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1. พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับกับใครบ้าง 

 

 

 

 

 

2. หน่วยงานของรัฐ หมายถึง...? 

 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

คำถามที่ออกบ่อย

ทุกประเภท

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน

เกือบทุกประเภท

ส่วนกลาง (กระทรวง, ทบวง, กรม)

ส่วนภูมิภาค จังหวัด

ส่วนท้องถิ่น อบต., อบจ., เทศบาล, พัทยา, กทม.

รัฐวิสาหกิจ การ..., องค์การ...

อื่น ๆ องค์การมหาชน, องค์กรอิสระ

เจ้าหน้าที่
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3. หากข้าราชการกระทำละเมิดในหน้าที่...ผู้เสียหายต้องฟ้องร้องต่อใคร ? 

 

 

     

 

4. จงยกตัวอย่างการกระทำละเมิดที่เกิดจากเหตุส่วนตัว 

 

 

 

5. กรณีการกระทำละเมิดที่เกิดจากเหตุส่วนตัว...ผู้เสียหายต้องฟ้องร้องต่อใคร ? 
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หน่วยงานต้นสังกัด

ในกรณีไม่รู้ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง

1. ทุจริต

2. บันดาลโทสะ

3. หาประโยชน์ส่วนตัว

ไม่ได้รับความคุ้มครอง
จากพระราชบัญญัตินี้

ฟ้องต่อเจ้าหน้าที่ ห้ามฟ้องหน่วยงานของรัฐ
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6. หากหน่วยงานของรัฐโดนฟ้อง แล้วเห็นว่าเจ้าหน้าทีต่้องร่วมรับผิด  

หน่วยงานจะดำเนินการอย่างไร ? 

 

 

7. ถ้าศาลยกฟ้องเจ้าหน้าที่ที่ต้องร่วมรับผิด แล้วหน่วยงานของรัฐ พบว่ายังมีบุคคลอื่นที่ต้องร่วมรับ

ผิดหน่วยงานจะต้องทำอย่างไร 

 

8. กรณีที่หน่วยงานของรัฐ ชดใช้ค่าเสียหายแทนเจ้าหน้าที.่..ไปแล้ว มีกรณีใดที่หน่วยงานจะสามารถ

เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินแก่หน่วยงานของรัฐ 

 

 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ขอให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่มาเป็นคู่ความในคดี

ฟ้องบุคคลที่ไม่ได้ถูกเรียกเข้ามาภายใน 6
นับแต่คำพิพากษาสิ้นสุด

เหตุละเมิดเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่

การกระทำของเจ้าหน้าที่
จงใจ

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

เดือน
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9. จากกรณีทีห่น่วยงานของรัฐ ชดใช้ค่าเสียหายแทนเจ้าหน้าที.่..ไปแล้ว ถ้า...เหตุจากละเมิดเกิดจาก

ความผิดของหน่วยงานของรัฐร่วมด้วย จะต้องคิดค่าเสียหาย (สินไหม) อย่างไร 

 

10. นาย ก, ข, และ ค เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดค่าเสียหาย 3 แสนบาท หากหน่วยงานให้ นาย ก ชดใช้ 1 แสน 5 หมื่นบาท   

ให้ นาย ข ชดใช้ 1 แสนบาท และ นาย ค ชดใช้ 5 หมื่นบาท หาก นาย ก ไม่ชดใช้...หนี้ ถามว่า นาย ข  

และ นาย ค จะต้องร่วมกันชดใช้ยอดเงิน 1 แสน 5 หมื่นบาท ในส่วนของ นาย ก หรือไม่ ?  

 

11. หากหน่วยงานของรัฐ ชดใช้ค่าสินไหมไปแล้ว และต้องการเรียกใหเ้จ้าหน้าที ่ที่ทำละเมิดชดใช้ค่า

เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ต้องเรียกภายใน กี่ปี  
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หักส่วนความรับผิดของหน่วยงาน

ออกจากจำนวนค่าสินไหมทั้งก้อน

เพราะมิให้นำหลักในการเป็นลูกหนี้ร่วมมาใช้

หลักลูกหนี้

หมายถึง ร่วมรับผิดเท่า ๆ กัน แม้มีคนหนีหนี้

นับแต่วันที่หน่วยงานชดใช้ค่าสินไหม

1 ปี
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12. กรณีเจ้าหน้าทีท่ำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเอง หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าทีท่ำผิด จะต้อง

เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหม ภายในกี่ปี 

 

 

 

13. กรณีเจ้าหน้าที่ทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเอง หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำ

ผิด แต่ต่อมากระทรวงการคลังเห็นว่าผิดให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีกำหนดอายุความกี่ปี 

 

 

14. ถ้าผู้เสียหาย...ไม่อยากฟ้องศาล ผู้เสียหายจะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ในช่องทางใดบ้าง ?  
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นับแต่รู้ว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น และ
2

รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

1
นับแต่วันที่หน่วยงาน

มีคำสั่งตามความเห็นกระทรวงการคลัง

ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลัง

ปี

ปี
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15. กรณีถ้าผู้เสียหาย...ไม่อยากฟ้องศาล ผู้เสียหายจะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้...หน่วยงานของรัฐ 

ต้องพิจารณาคำขอให้เสร็จ ภายในกี่วัน 

 

 

 

 

16. ใครเป็นคน...จัดระเบียบในการผ่อนชำระค่าสินไหม 

 

 

 

 

17. กรณีถ้าผู้เสียหาย...ไม่อยากฟ้องศาล หากหน่วยงานของรัฐ ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

ผู้ยื่นคำขอ ต้องทำอย่างไร 
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180 นับแต่ได้รับเรื่อง

หากไม่ทันให้รายงาน

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

ขยายได้อีกไม่เกิน 180 วัน

คณะรัฐมนตรี โดยคำนึงถึง

1. รายได้ ฐานะ ครอบครัว

2 ความรับผิดชอบ

3. พฤติการณ์แห่งกรณี

ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน

90 วัน นับแต่

วันได้รับแจ้งผลการพิจารณา

วัน
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