
 หนา   ๖๒ 
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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
ฉบับที่  ๒๓ 

วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
 

 

โดยที่ไดมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และได

มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   วาดวยหลักเกณฑการปฏิบั ติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 

ของเจาหนาที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซ่ึงมีหลักเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

แนวทางปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพง  โดยพระราชบัญญัติและระเบียบดังกลาวไดแยกความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่ออกเปนเหตุที่เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่  และที่ไมใชการปฏิบัติหนาที่  

กลาวคือเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่  หนวยงานของรัฐจะตองรับภาระชดใช

คาเสียหายไปกอน  สวนเจาหนาที่ของรัฐจะตองรับผิดชอบคาเสียหายตอหนวยงานของรัฐเพียงใดนั้น  

ใหไปไลเบี้ยตอไปในภายหลัง  และใหยึดหลักวาจะเรียกเอาแกเจาหนาที่ของรัฐ  เฉพาะกรณีที่ความ

เสียหายนั้นเกิดข้ึนโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น  นอกจากนี้  ในกรณีที่เจาหนาที่

ของรัฐตองรับผิดชดใชคาเสียหาย  ใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถผอนชําระคาสินไหมทดแทนได  ทั้งนี้ 

ใหคํานึงถึงรายได  ฐานะครอบครัว  ความรับผิดชอบ  และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย  สําหรับ

ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําที่ไมใชการปฏิบัติหนาที่  เจาหนาที่ของรัฐจะตองถูกฟองและชดใช 

คาสินไหมทดแทนเปนการสวนตัว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๔)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนในการประชุม 

คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๑  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)   

ฉบับที่  ๒๓  วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศ  เปนตนไป 

บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใด  ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
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หมวด  ๑ 
ขอกําหนดทั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 

“คณะกรรมการสถาบัน”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

“ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  

ตามที่กําหนดในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

“เจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น   

ไมวาจะเปนการแตงต้ังในฐานะเปนกรรมการ  หรือฐานะอื่นใด  บรรดาซึ่งไดรับแตงต้ังหรือถูกส่ังให

ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

“ผูแตงต้ัง”  หมายความวา  ผูแตงต้ังคณะกรรมการ 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ 

อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนโดย

พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  องคการมหาชน  หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายวาดวย

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

“ความเสียหาย”  หมายความวา  ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิดอยางใด ๆ  แตไมรวมถึง

การออกคําส่ังหรือกฎ 

ขอ ๔ ใหผูอํานวยการมีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตามขอบังคับนี้ไดตามความเหมาะสม  

และในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามขอบังคับนี้ใหคณะกรรมการสถาบันเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ ๕ ในกรณีที่ผูอํานวยการเปนผูทําใหเกิดความเสียหาย  ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

โดยอนุโลม 
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หมวด  ๒ 
การกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
 

 

สวนที่  ๑ 
การรายงานความเสียหาย 

 

 

ขอ ๖ เมื่อเกิดความเสียหายแกสถาบัน  ใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของรายงานตอผูบังคับบัญชา
ภายในสามวันทําการนับต้ังแตวันทราบเหตุ  และใหมีการรายงานตามลําดับชั้นจนถึงผูอํานวยการ   
เวนแตผูอํานวยการเปนผูทําใหเกิดความเสียหาย  ใหรายงานตอประธานกรรมการสถาบัน 

ขอ ๗ กรณีที่ความเสียหายเกิดแกหนวยงานของรัฐแหงอื่น  ถาผูปฏิบัติงานทําใหเกิดความ
เสียหายแกหนวยงานของรัฐแหงอื่น  ใหผูปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความเสียหายรายงานตอผูบังคับบัญชา
ภายในสามวันทําการ  และใหมีการรายงานตามลําดับชั้นจนถึงผูอํานวยการ  เวนแตผูอํานวยการเปนผูทํา
ใหเกิดความเสียหาย  ใหรายงานตอประธานกรรมการสถาบัน 

สวนที่  ๒ 
กรรมการ 

 

 

ขอ ๘ เมื่อมีความเสียหายเกิดแกสถาบัน  และผูอํานวยการมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการ
กระทําของผูปฏิบัติงาน  ใหผูอํานวยการแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยไมชักชา  เพื่อสอบสวน
หาขอเท็จจริง  และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผูตองรับผิด  และจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูนั้น
ตองชดใช  เวนแตผูอํานวยการเปนผูทําใหเกิดความเสียหาย  ใหประธานกรรมการสถาบันแตงต้ัง
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง   ใหมี จํ านวนไมน อยกว าสามคนและไม เกินห าคน   
โดยแตงต้ังจากเจาหนาที่ของสถาบัน  หรือเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐแหงอื่น  หรือบุคคลตามที่
เห็นสมควร  และกรรมการอยางนอยหนึ่งคนตองเปนนักกฎหมาย 

ในการแตงต้ังคณะกรรมการ  ใหกําหนดเวลาแลวเสร็จของการสอบสวนและพิจารณา 
ของคณะกรรมการไวดวย  แตทั้งนี้ตองระวังมิใหคดีขาดอายุความตามกฎหมายวาดวยความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่  และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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ขอ ๙ ในกรณีที่เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐแหงอื่นทําใหเกิดความเสียหายแกสถาบัน  

หรือในกรณีที่ผูปฏิบัติงานทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐแหงอื่น  ใหสถาบันรวมกับ

หนวยงานของรัฐแหงอื่นนั้นรวมกันแตงต้ังคณะกรรมการ 
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดแกสถาบันและหนวยงานของรัฐแหงอื่น  และหรือความ

เสียหายเกิดจากผลการกระทําของผูปฏิบัติงานและเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงอื่น  ใหสถาบัน
รวมกับหนวยงานของรัฐแหงอื่นบรรดาที่เกี่ยวของ  แลวแตกรณี  รวมกันแตงต้ังคณะกรรมการ 

ขอ ๑๑ ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ งหนึ่ ง 
ของกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งข้ึนทําหนาที่แทน 

มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการที่ไมเห็นดวยกับมติที่ประชุมอาจทําความเห็น 
แยงมติที่ประชุมรวมไวในความเห็นของคณะกรรมการได   

ขอ ๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่พิจารณาขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิด  โดยตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวของ  รับฟงพยาน
บุคคล  หรือพยานผูเชี่ยวชาญ  และตรวจสอบเอกสาร  วัตถุ  และหรือสถานท่ี 

ในกรณีที่กระทรวงการคลังกําหนดแนวทางการสอบขอเท็จจริง  การทําบันทึกและการรายงาน
ผลใหคณะกรรมการถือปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการตองใหโอกาสแกผูปฏิบัติงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือผูเสียหาย  
ไดชี้แจงขอเท็จจริง  และโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม 

สวนที่  ๓ 
การเสนอความเห็น 

 

 

ขอ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว  ใหเสนอความเห็นถึงผูแตงต้ัง  ถาผูแตงต้ัง
ขอใหทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม  ใหคณะกรรมการรีบดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในเวลาที่ผูแตงต้ัง
กําหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการตองมีขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ชัดแจง   และตองมี
พยานหลักฐานสนับสนุนประกอบดวย 
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ขอ ๑๕ ในการพิจารณาเกี่ยวกับผูตองรับผิด  และจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูนั้นตองชดใช  

ถาเปนกรณีที่ผูปฏิบั ติงานหรือเจาหนาที่กระทําละเมิดในการปฏิบั ติหนาที่  ใหพิจารณาบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 

ใหพิจารณาบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ขอ ๑๖ เมื่อผูแตงต้ังไดรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแลว  ตองวินิจฉัยส่ังการโดยเร็ว

วามีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม  และเปนจํานวนเทาใด  พรอมทั้งส่ังการใหเตรียมเร่ือง

ใหพรอมสําหรับการแจงผูกระทําละเมิดใหชําระคาสินไหมทดแทน  หรือดําเนินการฟองคดีเพื่อมิใหขาด

อายุความสองป  ในกรณีเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่  หรือหนึ่งปในกรณีมิใชเปนการกระทํา 

ในการปฏิบัติหนาที่  ทั้งนี้นับจากวันที่ผูแตงต้ังรูถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด 

ใหผูแตงต้ังจัดสงรายงานการสอบสวนใหกระทรวงการคลังภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแตงต้ัง

วินิจฉัยส่ังการเพื่อตรวจสอบ  เวนแตเปนเร่ืองที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดวาไมตองรายงาน 

ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 

ขอ ๑๗ เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแลว   หากผูแตงต้ังวินิจฉัย   และมีคําส่ัง 

ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  ใหแจงคําส่ังนั้นใหผูเกี่ยวของทราบ 

ในกรณีที่ผูอํานวยการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการ  หากผูอํานวยการมีความเห็นยืนยัน 

ตามความเห็นเดิมซ่ึงแตกตางจากความเห็นของกระทรวงการคลัง  ใหเสนอคณะกรรมการสถาบัน

วินิจฉัยชี้ขาดภายในสามสิบวันนับแตสถาบันไดรับแจงผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง  และเมื่อ

คณะกรรมการสถาบันมีคําส่ังอยางใดแลว  ใหรีบแจงใหผูเกี่ยวของทราบ 

สวนที่  ๔ 

การชดใชคาสินไหมทดแทน 
 

 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแกเงิน  ใหชดใชเปนเงินแตเพียงอยางเดียว 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ความเสียหายมิไดเกิดแกเงิน  จะดําเนินการดังตอไปนี้ก็ได 

(๑) ชดใชเปนเงิน 
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(๒) ชดใชเปนทรัพยสินอยางเดียวกันโดยมีสภาพ  ปริมาณ  และลักษณะเดียวกัน  หรือดีกวา

ทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหาย  และใชงานแทนไดเชนเดียวกับทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายโดยทํา

สัญญาชดใชเปนทรัพยสินดังกลาว 

(๓) ซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายใหคงสภาพเดิม  โดยทําสัญญาวาจะจัดการ

ใหทรัพยสินคืนสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไมเกินหกเดือน 

การชดใชคาเสียหายเปนทรัพยสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง   

ใหมีการตรวจรับตามระเบียบวาดวยการพัสดุของสถาบัน 

การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง  ตองจัดใหมีผู คํ้าประกันและในกรณีที่เห็นสมควรจะใหวาง

หลักประกันดวยก็ได 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ผูกระทําละเมิดตาย  ใหรีบดําเนินการตามขอบังคับนี้โดยอนุโลม  เพื่อใหได

ขอยุติโดยเร็วและระมัดระวังอยาใหขาดอายุความมรดก  ในกรณีที่ผูแตงต้ังเห็นวาผูกระทําละเมิด   

ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกสถาบัน  ใหสถาบันฟองผูจัดการมรดกหรือทายาทตอไป 

สวนที่  ๕ 

การผอนชําระคาสินไหมทดแทน 
 

 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ผูกระทําละเมิดตองรับผิดและขอผอนชําระคาสินไหมทดแทนไมวา 

จะเกิดข้ึนในขั้นตอนใด  ใหสถาบันกําหนดจํานวนเงินที่ขอผอนชําระนั้นตามความเหมาะสม   

โดยคํานึงถึงรายได  คาใชจายในการดํารงชีพตามฐานานุรูปของผูกระทําละเมิด  ความรับผิดชอบ 

ที่บุคคลนั้นมีอยูตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีและพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย 

ในการใหผอนชําระตองจัดใหมีผูคํ้าประกัน  และในกรณีที่เห็นสมควรจะใหวางหลักประกัน

ดวยก็ได 

ขอ ๒๒ ใหผูอํานวยการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการค้ําประกัน  การวางหลักประกัน  

หนังสือผอนชําระ  และสัญญาค้ําประกันตามความเหมาะสม   
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หมวด  ๓ 
ผูปฏิบัติงานกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 

 

 

สวนที่  ๑ 
การรายงานความเสียหาย 

 

 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอก  ถาผูปฏิบัติงานผูนั้น

เห็นวาความเสียหายเกิดข้ึนเนื่องในการที่ตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่  ใหผูปฏิบัติงานผูนั้นรายงาน  

ตอผูบังคับบัญชาภายในสามวันทําการนับแตวันเกิดเหตุ  และใหมีการรายงานตามลําดับชั้นจนถึง

ผูอํานวยการ  เวนแตผูอํานวยการเปนผูทําใหเกิดความเสียหาย  ใหรายงานตอประธานกรรมการสถาบัน  

และใหนํา  ขอ  ๖  ถึงขอ  ๑๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที่  ๒ 
การชดใชคาสินไหมทดแทนและการตอสูคดี 

 

 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่สถาบันตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกที่ได รับ 

ความเสียหาย  ใหหนวยงานที่รับผิดชอบเร่ืองการควบคุมงบประมาณจัดสรรงบประมาณชดใช  ในกรณี

ที่ไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหไดใหนําเสนอคณะกรรมการสถาบันอนุมัติเปนคราว ๆ  ไป 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ผู เสียหายฟองคดีตอศาล  ใหผูมีอํานาจทําการแตงต้ังคณะกรรมการ 

เพื่อดําเนินการตอไปโดยไมชักชา  เวนแตจะไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาวไวแลวใหสถาบัน

เตรียมการตอสูคดีตอไป 

ขอ ๒๖ ถาผูแตงต้ังเห็นวาความเสียหายเกิดจากผูปฏิบัติงานมิไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่  

หรือเมื่อไดฟงความเห็นของคณะกรรมการแลวเห็นวาความเสียหายเกิดจากผูปฏิบัติงานมิไดกระทํา 

ในการปฏิบัติหนาที่  ใหเรียกผูปฏิบัติงานผูนั้นเขามาเปนคูความในคดีดวย 

ขอ ๒๗ ถาผลการพิจารณาของผูแตงต้ังยุติเปนที่สุดวาความเสียหายเกิดจากผูปฏิบัติงาน   

ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่  จะตองไมมีการเรียกผูปฏิบัติงานเขามาเปนคูความในคดี  แตถาผูเสียหาย
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ไดฟองผูปฏิบัติงานตอศาลกอนแลวหรือมีการเรียกผูปฏิบัติงานเขามาเปนคูความในคดีกอนแลว   

ใหผูแตงต้ังแจงผลการพิจารณาใหทนายความหรือพนักงานอัยการเพื่อแถลงตอศาล  เพื่อใหผูปฏิบัติงาน

มีโอกาสพนจากการเปนคูความในคดีและใหสถาบันชวยเหลือทางคดีแกผูปฏิบัติงานในระหวางนั้นดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณสีถาบันตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ

หนาที่ของผูปฏิบัติงานนั้น  ความรับผิดของผูปฏิบัติงานจะมีหรือไมและเพียงใดเปนกรณีที่สถาบัน   

จะพิจารณาไล เบี้ยเอาจากผูปฏิบัติงานในภายหลัง   ซ่ึงคณะกรรมการและผูแตงต้ังแลวแตกรณี 

ตองพจิารณาดวยวาจะมีการไลเบี้ยหรือไม  หรือจะไลเบี้ยใหชดใชเพียงใดและใหนําขอ  ๑๘  ถึงขอ  ๒๒  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๙ เพื่อใหการดําเนินการเร่ืองความรับผิดทางละเมิดถูกตองหากมีกรณีจําเปนตองปฏิบัติ

นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย

หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และแนวทางปฏิบัติ

ของกระทรวงการคลังรวมทั้งขอกําหนดอื่น ๆ  ที่กําหนดไวในกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  หรือกฎอื่น ๆ  

ของรัฐ 

ขอ ๓๐ ใหหนวยงานบุคลากรเปนหนวยงานเจาของเร่ืองรับผิดชอบตามขอบังคับนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สมชัย  ฤชุพนัธุ 

ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


