
 
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม 

วาดวย  การปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายแกเงินราชการหรือทรัพยสินของทางราชการ 
อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ 

พ.ศ.๒๕๔๒ 
-------------------------------- 

 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการปฏิบัติเมื่อเกิด
ความเสียหายแกเงินราชการหรือทรัพยสินของทางราชการ  อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๔๒  จึงไดออกขอบังคับไวดังนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการปฏิบัติเมื่อเกิด
ความเสียหายแกเงินราชการหรือทรัพยสินของทางราชการ  อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๔๒ ”  และใชคํายอวา  “ ขกล.๔๒ ” 
 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาความในขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  และคําชี้แจงอื่นใดในสวนที่ได
กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชความในขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๔ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับเฉพาะขาราชการทหาร  ทหารกองประจําการ  ลูกจาง   
สวนราชการ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
 ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงกลาโหม  รักษาการตามขอบังคับนี้ 
 
 
 
 
 



  
๔๗๓ 

หมวด ๑ 
นิยาม 

 
 ขอ ๖ ในขอบังคับนี้ 
  ๖.๑ “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
  ๖.๒ “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม 
กองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ 
  ๖.๓ “หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ ตามขอ ๖.๒ 
  ๖.๔ “เจาหนาที่” หมายความวา  ขาราชการทหาร  ลูกจางในสังกัด
กระทรวงกลาโหม 
  ๖.๕ “ความเสียหาย” หมายความวา ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอยาง
ใด ๆ แตไมรวมถึงการออกคําสั่งหรือกฏ 
  ๖.๖ “ผูแตงตั้ง” หมายความวา ผูแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ 
  ๖.๗ “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด 
 

หมวด ๒ 
การปฏิบัติกรณีเจาหนาที่กระทําละเมดิ 

 
 ขอ ๗ เมื่อเกิดความเสียหายแกเงินราชการหรือทรัพยสินของทางราชการของสวน
ราชการ หรือหนวยงานใด  ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานนั้นดําเนินการเพื่อใหมีการ
พิจารณาหาผูรับผิดในการกระทําละเมิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙  และระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการที่เกี่ยวของ  โดยใหปฏิบัติดังนี้ 



  
๔๗๔ 

  ๗.๑ ใหรายงานตามลําดับขั้นจนถึงรัฐมนตรี เพื่อทราบไวชั้นหนึ่งกอน
โดยดวน ในรายงานใหแจงจํานวนเงินหรือคาเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ  พรอมทั้ง  วัน  เดือน  
ป  สถานที่ที่เกิดเหตุไปใหทราบดวย  ถาเปนเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณประเภทที่ 
๑  รวมทั้งทรัพยสินที่จัดหามาดวยเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑  ให
กระทรวงกลาโหมแจงกระทรวงการคลังทราบ  สําหรับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ทุจริตเงิน  
ใหแจงสํานักนายกรัฐมนตรี  และสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบดวย 
  ๗.๒ ใหหัวหนาสวนราชการ   แลวแตกรณี  แตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
ดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง  ภายในสามสิบวันนับแตเกิด
ความเสียหายแกสวนราชการหรือหนวยงานใดเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผูตองรับผิดและ
จํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูนั้นตองชดใช  โดยมิตองรอฟงผลในการดําเนินคดีทางอาญาหรือทาง
วินัยแกผูกระทําผิดโดยตรง  เมื่อออกคําสั่งแลวใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการไปยัง
กระทรวงกลาโหมดวย 
  คณะกรรมการตามขอ ๗.๒  ใหมีจํานวนไมเกินหาคน  โดยแตงตั้งจาก
เจาหนาที่ของสวนราชการ  หนวยงานแหงนั้น  หรือสวนราชการ  หนวยงานอื่น  ตามที่เห็นสมควร 
  สําหรับกรณีที่ทางราชการไดรับชดใชคาเสียหายครบถวนแลว  ก็ไมตองตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง  เพื่อหาตัวผูรับผิดทางละเมิดตามความในวรรคหนึ่ง 
 ขอ ๘ ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๗.๒ ปฏิบัติดังนี้.- 
  ๘.๑ สอบสวนหาขอเท็จจริงเพื่อพิจารณาหาผูตองรับผิดโดยตรง  หรือผูตอง
รับผิดชดใชเงินแทน  โดยตรวจสอบขอเท็จจริง  รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวของ  รับฟง
พยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ  และตรวจสอบเอกสาร  วัตถุ  หรือสถานที่  ทั้งนี้ใหพิจารณาแต
เฉพาะผูที่อยูในขาย  ซึ่งกฎหมายใหตองรับผิดอยางแทจริงเพราะผลแหงการกระทําละเมิดของผูนั้น  
ซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  ไมปฏิบัติตามแบบแผนของทางราชการ  จนเปนเหตุให
สวนราชการหรือหนวยงานใดไดรับความเสียหาย 
  ๘.๒ ใหโอกาสแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือผูเสียหายไดชี้แจงขอเท็จจริงและ
โตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนเองอยางเพียงพอและเปนธรรม 



  
๔๗๕ 

  ๘.๓ ใหรายงานผลการสอบสวนหาขอเท็จจริงตอผูสั่งตั้งคณะกรรมการ
ภายในหกสิบวัน  นับแตวันที่ประธานกรรมการทราบคําสั่งแตงตั้ง  ในรายงานผลการสอบสวนให
ระบุตัวผูที่จะตองรับผิดจํานวนเงิน  พรอมดวยพฤติการณที่สมควรตองรับผิด  ถาสอบสวนไมเสร็จ
ใหรายงานขอขยายเวลาการสอบสวนตอผูสั่งตั้งคณะกรรมการตอไปได 
 ขอ ๙ ผูสั่งตั้งคณะกรรมการตามขอ ๗.๖  มีอํานาจขยายเวลาการสอบสวนของ
คณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นกรณีเหตุจําเปนไดอีกคราวละไมเกินสามสิบวัน  และเมื่อไดรับรายงาน
ผลการสอบสวนของคณะกรรมการแลว  ใหวินิจฉัยสั่งการวามีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกทางราชการหรือไม  เปนจํานวนเทาใด  โดยใหเสร็จสิ้นภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
รายงาน 
 ขอ ๑๐ เมื่อผูสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยสั่งการแลว  ใหรายงานกระทรวงกลาโหม
ทราบพรอมทั้งสงสําเนาสํานวนการสอบสวน  เอกสาร  และหลักฐาน 
  ถาเปนเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ รวมทั้ง
ทรัพยสินที่จัดหาดวยเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ ใหกระทรวงกลาโหม
แจงกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ 
  ในระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง  ใหผูสั่งตั้งคณะกรรมการ
สั่งการใหเตรียมเรื่องใหพรอมสําหรับการออกคําสั่งใหผูตองรับผิดชําระคาสินไหมทดแทนหรือ
ดําเนินการฟองคดี  เพื่อมิใหขาดอายุความสองปนับจากวันที่ผูสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยสั่งการ 

 ขอ ๑๑ เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแลว  ใหผูสั่งตั้งคณะกรรมการมีคําสั่ง
ตามความเห็นของกระทรวงคลัง  โดยใหปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๑.๑ กรณีมีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน  ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๑๑.๑.๑ สั่งการใหผูตองรับผิดดําเนินการชําระคาสินไหมทดแทน
หรือทําสัญญารับสภาพหนี้อยางใดอยางหนึ่งใหเสร็จสิ้นภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดสั่งการ 
   ๑๑.๑.๒ ถาผูตองรับผิดไมสามารถชําระคืนทั้งหมดในคราวเดียว
ได  และขอผอนชําระคาสินไหมทดแทน  ไมวาจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด  ก็ใหผอนใชเปนรายเดือน  
โดยใหกําหนดจํานวนเงินที่ขอผอนชําระตามความเหมาะสม  ใหไดสวนกับจํานวนที่ขอผอน  และ
เงินเดือน  คาจาง  เบี้ยหวัด  บํานาญของผูตองรับผิดรวมทั้งระยะเวลา  ในการใหผอนชําระดวย  



  
๔๗๖ 

การใหผอนชําระตองจัดใหมีผูคํ้าประกัน  กรณีที่เห็นสมควรจะใหวางหลักประกันดวยก็ได  และ
ทําสัญญารับสภาพหนี้ไวใหมีผลบังคับไดตามกฎหมาย  
   ๑๑.๑.๓ ใหรายงานกระทรวงกลาโหมทราบพรอมทั้งสงสําเนา
สัญญารับสภาพหนี้สงเปนเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ รวมทั้ง
ทรัพยสินที่ จัดหามาดวย เงินในงบประมาณหรือ เงินนอกงบประมาณประเภทที่  ๑  ให
กระทรวงกลาโหมแจงกระทรวงการคลังทราบดวย 
   ๑๑.๑.๔ การทําสัญญารับสภาพหนี้ตามขอ ๑๑.๑.๑  หากมีความ
จําเปนตองใหผูรับผิดผอนใชเกินกวาหนึ่งป ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูอนุมัติโดยมิตองขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง แลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบดวย สําหรับเงินในงบประมาณหรือ
เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ หรือทรัพยสินที่จัดหาดวยเงินในงบประมาณหรือเงินนอก
งบประมาณประเภทที่ ๑ ใหแจงผลการผอนชําระคาสินไหมทดแทนของผูรับผิดตามสัญญารับ
สภาพหนี้ไปใหกระทรวงการคลังทราบทุกเดือน 
   ๑๑.๑.๕ ถาผูตองรับผิดคนใดปฏิเสธไมยินยอมชําระคาสินไหม
ทดแทนหรือบิดพริ้วประวิงเวลาหรือไมยอมทําสัญญารับสภาพหนี้ ใหสวนราชการสงเรื่องให
พนักงานอัยการเพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลโดยอยาใหขาดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่ผูสั่งตั้ง
คณะกรรมการแจงคําสั่งใหผูรับผิดขอใชคาสินไหมทดแทนทราบ สําหรับเงินในงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ รวมทั้งทรัพยสินที่จัดหาดวยเงินในงบประมาณหรือเงินนอก
งบประมาณประเภทที่ ๑  ใหรายงานกระทรวงกลาโหมเพื่อแจงกระทรวงการคลังทราบ 
   ๑๑.๑.๖ ในกรณีที่ไดสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินคดีแลว  ถา
พนักงานอัยการแจงวาการดําเนินคดีไมแนวาจะชนะหรือไม  ถาพิจารณาเห็นวาสมควรใหดําเนินคดี
ก็ใหยืนยันไปใหพนักงานอัยการทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบจากพนักงานอัยการ  
หากเห็นวาไมสมควรดําเนินคดีตามความเห็นของพนักงานอัยการ  ใหรายงานรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบจากพนักงานอัยการ  พรอมทั้งสงสําเนาสํานวนการสอบสวน
และหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปดวย  สําหรับเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณประเภท
ที่ ๑  รวมทั้งทรัพยสินที่จัดหาดวยเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑  ให



  
๔๗๗ 

กระทรวงกลาโหมแจงกระทรวงการคลังทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่สวนราชการไดรับทราบ
จากพนักงานอัยการ 
   ๑๑.๑.๗ กรณีที่ผูรับผิดตองชดใชคาสินไหมทดแทน  แมปรากฏวา
ผูรับผิดไมสามารถชําระหนี้ได  ใหสวนราชการที่เสียหายพิจารณาผอนผันตามความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑของระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด และตองไมดําเนินคดีลมละลายแกผูนั้น  
แตถาการที่ไมสามารถชําระหนี้ไดเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่
กระทําผิดใด ๆ อันเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง เพื่อใหสวนราชการหรือหนวยงานนั้นไมไดรับ
ชําระหนี้ครบถวน ใหสวนราชการหรือหนวยงานที่เสียหายสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินคดี
ลมละลายตอไป 
  ๑๑.๒ กรณีไมมีผูใดตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน  ใหรายงาน
กระทรวงกลาโหมพรอมทั้งสงผลการพิจารณาความเห็นของกระทรวงการคลัง  และเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของไปใหทราบ  ภายในสามสิบหาวันนับแตวันที่กระทรวงการคลังแจงผลการ
พิจารณาใหสวนราชการหรือหนวยงานที่ไดรับความเสียหายทราบ 
 ขอ ๑๒ สําหรับเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒  รวมทั้งทรัพยสินที่จัดหาดวยเงิน
นอกงบประมาณประเภทที่ ๒  เมื่อผูสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยสั่งการแลวใหปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๒.๑ กรณีมีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน ใหนําขอ ๑๑.๑.๑, ขอ 
๑๑.๑.๒ และขอ ๑๑.๑.๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม  หากมีความจําเปนตองใหผูรับผิดชดใชผอนใช
เกินกวาหนึ่งป  ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูอนุมัติโดยมิตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  
แลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบดวย 
  ๑๒.๒ กรณีไมมี ผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน   ใหรายงาน
กระทรวงกลาโหมพรอมสงสํานวนการสอบสวน  และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปใหทราบ
ภายในสามสิบหาวันนับแตวันที่ผูสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยสั่งการ 
 ขอ ๑๓ กรณีที่กระทรวงกลาโหมสงผลการสั่งการและผลการสอบสวนหา
ขอเท็จจริงใหกระทรวงการคลังตรวจสอบแลว  ถากระทรวงการคลังไมแจงผลการตรวจสอบให
ทราบกอนอายุความสองปจะสิ้นสุดไมนอยกวาหกเดือน  ใหผูสั่งตั้งคณะกรรมการมีคําสั่งตามที่
เห็นสมควร  และรายงานใหกระทรวงกลาโหมทราบ 



  
๔๗๘ 

 ขอ ๑๔ ในกรณีผูตองรับผิดตาย  ใหรีบดําเนินการตามขอบังคับนี้โดยอนุโลม
เพื่อใหไดขอยุติโดยเร็วและระมัดระวังอยาใหขาดอายุความมรดก  กรณีที่ผูแตงตั้งเห็นวาผูตองรับ
ผิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกสวนราชการ  ใหสงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อฟองผูจัดการ
มรดกหรือทายาทตอไป  ในกรณีของผูแตงตั้งรวมถามีความเห็นแตกตางกันใหดําเนินการไปพลาง
กอนตามความเห็นของผูแตงตั้งสําหรับสวนราชการที่เสียหายและถาตอมามีขอยุติเปนประการใด  
ใหแกไขเปลี่ยนแปลงการดําเนินการไปตามนั้น 
 

หมวด ๓ 
การชดใชคาสินไหมทดแทน 

 
 ขอ ๑๕ คาสินไหมทดแทน   ไดแก   การคืนทรัพยสินอันสวนราชการ   หรือ
หนวยงานใดตองเสียไปเพราะการละเมิด หรือใชราคาทรัพยสินนั้น  รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึง
บังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อันไดกอข้ึนนั้นดวย 
 ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแกเงิน  ใหใชเปนเงินแตเพียงอยางเดียว 
 ขอ ๑๗ ในกรณีที่ความเสียหายมิไดเกิดแกเงิน  จะดําเนินการดังตอไปนี้แทนการ
ชําระเงินก็ได   
  ๑๗.๑ ชดใชเปนสินทรัพยอยางเดียวกันโดยมีสภาพ  คุณภาพ  ปริมาณ  
และลักษณะเดียวกันกับทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหาย  และใชงานแทนไดเชนเดียวกับทรัพยสินที่ 
สูญหายหรือเสียหาย  โดยทําสัญญายินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนเปนทรัพยสินดังกลาว 
  ๑๗.๒ ซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายใหคงสภาพเดิม  โดย
ทําสัญญาวาจะจัดการใหทรัพยสินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไมเกินหกเดือน 
  ๑๗.๓ การชดใชเปนทรัพยสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่
แตกตางไปจากขอ ๑๗.๑  หรือขอ ๑๗.๒  ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
  การชดใชคาเสียหายเปนทรัพยสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสิน
ตามวรรคหนึ่ง  ใหมีการตรวจรับตามระเบียบวาดวยการพัสดุของทางราชการ 



  
๔๗๙ 

  การทําสัญญาตามวรรคหนึ่งตองจัดใหมีผู คํ้าประกัน   และในกรณีที่
เห็นสมควรจะใหวางหลักประกันดวยก็ได 
 

หมวด ๔ 
การขอจําหนาย 

 
 ขอ ๑๘ การขอจําหนายเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑  
รวมทั้งทรัพยสินที่จัดหาดวยเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑  ที่ไมตองมี
ผูรับผิดชดใช ซึ่งมีวงเงินเกินกวาที่กระทรวงกลาโหมกําหนด  ใหกระทรวงกลาโหมขอทําความ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 ขอ ๑๙ การขอจําหนายเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒ รวมทั้งทรัพยสินที่จัดหา
ดวยเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒  ที่ไมตองมีผูรับผิดชดใช  ใหเสนอขออนุมัติรัฐมนตรีโดยไม
ตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  ยกเวนกรณีที่มีวงเงินไมเกินหาหมื่นบาท  ใหหัวหนา
สวนราชการเปนผูอนุมัติแลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบ 
 

หมวด ๕ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
 ขอ ๒๐ ในกรณีที่มีขอบังคับหรือระเบียบกําหนดใหผูปฏิบัติผิดสัญญาหรือขอตกลง
ตองชดใชเงินตามเวลาที่กําหนด  หากไมสามารถชดใชเงินไดภายในกําหนดเวลา  ถาเปนเงินใน
งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑  รวมทั้งทรัพยสินที่จัดหาดวยเงินในงบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ กรณีมีเวลาผอนใชไมเกินหนึ่งป ใหเสนอขออนุมัติรัฐมนตรี
ถาระยะเวลาการผอนใชเกินกวาหนึ่งป ใหกระทรวงกลาโหมขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
สวนเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒ ไมวาจะเปนกรณีที่มีระยะเวลาผอนใชไมเกินหนึ่งป หรือเกิน
กวาหนึ่งปก็ดี  ใหเสนอขออนุมัติรัฐมนตรีโดยไมตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 



  
๔๘๐ 

 ขอ ๒๑ สวนราชการจะออกระเบียบปลีกยอยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ก็
กระทําได และสงใหสํานักงานตรวจบัญชีกลาโหมทราบดวย 
 ขอ ๒๒ ใหสวนราชการถือปฏิบัติตามขอบังคับนี้โดยเครงครัด  สําหรับการพิจารณา
กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ทุจริตเงินใหพิจารณาโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่
เกี่ยวของดวย 
 ขอ ๒๓ ระเบียบความรับผิดชอบของขาราชการในทางแพงครอบคลุมความเสียหาย
ที่เกิดแกราชการทุกกรณี  แตตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่  พ.ศ. ๒๕๓๙  มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดความรับผิดในทางละเมิดของเจาหนาที่  การ
ปฏิบัติงานในหนาที่เทานั้น  กรณีนอกเหนือจากละเมิดยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย สําหรับขั้นตอนการปฏิบัติใหถือปฏิบัติตามขอบังคับฉบับนี้ตอไปจนกวากระทรวงการคลัง
จะกําหนดระเบียบครอบคลุมกรณีดังกลาว 
 
     ประกาศ      ณ      วันที่      ๒๓      มิถนุายน  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
    (ลงชื่อ)    พลเอก  วัฒนชัย     วุฒิศิริ 

         (  วัฒนชัย     วุฒิศิริ  ) 

          รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ทําการแทน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 
 


