับความเสียหาย และ (หน่วยงาน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ (บุคคลภายนอก) พฤติการณ์ถือได้ว่า 
(เจ้าหน้าที่) กระท าด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ 
ตามนัยมาตรา 8 แห่ง พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 

 ข้อสังเกต (ถ้ามี) เช่น ให้โอกาสเจ้าหน้าท่ีช้ีแจงเพิ่มเติมก่อนออกค าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 

 กรณีความเสียหายเกิดจากการรักษาพยาบาล : บันทึกประจ าวันของแพทย์ (บัตร
บันทึกการก้าวหน้า) หรือ Progress Note : บ่งบอกถึงการรักษาประจ าวันของแพทย์ว่ามีการ
ตรวจรักษาอย่างไร  ตารางการสั่งจ่ายยา  ลายเซ็นแพทย์ที่สั่งจ่ายยา  บันทึกรายงานของ
พยาบาล หรือ Nurse Note : อาการคนไข้ในแต่ละวัน มีการให้ยาคนไข้อย่างไร  แพทย์
เจ้าของไข้/แพทย์เวรมาตรวจคนไข้ และหลักฐานอื่น ๆ เช่น ตารางการเข้าเวรท างานของ
แพทย์และพยาบาล ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน  ความเห็นของแพทย์สภา เกี่ยวกับ
วิธีการรักษาที่ถูกต้องในแต่ละเคสว่าาการรักษาของแพทย์เป็นไปตามหลักวิชาชีพหรือไม่ ค า
นิยามเฉพาะของโรคนั้นๆ  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ค าพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาล
ปกครอง ใบเสร็จรับเงินการจ่ายเงินตามค าพิพากษา เพื่อดูว่าอายุความไล่เบี้ย 1 ปี  เริ่ม
นับตั้งแต่เมื่อไหร่  
 

 กรณีนักโทษเสียชีวิตในเรือนจ า : แผนผังเรือนจ า แสดงต าแหน่งที่เกิดเหตุ ระบุจุดพักเวรของเจ้าหน้าที่ ระบุ 
ระยะห่างระหว่างจุดพักเวรกับที่เกิดเหตุ  ระเบียบวิธีการตรวจเวรของเจ้าหน้าที่  แผนภูมิแสดงระดับการบังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าท่ี  ใบเสร็จรับเงินการจ่ายเงินตามค าพิพากษา เพื่อดูว่าอายุความไล่เบี้ย 1 ปี เริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ และ ค าพิพากษา
ศาลยุติธรรม/ศาลปกครอง  

 

 กรณีนักโทษเสียชีวิตในห้องขัง : รายงานการตรวจศพ (ชันสูตรพลิกศพ)  แผนผังการนั่ง
ท างานของเจ้าหน้าท่ีภายในสถานีต ารวจ ภาพถ่านสถานท่ีเกิดเหตุ ภาพถ่ายอาวุธท่ีใช้ในการกระท า
ผิด รายงานการตรวจเวรในวันที่เกิดเหตุ  ตารางการเข้าเวรของเจ้าหน้าที่ รวมถึงหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบ ในวันเกิดเหตุ ค าพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลปกครอง  ใบเสร็จรับเงินการจ่ายเงินตาม
ค าพิพากษา เพื่อดูว่าอายุความไล่เบี้ย 1 ปี เริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่  

 

การจ่ายเงินตามค าพิพากษา แบ่งเป็นหนี้ละเมิด และหนี้ตามสัญญา ซึ่งศาลจะพิพากษาศาลให้จ่าย ต้นเงิน ดอกเบี้ย ค่าฤชา
ธรรมเนียม โดยหน่วยงานจะไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ได้ในส่วนของต้นเงินจากหนี้ละเมิด  และดอกเบี้ยตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจนถึง
วันท่ีศาลช้ันต้นมีค าพิพากษา (ดอกเบี้ยในช้ันศาลสูงเป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นจากการที่หน่วยงานต่อสู้ด าเนินคดี ในช้ันศาลสูง จึง
ไม่ต้องไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าท่ี) 
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