
แนวทางการจัดท าราคากลางและการเปิดเผยราคากลาง 
กรมการขนส่งทางราง 

 
 ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้อง
สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้ก าหนดกรอบการ
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การจัดซื้อจัดจ้างต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็น
ส าคัญอันจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด า เนินงาน และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานซึ่ งจะท า ให้การจัดซื้อจัดจ้ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้ งเ พ่ือให้ เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็น
มาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรา ๖๓ ภายใต้
บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง  
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเพ่ือให้การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกับกลุ่มพัสดุ อาคาร และสถานที่ ส านักงานเลขานุการกรม จึงจัดท าแนวทางการ
จัดท าราคากลางและการเปิดเผยราคากลางขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการคิดค านวณ
ราคากลางจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการคิดค านวณราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างมากมายหลายโครงการ แต่ละโครงการมี
รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป หนึ่งในเรื่องที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง  
จึงเป็นที่มาของการก าหนดราคากลาง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560  
มาตรา 4 ที่บัญญัติว่า “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่ น
ข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ดังนี้ 
 
 

          
 
 
 
 

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ราคากลางก าหนด 

(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูล
ราคาอ้างอิงของพัสดุที่
กรมบัญชีกลางจัดท า 

(3) ราคามาตรฐานที่ส านัก
งบประมาณหรือหน่วยงานกลาง

อื่นก าหนด

(4) ราคาที่ได้มาจากสืบราคา
จากท้องตลาด

(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลาสอง

ปีงบประมาณ

(6) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์
วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของ

หน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ราคากลาง 

        ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้
ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึกถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

        ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) 
ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
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รายละเอียดที่มาของราคากลางแต่ละแหล่ง 

1. ราคากลางที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด โดยปัจจุบัน 
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
เฉพาะงานก่อสร้างไว้ ประกอบด้วย 
- แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
- หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 
- หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม 
- หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า ซึ่ง ณ ปัจจุบันก าลังอยู่ระหว่าง
การด าเนินการและจะประกาศให้ทราบในอนาคต 

3. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด เช่น  
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ   
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม 
- ราคากลางยา ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  
- ราคามาตรฐานของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณะสุข 
- หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบราคาดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ  
4. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด  

โดยสืบจาก บริษัท ห้างหุ้นส่วน  ร้านค้า หรือเว็บไซต์ ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาดจะต้องสืบราคา
ให้เหมาะสมกับขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคา 
ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่กรณีมีน้อยกว่า 3 ราย ให้สืบเท่าท่ีมี เมื่อสืบราคาได้แล้วจะน าราคาใดมาใช้
เป็นราคาอ้างอิงให้พิจารณา ดังนี้ 
- กรณีการจัดหาที่มีประกาศเชิญชวน เช่น วิธี e-market วิธี e-bidding หรือวิธีสอบราคา ให้ใช้

ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต ่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาต่ าสุดสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 

- กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน เช่น วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็น
ราคาอ้างอิง 

5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานของรัฐจัดจ้างเหมาบริการในวงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท สามารถใช้ราคาที่เคย
จ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาอ้างอิงได้ ส าหรับการอ้างอิง ให้ระบุเลขที่สัญญาหรือ
ข้อตกลงที่เคยซื้อเคยจ้างครั้งหลังสุด 

6. ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ เป็นกรณีที่ 
หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์ในการค านวณ เพ่ือให้ได้มาซึ่งราคากลางข้ึนเอง 
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แนวทางการเปิดเผยราคากลาง 
การประกาศเผยแพร่ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติภายในมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการค านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง  และ
กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทาง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางส าหรับ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บ ไซต์ศูนย์ข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางดังกล่าว ซึ่งแบ่งประเภทการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้ 

1. การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ บก.01) 
2. การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (แบบ บก.02) 
3. การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างออกแบบ (แบบ บก.03) 
4. การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (แบบ บก.04) 
5. การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บก.05) 
6. การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) 

  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคา
กลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อศึกษาเพ่ิมเติมได้ที ่www.gprocurement.go.th 
หวัข้อ ดาวน์โหลดแนะน า/คู่มือ/คู่มือส าหรับหน่วยงานของรัฐ/ราคากลาง  

 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

หน่วยงานของรัฐต้องประกาศข้อมูล
ราคากลางและการค านวณราคากลาง

ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ

รายละเอียดข้อมูลราคากลางที่ต้องประกาศ
ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศ

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยงานของรัฐตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 206

ลงวันท่ี 1 พ.ค. 2562

http://www.gprocurement.go.th)/
http://www.gprocurement.go.th/
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ข้อควรระวังในการบันทึกแบบฟอร์ม  
 

1. การบันทึกข้อมูลในแบบ บก. 01 ข้อควรระวัง คือ 
  รายการข้อ 5 บัญชีประมาณการราคากลาง ให้ระบุรายละเอียดการประมาณการที่เกี่ยวข้อง

กับชนิด จ านวน รายการวัสดุ ค่าแรงที่น ามาใช้ค านวณเกี่ยวกับการก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตาม
ประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้  
    - กรณีงานก่อสร้างอาคาร ให้แนบเอกสารแบบแสดงรายการปริมาณงานก่อสร้าง
และราคา (แบบ ปร.4) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก) , แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5ข) , 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) 

    - ส าหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ให้แนบเอกสารแบบสรุป 
ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 

   - ส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน  ให้แนบเอกสารแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน 
    รายการข้อ 10 รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท า
หน้าที่เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
 

2. การบันทึกข้อมูลในแบบ บก. 02 หรือ 03 ข้อควรระวัง คือ  
    รายการข้อ 5 ค่าตอบแทนบุคลากร ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับผู้ให้
บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐได้มาจากการจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ส าหรับข้อ 5.1-5.3 ให้ระบุจ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการ  

  รายการข้อ 9 ที่มาของราคากลาง ให้ระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคากลางหรืออัตรา
ที่ใช้อ้างอิง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร. 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เป็นต้น 
 

3. การบันทึกข้อมูลในแบบ บก. 04 ข้อควรระวัง คือ  
  รายการข้อ 5 ค่าตอบแทนบุคลากร ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายให้ที่ปรึกษา

ตามความเหมาะสมของลักษณะงานที่จะจ้างหรือตามอัตราค่าจ้างของงาน ในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงานของรัฐ
เคยจ้าง โดยแจ้งรายละเอียดจ านวนคน - เดือน (man-month) ตามประเภทที่ปรึกษา คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ที่จะจ้าง ดังนี้ 

  รายการข้อ 5.1 ให้ระบุกลุ่มวิชาชีพทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  
    รายการข้อ 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา ให้ระบุเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงาน
ที่มีผลต่อการก าหนดค่าตอบแทน 

  รายการข้อ 5.3 จ านวนที่ปรึกษา ให้ระบุจ านวนเฉพาะบุคลากรหลัก  
  รายการข้อ 10 ที่มาขอการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ให้ระบุแหล่งที่มาหรืออัตรา 

ที่อ้างอิงในการคิดราคาที่ปรึกษา เช่น ตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ของส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ เป็นต้น 
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4. การบันทึกข้อมูลในแบบ บก. 05 ข้อควรระวัง คือ 
รายการข้อ 5 ค่า Hardware ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเป็นค่าเครื่อ ง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
  รายการข้อ 6 ค่า Software ให้ระบุค่าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ซึ่งครอบคลุมถึงระบบปฏิบัติการ 

ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบจัดการเน็ตเวิร์ค ระบบจัดการด้านความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับพัฒนา
ซอฟต์แวรป์ระยุกต ์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าเร็จรูปต่างๆ ที่ไม่ต้องมีการแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมเพ่ิมเติม 

  รายการข้อ 7 ค่าพัฒนาระบบ ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงระบบงานเดิมหรือพัฒนาระบบงานใหม่โดยให้แสดงแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ที่ใช้ เพ่ือก าหนดราคา
อย่างไรก็ตาม หากการจ้างระบบนี้เป็นการดัดแปลงซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปให้แยกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ 
ส าเร็จรูปไว้ในรายการที่ 6 ค่า Software ด้วย 

รายการข้อ 10 ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
  - หากใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ให้

ระบุว่า “ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด” 
     - หากใช้จากราคาสืบ ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้าหรือชื่อเว็บไซต์ที่สืบ โดย

ไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา 
- หากใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ให้ระบุว่า “ใช้ราคาท่ีเคยซื้อหรือจ้างครั้ง

หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขท่ีสัญญาหรือข้อตกลงที่ใช้อ้างอิง” 
 

5. การบันทึกข้อมูลในแบบ บก. 06 ข้อควรระวัง คือ 
   รายการข้อ 5 แหล่งที่มาของราคากลาง ให้ระบุแหล่งที่มาของราคากลาง หรือวิธีค านวณ
ราคาที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่น  
    (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า ให้ระบุว่า “ตาม
ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า”   

  (3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด ให้ระบุว่า “ตามราคา
มาตรฐานที่ส านักงบประมาณ หรือราคามาตราฐานที่หน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด” 

 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้าหรือชื่อ
เว็บไซต์ที่สืบ โดยไม่ต้องระบุราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา 

 (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ระบุว่า “ราคาท่ี
เคยซ้ือหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณพร้อมระบุเลขท่ีสัญญาหรือข้อตกลงที่ใช้อ้างอิง” 

  (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ให้ระบุ
ว่า “ใช้ราคาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ก าหนด” เช่นตามข้อบังคับ
ของหน่วยงานรัฐนั้นๆ ลงวันที่... เป็นต้น 
 

6 ส าหรับการระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง ตามแบบฟอร์ม บก. 02 จนถึง แบบ บก.
06 ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ก าหนดราคากลาง ซึ่งอาจเป็น 

- ผู้ที่ท าหน้าที่ก าหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาหนึ่งคณะ หรือ 
- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนดราคากลางก็ได้ 
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การก าหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่  
 ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8 ที่บัญญัติไว้ว่า  
“ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ เสียหายเพ่ือการละเมิดของเจ้าหน้าที่  
ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้
ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยกระกระทรวงการคลังได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุดที่ กค 0406.2/ว 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550  
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ข้อร้องเรียนและค าวินิจฉัยเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง 
 คณะผู้จัดท าได้รวบรวมประเด็นข้อร้องเรียนและค าวินิจฉัยเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง เพื่อเป็น
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือมิให้หน่วยงานด าเนินการผิดพลาดในประเด็นที่เป็นตัวอย่าง ดังนี้ 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/43395 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564  
เรื่อง ข้อหารือหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/26710 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2564  
เรื่อง ข้อหารือการใช้ราคากลาง 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/2619 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2565  
เรื่อง ข้อหารือการจัดซื้อรถยนต์ไม่เป็นไปตามราคมมาตรฐานครุภัณฑ์ 

- ย่อค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ส านวนเลขท่ี 15/44/2553  
เรื่อง เทศบาลก าหนดราคากลางจ้างเหมาขนขยะเก่าบริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาล สูงกว่าที่ควรจะเป็น 
เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย 

- ย่อค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ส านวนเลขท่ี 32/98/2553 
เรื่อง คณะกรรมการก าหนดราคากลางของเทศบาลก าหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักคอย
สูงกว่าความเป็นจริง 

- บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 1291/2556  
เรื่อง การตรวจสอบส านวนการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยกระทรวงการคลัง 
 

บทความการก าหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่  
- โดยนางสาวสายฝน โชชัย ผู้อ านวยการกลุ่มงานละเมิดและแพ่ง 3 กองละเมิดและแพ่ง  

กรมบัญชีกลาง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อร้องเรียนและค าวินิจฉัย 

เกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด่วนท่ีสุค
ท กค (กๆจ) ๐๔๐๕.๓/ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ 

จ ัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

พ  กันยายน ๒๕๖๔
เร่ือง ข้อหารือหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
อ้างถึง ห น ังส ือส ำน ักงาน น โยบ ายและแผน การขน ส 'งและจราจร ที คค ๐ ๘ ๐ ๑ .๗ /๓ ๙ ๘  ลงนันที่ 

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ตามหนังสือที,อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่า สนข. 

ได ้ดำเน ินการจ้างท ี่ปรึกษาตามพระราซบัญญ ัต ิการจัดซ ื้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แ ล ะระ เบ ียบ ก ระท รว งก ารค ล ังว ่าด ้ว ยก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างแ ล ะ ก ารบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งในการกำหนดสัดส่วนค่าตอบแทนบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายตรงได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด,วนที,สุด ที นร ๐๕ ๐๖ /ว ๑๒๘ ลงจันที' ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เรือง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สนข. จะต ้องจ ้างท ี่ปร ึกษา 
ศ ึกษาสำรวจการเด ินทางในเขตกร ุงเทพมห านครและปร ิมณ ฑ ล (Bangkok Travel D em and Survey) 
งบประมาณ จ ้านวน ๓๙,๓๕๙,๘๐๐ บาท โดยขอบ เขตของงาน จ ้างส 'วน ให ญ 'เป ็น การสำรวจข ้อม ูล  
ม ีล ัดส'วนของค ่าตอบแทนบ ุคลากรร้อยละ ๓๐.๒๓ และค ่าใช ้จ ่ายตรงร ้อยละ ๖๙.๗๗ ทำให ้ล ัดส ่วน 
ค ่าตอบแทนบ ุคลากรและค ่าใช ้จ ่ายตรงด ้งกล ่าวอาจไม'สอดคล ้องก ับหลักเกณฑ ์ของกระทรวงการคล ัง 
นอกจากน ี่7 สนข. พ ังไม 'พ บ ว ่าม ีบ ท น ัญ ญ ัต ิแห ่งกฎห มาย กฎ ระเบ ียบ  มต ิคณ ะร ัฐมน ตร ี แนวทาง 
ห ร ือว ิธ ีปฏ ิน ัต ิของห น ่วยงาน ท ี,เก ี่ยวช ้องอ ืน 'ใด กำหนดลัดส่วนค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ ่ายตรง 
ของงานจ้างที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนการขนส่งและจราจรหรือที่เกี่ยวข้อง สนข. จึงขอหารือดังนี้

๑. สนข. จะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวทาง หรือวิธีปฏิบัติใด 
เพื่อให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๒. การที่ สนข. กำหนดสัดส่วนค่าตอบแทนบุคลากรร้อยละ ๓๐.๒๓ และค่าใช ้จ ่ายตรง 
ร ้อยละ ๖๙.๗๗ ในการจ ้างท ี'ปร ึกษาศ ึกษาสำรวจการเด ินทางในเขตกร ุงเทพ มหานครและปร ิมณ ฑ ล 
(Bangkok Travel D em and Survey) จะเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องหรือไม่ ประการใด 
ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ 
บ ัญ ญ ัต ิน ิยามคำว ่า “งาบจ้างท ี'ปร ึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือน ิต ิบ ุคคล



เพ ื่อเป ็นผู้ให ้คำปรึกษาหรือแนะนำแก,หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย 
หร ือด ้านอ ื่นท ี,อย ู่ในภารก ิจของร ัฐหร ือของหน ่วยงานของร ัฐ ประกอบก ับระเบ ียบกระทรวงการคล ัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒(1๖0 ข้อ ๑๐๑ วรรคหน่ึง กำหนดว่า “การจ้างที,ปรึกษา 
เป็นงานให้บริการเพ ื่อเป ็นผู้ให ้คำปรึกษาหรือแนะน่าแก,หน่วยงานของรัฐโดยที,ปรึกษาต้องเป ็นท ี่ปร ึกษา 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง ว่าไม'มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้นหรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ 
ใน ต 'างป ระเท ศ” จ าก ห ล ัก ก าร ข ้างต ้น งาน จ ้างท ี,ป ร ึก ษ าจ ึง เป ็น ก ารจ ้างบ ร ิก ารจาก บ ุค ค ล ธ รรม ด า 
หรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะน่าแก'หน่วยงานของรัฐ โดยอาศัยความเช ี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ของที่ปรึกษาเป็นสำคัญ

๒. กรณีข้อหารือ ๑ และ ๒ เน ื่องจากระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
และการบริหารพ ัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม ิได ้กำห นดห ล ักเกณ ฑ ์และว ิธ ีการคำนวณ คำจ ้างท ี,ปร ึกษา 
รวมถ ึงการกำหนดล ัดส'วนของคำตอบแทนบ ุคลากรไว ้เป ็นการเฉพาะ ซ ึ่งโดยปกต ิการจ ้างท ี'ปร ึกษา 
จะมุ่งเน้นถึงตัวที่ปรึกษาเป็นสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) ป ระส งค ์จะจ ้างท ีป ร ึก ษ าศ ึก ษ าส ำรวจก ารเด ิน ท างใน เข ต ก ร ุง เท พ ม ห าน ค รแ ล ะป ร ิม ณ ฑ ล  
(Bangkok Travel Demand Survey) งบประมาณจำนวน ๓๙,๓๕๙,๘๐๐ บาท โดยขอบเขตของงานจ้างส่วนใหญ่ 
เป็นการสำรวจข้อมูล และได้มีการกำหนดลัดส่วนของคำตอบแทนบุคลากรร้อยละ ๓๐.๒๓ และค่าใช้จ่ายตรง 
ร้อยละ ๖๙.๗๗ ด้งนั้น กรณีนี้ย่อมอยู่ในดุลพินิจของ สนข. ที่จะพิจารณากำหนดสัดส่วนค่าตอบแทนบุคลากร 
และคำใข ้จ 'ายตรงใน งาน จ ้างท ี,ป ร ึกษ าด ังกล ่าวตาม ความ เห ม าะส ม และส อดคล ้องก ับ ว ัตถ ุป ระส งค ์ 
ของโครงการ และ สนข. อาจต้องพิจารณาว่าค่าสำรวจข้อมูลอยู่ในค่าใช้จ่ายตรงหรือไม,ประกอบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบีตราซการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๕๕๘๘ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ -  ๖







ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/Its พ ๙

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

พ10 มกราคม ๒๕๖๕
เร่ือง ข้อหารือการจัดซื้อรถยนต์ไม่เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
อ้างถึง หนังสือเทศบาลนครอุบลราชธานี ด่วนท่ีสุด ท่ี อบ ๕๒๐๐๑/๑๑๕๙๗ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
แจ้งว่า เทศบาลๆ ได้จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อรถยนต์กวาดฝ่น ๖ ล้อ 
โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๒ คัน โครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ๖ ล้อ โครงการจัดซื้อรถดูด 
สิ่งปฏิกูล ๖ ล้อ โครงการจ ัดซ ื้อรถบรรท ุกน ํ้า ๑๐  ล้อ และโครงการจ ัดซ ื้อรถยนต ์ก ู้ภ ัยและด ับ เพล ิง 
โด ยค ณ ะผ ู้บ ร ิห ารและส ภ าเท ศ บ าล ฯ  ช ุด เด ิม ได ้อน ุม ัต ิไห ้จ ่ายขาด เง ิน ส ะส ม  ซ ึ่งโครงการด ังกล ่าว 
ไม่เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมท้ังการจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๘๖ 
ลงวันที่ ๑๒ เม ษ ายน  ๒๕๕๙ ป ระก อ บ ก ับ โค รงก ารจ ัด ซ ื้อ รถ ยน ต ์ก ู้ภ ัยและด ับ เพ ล ิง  งบ ป ระมาณ  
จำนวน ๔๙,๔๒๔,๖๐๓ บาท ม ีผ ู้ร ้องเร ียนว ่า คณ ะกรรมการกำหนดรายละเอ ียดค ุณ ล ักษณ ะครุภ ัณ ฑ ์ 
แ ล ะราค าก ล างรถ ยน ต ์ก ำห น ด ราค าก ล างส ูงก ว ่าราค าท ี่จ ัด ซ ื้อ จร ิง  เอ ื้อป ระโยช น ์ก ับ ผ ู้ขายบ างราย 
และกำหนดอุปกรณ์ส ่วนควบเพื่อกีดกันผู้ขายบางราย อันเป ็นการกีดกันการแข่งข ันราคาอย่างเป ็นธรรม 
อีกทั้งจากกรณีศึกษาการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ตรวจสอบ 
ชี้มูลครุภัณฑ์รถยนต์ที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลางรถยนต์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกลาง 
ของสำนักงบประมาณ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันล่อเค้าเอื้อประโยชน์ให้เอกซนรายใดรายหนึ่ง 
รวมทั้งผู้รับจ้างเสนอราคาที่ตํ่ามากเกินกว่าปกติจนเห็นได้ขัดว่าอาจไม่เป็นไปตามลักษณะสินค้าหรือบริการ 
อ ัน อาจเป ็น ความผ ิดตามพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิว ่าด ้วยความผ ิด เก ี่ยวก ับการเสน อราคาต ่อห น ่วยงาน ของร ัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เน่ืองจากโครงการดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาแล้ว เทศบาลฯ จึงขอหารือว่า ควรดำเนินการกรณีน้ีอย่างไร 
เพื่อให้การดำเนินการเป็นตามระเบียบ กฎหมายต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยป้ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหน่ึง 
บ ัญญ ัต ิว ่า “ส ัญญาหรือข ้อตกลงเป ็นหนังส ือท ี่ได ้ลงนามแล้ว จะแก้ไขไม่ได้ เว ้นแต่ในกรณ ีด ังต ่อไปนี้ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ม ือำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า 
(๒) ในกรณีที่มืความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขน้ันไม่ทำให้หน่วยงานชองรัฐเสียประโยชน์ 
(๓) เป ็น การแก ้ไขเพ ื่อประโยชน ์แก ่ห น ่วยงานของร ัฐ หร ือประโยชน ์สาธารณ ะ (๔) กรณ ีอ ื่นตามท ี่กำหนด 
ในกฎกระทรวง” จากหลักการดังกล่าว เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

/กับ ...



- ๒-
กับผู้ขายหรือผู้ร ับจ้างแล ้วย่อมก่อให ้เก ิดส ิทธิและหน้าท ี่ระหว่างค ู่ส ัญญา โดยต้องผูกพันตามข้อกำหนด 
และเงื่อนไขแห่งสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเปีนส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย กรณีตามข้อหารือ 
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลนครอุบลราฃธานีไต้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์คู้ภัยและดับเพลิง งบประมาณ 
จำนวน๔๙,๔๒๔,๖๐๓บาท และขณะนี้เทศบาลฯ ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว ดังน้ัน กรณีดังกล่าวเทศบาลฯ 
ย่อมต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญา รวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญาซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาต่อไป 

อย่าง'ไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง บัญญัติว่า “การตกลงกับคู่สัญญา 
ที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นประโยขน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรง 
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก่ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา 
หรือข้อตกลงนั้นต่อไป” หากเทศบาลฯ พ ิจารณ าแล ้วเห ็นว ่า กรณ ีท ี่ม ีผ ู้ร ้องเร ียนคณะกรรมการกำหนด 
รายละ เอ ียด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะค ร ุภ ัณ ฑ ์และราค ากล างรถ ยน ต ์ก ำห น ด ราค าก ล างส ูงก ว ่าราค าท ี่จ ัด ซ ื้อ จร ิง  
เอ ื้อประโยชน์ก ับผู้ขายบางราย และกำหนดอุปกรณ์ส ่วนควบเพื่อกีดกันผู้ขายบางราย อันเป็นการกีดกัน 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และมีเหตุสมควรที่จะทำการตกลงที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้ขาย เทศบาลฯ 
อาจพิจารณาดำเนินการตามนัยพระราขบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง ต่อไปได้

สำหรับกรณีการจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กวาดฝ่น ๖ ล้อ งบประมาณ ๑๖,๖๔๙,๐๐๐ บาท 
โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๒ คัน งบประมาณ ๑๔ ,๔ ๙๐,๐๐๐ บาท โครงการจัดซื้อรถยนต์ 
สุขาเคลื่อนที่ ๖ ล้อ งบประมาณ ๔,๔๘๑,๐๐๐ บาท โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ๖ ล้อ งบประมาณ 
๓,๗๖๘,๐๐๐ บาท และโครงการจัดซื้อรถบรรทุกนํ้า ๑๐ ล้อ งบประมาณ ๖,๙๗๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเทศบาลฯ 
ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือได้ว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างแล้ว ดังน้ัน จึงไม่มีประเด็นที่คณะกรรมการวินิจฉัยจะต้องพิจารณาแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

¥

ryrvrt พ้น-/Rcrftb-
(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๘๘ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ -  ๖



 
     สํานักความรับผิดทางแพงกลุมพฒันาและบริหารงานละเมิดและแพง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Office of  Civil Liability 

 

 
   

ย่อคําวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาความรบัผิดทางแพ่ง 
 

เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๒๔/๒๕๕๖ 
 

สํานวนเลขที่   ๑๕/๔๔/๒๕๕๓ (มีมติครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
ประเภทสํานวน  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 
เรื่อง  เทศบาลกําหนดราคากลางจ้างเหมาขนขยะเก่าบริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาล สูงกว่าที่ควรจะเป็น เป็นเหตุให้
ทางราชการได้รับความเสียหาย 
    สรุปข้อเท็จจริง สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ได้ตรวจสอบการจัดจ้างของเทศบาล 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ตามสัญญาจ้างเลขที่ xx/xxxx ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ โครงการจ้างเหมา  
ขนขยะจากที่ทิ้งขยะของเทศบาลออกไปทิ้งหรือกําจัดนอกเขตเทศบาล ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลเมตร 
วงเงินตามสัญญา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการตรวจสอบพบว่า คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณค่างาน
ต้นทุนขนส่งขยะไปกําจัดต่อหน่วยไม่ถูกต้อง เนื่องจากตามสัญญาจ้างเหมาขนขยะไปกําจัดไว้เป็นจํานวนน้ําหนัก 
(๑๑,๒๗๐ ตัน) แต่ในการคํานวณราคากลางได้นําอัตราค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อหน่วย ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ ที่เป็น บาท/ลูกบาศก์เมตร 
(ในระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร เท่ากับ ๑๐๗ บาท/ลูกบาศก์เมตร) มาใช้คํานวณ แทนที่จะนําอัตราค่าขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างต่อหน่วยที่เป็น บาท/ตัน (ในระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร เท่ากับ ๗๖.๔๓ บาท/ตัน) มาใช้ในการคํานวณ
โดยตรง และระบุว่าจ้างเหมาขนขยะเก่าบริเวณที่ทิ้งขยะของเทศบาล จํานวน ๑๑,๒๗๐ ตัน จากที่ทิ้งขยะของ
เทศบาลออกไปทิ้งหรือกําจัดนอกเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลเมตร แต่จากการตรวจสอบระยะทางของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยทําการทดสอบวัดระยะทางขนส่งด้วยไมล์วัดว่ามีระยะทางประมาณ        
๓๑ กิโลเมตร ซึ่งน้อยกว่าระยะทางขนส่งที่กําหนดไว้ในสัญญาจํานวนประมาณ ๙ กิโลเมตร เป็นเหตุให้เทศบาล
ได้รับความเสียหายจากการที่ต้องทําสัญญาจ้างสูงกว่าที่ควรเป็น คิดเป็นเงินจํานวน ๓,๙๔๑,๕๑๖ บาท 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  เห็นว่า กรณีไม่เกิดความเสียหายต่อราชการ  
แต่อย่างใด และไม่มีผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
คําวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง  เห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ประเด็นที่พิจารณา  มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่ จํานวนเท่าใด 
กฎหมายที่พิจารณา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง  ตามสํานวนการสอบสวน ข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
เทศบาลได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดจ้างขนขยะจากที่ทิ้งขยะของเทศบาลออกไปทิ้ง
หรือกําจัดนอกเขตเทศบาลจํานวน ๑๑,๒๗๐ ตัน และได้จัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามสัญญาจ้างเลขที่ xx/xxxx     
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ จ้างห้างหุ้นส่วนจํากัด น. วงเงินตามสัญญา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ในการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ประกอบด้วย นาง ม. ตําแหน่งผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ นาย ป. ตําแหน่งหัวหน้างานรักษาความสะอาด 
กรรมการ นาย ส. ตําแหน่งเจ้าพนักงาน กรรมการ และนาย ก. ตําแหน่งวิศวกรโยธา ๖ว กรรมการและ
เลขานุการ คํานวณค่างานต้นทุนขนส่งขยะไปกําจัดต่อหน่วยไม่ถูกต้อง เนื่องจากตามสัญญาจ้างเทศบาล      
จ้างเหมาขนขยะไปกําจัดไว้เป็นจํานวนน้ําหนัก (๑๑,๒๗๐ ตัน) แต่ในการคํานวณราคากลางคณะกรรมการ



๒ 
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กํ าหนดราคากลา งนํ า อั ต ร าค่ า ขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อส ร้ า ง ต่ อหน่ ว ย  ตามหนั ง สื อ ก ระทรว งการคลั ง  
ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว๑๔๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ ที่เป็น บาท/ลูกบาศก์เมตร (ในระยะทาง    
๔๐ กิโลเมตร เท่ากับ ๑๐๗ บาท/ลูกบาศก์เมตร) มาใช้คํานวณ แทนที่จะนําอัตราค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง       
ต่อหน่วยที่เป็น บาท/ตัน (ในระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร เท่ากับ ๗๖.๔๓ บาท/ตัน) มาใช้ในการคํานวณโดยตรง 
ทําให้ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนเงิน ๓,๗๑๕,๕๗๐ บาท และสัญญาดังกล่าวระบุว่าจ้างเหมาขนขยะเก่า
บริเวณที่ทิ้งขยะของเทศบาล จํานวน ๑๑,๒๗๐ ตัน จากที่ทิ้งขยะของเทศบาลออกไปทิ้งหรือกําจัดนอกเขต
เทศบาลไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลเมตร แต่จากการตรวจสอบระยะทางโดยทําการทดสอบวัดระยะทางขนส่ง 
ด้วยไมล์วัดระยะทางได้ประมาณ ๓๑ กิโลเมตร ซึ่งน้อยกว่าระยะทางขนส่งที่กําหนดไว้ในสัญญาจํานวนประมาณ 
๙ กิโลเมตร ทําให้เทศบาลได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินจํานวน ๒๒๕,๙๔๖ บาท รวมเป็นความเสียหายทั้งสิ้น 
๓,๙๔๑,๕๑๖ บาท ซึ่งพิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละกรณีได้ ดังนี้ 
 ๑. กรณีคณะกรรมการกําหนดราคากลางนําอัตราค่าขนส่งวัสดุต่อหน่วยไม่ถูกต้องมาใช้  
ความเสียหาย ๓,๗๑๕,๕๗๐ บาท  
  เมื่อพิจารณาจากการที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณราคากลางโดยนําอัตรา           
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อหน่วยที่เป็น บาท/ลูกบาศก์เมตร (ในระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร เท่ากับ ๑๐๗ บาท/
ลูกบาศก์เมตร) มาใช้คํานวณ เพราะเห็นว่าในการขนส่งขยะด้วยรถบรรทุกจะบรรทุกได้มากที่สุดไม่เกินปริมาตร
ของกระบะรถ ซึ่งแตกต่างจากขนส่งวัสดุประเภท หิน ดิน ทราย ด้วยรถบรรทุก จะบรรทุกได้มากที่สุดไม่เกิน
น้ําหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกําหนด การคิดคํานวณจึงนําหลักเกณฑ์การคํานวณค่างานต้นทุนการกําจัดขยะ     
ต่อหน่วย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว๑๔๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ ที่เป็น
บาท/ลูกบาศก์เมตร (ในระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร เท่ากับ ๑๐๗ บาท/ลูกบาศก์เมตร) มาใช้ในการคํานวณ      
แต่เนื่องจากการจ้างเหมาขนขยะไปทิ้งหรือกําจัดนอกเขตเทศบาลมิได้เป็นงานก่อสร้าง จึงไม่อยู่ในข้อกําหนด   
ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น การที่คณะกรรมการกําหนด        
ราคากลางของเทศบาลนําหลักเกณฑ์การกําหนดราคางานก่อสร้างมาประยุกต์ใช้สําหรับการคํานวณระยะทาง
ในการขนส่งขยะนั้น สามารถทําได้เนื่องจากทางราชการไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมา
ขนส่งไว้ ดังนั้น ราคากลางที่แตกต่างกันเกิดจากการที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางใช้หลักเกณฑ์ในการ
กําหนดราคากลางโดยคํานวณค่างานต้นทุนขนส่งขยะต่อหน่วยแตกต่างจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
ตามพฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่มีผู้ใด
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ 
 ๒. กรณีผู้รับจ้างขนส่งขยะไปทิ้งในตําแหน่งที่มีระยะทางน้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา  
  ๒.๑ ประเด็นความเสียหาย 
   ตามสัญญาจ้างเลขที่ xx/xxxx ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับข้อกําหนด
คุณสมบัติของงานในการจัดจ้างเก็บขนขยะแนบท้ายสัญญาจ้าง กําหนดให้ผู้รับจ้างขนขยะเก่าบริเวณที่ทิ้งขยะ
ของเทศบาล จํานวน ๑๑,๒๗๐ ตัน จากที่ทิ้งขยะของเทศบาลออกไปทิ้งหรือกําจัดภายนอกเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า 
๔๐ กิโลเมตร แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้รับจ้างขนส่งขยะไปทิ้งในตําแหน่งที่มีระยะทางไม่ถึง ๔๐ กิโลเมตร      
ซึ่งจากการตรวจสอบวัดได้เป็นระยะทาง ๓๗ กิโลเมตร แต่เทศบาลได้จ่ายค่าจา้ง ไปตามสัญญา โดยไม่มีการปรับลด
ค่าจ้าง ทําให้เทศบาลต้องจ่ายค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริง จํานวน ๓ กิโลเมตร (๔๐ - ๓๗) เป็นเหตุให้เทศบาล
ได้รับความเสียหาย เป็นเงินจํานวน ๗๕,๓๑๕.๓๓ บาท ((๒๒๕,๙๔๖÷๙)×๓) 
  ๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
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   ๒.๒.๑ ผู้ควบคุมงาน ได้แก่ นาย ง. ตําแหน่งช่างโยธา ๔ มีหน้าที่ตรวจและควบคุมงาน 
ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา      
ทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่าง 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้น เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทันที ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามสัญญาจ้างประกอบกับข้อกําหนดคุณสมบัติของงานในการจัดจ้าง
เก็บขนขยะแนบท้ายสัญญาจ้าง กําหนดให้ผู้รับจ้างขนขยะเก่าบริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาล จํานวน ๑๑,๒๗๐ ตัน 
จากท่ีทิ้ งขยะเทศบาลออกไปทิ้ งหรือกําจัดภายนอกเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลเมตร ซึ่ งนาย ง.                 
ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมงานให้ผู้รับจ้างทําการเก็บขนขยะ จํานวน ๑๑,๒๗๐ ตัน จากที่ทิ้งขยะ
เทศบาลออกไปทิ้งหรือกําจัดภายนอกเขตเทศบาลในระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลเมตร ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในสัญญา หากมีการตรวจสอบระยะทางก็จะทราบว่า ไม่เป็นไปตามสัญญาแล้วรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อรายงานผู้ ว่าจ้างให้ลดค่างานลงและจ่ายค่าจ้างตามความเป็นจริง           
กรณีเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๖ พฤติการณ์ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ   
อย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหาย จึงให้นาย ง. รับผิดในอัตราร้อยละ ๖๐ ของความเสียหาย
จํานวน ๗๕,๓๑๕.๓๓ บาท คิดเป็นเงินจํานวน ๔๕,๑๘๙.๒๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘      
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   ๒.๒.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย นาย จ. ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล 
นาง ม. ตําแหน่งผู้ อํานวยการกอง นาย ช. ตําแหน่งประธานชุมชน นาย ท. ตําแหน่งกรรมการชุมชน          
และ นาย ว. ตําแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ ๗ว. มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง          
และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบกับข้อกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ และต้องมีหน้าที่
ตรวจรับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดในสัญญา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามสัญญาจ้าง
ประกอบกับข้อกําหนดคุณสมบัติของงานในการจัดจ้างเก็บขนขยะแนบท้ายสัญญาจ้าง กําหนดให้ผู้รับจ้าง    
ขนขยะเก่าบริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาล จํานวน ๑๑,๒๗๐ ตัน จากที่ทิ้งขยะเทศบาลออกไปทิ้งหรือกําจัดภายนอกเขตเทศบาล        
ไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลเมตร ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจรับงานที่ผู้รับจ้าง    
ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดในสัญญา กลับตรวจรับงานจ้างดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นไปตามที่กําหนด  
ในสัญญาจ้าง หากมีการตรวจสอบระยะทางก็จะทราบว่า ไม่เป็นไปตามสัญญาและรายงานให้ผู้ ว่าจ้าง          
ลดค่างานลงและจ่ายค่าจ้างตามความเป็นจริง กรณีเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ               
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕ พฤติการณ์
ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหาย       
จึงให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดในอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายจํานวน ๗๕,๓๑๕.๓๓ บาท    
คิดเป็นเงินจํานวน ๓๐,๑๒๖.๑๓ บาท โดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย     
นาย จ. นาง ม. และนาย ว. รับผิดเฉพาะส่วนของตน คนละ ๑ ใน ๕ ส่วน คิดเป็นเงินคนละ ๖,๐๒๕.๒๓ บาท 
ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   สําหรับนาย ช . ตําแหน่งประธานชุมชน และนาย ท . ตําแหน่งกรรมการชุมชน               
ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นเพียงราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับแต่งต้ังให้เข้ามาช่วยเหลืองาน
ของราชการ ความรู้ในเรื่องระเบียบทางราชการ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น           
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พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ย่อมไม่ทัดเทียมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พฤติการณ์เป็นการปฏิบัติหน้าที่            
ด้วยความประมาทเลินเล่อแต่ยังไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
ผู้ย่อ  นางสาวศศิธร ช่อกระถิน    นิติกร     
ผู้ตรวจ  ๑. นายเฉลิมชัย เบญจกาญจน์   หัวหน้าฝ่าย  
  ๒. นางสาวสุวรรณา อิศรางกูรฯ   ผู้อํานวยการกลุ่มงาน ตพ. ๑.   
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บทความ 
การก าหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ 



การกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่
นางสาวสายฝน โซชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานละเมิดและแพ่ง ๓ 
กองละเมิดและแพง่ กรมบญัชีกลาง

เม ื่อ เจ ้าห น ้าท ี่ได ้กระท ำละเม ิดต ่อ บ ุคคลภ ายน อ กห ร ือห น ่วยงาน ของร ัฐแล ้วแต ่กรณ ี 
ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว และเป็นเหตุให้จะต้องรับผิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น 
หน่วยงานของรัฐก็สามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่ซดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี จำนวนเงิน 
ที่หน่วยงานของรัฐจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ชำระนั้น หน่วยงานซองรัฐอาจจะเรียกให้เจ้าหน้าที่ซดใช้ค่าเสียหาย 
ไม่เต็มจำนวนที่หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายก็ได้ โดยอาจลดหย่อนค่าสินไหมทดแทนที่จะเรียกให้ 
เจ้าหน้าที่ขดใช้ก็ได้ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราขบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของ 
เจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานซองรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงาน 
ของรัฐได้ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ขดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรง 
แห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑโดยมิต้องให้ให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ 

ถ ้าการละเม ิดเก ิดจากความผ ิดหร ือความบกพร่องของหน ่วยงานของร ัฐหร ือระบบการ 
ดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ และ 
เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น”

จากบทบัญญัติดังกล่าวช้างต้น สามารถสรุปการลดหย่อนค่าสินไหมทดแทนได้ โดยคำนึงถึงเหตุ 
๓ ประการ ดังนี้

(๑) การคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี เข่น 
การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ ล้านบาท เจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีเงิน 
เพียงพอที่จะขดใช้เต็มจำนวนของความเสียหายได้อย่างแน่นอน หรือกรณีพนักงานซับรถยนต์ซนบุคคลภายนอก 
ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีเงินเดือนเพียงเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
หากจะให้ขดใช้เงินเต็มจำนวนที่ทางราซการจ่ายไปย่อมต้องมีการพิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อให้เกิด 
ความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ราซการ

(๒) การคำนึงถึงความผิดหรือความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือระบบการดำเนินงาน 
ส่วนรวม เซ่น เจ ้าหน ้าท ี่นำรถยนต ์ของทางราซการไปปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่แล ้วเก ิดอ ุบ ัต ิเหต ุเฉ ี่ยวซนรถยนต ์ 
ของบุคคลภายนอกเนื่องจากระบบเบรกของรถราซการไม่ทำงานอันสืบเนื่องมาจากความบกพร่องซองหน่วยงาน 
ของรัฐซึ่งมิได้จัดให้มีการบำรุงรักษารถยนต์คันดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ หรือในกรณีระบบ 
การคัดเลือกบุคคลเช้ารับราขการบกพร่องทำให้ได้คนที่ไม่มีคุณภาพเช้ามารับราซการ หรือระบบการ'ฝึกงาน 
ของหน ่วยงานบกพร่อง โดยล ่งเจ ้าหน ้าท ี่บรรจุใหม ่ไปปฏิบ ัต ิงานในขณะที่ย ังม ิได ้จ ัดให ้ม ีการฟ ้กงาน 
อย่างเพียงพอให้ปฏิบัติงานไดในระดับหนึ่ง หรือระบบการจัดเก็บสารเคมีของหน่วยงานบกพร่องโดยมิได้แยก 
ประเภทให้ซัดเจนวางปะปนกัน ทำให้มีการหยิบวัตถุเคมีอันตรายไปใช้งานผิดประเภท เป็นต้น โดยหน่วยงาน 
ของรัฐต้องหักส่วนแห่งความรับผิดและความบกพร่องดังกล่าวออก ด้วยการพิจารณาว่า การละเมิดเกิดจาก 
ส่วนใดมากกว่ากัน และควรกำหนดสัดส่วนต่อกันเท่าใด ซึ่งหากความเสียหายที่เกิดขึ้น มีส่วนหนึ่งเกิดจาก 
ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมเมื่อได้หักส่วนความรับผิด 
ดังกล่าวออกจากค่าสินไหมทดแทนที'เจ้าหน้าที่จะต้องซดใช้แล้ว ค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดของหน่วยงานของรัฐตามนัย



มาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงตกเป็นพับแก่ 
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น

(๓) กรณ ีการกระทำละเม ิดเก ิดจากเจ ้าหน้าท ี่หลายคน เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดขดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น แต่เดิมก่อนกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
บ ังคับใช้ ห ากการกระท ำละเม ิด เก ิดจากเจ ้าห น ้าท ี่ห ลายคน  เจ ้าหน ้าท ี่ท ั้งหลายน ั้นต ้องร ่วมก ันร ับผ ิด 
อย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวช้องไม่ได้รับความเป็นธรรม เซ่น 
กรณีผู้บังคับบัญชากระทำการทุจริตนำเงินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว จำนวน ๑ ล้านบาท แล้วบุคคลนั้น 
ถ ูกจ ับก ุมดำเน ิน คด ีอาญ าห ร ือห ลบห น ีไป  ทางราชการไม,สามารถเร ียกร ้องให ้บ ุคคลด ังกล ่าวซดใช ้ 
ค ่าเส ียหายได้ ทางราชการก็จะไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ซ ึ่งอาจเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของบุคคลที่ท ุจริตดังกล่าว 
โดยหากมีผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๓ คน ก็ต้องร่วมกันรับผิดซดใช้เงิน จำนวน ๓ ล้านบาท ท้ังสามคน จนกว่าทางราชการ 
จะได้รับการซดใช้เงินครบ ๓ ล้านบาท แม้ว่าคนใดคนหน่ึงจะซ0าระเงินแล้ว จำนวน ๑ ล้านบาทก็ตาม ก็ยังต้อง 
ผูกพันต่อไปหรืออาจต้องซดใช้เงินเต็ม ๓ ล้านบาทเพียงคนเดียว แล้วจึงไปไล่เบี้ยจากอีก ๒ คนที่เหลือต่อไป 
ซึ่งโดยข้อเท็จจริงยากที่จะได้รับซดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนจากผู้ร่วมกระทำละเมิดส่วนที่เหลือ แต่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดฉบับนี้ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ซ ึ่งอาจมีส่วนร่วมในการกระทำละเมิด 
แต่เป็นเพียงผู้กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ซดใช้แต่เฉพาะในส่วนของตนเองเท่านั้น 
เซ่น ในฐานะผู้บังคับบัญซาปล่อยปละละเลยอาจต้องรับผิดซดใช้เพียงอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายเท่านั้น 
ก ็เป ็นได ้หรือหากอยู่ในฐานะท ี่ยากแก ่การควบค ุมด ูแลบ ุคคลด ังกล ่าวอาจไม,ต ้องซดใช ้ค ่าเส ียหายเลย 
หรือซดใซในอัตราน้อยท่ีสุด ก็ได้ ข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีไป

แ ต ่ป ัญ ห าท ี่เก ิด ข ึ้น ใ น ป ัจ จ ุบ ัน ค ือ ก าร ก ำห น ด ส ัด ส ่ว น ค ว าม ร ับ ผ ิด ข อ ง เจ ้าห น ้าท ี่ 
ตามพระราซบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคสองถึงวรรคสี่ดังกล่าว 
การใช้ดุลพินิจที่มีมาตรฐานแตกต่างกันไปตามแต่บุคคลผู้วินิจฉัย ซึ่งในบางกรณีอาจมีการลดหย่อนโดยไม, 
เป็นไปตามเหตุที่กฎหมายกำหนดหรือลดหย่อนในอัตราที่เก ินสมควรอันเป็นผลเสียต่อทางราซการที่อาจ 
เสียโอกาสท่ีจะได้รับซ0าระหนี้ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเหตุของปัญหานี้คือเรื่องการใช้ดุลพินิจ ซึ่งถ้าพิจารณาจาก 
บทบัญญัติของกฎหมายก็จะเห็นว่าถ้อยคำได้เปิดซ่องให้ใช้ดุลพินิจไว้

หากการแบ่งหรือกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘ แห่งพราซบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕:๓๙ มีการวินิจฉัยที่มีมาตรฐานแตกต่างกันมากย่อมเกิดปัญหา 
ทำให้เกิดความเหลื่อมลํ้าไม่เป็นธรรมและความไม่เสมอภาคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ของแต่ละหน่วยงานของรัฐ ปัญหาดังกล่าวนี้กระทรวงการคลังได้พยายามวางแนวปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
มีมาตรฐานในการกำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อให้เกิด 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การขดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด ดังนี้๑

๑. กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 
๑.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

‘หนังสอืกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุที่ กค ๐๔ ๐๖.๒ /ว ๖๖ ลงวนัที ่ ๒๕ ก ันยายน ๒๕ ๕๐
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(๒r วีธประกวดราคา กก.พจิารพาผล ๖0 ' ฝายพสัด ร)๕ ร)๕ ๑© ผ่ผานงาน'm วงแลว แดู้ผบง็คับบญัซาโ,ช

'อานาจอ'นมิตให้ผ้อบมิตัรบิผด้รอยละ ๔0
(จนท'.ฝายพสัด̂ ผ่ผานงานโม้ตองัรบิผด)



กรผ

“สด่สวบความัรบิผดของ’เจาทบาท" tlอยละ)

หมายเหต
คณะกรรมการ

’'ผี๓ยว้ของ
^ผบงคบบญขา

(ตรวจสอบ/เสนอตวามเพี)

"‘ขอ “สต่สวน '‘ตาแหนง, 'สด่สวน 'ข'นตน-กลาง/ V
"พ่ผานงาบ ; ผอบพ ุ

๒

๒.® การ่กอส้รางไมฝน็ไปตามรปแบ•บรายการ กก.ตรวจการ้จาง ๓0 ''ผควบคมงาบ i o ๑0 ๑0 กรณ้ฃีอเทจ็จิรงปรากฏฝบ็ทปิระจก'พัชดแจง่วา

’ผบงิค้บบญัขามเหุต่นาเขอ่วาควรจร!โดู้ร็คง

การตรวจัรบงาบไมเปน็ไปตามรปแบบรายการ

กก.ตรวจการ้'จาง ๔0 ‘'ผควบคมงาบ ๖0 - - กรทุ่รบงํคับบญัขาไม่บาจร้ร่วาการตรวจัรบงาน

ไมเปนไปตามรปแบบรายการ ไม้ตองัรบิผด

๒.๒'สงของไมตรพามัสญญ'า กก.ตรวจัรบ ๖0 'ฝา™ สัต too ๑© ๑0 กรท่รท่)อเทจ็จิรงปรากฎเปน็ทปิระจกพัช์ตแจง

วา จนท,.ฝายพลัด^ผบง่คับบญขัามเทุต่นา1ขอ

วาควรได้ริถงการ่สงของไมตรงตามัสญญา

กก.ตรวจัรบ ๑ 00 - - - - กรพ',จบท'.ฝา๓ ส่^ผบง่คับบญขัา

โม่บาจรู้ร่วาการ่สงของโมตรงตามัสญญา

โม้ตองัรบิผต

รก ไม็เรยก่คาปัรบกรณส๊งมอ'บงา•น/ของ่ลาชา กก.ตรวจการ้จาง/รบ ๗0 'ฝายพลัด ๑0 ๑0 ๑© กรถ่!รอเทพรงปรากฎเปนท็ปิระจก'พชัดแจง่วา

จบท'.ฝา ย'พลัด^ผบงิคับบญัซา",มเหต่น'น่ืขอ่วา

ควรจะได้ร๊คงการ่สงมอบงาน/ของ่ลาขา

กก.ตรวจการ้จาง/รบ ๑ 00 - - - - กรณ‘จนท'.ฝายพลัด^ผบงิคับบญัขา ไมอาจทราบ

ขอเทจ็จิรงโด่วามการ่สงมอบงาบ/ของ่ลาขา

ไม้ตองัรบิผด เขน กก.ตรวจการ้จาง/รบ ปกปติ

ไมแจงใหท้ราบ ลงนามตรวจ'รบ-ยอบฟ้ลง เปบตน

๑.๒ ด้านการเงินการคลัง

กรฝ’ 'ล (Tพนะตว,าฟ้สยหาย

‘'สด่สวบความัรบิผดของเจาหนาห'อยละ)

หมายเทุตคณะกรรมการ ฒยพอ้ง พ ฒ บ พ ู้ท
(ตรวจสอบ/เสนอความเหป็)

‘’ซอ ไฒ่วน ■๓แหนง' ไฒ่วน ฬ ฒ -ก ล า ง "ชนสง
‘'ผ่(กนงาบ ไผอฟ้มิ ต

๙ การโชิเงนิผดระเบรบ
๔๑ ไมํนาไงบรายโดโ,ขาบญิขทแาย้วอง/ 'ฝายการโงน bo ๓0 ๕0 กรณเปบเรองท้ผ่ีเสนอแลรู้ผบงิคับบญัขาปฏบิตั
แตํนาไปโขโดยิผดระเบยีบ ผดหัลกการ็เงนการคัลง

- - - ๑00 กรณ้ผีอน่มิตโขํอาบาจ่ัสงการและฝนผอบ้มิต
ใหัรบผดใตมํจาบวน‘'รอยละ ®00
(จนท'.ฝายการโงน/ผ่ผานงาน ไม้ตองัรบิผด)

ร:๒'จาeTเงน่เกนิสทิธ/!มีมิสทิธ?ผดระเบยีบ - - 1 ฝายการโงน ๖0 bo bo กรถ็รโงนงบประมา{น/เงบราชการ■สาห้รบ
โซ่จายแลว แต่จารผดระเบยีบหืรอ่จายโกนก่วา
สทิธทค่ีวรจะโต้รบ



๒. กรณีทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน 
๒.๑ รับเงินแล้วนำไปใช้ส่วนตัว

กรณ ' "ลกษ{นะความใสยหาย

~สค่สวนความัรบิผดของใจาหนาท1รอยละ)

หมายเหต
*ผหจุ๊รด

คณะกรรมการ
‘ ' ผ ีเกยว้ของ "ผบง่คบบญัซา

(ตรวจสอบ/เสบอความเห,น)
"ซอ ไพรfเวน 'ตาแหบง, ไพเสวน ๖'ซใ!!ตน-กลาง/ ะขบสง

*ผ่ผาบงาบ *ผอนัมุต
๑ รบใงบแลวน ใปโซ่สวบัตว

๑.๑*รบิเงบแลวไมออกใบเส็รจัรบโงบ/ ๑๐๐ - - 'ฝายการโงบ ๖๐ ๒๐ ๒๐
แกไขหรอปลอมใบเสีรจัรบโงบ

๑.๒ ออกใบเส็รจัรบโงบแลวโม0บา'สง ๑๐๐ กก!เกบัรกษาโงบ ๖๐ 'ฝายการโงบ ๒๐ ๑๐ ๑๐ กรผ"กก!เภฟ้รกพ่เงบไมปฏบํตั
พ้นาทดามระท)๓!

๑๐๐ - - 'ฝายการโงบ ๖๐ ๒๐ ๒๐ กรผก่ก!‘เทบ่'รกพาโงบ ปฏธตั
พน้าทค๋ึรบ้ทวนก™องพาม
ระ:ทJEJTJนลวไม้ตองัรบิผด

๑๓ ไม0บาโงนฝากคัลงหืรอธนาคารใหค้รบ ๑๐๐ - - 'ฝายการโงบ ๖๐ เอ๐ ๒๐
’จา บวบตามระเบยีบกัลบ0บาไปโข่สวบัตว

๒.๒ กรณีเบิกจ่ายเงินโดยทุจริต

กรฌ ่ ‘'สกพณะความไสยหาย

ไ!ด่สวบดวามรับ ิผดของเจาหบาทใรอยละ)

หมายเหต
11ผทจุรด

คผะกรรมการ
V เกยว้ของ ‘'ผบงํคบบณัซา

(ตรวจสอบ/เสนอความเหบี)
ซอ ‘ สด่สวบ ตาแหบง, ‘ สค่สวน ชบ้ตน-กลาง/ ะชนูสง

‘'ผผ่าบงาบ *ผอบัมุต
๒ ณกิจายไงบโดยทจิรด

|ร.๑ ไมิมฟ้ล™ าบการ่จาย ๑๐๐ - - 1ฝายการโงน ๖๐ ๒๐ ๒๐

ฒ£> ฟ ้ลกราบการ่จายเทจ็ ๑๐๐ - - 1 ฝายการโงน ๖๐ ๔๐ - กรณตีาม้ขอ๒.๒ และ๒.๓ผอุน้มิต
ปลอยปละละเลยไมควบคมดแล
ปลอยใหีม้การทจิ1รตอ่ยาง่ตณื่บอง

เอ.ธ! แกไ,!แอกสารการณกิจาย ๑๐๐ - - 'ฝายการโงน ๖๐ ๒๐ ๒๐ ใฟ้ผ‘'อุนํมิตรับิผดขอบด้วยโดยปัรบ
สดส่วนโหเท้าก,นฃอ Is.®

๒.๔ แกไขหีรอเพมเตม'จาบวบไงบใน่เขค/ ๑๐๐ - - ‘ผลงนาม ๑๐๐ - - กรญ้ผ็ลงบามโนใขค/ใบถอนโงน
โบลอบไงบใหค่ง่ํขน ในเซค/ ไมปฎบิตัตามระเบรบ เขน ลงบาม

ใบถอนโงน โว่ลวงหบ้าโดย่'ยงโมโดกรอกํจานวน
โงบ,โขยบ'จาบวบโงบโดยโวบ่ของ่วาง
'ขางห้นาโวใหใต้มโค, โมีขดครอมเขค
'สง่จายโห่พาหีบโดยตรง เปบตน
ใฟ้ผลงบามโนเขค/!นใบทอนโงน
โฬัรบัผดคนละสวนเทา'ๆ กบ



๓. กรณอุบตเหตุ
กรณ '' ‘'ลก!!)ผะความ‘เสยห าย ‘'สด่สวนความรบ ิผดของเจาหนัาทเรอยละ) หมายเหด

พน้กงานขับรท

ร ) ฝาฝนกฎห มาย๓ ยวักบการจราจร ร>๐๐ กรณพับกงาบัขบรถท โดยจงใจหร็อประมาทโลนเลอ

อ ่ยาง้รายแรงแลฬ าฝน กฎห มาย'เกยว ักบ การจราจร

lim พยีง่ฝายโดยวหรอโดยํลาพง'

๒ ฝาฝนกฎหมาย■ เกยวักบการจราจร นลริมทพุ'ปจิ,จย กรณ ีม ิเพ เปจิจยภายบ อกมาประกอบดัวย เขน

ภายนอกประกอบัดวย โดัรบมอบหมายโหบัฏบติห้ ับาท้ขีบรถิม'[ดีมํ(ทแห่นง

หันาทโดยดรงเปบพ็ ับกงานขับรถ,โม'ขาบาญเสบทาง

.สภาพถบนหรีอท^วัสยโมิด,สภาพยานพาหนะกอ■ นบา

มาโขโมสมบรูณหิรอีมความํจาเปบเ็รง่ดวบ เขน

พนักงานัขบรถพยาบาลด้องิรบ’บาผทโดรบบาดเจบ

โปสงโรงพยาบาลโดย่เรว ฝน ตน

๓ ฝาฝนกฎหมาย■ เกยวกับการจราจร และคกรณ"' £ ๐

ม่สวนประมาท่รวมดู่ยด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังได้วางไว้ดังกล่าวข้างต้นมีฃึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทาง 
ปฏิบัติในการวินิจฉัยลัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่มิให้มีความแตกต่างกันเกินสมควร เพราะการวินิจฉัย 
ในเรื่องที่มีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อย่างเดียวกันไม่ควรที่จะมีผลการวินิจฉัยที่แตกต่างกัน และเพื่อมิให้เกิด 
ปีญหาการเหลื่อมลํ้าอันนำไปสู่ปัญหาการเลือกปฏิบัติ

อย ่างไรก ็ด ี การกำห น ดส ัดส ่วน ความร ับ ผ ิดท างละเม ิดของเจ ้าห น ้าท ี่น ี้ เป ็น เพ ียงแนวทาง 
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐเบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้น หากมีกรณีที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ หน่วยงานของรัฐสามารถนำสัดส่วนดังกล่าวมาเทียบเคียงและปรับใช้ตาม 
ความเหมาะสมได้ โดยต้องให้เป็นธรรมและความเสมอภาคแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขดใช้ค่าสินไหมทดแทน

สรุป ในการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐอาจจะเรียกให้ 
เจ้าหน้าที่ขดใช้ค่าเสียหายไม,เต็มจำนวนที่หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายก็ได้โดยอาจลดหย่อนค่าสินไหม 
ทดแทนท ี่จะเร ียกให ้เจ ้าหน ้าท ี่ซดใช ้ก ็ได ้ ตามมาตรา ๘ แห ่งพระราชบ ัญ ญ ัต ิความร ับผ ิดทางละเม ิด 
ของเจ ้าหน ้าท ี่ พ.ศ. ๒๕:๓๙ โดยกระทรวงการคลังได ้กำหนดหลักเกณฑ์การซดใช้ค ่าส ินไหมทดแทน 
ของเจ้าหน้าที่ผ ู้กระทำละเมิดเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัต ิในการวิน ิจฉัยลัดส่วนความรับผิด 
ของเจ้าหน้าที่มิให้มีความแตกต่างกันเกินสมควร มีมาตรฐานในการกำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำ 
ละเมิดให้เป็นไใ/1นแนวทางเดียวกันและเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคกับเจ้าหน้าท่ีซองทุกหน่วยงาน

บรรณานุกรม
- พระราขบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
- คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ดร.ซาญซัย แสวงสักด



กรณี ลักษณะความเสียหาย

สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าท่ี (ร้อยละ)

หมายเหตุคณะกรรมการ ผ ู้เก่ียวข้อง 
(ตรวจสอบ/เสนอความเห็น) ผ ูบั้งคับบัญชา

ข่ือ สัดส่วน ตำแหน่ง สัดส่วน ช้ันต้น-กลาง/ 
ผ้ผ่านงาน

ช้ันสูง 
ผ้อนมัติ

๑ การจัดจ้าง/จัดซ้ือ ราคาแพง
๑ .๑  ว ิธ กีารจดัซ ื้อ /จ ัดจา้ง ไมถ่กต้อง กก.พ ิจารณ าผล ๖ ๐ ฝ่ายพสัด ๒๐ ๑ ๐ ๑ ๐ กรณ ผีา่น จนท.ฝ ่ายพ ัสด ุ

กก.พ จิารณ าผล ๖ ๐ - - ๒๐ ๒๐ กรณไีม่ผา่น จนท.ฝ่ายพ ัสดุ
ก ก .พ ิจารผ าผ ล ๖ ๐ - - - ๔๐ กรณ1ีมผ่ ่าน จนท.ฝา่ยพสัด ุ/ผบ.ช ันตน้-กลาง

๑.๒ กำห นดราคาสงกวา่ความเป ็นจริง 
(๑ ) ใช ้ค ่า F a c to r F/ร าคาวสัดุไม ่ถ ูกต้อง

(๒) คำน วผป ริมาณ งาน ผ ิดพ ลาด

กก.กำห น ดราคากลาง ๗๐ ฝ่ายพสัด ๑๕ ๑ ๐ ๕ กรณ ีผ ่าน จนท.ฝา่ยพสัด ุ
กก.กำห น ดราคากลาง ๗๐ - - ๒๐ ๑ ๐ กรณไีม่ผา่น จนท.ฝ่ายพ ัสดุ
กก.กำห น ดราคากลาง ๗๐ - - - ๓๐ กรณไีม่ผา่น จนท.ฝ ่ายพ ัสด ุ/ผบ.ซ ั้นต ้‘น-กลาง
กก.กำห น ดราคากลาง ๑ ๐ ๐ - - - -

๑.๓ ไมค่ ัดเล ือกผ ู้เสน อราคาต ํา่ส ดุ  
ท ีม่ ีคณุ สมบ ัต ิถกูต ้องตามเงื่อน 'ไขท ี่กำห พ 
(๑ ) ว ิธสีอบราคา 
(๒) วธิปีระกวดราคา

กก.เป ิดซอง ๖ ๐ ฝ่ายพ ัสด ๑๕ ๑๕ ๑ ๐ กรณ ีตาม(๑ ) และ(๒) จบท.ฝ่ายพ ัสดุ 
ผ ู้ผ ่านงานท ักท ้วงแล้ว แตผ่ ู้บงัคบับ ัญชาใช ้
อำนาจอน ุม ัต ิให ้ผ ู้อนมุ ัตริ ับผดิร้อยละ ๔๐ 
(จนท.ฝา่ยพสัด ุ/ผ ูผ้ ่านงานไม ่ตอ้งรบัผ ิด)

กก.พ ิจารณ าผล ๖ ๐ ฝ่ายพ ัสด ๑๕ ๑๕ ๑ ๐



กรณี ลักษณะความเสิยหาย

สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าท่ี (ร้อยละ)

หมายเหตุคณะกรรมการ ผู้เก่ียวข้อง 
(ตรวจสอบ/เสนอความเห็น) ผ ู้บังคับบัญชา

ซ่ือ สัดส่วน ตำแหน่ง สัดส่วน ชั้นต้น-กลาง/ 
ผ้ผ่านงาน

ช้ันสูง 
ผ้อนม ัต ิ

๒ การตรวจการจ้าง/ตรวจรับไม,ถูกต้อง
๒.๑ การก่อลร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ กก.ตรวจการจ้าง ๓0 ผ ู้ควบคุมงาน ๔๐ ๑๐ ๑๐ กรณีข้อเท็จจริงปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ซัดแจ้งว่า 

ผู้บังคับบัญชามีเหตุน่าเช่ือว่าควรจะได้รู้ถีง 
การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรปแบบรายการ

กก.ตรวจการจ้าง ๔๐ ผ ู้ควบคุมงาน ๖๐ - - กรณีผู้บังคับบัญชาไม่น่าจะรู้ว่าการตรวจรับงาน 
ไม่เป็นไปตามรปแบบรายการ ไม่ต้องรับผิด

๒.๒ ส่งของไม่ตรงตามสัญญา กก.ตรวจรับ ๖๐ ฝ่ายพัสดุ ๒๐ ๑๐ ๑๐ กรณีมีข้อเท็จจริงปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ซัดแจ้ง 
ว่า จนท.ฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชามีเหตุน่าเช่ือ 
ว่าควรได้ร้ถึงการส่งของไม่ตรงตามสัญญา

กก.ตรวจรับ ๑๐๐ กรณี จนท.ฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชา 
ไม่น่าจะรู้ว่าการส่งของไม่ตรงตามสัญญา 
ไม่ต้องรับผิด

๓ ไม่เรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงาน/ของล่าช้า กก.ตรวจการจ้าง/รับ ๗๐ ฝ่ายพัสดุ ๑๐ ๑๐ ๑๐ กรณีข้อเท็จจริงปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ซัดแจ้งว่า 
จนท.ฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชา มีเหตุน่าเช่ือว่า 
ควรจะได้รู้ถึงการส่งมอบงาน/ของล่าช้า

กก.ตรวจการจ้าง/รับ ๑๐๐ กรณี จนท.ฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชา ไม,อาจทราบ 
ข้อเท็จจริงได้ว่ามีการส่งมอบงาน/ชองล่าข้า 
ไม่ต้องรับผิด เช่น กก.ตรวจการจ้าง/รับ ปกปิด 
ไม่แจ้งให้ทราบ ลงนามตรวจรับ-ย้อนหลัง เป็นต้น



กรณี ลักษณะความเสียหาย

สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)

หมายเหตุคณะกรรมการ ผ ู้เกี่ยวข้อง 
(ตรวจสอบ/เสนอความเห็น)

ผ ู้บังคับบัญขา

ซ่ือ สัดส่วน ตำแหน่ง สัดส่วน ช้ันต้น-กลาง, 
ผ้ผ่านงาน

ข้ันสูง 
ผ้อนม ัต ิ

๔ การใช้เงินผิดระเบียบ
๔.๑ ไม่น่าเงินรายได้เข้าบัญชีที่เกี่ยว้อง/ 
แต่นำไปใช้โดยผิดระเบียบ

ฝ่ายการเงิน ๒0 ๓0 ๔0 กรณีเป็นเรื่องที่ผู้เสนอและผู้บังคับบัญชาปฏิบัติ 
ผิดหลักการเงินการคลัง

๑ 0 0 กรณีผู้อนุมัติใช้อำนาจสั่งการและเป็นผู้อนุมัติ 
ให้รับผิดเต็มจำนวน ร้อยละ ๑ 0 0  
(จนท.ฝ่ายการเงิน/ผู้ผ่านงาน ไม่ต้องรับผิด)

๔.๒ จ่ายเงินเกินสิทธิA  ม่มีสิ'ทธิ/ผิดระเบียบ ฝ่ายการเงิน ๖ 0 ๒0 ๒0 กรณีมีเงินงบประมาณ/เงินราชการ สำหรับ 
ใช้จ่ายแล้ว แต่จ่ายผิดระเบียบหรือจ่ายเกินกว่า 
สิทธิท่ีควรจะได้รับ



กรณี ลักษณะความเสียหาย

สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)

หมายเหตุ
ผ ู้ทุจริต

คณะกรรมการ ผ ูเ้กี่ยวข้อง 
(ตรวจสอบ/เสนอความเห็น)

ผ ูบ้ังคับบัญชา

ซ่ือ สัดส่วน ตำแหน่ง สัดส่วน ชั้นต้น-กลาง/ 
ผ้ผ่านงาน

ช้ันสูง 
ผ้อนม ัต ิ

๑ รับเงินแล้วนำไปใช้ส่วนตัว
๑.๑ รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน/ 
แก้ไขหรือปลอมใบเสร็จรับเงิน

๑๐๐ - - ฝ่ายการเงิน ๖๐ ๒๐ ๒๐

๑.๒ ออกใบเสร็จรับเงินแล้วไม่นำส่ง ๑๐๐ กก.เก็บรักษาเงิน ๖๐ ฝ่ายการเงิน ๒๐ ๑๐ ๑๐ กรณี กก.เก็บรักษาเงินไม่ปฏิบัติ 
หน้าท่ีตามระเบียบ

๑๐๐ ฝ่ายการเงิน ๖๐ ๒๐ ๒๐ กรณี กก.เก็บรักษาเงิน ปฏิบีติ 
หน้าท่ีครบถ้วน ถูกต้องตาม 
ระเบียบแล้วไม่ต้องรับผิด

๑.๓ ไม่นำเงินฝากคลังหรือธนาคารให้ครบ 
จำนวนตามระเบียบกลับนำไปใช้ส่วนตัว

๑๐๐ ฝ่ายการเงิน ๖๐ ๒๐ ๒๐



ลัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)

กรณี ลักษณะความเสียหาย
ผ ู้ทุจริต

คณะกรรมการ ผ ู้เกี่ยวข้อง 
(ตรวจสอบ/เสนอความเห็น)

ผ ู้บังคับบัญชา
หมายเหต

ซ่ือ สัดส่วน ตำแหน่ง สัดส่วน ชั้นต้น-กลาง/ 
ผ้ผ่านงาน

ช้ันสูง 
ผ้อนม ัต ิ

๒ เบิกจ่ายเงินโดยทุจริต
๒.® ไม่มีหลักฐานการจ่าย ๑๐๐ - - ฝ่ายการเงิน ๖๐ ๒๐ ๒๐

๒.๒ หลักฐานการจ่ายเท็จ ๑๐๐ ฝ่ายการเงิน ๖๐ ๔๐ กรณีตามข้อ๒.๒ และ๒.๓ ผู้อนุมัติ 
ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแล 
ปล่อยให้มีการทจริตอย่างต่อฌื่อง

๒.๓ แก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย ๑๐๐ ฝ่ายการเงิน ๖๐ ๒๐ ๒๐ ให้ผู้อนุมัติรับผิดชอบด้วยโดยปรับ 
สัดส่วนให้เท่ากับข้อ ๒.๑

๒.๔ แก้ไขหรือเพิ่มเติมจำนวนเงินในเช็ค/ 
ใบถอนเงินให้ศูงขึ้น

๑๐๐ ผ ูล้งนาม 
ในเช็ค/ 

ใบถอนเงิน

๑๐๐ กรณีผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอนเงิน 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เซ่น ลงนาม 
ไว้ล่วงหน้าโดยยังไม่ได้กรอกจำนวน 
เงิน, เขียนจำนวนเงินโดยเว้นซ่องว่าง 
ข้างหน้าไว้ให้เติมได้, ไม่1ขีดครอมเช็ค 
สั่งจ่ายให้เจ้าหนึ๋โดยตรง เป็นต้น 
ให้ผู้ลงนามในเช็คAนใบถอนเงิน 
ให้รับผิดคนละส่วนเท่าๆกัน



กรณี ลักษณะความเสียหาย ลัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ) หมายเหต
พนักงานขับรถ

๑ ฝ่า!]นกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร ๑๐๐ กรณีพนักงานขับรถทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 

อย่างร้ายแรงและฝาแนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร 

แต่เพียงฝ่ายเดียวหรือโดยลำพัง

๒ ฝ่า!เนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร และมีเหตุปัจจัย 

ภายนอกประกอบด้วย

๗๕ กรณ๊มีเหตุปัจจัยภายนอกมาประกอบด้วย เข่น 

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถมิได้มีตำแหน่ง 

หน้าที่โดยตรงเป็นพนักงานขับรถ,ไม่ชำนาญเส้นทาง 

,สภาพถนนหรือทัศนวิสัยไม่ดี,สภาพยานพาหนะก่อนนำ 

มาใข้ไม่สมบูรณ์หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน เซ่น 

พนักงานขับรถพยาบาลต้องรีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 

ไปส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว เป็นต้น

๓ ฝ่าแนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร และคู่กรณี 

มีส่วนประมาทร่วมอยู่ด้วย

๕๐


