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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก  ฉบับลงวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๔๕  และเพื่อเป็นการ  
ลดขั้นตอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อ
บุคคลภายนอกดําเนินการไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓๔  วรรคหนึ่ง  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  กระทรวงการคลัง 
จึงยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก  ฉบับลงวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๔๕  และให้ใช้ข้อความตามประกาศนี้แทน 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

และมีฐานะเป็นกรม  และราชการส่วนภูมิภาค  แต่ไม่รวมถึงราชการส่วนท้องถิ ่น  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 

“ผู้เสียหาย”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ที่ได้รับความเสียหายจากการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้เสียหาย  ทายาท  หรือผู้จัดการมรดกของผู้เสียหาย  แล้วแต่กรณี  ยื่นคําขอ 
ให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ 
อันเป็นการละเมิดต่อผู้เสียหาย  เม่ือหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอได้ดําเนินการตามขั้นตอนในหมวด  ๒  
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  แล้ว  หากเห็นว่าเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้ยื่นคําขอ  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใด  เพียงใด  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
กําหนดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน  แก่ร่างกายหรือชีวิต   
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน  ถ้าเป็นความเสียหายเกิด
แก่เงิน  ให้ใช้เป็นเงินตามจํานวนความเสียหายที่เกิดขึ้น  ถ้าเป็นความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินอ่ืน   
ให้ใช้ราคาสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว  หรือใช้ค่าซ่อมเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม   
โดยมีหลักฐาน  เช่น  ภาพถ่ายของทรัพย์สินที่เสียหาย  ค่าซ่อมตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท  ห้างหรือร้าน  
ที่ทําการซ่อม  และใบกํากับภาษี เป็นต้น  
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ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหน้าที่ในการพิจารณากําหนดจํานวนเงิน  
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  ตามความเหมาะสม 
และเป็นธรรม  แล้วนําเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งพิจารณาสั่งการต่อไป 

การคํานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพื่อให้ได้ราคาทรัพย์สินสุทธิตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การคํานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังกําหนดในการเรียกให้ผู้ต้องรับผิด 
ทางละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๔ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิต  ได้แก่ 
(๑) ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล  ให้ชดใช้เท่าที่จ่ายจริงตามความ 

จําเป็น  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย  โดยมีใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลมาแสดง
เป็นหลักฐาน 

(๒) ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย 
 ก. กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ประจํา  หากระหว่างเจ็บป่วยต้องขาด

ประโยชน์การทํามาหาได้ไป  ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปทํางานได้  โดย
คํานวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  ตามเขตจังหวัดซ่ึงเป็น
ภูมิลําเนาของผู้เสียหาย  ณ  วันที่ได้รับความเสียหาย  ไม่เกินวันละ  ๓๐๐  บาท  ตามจํานวนวันที่ 
แพทย์มีหนังสือรับรองให้หยุดรักษาตัว  แต่ไม่เกิน  ๖๐  วัน  ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย 

 ข. กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ประจํา  หากระหว่างเจ็บป่วยไม่สามารถไปทํางานได้และไม่ได้
รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้าง  ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถ 
ไปทํางานได้  โดยคํานวณตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้   
ณ  วันที่ได้รับความเสียหาย  ไม่เกินเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  ตามจํานวนวันที่แพทย์รับรองให้หยุดรักษาตัว  
แต่ไม่เกิน  ๒  เดือน  ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย 

(๓) ค่าชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย  โดยมีหลักฐานทางการแพทย์ว่าผู้เสียหายที่ต้องสูญเสียอวัยวะไปนั้น
ตกเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความสําคัญของอวัยวะที่สูญเสียไป  โดยให้
พิจารณาว่าอวัยวะที่สูญเสียไปนั้นทําให้เป็นอุปสรรคหรือเสียความสามารถในการทํางานหรือในการ
ประกอบวิชาชีพหรือในการดํารงชีพมากน้อยเพียงใด  การพิจารณาว่าอวัยวะส่วนใดมีความสําคัญมากน้อย
เพียงใด  ให้เทียบเคียงกับกฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์
และกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ
หรือในการดํารงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการ
ช่วยเหลือราชการ  การปฏิบัติงานของชาติ  หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
โดยอนุโลม  แต่ทั้งนี้  ให้จ่ายได้ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย 
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(๔) ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจําเป็นในการจัดการศพตามประเพณีทางศาสนาหรือประเพณี  
แห่งท้องถิ่น  ให้ชดใช้ตามที่จ่ายจริง  ไม่เกิน  ๔๐,๐๐๐  บาท  ต่อผู้เสียหายที่เสียชีวิตหนึ่งราย 

(๕) ค่าขาดไร้อุปการะ  ให้พิจารณาว่าทายาทของผู้เสียหายที่ถึงแก่ความตายนั้นต้องเป็นทายาท
ผู้มีสิทธิได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยจ่ายให้ทายาทคน
ละ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ต่อผู้เสียหายที่เสียชีวิตหนึ่งราย 

ข้อ ๕ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔  จะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของงบประมาณที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  การพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบให้กระทําภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ไดร้ับรายงานผลการสอบสวน 

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐที่ ได้รับคําขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแจ้งผลการพิจารณา 
วินิจฉัยแก่ผู้ยื่นคําขอทราบโดยเร็ว   

กรณีเป็นที่พอใจของผู้ยื่นคําขอให้ดําเนินการตามข้อ  ๗  ต่อไป 
กรณี ผู้ยื่นคําขอยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัย  ผู้ยื่นคําขอมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 

หรือศาลปกครอง  ที่มีอํานาจพิจารณาคดีภายใน  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 
ข้อ ๗ การเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นคําขอ  ให้กระทําภายใน  ๗  วัน  

นับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอตอบรับผลการวินิจฉัยตามข้อ  ๖   
ข้อ ๘ ค่าสินไหมทดแทนที่เกินกว่าจํานวนที่กําหนดตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔  หรือค่าสินไหม

ทดแทนกรณีอ่ืน  อันพึงมีนอกเหนือจากประกาศนี้  ให้หน่วยงานของรัฐขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
เป็นรายกรณี 

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
สุภา  ปิยะจิตติ 

รองปลัดกระทรวงการคลัง   
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 


