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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ และเพื่อเป็นการ
ลดขั้น ตอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้การพิจารณาชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อ
บุคคลภายนอกดําเนินการไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ านาจตามความในข้ อ ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่ง ระเบีย บสํา นัก นายกรั ฐมนตรี ว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ย วกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงการคลัง
จึงยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ และให้ใช้ข้อความตามประกาศนี้แทน
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐ านะเป็น กรม และราชการส่ว นภูมิภ าค แต่ไ ม่ร วมถึง ราชการส่ว นท้อ งถิ่น รัฐ วิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุค คลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ได้รับความเสีย หายจากการ
กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้เสียหาย ทายาท หรือผู้จัดการมรดกของผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ยื่นคําขอ
ให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่
อันเป็นการละเมิดต่อผู้เสียหาย เมื่อหน่ว ยงานของรัฐผู้รับคําขอได้ดําเนินการตามขั้น ตอนในหมวด ๒
แห่ง ระเบีย บสํานั กนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ว ยหลั กเกณฑ์ การปฏิบั ติเกี่ ย วกั บความรับผิ ด ทางละเมิด ของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว หากเห็นว่าเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้ยื่น คําขอ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใด เพีย งใด ให้หน่ว ยงานของรัฐพิจารณา
กํ า หนดชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความเสี ย หายหรื อ สู ญ หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น แก่ ร่ า งกายหรื อ ชี วิ ต
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน ถ้าเป็นความเสียหายเกิด
แก่ เงิ น ให้ ใช้ เป็ น เงิ น ตามจํ านวนความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น ถ้ าเป็น ความเสีย หายเกิ ด แก่ ท รั พ ย์ สิน อื่ น
ให้ ใ ช้ ร าคาสุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาแล้ ว หรื อ ใช้ ค่ า ซ่ อ มเพื่ อ ให้ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น กลั บ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม
โดยมีหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายของทรัพย์สินที่เสียหาย ค่าซ่อมตามใบเสร็จรับเงินของบริษัท ห้างหรือร้าน
ที่ทําการซ่อม และใบกํากับภาษี เป็นต้น
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ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหน้าที่ในการพิจารณากําหนดจํานวนเงิน
ค่า สิ น ไหมทดแทนเพื่อ ความเสี ย หายหรือ สู ญ หายแก่ ท รั พ ย์ สิน ตามวรรคหนึ่ ง ตามความเหมาะสม
และเป็นธรรม แล้วนําเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งพิจารณาสั่งการต่อไป
การคํานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เพื่อให้ได้ราคาทรัพ ย์สินสุทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ การคํานวณค่าเสื่อมราคาทรัพ ย์สิน ที่กระทรวงการคลังกําหนดในการเรีย กให้ผู้ ต้องรับผิ ด
ทางละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ โดยอนุโลม
ข้อ ๔ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิต ได้แก่
(๑) ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสีย หายต้องเสีย ไปเป็น ค่ารักษาพยาบาล ให้ชดใช้เท่าที่จ่ายจริง ตามความ
จําเป็น ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย โดยมีใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลมาแสดง
เป็นหลักฐาน
(๒) ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย
ก. กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ประจํา หากระหว่างเจ็บป่วยต้องขาด
ประโยชน์การทํามาหาได้ไป ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปทํางานได้ โดย
คํานวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ตามเขตจังหวัด ซึ่งเป็น
ภูมิลําเนาของผู้เสีย หาย ณ วัน ที่ได้รับความเสีย หาย ไม่เกิน วันละ ๓๐๐ บาท ตามจํา นวนวัน ที่
แพทย์มีหนังสือรับรองให้หยุดรักษาตัว แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย
ข. กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ประจํา หากระหว่างเจ็บป่วยไม่สามารถไปทํางานได้และไม่ได้
รับค่ าจ้ างหรือ ค่าตอบแทนจากนายจ้ าง ให้ชดใช้ ค วามเสีย หายตามช่ว งเวลาที่ผู้เ สีย หายไม่ สามารถ
ไปทํางานได้ โดยคํานวณตามอัต ราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่น ายจ้างหรือหน่ว ยงานต้น สังกัด จ่ายให้
ณ วันที่ได้รับความเสียหาย ไม่เกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามจํานวนวันที่แพทย์รับรองให้หยุดรักษาตัว
แต่ไม่เกิน ๒ เดือน ต่อผู้เสียหายหนึ่งราย
(๓) ค่าชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะหรือสูญ เสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย โดยมีหลักฐานทางการแพทย์ว่าผู้เสียหายที่ต้องสูญเสียอวัยวะไปนั้น
ตกเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความสําคัญของอวัยวะที่สูญเสียไป โดยให้
พิจารณาว่าอวั ย วะที่สูญ เสีย ไปนั้น ทําให้เป็น อุปสรรคหรือเสีย ความสามารถในการทํางานหรือในการ
ประกอบวิชาชีพหรือในการดํารงชีพมากน้อยเพียงใด การพิจารณาว่าอวัยวะส่วนใดมีความสําคัญมากน้อย
เพียงใด ให้เทียบเคียงกับกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์
และกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ
หรือในการดํารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่ง ออกตามพระราชบัญ ญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการ
ช่ว ยเหลื อราชการ การปฏิ บั ติง านของชาติ หรือ การปฏิบั ติ ต ามหน้า ที่ มนุ ษ ยธรรม 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 นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน
ข้อ ๖ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ คํ า ขอให้ ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนแจ้ ง ผลการพิ จ ารณา
วินิจฉัยแก่ผู้ยื่นคําขอทราบโดยเร็ว
กรณีเป็นที่พอใจของผู้ยื่นคําขอให้ดําเนินการตามข้อ ๗ ต่อไป
กรณี ผู้ ยื่ น คํ า ขอยั ง ไม่ พ อใจในผลการวิ นิ จ ฉั ย ผู้ ยื่ น คํ า ขอมี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลยุ ติ ธ รรม
หรือศาลปกครอง ที่มีอํานาจพิจารณาคดีภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย
ข้อ ๗ การเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นคําขอ ให้กระทําภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอตอบรับผลการวินิจฉัยตามข้อ ๖
ข้อ ๘ ค่าสินไหมทดแทนที่เกินกว่าจํานวนที่กําหนดตามข้อ ๓ และข้อ ๔ หรือค่าสิน ไหม
ทดแทนกรณีอื่น อันพึงมีนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้หน่วยงานของรัฐขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เป็นรายกรณี
ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สุภา ปิยะจิตติ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

