
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ และ

ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน

งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ



เวลา กิจกรรม
8.45 - 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

9.00 - 9.10 น.
กล่าวเปิดกิจกรรม
โดย คุณส ารวย แซ่เตียว  ผู้อ านวยการส านักงานคลัง

9.10 – 10.00 น.
บรรยายเรื่อง “ข้อก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ”
โดย คุณจรรยา ระวังภัย และ คุณจิตรา กิจศิโรรัตน์ 

10.00 – 11.00 น.
บรรยายเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”
โดย คุณดาริษา สายปลื้มจิตต์  ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 

11.00 – 12.00 น.
❖ ถาม-ตอบ 
❖ ปิดกิจกรรม

ก าหนดการ



ระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ 

ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2542

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจาก
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8
และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0406.2/ว.66 วันที่  25 กันยายน  2550 เรื่อง แนวทางการ
ก าหนดสัดส่วนความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี



หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับหลกัฐานการจ่ายเงนิ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ

การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่าย การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน สาระส าคัญของใบเสร็จรับเงิน

การใช้ใบรับรองการจ่ายเงิน เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกเงิน

การใช้ใบส าคัญรับเงิน เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกเงิน

หลักฐานเบิกจ่ายที่เป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองวิธีการส่ง
และรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนหลักฐานอื่นที่

เป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักฐานการจ่ายเงินสูญหาย
หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นการจัดซื้อของ

จากต่างประเทศ กรณมีีเจตนาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 



การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่าย

ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดง
การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้

หลักฐานของธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื่นแสดงการ
น าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้รับที่ธนาคาร (Pay in)

ใบรับรองการจ่าย ในกรณีการ
จ่ายเงินที่ไม่อาจเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน

ใบส าคัญรับเงิน ในกรณีผู้รับเงิน
มิได้ออกแบบใบเสร็จรับเงินให้ไว้

เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน



การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน

หลักฐานเบิกจ่ายต้องเป็นต้นฉบับซึง่เปน็เอกสารกระดาษที่พิมพ์ หรือเขียน
ด้วยหมึก หากมีการแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่าและพิมพ์ หรือเขียนใหม่โดยให้
ผู้อนุมัติ ผู้เบิก หรือผู้มีสิทธิรับเงนิแล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 
และหรือประทับตรา กรณทีี่เป็นนิติบุคคล

หลักฐานเบิกจ่ายที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทีผ่่านการรับรองวิธกีารส่งและ
รับข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนหลักฐานอื่น
ที่เป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
ของผู้รับเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ

0994000160097

126 ถนนประชาอทุศิ แขวงบางมด เขตทุง่คร ุ

กรงุเทพฯ 10140

ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ 
ของสินค้า/บริการ

จ านวนเงินทั้งตัวเลข
และตัวอักษร

ชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับเงิน

วัน เดือน ปี ที่ออก
ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

ลายมือชื่อผู้รับเงิน

สาระส าคัญของ
ใบเสร็จรับเงิน



ใบรับรองการจ่ายเงิน (FO-TO-06)

ใช้ในกรณีที่การจ่ายเงินไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้รับเงินหรือผู้ให้บริการได้ 
❑ ใช้กับบุคลากรภายใน มจธ . และบุคคลภายนอกที่ต้อง

ปฏิบัติงานให้ มจธ.
❑ ใช้กับรายการ ดังนี้
➢ ค่าพาหนะรับจ้าง, ค่าโดยสารประจ าทาง  
➢ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง
➢ กรณีใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถแก้ไข

ใบ เสร็ จรั บ เ งิ น ให้ สมบู รณ์ ได้  หรื อ ไม่ สามารถขอ
ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ โดยมีเหตุผลอันควร

➢ ใช้แทนใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย กรณีที่ไม่สามารถขอ
ส าเนาใบเสร็จรับเงินได้โดยมีเหตุผลอันควร พร้อมจัดท า
บันทึกชี้แจงเหตุผลประกอบและอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ



ใบส าคัญรับเงิน (FO-TO-07)

ใช้กรณีที่ผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ แต่ยินยอม
ที่จะลงนามในช่องผู้รับเงิน
❑ จ่ายเงินใหบุ้คคลภายใน ไม่ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน
❑ จ่ายเงินใหบุ้คคลภายนอกไม่เกิน 5,000 บาท ไม่ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน
❑ จ่ายเงินให้บุคคลภายนอกตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต้องแนบส าเนาบัตร

ประชาชน
❑ กรณีจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอกโดยการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้แนบหลักฐานการโอนเงิน และไม่ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน **
❑ ใช้กับรายการ ดังนี้

➢ ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าแรงโดยตรง ฯลฯ
➢ ค่าวัสดุ
➢ ค่าใช้สอย เช่น
❖ค่าจ้างเหมา เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ฯลฯ

❖ค่าชดเชยยานพาหนะ



FO-TO-07



FO-TO-07



FO-TO-07



ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

มีข้อความระบุ “เอกสารนี้ได้จัดท าและส่ง
ข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์” และมีรูปแบบลายมือช่ือ
ผู้รับเงินที่เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์/รหัส

ตัวเลข/ตัวอักษร

ถือว่าใบเสร็จสมบูรณ์

สามารถใช้เป็นหลักฐาน

การเบิกเงินได้

ไม่มขี้อความระบุ “เอกสารนี้ได้จัดท าและ
ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส”์ และไม่มีรูปแบบลายมือ
ชื่อผู้รับเงินที่เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส/์

รหัสตัวเลข/ตัวอักษร

ระบุข้อความ “ขอรับรองว่าจ่าย
เพื่อใช้ในงานของมหาวิทยาลัยฯ 
จริง และได้ช าระเงินค่าสินค้า/

บริการ...... ให้แก่บริษัท........แล้ว” 
พร้อมลงนามก ากับ



ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บน
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

xxx



ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่มีช่องให้ผู้รับเงินลงนาม

ถ้าหน่วยงานได้จ่ายช าระเงนิให้บริษัทแล้ว ให้ระบุว่า 
“ขอรับรองว่าได้ช าระเงนิค่าสินค้า/บริการให้บริษัท

แล้วจริง” พร้อมลงนามก ากับ

xxx



ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มี 
CERTIFICATE

ลายเซ็น IMAGE



หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นการจัดซื้อสินค้า/บริการจากต่างประเทศ

✓ ใบเสร็จรับเงินหรือ Invoice จากต่างประเทศ
✓ เอกสารเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต 

จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต

(Credit Card)

✓ ใบเสร็จรับเงินหรือ Invoice จากต่างประเทศ
✓ เอกสารการหักเงินจากบัตรเดบิต 

จ่ายเงินด้วยบัตรเดบิต

(Debit Card)

✓ ใบเสร็จรับเงินหรือ Invoice จากต่างประเทศ
✓ เอกสารการหักเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

จ่ายเงินด้วยกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)

✓ ใบเสร็จรับเงินหรือ Invoice จากต่างประเทศ
✓ เอกสารแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ  หรืออัตรา

แลกเปลี่ยนของธนาคารที่ใช้ในการจ่ายเงิน ณ วันที่จัดซื้อสินค้าหรือบริการ 

การจ่ายเงินด้วยเงินตรา
ต่างประเทศ 

✓ ใบเสร็จรับเงินหรือ Invoice จากต่างประเทศ
✓ เอกสารอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ซื้อสินค้าหรือบริการ 

ด้วยอัตราขายถัวเฉลี่ยในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
กรณีอื่นๆ



กรณีซื้อสินค้าต่างประเทศด้วยบัตรเดบติ มีการหักบัญชีเงินฝากเป็นสกุล
เงินบาท โดยไม่แสดงสกุลเงินต่างประเทศ ที่ตรงกับ Receipt/Invoice

ให้ผู้จ่ายเงินระบุว่า “ขอรับรองว่าได้ช าระเงินค่า............จ านวนเงิน......... 
(สกุลเงินต่างประเทศ) เทียบเป็นเงนิไทยเท่ากับ.........บาท ด้วยบัตรเดบิตไป
แล้วจริง” และลงนามก ากับ





หลักฐานการจ่ายเงินสูญหาย

กรณีที่ได้รับ
ใบเสร็จรับเงินแล้วแต่

เกิดสูญหาย

❖ติดตามจากผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ  เพื่อขอคัดส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองและประทบัตรา
(ถ้าม)ี และให้ผู้เบิกรับรองการขอใช้ส าเนาหลักฐานใบเสร็จรับเงิน “ข้าพเจ้า..........ขอใช้ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากเอกสารต้นฉบับ
สูญหาย แม้พบภายหลังจะไม่น ามาเบิกจ่ายอีก” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

กรณีที่ไม่อาจขอ
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน

ได้ 

❖จัดท าใบรับรองการจ่ายเงิน พร้อมท าบันทึกขออนุมัติโดยชี้แจงเหตุผลที่สูญหายหรอืไม่อาจขอส าเนา
ใบเสร็จรับเงินได้ และให้รับรองว่าไม่เคยน าใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่น ามา
เบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้มีอ านาจอนมุัติ



ตัวอย่าง
ใบเสร็จรับเงิน
รูปแบบต่างๆ



การซื้อสินค้า/บริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ 



กรณีซื้อสินค้าออนไลน์ 
ผู้จ่ายแนบรายละเอียดค าสั่งซื้อ
และสลิปโอนเงินจ่ายค่าสินค้า
(กรณีจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร)

จัดท าใบรับรองการจ่ายเงนิ 
(FO-TO-06) แนบเพิ่มเติมb



ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด
ไม่สมบูรณ์



ใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์
(บิลเงินสด+นามบัตร) 

จัดท าใบรับรองการจ่ายเงนิ 
(FO-TO-06) แนบเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน
o ชื่อ-ที่อยู่ผู้ซื้อ
o ที่อยู่ผู้ขาย
o วันที่รับเงิน
o จ านวนเงินตัวอักษร
o ลายมือชื่อผู้รับเงิน



ใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์
เนื่องจากไม่มีที่อยู่ผู้ขาย

จัดท าใบรับรองการจ่ายเงนิ 
(FO-TO-06) แนบเพิ่มเติม



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(บางมด)

• 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(บางขุนเทียน)

• 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  
แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(ราชบุร)ี

• ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง             
จังหวัดราชบุรี 70150

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(อาคารเคเอกซ์)

• 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล าพูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 

099-4-00016009-7

การระบุ “ผู้ซื้อ” ในใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด



ล าดับความน่าเชื่อถือของเอกสาร

ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด                  

(ผู้รับยินดีออกให้ - เอกสารภายนอก)

ใบส าคัญรับเงิน
(ผู้รับยินดีเซ็นผู้รับเงิน - เอกสารภายใน)

ใบรับรองการจ่ายเงิน
(ผู้ซื้อยืนยันการจ่ายเงินเอง - เอกสารภายใน)



การป้องกันความเส่ียงทางด้านการเงิน - การเบิกจ่าย

กรณียังไม่ได้ช าระเงินค่าสินค้าและบริการ – ให้หน่วยงานตั้งเบิกเป็นเงินเชื่อหรือเจ้าหนี้การค้า 
ส านักงานคลังเป็นผู้จ่ายและหักภาษีน าส่งกรมสรรพากร

กรณีช าระเงินให้กับผู้รับเงิน - ให้ผู้จ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้รับเงินโดยตรง และเก็บหลักฐาน
การโอนเพ่ือประกอบการเบิก

กรณีได้รับใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ - ให้ติดต่อผู้รับเงินเพ่ือแก้ไขทันที

กรณีใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องและไม่สามารถแก้ไขได้ - ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีการเงินเพื่อจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้หลักฐานการจ่ายสมบูรณ์มากขึ้น เช่น จัดท าใบรับรองการจ่ายเงินประกอบ  
ชี้แจงเหตุผล  รับรองการจ่ายเงิน เป็นต้น



แนวทางการท างานร่วมกัน

✓ส านักงานคลังจัดซักซ้อมความเข้าใจ และผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอย่างสม่ าเสมอ

✓ผู้ปฏิบัติงานติดตามข่าวสารของส านักงานคลัง ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่
➢Facebook: Treasury Office KMUTT
➢Website: https://web.kmutt.ac.th/treasury

✓ถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่การเงินไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย อาจารย์ 

✓หน่วยงานจัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์เพิ่มเติม สนับสนุนการท างานของผู้ปฏิบัติงาน เช่น 

การ์ดข้อมูลมจธ., ตรายางประทับ “รับรองหลักฐานการจ่ายเงิน”, 

แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน (FO-TO-06) และใบส าคัญรับเงิน (FO-TO-07) เป็นต้น



ช่องทางการสื่อสารระหว่างเรา



https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/registered#top

ตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
ใบก ากับภาษี และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

จากกรมสรรพากร

https://vsreg.rd.go.th/VATINFOWSWeb/jsp/V001.jsp

ตรวจสอบผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)







https://forms.office.com/r/RyKSPeB9Jb

แบบประเมินการจัดกิจกรรม



ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

กฎหมายและระเบียบเกีย่วกบัความรับผดิ
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่



2

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ำรปฏิบติัเก่ียวกบัควำมรับ
ผดิทำงละเมิดของเจำ้หนำ้ท่ี พ.ศ. 2539

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
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ค านิยามส าคญั ข้อ 4

เจา้หนา้ท่ี

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

เจ้าหน้าที่

ความเสียหาย

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทอ่ืนบรรดาซ่ึงได้รับแต่งตั้ง หรือ       
ถูกส่ังให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

ความเสียหายที่เกดิจากการละเมิดอย่างใด ๆ 
แต่ไม่รวมถึงการออกกฎหรือค าส่ัง
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หลกัเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัตเิกีย่วกบัความรับผดิทาง
ละเมดิของเจ้าหน้าที่

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

หมวด 1

กรณี เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

1. กระทรวงทบวงกรม (ส่วนกลาง + ภูมิภาค) 
2. ท้องถิ่นรัฐวสิาหกจิหน่วยงานอ่ืน ๆ



5

หลกัเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัตเิกีย่วกบัความรับผดิทาง
ละเมดิของเจ้าหน้าที่

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

หมวด 2

กรณ ีเจ้าหน้าทีก่ระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก

กระทรวงทบวงกรม (ส่วนกลาง + ภูมิภาค) 

ท้องถิ่น รัฐวสิาหกจิ หน่วยงานอ่ืน ๆ



6

รายงานผู้บังคบับัญชาตามล าดบั ข้อ 7

สอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น

แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบขอ้เทจ็จริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ขอ้ 8

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.



7

การด าเนินการเม่ือเกดิความเสียหาย (1)
1. เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้นจนถึงหวัหนำ้ หน่วยงำนของรัฐ

(ขอ้ 7) 
2. เจำ้หนำ้ท่ีหน่วยงำนของรัฐแห่งหน่ึงท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐอีกแห่ง

หน่ึงใหเ้จำ้หนำ้ท่ีผูก้ระท ำควำมเสียหำยรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้นจนถึงหวัหนำ้หน่วยงำน
ของรัฐ (ขอ้ 9 )  เวน้แต่

-รัฐมนตรีใหแ้จง้ต่อนำยกรัฐมนตรี
-กรรมกำรใหแ้จง้ต่อหวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐ
-ไม่มีสงักดัใหแ้จง้ต่อกระทรวงกำรคลงั
-ไม่มีผูบ้งัคบับญัชำใหแ้จง้ต่อผูก้  ำกบัดูแลผูแ้ต่งตั้งหรือผูส้ั่งใหป้ฏิบติังำน

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.
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การด าเนินการเม่ือเกดิความเสียหาย (2)

3. หวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐท่ีเสียหำย อำจแต่งตั้ง คณะกรรมกำรสอบขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้  
ก่อนกไ็ด้

4. กรณีควำมเสียหำย “ มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่เกิดจำกกำรกระท ำของเจำ้หนำ้ท่ี” ใหแ้ต่งตั้ง
“ คณะกรรมกำรสอบขอ้เทจ็จริงควำมรับผิดทำงละเมิด” (ขอ้ 8) 

5. กรณี “ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่เกิดจำกกำรกระท ำของเจำ้หนำ้ท่ี” ไม่ตอ้งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ เช่นภยัธรรมชำติเหตุ 3 จงัหวดัชำยแดนใตผู้ชุ้มนุมทำงกำรเมือง
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การด าเนินการเม่ือเกดิความเสียหาย (3)
6. รำยงำนไปยงัผูบ้งัคบับญัชำหรือผูก้  ำกบัดูแลหรือควบคุมกำรปฏิบติังำนเพื่อตรวจสอบ

ควำมถูกตอ้งของกำรแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งคณะกรรมกำร (ขอ้ 12) 
ด ำเนินกำรต่อไป
- สัง่ใหแ้กไ้ขใหม่
- ถำ้ไม่แกไ้ข

7. กรณีมีกำรชดใชเ้งินผูบ้งัคบับญัชำหรือผูก้  ำกบัดูแลหรือควบคุมกำรปฏิบติังำนมีอ ำนำจ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือเปล่ียนแปลงกรรมกำรไดต้ำมท่ีเห็นสมควร ครบถว้นแลว้ไม่ตอ้งแต่ง
คณะกรรมกำรฯ ละเมิด

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.



10

ผู้มอี านาจแต่งตั้ง กก. ละเมิด (1)
1. กรณีแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ละเมิดเพียงหน่วยงำนเดียว 

ไดแ้ก่ หวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐท่ีเป็นเจำ้ของเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บควำมเสียหำย 
(ตำมขอ้ 8) 

2. กรณีแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ละเมิดร่วมกนั
เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีหน่วยงำนของรัฐแห่งหน่ึงท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐ

อีกแห่งหน่ึงหรือหน่วยงำนของรัฐมำกกวำ่หน่ึงแห่งไดรั้บควำมเสียหำยหรือเกิดจำกกำรกระท ำ
ละเมิดของเจำ้หนำ้ท่ีหลำยหน่วยงำน

-ไดแ้ก่ หวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐท่ีเสียหำยและหวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐท่ีเจำ้หนำ้ท่ี
สงักดับรรดำท่ีเก่ียวสงักดับรรดำท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี (ขอ้ 9 ขอ้ 10 ขอ้ 11)
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ผู้มอี านาจแต่งตั้ง กก. ละเมิด (2)
3. กรณีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้ำ่หวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐกระท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยหรือมีส่วน

กระท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย 
ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชำหรือผูก้  ำกบัดูแลหรือควบคุมกำรปฏิบติังำน (ตำมขอ้ 12/1)

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.
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คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิ
ทางละเมิด (1)

องคป์ระกอบคณะกรรมกำร
- มีจ ำนวนไม่เกิน 5 คน (ขอ้ 8) 

องคป์ระชุม
- จ ำนวนกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของกรรมกำรทั้งหมด (ขอ้ 13) 
- ประธำนไม่อยูใ่หเ้ลือกกรรมกำรคนใดคนหน่ึงท ำหนำ้ท่ีแทน (ขอ้ 13) 
- มติท่ีประชุมถือเสียงขำ้งมำก / ไม่เห็นดว้ยใหท้ ำควำมเห็นแยง้ไว้ (ขอ้ 13) 

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.
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คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิ
ทางละเมิด (2)

หน้าที่
- ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงรวบรวมพยำนหลกัฐำนพยำนบุคคล / ผูเ้ช่ียวชำญ / ตรวจสอบ

เอกสำร / วตัถุ / สถำนท่ี (ขอ้ 14)
- ตอ้งใหโ้อกำสแก่ผูเ้สียหำยไดช้ี้แจงขอ้เทจ็จริงและโตแ้ยง้แสดงพยำนหลกัฐำนของ

ตนอยำ่งเพียงพอและเป็นธรรม (ขอ้ 15)
-พิจำรณำเสนอควำมเห็นเก่ียวกบัผูต้อ้งรับผดิและจ ำนวนค่ำสินไหมทดแทนท่ีผูน้ั้น

ตอ้งชดใช ้(ขอ้ 8) โดยมีขอ้เทจ็จริง / ขอ้กฎหมำย / พยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุน (ขอ้ 16)
- สอบสวนใหแ้ลว้เสร็จภำยในก ำหนดเวลำ

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.



14

การวนิิจฉัยส่ังการ ส่งส านวนให้ กค. 

1.  เม่ือได้รับรายงานผลการสอบสวนผู้แต่งตั้งต้องวนิิจฉัยส่ังการว่ามีผู้รับผดิชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนหรือไม่เป็นจ านวนเท่าใด

2. ส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลงัเพ่ือตรวจสอบภายใน 7 วนั
เว้นแต่ กรณตีาม ประกาศกระทรวงการคลงัเร่ืองความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้อง
รายงานให้กระทรวงการคลงัตรวจสอบลงวนัที่ 20 ธันวาคม 2562 ประกาศราชกจิจานุเบกษาฉบับ
ประกาศและงานทั่วไปเล่มที ่137 ตอนพเิศษ 10 ง วนัที่ 13 ม.ค. 2563 ใช้บังคบั 14 ม.ค. 2563 
(กค 0415.1 / ว 16 ลว. 15 ม.ค. 2563)

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.
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ประกาศกระทรวงการคลงั ว 1

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

ความเสียหายที่ไม่ต้องส่งส านวนให้ กค. ตรวจสอบ

ความเสียหายคร้ังละไม่
เกนิ 1 ล้านบาท

ความเสียหายคร้ังละ      
เกนิกว่า 1 ล้านบาท

ความเสียหายคร้ังละ

• สาเหตุทั่วไป
• ไม่ปฏิบัตติามกฎหมายฯ
• ทุจริต

• สาเหตุทั่วไป รับผดิ 75%
• ไม่ปฏิบัตติามกฎหมายฯ รับผดิ 100%
• ทุจริตให้ผู้ทุจริตรับผดิ 100%

ทีค่ณะรัฐมนตรีให้เจ้าหน้าที่ ไม่ต้อง
รับผดิชดใช้ค่าเสียหาย

ให้บันทกึข้อมูลในระบบความรับผดิทางละเมิดและแพ่ง  
https://tcls.cgd.go.th/

https://tcls.cgd.go.th/
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การพจิารณาของกระทรวงการคลงั (1)

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

ตรวจพยำนหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง

ใหบุ้คคลมำช้ีแจงเพิ่มเติม

ใหรั้บฟังพยำนหลกัฐำนเพิ่มเติม

ใหมี้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ควำมรับผดิทำงแพง่เป็น        
ผูพิ้จำรณำใหค้วำมเห็นต่อ
กระทรวงกำรคลงั (ขอ้ 21)
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การพจิารณาของกระทรวงการคลงั (2)

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

ถำ้กระทรวงกำรคลงัยงัไม่แจง้ผลกำรพิจำรณำใหท้รำบ
-รำชกำรส่วนกลำงส่วนภูมิภำคก่อนอำยคุวำม 2 ปีส้ินสุดไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน
-รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน / รัฐวสิำหกิจ / หน่วยงำนอ่ืนของรัฐก่อนอำยคุวำม 2 ปี

ส้ินสุดไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี
ใหห้วัหนำ้หน่วยงำนของรัฐออกค ำสัง่ฟ้องคดีตำมท่ีเห็นสมควร (ขอ้ 17) 
เม่ือกระทรวงกำรคลงัพิจำรณำแลว้เสร็จ
หวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐ (รำชกำรส่วนกลำงรำชกำรส่วนภูมิภำครำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน
รัฐวสิำหกิจหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ) สัง่กำรตำมควำมเห็นของกระทรวงกำรคลงั (ขอ้ 18)
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การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

ถ้าเป็นเงนิ

ถ้าเป็นส่ิงของ

ถ้าซ่อม

ถ้าชดใช้ต่างจากทรัพย์สิน
ทีเ่สียหายหรือสูญหาย

ชดใช้เป็นเงนิ

ต้องชดใช้เป็นส่ิงของทีม่สีภาพคุณภาพปริมาณ
และลกัษณะอย่างเดยีว

ต้องท าสัญญาตกลงและซ่อมให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว (6 เดือน)

ต้องท าความตกลงกบักระทรวงการคลงั
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การผ่อนช าระ

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

วงเงนิ ไม่ต า่กว่า
ร้อยละของรายได้

เวลา

ไม่จ ากดัวงเงิน - ไม่เกนิ 1 ปี

ไม่เกนิ 500,000 20 ไม่เกนิ 5 ปี

เกนิ 500,000 20 ไม่เกนิ 10 ปี

ประกาศกระทรวงการคลงั
เร่ือง หลกัเกณฑ์การปฏบิัตเิกีย่วกบัการผ่อนช าระหนีข้องเจ้าหน้าที ่ลงวนัที ่19 กนัยายน 2545

(กค 0406.3 / ว 115 ลว. 18 พ.ย. 2545)

ดอกเบ้ีย อตัรำร้อยละ 7.5  ต่อปี  ปัจจุบนั ร้อยละ 5 ต่อปี
ยกเวน้ ผอ่นครบ 1 ปี ไม่คิดดอกเบ้ีย



ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

การกระท าละเมิด
ต่อบุคคลภายนอก 

(กระทรวงทบวงกรม (ส่วนกลาง + ภูมภิาค))
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กรณเีจ้าหน้าที่กระท าละเมดิต่อ
บุคคลภายนอก (1)

กรณีละเมิดในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีบุคคลภำยนอกเสียหำย

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

รถยนตเ์ฉ่ียวชน / เกิดอุบติัเหตุ

• รถยนตบุ์คคลภำยนอกเสียหำย
• บุคคลภำยนอกเสียหำย (บำดเจบ็ / ตำย)

รถยนตเ์ฉ่ียวชน / เกิดอุบติัเหตุ
• แพย้ำ
• จ่ำยยำใหค้นไขผ้ดิคน
• ใหเ้ลือดคนไขผ้ดิกลุ่มเลือด
• แพทยท์ ำหมนัโดยไม่บอกคนไข้
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กรณเีจ้าหน้าที่กระท าละเมดิต่อ
บุคคลภายนอก (2)

ตวัอยำ่งกำรละเมิดท่ีมิใช่เป็นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

1.น ำรถรำชกำรไปใชส่้วนตวัแลว้
-รถควำ่ (ไม่มีคู่กรณี) รถชนกนั
รถถูกโจรกรรม
-รถชนบุคคลภำยนอกตำยบำดเจบ็

2.น ำทรัพยสิ์นรำชกำรไปใชส่้วนตวัแลว้
-ชำรุดเสียหำยสูญหำย-ถูกโจรกรรม
-ลกัทรัพยสิ์นทำงรำชกำร

3. กำรรักษำพยำบำลท่ีท ำส่วนตวั
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กรณเีจ้าหน้าที่กระท าละเมดิต่อ
บุคคลภายนอก (3)

กำรด ำเนินกำรเม่ือเจำ้หนำ้ท่ีท ำใหบุ้คคลภำยนอกไดรั้บควำมเสียหำย

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

เจำ้หนำ้ท่ีไดก้ระท ำในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี

รายงาน
ผู้บังคบับัญชา
ตามล าดบั

ด าเนินการตาม
หมวด 1 โดยอนุโลม

น าข้อ 8-20 ใช้โดยอนุโลม
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กรณเีจ้าหน้าที่กระท าละเมดิต่อ
บุคคลภายนอก (4)

กำรด ำเนินกำรกรณีผูเ้สียหำย (บุคคลภำยนอก) ยืน่ค  ำขอใหช้ดใชค่้ำ
สินไหมทดแทน

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

ผู้รับค าขอ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความ
รับผดิทางละเมดิ

หน่วยงำนตน้สงักดัของเจำ้หนำ้ท่ี

กระทรวงกำรคลงั (กรณีมิไดส้งักดัหน่วยงำนใด)

กรณีตอ้งชดใชใ้หป้ฏิบติัตำมท่ี กค. ก ำหนด

กรณีไม่ตอ้งชดใช ้= ยงัไม่ไดรั้บควำมเสียหำย
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กรณเีจ้าหน้าที่กระท าละเมดิต่อ
บุคคลภายนอก (5)

กำรด ำเนินกำรกรณีผูเ้สียหำย (บุคคลภำยนอก) ฟ้องคดีต่อศำล

ส ำนกังำนนิติกำร มจธ.

กรณไีม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่

กรณปีฏิบตัิหน้าที่
• เรียกเจ้าหน้าที่

เข้ามาเป็นคู่ความ

ผลคดทีางราชการแพ้
อยัการแถลงศาลให้กนัเจ้าหน้าที่ออกมา-ไล่เบีย้
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 8 (จงใจ-ประมาทเลนิเล่อ

อย่างร้ายแรง)

• อยัการแถลงศาลให้
กนัเจ้าหน้าทีอ่อกมา
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การด าเนินการในภาพรวม

ส านักงานนิติการ มจธ.

เกดิความเสียหาย

ส่งส านวนให้
กระทรวงการคลงั

กระทรวงการคลงั

รายงาน
ผู้บังคบับัญชา

ผู้แต่งตั้งวนิิจฉัย
ส่ังการ

แต่งตั้ง กก. สอบ
ข้อเทจ็จริง
เบ้ืองต้น

กก. ละเมดิรายงาน
ผลการสอบสวน

แต่งตั้ง กก. สอบ
ละเมดิ

ยดึ/อายดัทรัพย์
ภายใน 10 ปี

ออกค าส่ัง
แจ้งผลการ
พจิารณา

ผู้ตั้งไม่มส่ีวนได้เสีย
กก. จ านวนไม่เกนิ 5 คน

ไม่ตั้งผู้มส่ีวนได้เสียเป็นกรรมการ
แต่งตั้ง กก. รวม ต้องลงนามร่วมกนั

คณะกรรมการพจิารณาความรับผดิทางแพ่ง

• ออกค าส่ังหลงัส่งส านวนให้ กค. (ข้อ 17)
• ออกเม่ือ กค. แจ้งผลแล้ว

ตรวจสอบพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง

ให้บุคคลมาช้ีแจงเพิม่เติม

ให้รับฟังพยานหลกัฐานเพิม่เติม



ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ
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