
    บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สบ.ทบ.          (กองพระธรรมนูญ   โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๕๗๙) 
ท่ี   กห  ๐๔๒๑/๔๔๒๒         วันที่    ๒๕   เม.ย.๔๘ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการกับทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาต ิ
 

เรียน ผบ.ทบ.(ผาน ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 
 

สิ่งที่สงมาดวย   ๑.   หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ตอ กห ๐๔๐๖/๓๘๖๒/๔๘ ลง ๑ มี.ค.๔๘   
         พรอมเอกสารประกอบเรื่อง  จํานวน  ๑  ชุด  (๘ แผน) 
  ๒.  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๙ ลง ๑๘ ม.ค.๔๘  เรื่อง 
         แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการกับทรพัยสนิที่สูญหายหรือเสียหาย 
         จากภัยธรรมชาติ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๑. กระทรวงการคลังแจงให ทบ. ทราบและถือเปนแนวทางปฏิบตัิในการดําเนินการ
กับทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ  (ธรณีพิบัติอันสืบเนื่องจากแผนดินไหวและ
คลื่นยักษสึนามิ)  บริเวณชายฝงทะเลอันดามัน เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๔๗  สงผลใหทรัพยสินของหนวยงาน
ของรัฐหลายหนวยงานสญูหายหรือไดรับความเสยีหายเปนจํานวนมาก  โดยกระทรวงการคลังซักซอม
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการกับทรัพยสินที่สูญหายหรือไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ดังกลาว  และภัยธรรมชาติประเภทอื่นๆ ดังนี ้
  ๑.๑ หนวยงานของรัฐซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหาร 
สวนภูมิภาค 
   ๑.๑.๑ กรณีทรัพยสนิสูญหายหรือเสียหายจนไมสามารถซอมแซมไดหรือ  
หากซอมแซมไดจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก  ใหดาํเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  หมวด ๓  เรือ่ง  การควบคุมและการจําหนายพัสดุ 
   ๑.๑.๒ กรณีทรัพยสนิไดรับความเสียหายแตยังสามารถซอมแซมได   ให 



 
 
 

๔๘๒ 

ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค ๐๕๒๖.๗/ว ๒๒ ลง ๓๑ ม.ีค.๔๒ โดยการเบิกจายเงิน
คาซอมแซมใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณที่จะพิจารณาอนุมัติตาม
ความจําเปนเหมาะสมและประหยัด 
  ๑.๒ หนวยงานของรัฐซึ่งเปนราชการสงทองถิ่น   รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย 
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาและหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากาํหนดใหเปน
หนวยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ใหดําเนินการ
ควบคุมและจําหนายหรือซอมแซมตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงานนั้น ๆ  
  ๑.๓ สวนการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ใหดําเนินการตามคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมายคณะพิเศษ) ลง มี.ค.๔๑  โดยไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  เนื่องจากกรณีดังกลาวไมมีเหตุอันควรเชื่อวา
ความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ 
  อยางไรก็ดี หนวยงานของรัฐควรตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนกอนวา ทรัพยสิน
ที่สูญหายหรือเสียหายดังกลาว ขณะเกิดเหตุไดถูกนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานหรือไม  หากขอเท็จจริงปรากฏวา  ทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายมิไดถูก
นําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการปฏบิัติงานของหนวยงาน  หนวยงานของรัฐยังคงตอง
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙  เพื่อหาตัวผูตองรับผิดชดใชคาเสียหายตอไป 
 ๒. สปช.ทบ. พิจารณาแลวเห็นวา 

 ๒.๑ การดําเนินการกับทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติตาม 
ขอ ๑.๑  ซึง่ไมสามารถซอมแซมไดและซอมแซมได  กระทรวงการคลังกําหนดแนวทางปฏิบัติให
สวนราชการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ในเรื่อง
การควบคุมและการจําหนายโดยการเบิกจายเงินคาซอมแซมอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาอนุมัติตามความจําเปน  เหมาะสมและประหยัด  ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่  
กค ๐๕๒๖.๗/ว ๒๒ ลง ๓๑ มี.ค.๔๔ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนั้น ผบ.ทบ. ไดสั่งการให นขต.ทบ. 
ทราบและถือปฏิบัติไวแลวตามหนังสือ สปช.ทบ. ที่ ตอ กห ๐๔๐๖/๑๓๘๑๘ ลง ๒๒ ก.ค.๔๒ 



 
 
 

๔๘๓ 

  ๒.๒ สําหรับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายตามขอ ๑.๓
โดยกระทรวงการคลังกําหนดไววา ไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
โดยเห็นวากรณีดังกลาวไมมีเหตุอันควรเชื่อวา  ความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ แตให
หนวยงานของรัฐตรวจสอบเบื้องตนใหไดขอเท็จจริงตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังระบุไวกอน แลว
จึงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปนั้น  เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวเกี่ยวของกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ.๒๕๓๙  ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับ สบ.ทบ. (กธน.สบ.ทบ.)  จึงขอให สบ.ทบ.(กธน.สบ.ทบ.) 
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
 ๓. สบ.ทบ.(กธน.สบ.ทบ.) พิจารณาแลวเห็นวา 
  ๓.๑ จากเหตุภัยธรรมชาติ (ธรณีพิบัติอันสืบเนื่องจากแผนดินไหวและคลื่น-
ยักษสึนาม)ิ บริเวณชายฝงทะเลอันดามัน เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๔๗ สงผลใหทรพัยสินของหนวยงานของรัฐ
หลายหนวยงานสูญหายหรือไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก  กระทรวงการคลังจึงไดซักซอม
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการกับทรัพยสินที่สูญหายหรือไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ดังกลาว (ธรณีพิบัติสืบเนื่องจากแผนดินไหวและคลื่นยักษสนึามิ เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๔๗) และภัยธรรมชาติ
ประเภทอื่น ๆ ขอซักซอมความเขาใจของกระทรวงการคลังนี้  จึงมิไดมุงหมายเฉพาะเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการดําเนินการกับทรัพยสินที่สูญหายหรือไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  (ธรณีพิบัติ 
สืบเนื่องจากแผนดินไหวและคลื่นยกัษสึนามิ เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๔๗) เทานั้นไม แตหมายรวมถึงภัยธรรมชาติ
ประเภทอื่น ๆ ดวย 
  ๓.๒ กระทรวงการคลังซักซอมแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการกับทรัพยสินที่
สูญหายหรือไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติดงักลาว  (ธรณีพิบัติสืบเนื่องจากแผนดินไหวและ
คลื่นยักษสึนามิ)  และภัยธรรมชาติประเภทอื่น ๆ ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ หนวยงานของรัฐซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางและราชการ 
บริหารสวนภูมิภาค 
    ๓.๒.๑.๑ “กรณีทรัพยสินสูญหายหรือเสียหายจนไมสามารถ
ซอมแซมไดหรือหากซอมแซมไดจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  หมวด ๓  เรื่อง  การควบคุมและการจําหนายพสัดุ” 



 
 
 

๔๘๔ 

    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  
เรื่อง  การควบคุมและการจําหนายพัสดุ แยกเปน ๓ สวน คือ 
     -  สวนที่ ๑   การยืม  ตั้งแตขอ ๑๔๖  ถึงขอ ๑๕๐ 
     -  สวนที่ ๒  การควบคุม  ประกอบดวยหัวขอ 
     -  การเก็บรักษาพัสดุ  ตั้งแตขอ ๑๕๑ ถึงขอ ๑๕๒ 
     -  การเบิก - จายพัสดุ  ตั้งแตขอ ๑๕๓ ถึงขอ ๑๕๔ 
     -  การตรวจสอบพัสดุประจําป  ตั้งแตขอ ๑๕๕ ถึงขอ ๑๕๖ 
     -  สวนที่ ๓  การจําหนาย  ประกอบดวยหัวขอ 
     - การดําเนินการตอพัสดุที่หมดความจําเปนหรือหากใชราชการ
ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก  ตั้งแตขอ ๑๕๗ ถึงขอ ๑๕๘ 
     -  การจําหนายเปนสูญ ขอ ๑๕๙ 
     -  การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียนตั้งแตขอ ๑๖๐ ถึง 
ขอ ๑๖๑ 
    การดําเนินการตอทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายจนไมสามารถ
ซอมแซมไดหรือหากซอมแซมไดจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  หมวด ๓  เรื่อง  การควบคุมและการจําหนายพัสดุนี้  เมื่อพิจารณาตาม
ลักษณะของทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายดังกลาว จึงยอมเห็นไดวาเปนการดําเนินการในสวนที่ ๓  
การจําหนาย ตั้งแตขอ ๑๕๘ ถึงขอ ๑๖๑ 
    ๓.๒.๑.๒ “กรณีทรัพยสินไดรับความเสียหายแตยังสามารถ
ซอมแซมได  ใหดําเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๒๒ ลง ๓๑ มี.ค.๔๒  
โดยการเบิกจายเงินคาซอมแซมใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณที่จะ
พิจารณาอนุมัติตามความจําเปน  เหมาะสมและประหยัด” 
    กรณีในสวนของ ทบ. ปรากฏวา ผบ.ทบ. ไดมีอนุมัติ ลง ๓๐ ก.ค.๔๒  
ทายหนังสือ สปช.ทบ. ที่ ตอ กห ๐๔๐๖/๑๓๘๑๘ ลง ๒๒ ก.ค.๔๒ ในขอ ๓ มอบอํานาจให ผบ.หนวย 
(ตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๘๓๑/๔๒ ลง ๓๐ ก.ค.๔๒  เรื่อง มอบอํานาจการอนุมัติการเบิกจาย
คาซอมแซมทรัพยสินของทางราชการ) ที่เบิกจายเงินตรงตอกรมบัญชกีลาง คลังจังหวัด คลังอําเภอ 



 
 
 

๔๘๕ 

หรือ กง.ทบ. และ มทภ. หรือ ผบ.หนวย ซึ่งเทียบเทา มทภ. ซึ่งไดรับงบประมาณเปนผูพิจารณา
อนุมัติการเบิกจายคาใชจายเงินคาซอมแซมตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัดเพื่อประโยชน
ของทางราชการอยางแทจริง  โดยให นขต.ทบ. ทราบและถือปฏิบัติไวแลว 
   ๓.๒.๒ หนวยงานของรัฐซึ่งเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาและหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎกีําหนดใหเปน
หนวยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ใหดําเนินการ
ควบคุมและจําหนายหรือซอมแซมตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงานอื่น ๆ 
   ๓.๒.๓ สวนการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ใหดําเนินการตาม
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมายคณะพิเศษ) ลง – มี.ค.๔๑  โดยไมตอง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เนื่องจากกรณีดังกลาวไมมีเหตุอันควร
เชื่อวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ 
   ๓.๒.๔ อยางไรก็ดี หนวยงานของรัฐควรตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน
กอนวาทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายดังกลาว  ขณะเกิดเหตุไดถูกนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือไม  หากขอเท็จจริงปรากฏวา  ทรัพยสินสูญหายหรือ
เสียหายมิไดถูกนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน  หนวยงาน
ของรัฐก็ยังคงตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙  เพื่อหาตัวผูตองรับผิดชดใชคาเสียหายตอไป 
   ๓.๒.๕ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎกีา  (กรรมการรางกฎหมาย 
คณะพิเศษ)  แจงตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที ่นร ๐๖๐๑/๑๘๖ ลง ๕ ม.ีค.๔๑ 
สรุปวา 
    -  กรณีทรัพยสินของทางราชการเกิดความเสียหาย  หัวหนา
หนวยงานของรัฐมีหนาที่สอบสวนเพื่อใหไดขอเท็จจริงวาความเสียหายเกิดจากสาเหตุใดในกรณีที่
หัวหนาหนวยงานไดพิจารณาขอเท็จจริงในเบื้องตนแลวมีเหตุอันควรเชื่อวา  ความเสียหายเกิดจาก
การกระทําของเจาหนาที่  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดังกลาวแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง



 
 
 

๔๘๖ 

ความรับผิดทางละเมิดตามที่กําหนดในขอ ๘ วรรคหนึ่งของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.๒๕๓๙ 
    -  กรณีที่หัวหนาหนวยงานไดพิจารณาการสอบสวนขอเท็จจริง 
เบื้องตนแลวเห็นวา  ไมมีเหตุอันควรเชื่อวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ก็ไมตอง
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  แตหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ตองรายงานผลการพิจารณาใหปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรือรัฐมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาหรือ
กํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวทราบเพื่อใหปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง 
หรือรัฐมนตรี แลวแตกรณีพิจารณาวาสมควรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดตามขอ ๑๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ตอไป หรือไม 
   ๓.๒.๖ จากขอซักซอมความเขาใจของกระทรวงการคลัง ตามขอ ๓.๒.๓ 
และ ๓.๒.๔  เมื่อพิจารณาประกอบกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการรางกฎหมาย
คณะพิเศษ)  ตามขอ ๓.๒.๕  เห็นไดวา  โดยหลักการแลวเมื่อเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทาง
ราชการ  หัวหนาหนวยงานของรัฐจะตองสอบสวนเพื่อใหไดขอเท็จจริงเบื้องตนวา  ความเสียหาย
เกิดจากสาเหตุใด  ถามีเหตุอันควรเชื่อวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ ใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  แตถาไมมีเหตุอันควร
เชื่อวาความเสียหายเกิดจากกระทําของเจาหนาที่ก็ไมตองดําเนินการแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด  แตตองรายงานผลการพิจารณาใหปลัดกระทรวง  ปลัดทบวงหรือรัฐมนตรี 
ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาหรอืกํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวทราบ  เพื่อพิจารณา
วาสมควรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือไม 
    แตในกรณีของเหตุภัยธรรมชาติ  (ธรณีพิบัติอันสืบเนื่องจาก
แผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิ)  และภัยธรรมชาติประเภทอื่น ๆ นี้ กระทรวงการคลังกําหนดวา  
ไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  เนื่องจากกรณีดังกลาวไมมีเหตุ
อันควรเชื่อวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ อยางไรก็ดีหนวยงานของรัฐก็จะตอง
สอบสวนใหไดขอเท็จจริงในเบื้องตนกอนวาทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายดังกลาว  ขณะเกิดเหตุ
ไดถูกนําไปใชในการปฏบิัติหนาที่ราชการหรือการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือไม  หากปรากฏวา



 
 
 

๔๘๗ 

ขณะเกิดเหตุไดถูกนําไปใชในการปฏบิัติหนาที่ราชการหรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน  กรณีนี้ไม
ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  แตตองรายงานผลการพิจารณาให 
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรือรัฐมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงาน 
ของบุคคลดังกลาว  เพื่อพิจารณาตอไป  แตหากปรากฏวา  ขณะเกิดเหตุทรัพยสินที่สูญหายหรือ
เสียหายมิไดถูกนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน  หนวยงาน
ของรัฐก็จะตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙  
เพื่อหาตัวผูตองรับผิดชดใชคาเสียหายตอไป 
   ๓.๒.๗ อยางไรก็ดี  ในการดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ในสวนของราชการทหารนั้น  ยังตองถือปฏิบัติตามขอบังคับ กห. วาดวยการปฏิบัติเมื่อ
เกิดความเสียหายแกเงินราชการหรือทรัพยสินของทางราชการอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๔๒  (ขกล.๔๒) อีกดวย  ซึ่งตาม ขกล.๔๒ ขอ ๗ไดกําหนดไวสรุปไดวา  เมื่อ
เกิดความเสียหายแกเงินราชการหรือทรัพยสินของทางราชการของสวนราชการหรือหนวยงานใด  
ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานนั้นดําเนินการ เพื่อใหมีการพิจารณาหาผูรับผิดในการกระทํา
ละเมิด โดยใหรายงานตามลําดับชั้นจนถึงรมว.กห. เพื่อทราบไวชั้นหนึ่งกอนโดยดวน  ในรายงาน
ใหแจงจํานวนเงินหรือคาเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ พรอมทั้งวัน  เดือน  ป  สถานที่ที่เกิดเหตุไป
ใหทราบดวย  ถาเปนเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑  รวมทั้งทรัพยสิน
ที่จัดหามาดวยเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑  ให  กห. แจง
กระทรวงการคลังทราบ 
  ๓.๓ จากขอซักซอมแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลังในการดําเนินการ  
กับทรัพยสินที่สูญหายหรือไดรับความเสียหายจากเหตุภัยธรรมชาติ  (ธรณีพิบัติอันสืบเนื่องจาก
แผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิ)  บริเวณชายฝงทะเลอันดามัน เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๔๗  และภัยธรรมชาติ
ประเภทอื่น ๆ และจากแนวทางปฏิบัติตามขอบังคับ กห. วาดวยการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายแก
เงินราชการหรือทรัพยสินของทางราชการอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๔๒  
(ขกล.๔๒)  พอสรุปแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกลาวในสวนของ ทบ. ไดวา 



 
 
 

๔๘๘ 

   ๓.๓.๑ หนวยใชหรอืครอบครองทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายตองตั้ง
กรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนกอนวาทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายดังกลาว
ขณะเกิดเหตุไดถูกนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือไม  
โดยใหตรวจสอบใหปรากฏดวยวาทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายไดรับการจัดหามาดวยเงินประเภทใด  
มีราคาเทาไร แลวรายงานผลให ทบ. (ผาน สบ.ทบ.) เพื่อพิจารณาวาสมควรดําเนินการตั้งกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือไมแลวพิจารณาดําเนินการตามรูปเรื่องตอไป  โดยให 
สปช.ทบ. รายงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการกบัให กบ.ทบ. ทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
   ๓.๓.๒ กรณีทรัพยสนิสูญหายหรอืเสียหายจนไมสามารถซอมแซมไดหรือ  
หากซอมแซมไดจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหหนวยใชหรือครอบครองทรัพยสินนั้น ดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ หมวด ๓ เรื่อง การควบคุมและ
จําหนายพัสดุ 
 ๔. ขอเสนอ  เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ ให นขต.ทบ. ถือเปนแนวทางปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงการคลัง 
แจงตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๙ ลง ๑๘ ม.ค.๔๘  และตามแนวทางในขอ ๓.๓ 
  ๔.๒ ให สบ.ทบ. สําเนาแจกจาย นขต.ทบ. ถึงหนวยระดับกองพล 
 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควรกรุณาอนุมตัิตามเสนอในขอ ๔  
ทั้งนี้ อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให ผช.ผบ.ทบ.(๑)  ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๖๗๘/๒๕๔๗ ลง 
๓๐ ธ.ค.๔๗  เรื่อง  การกาํหนดหนาที่และการดําเนินงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก 
 
                                                        (ลงชื่อ)  พล.ต.มาโนช     เปรมวงศศิริ 

                                                  ( มาโนช     เปรมวงศศิริ  ) 

                  จก.สบ.ทบ.  

 



 
 
 

๔๘๙ 

     เรียน     ผบ.ทบ.(ผาน ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 
      เห็นสมควรอนุมัติตามที่ สบ.ทบ. เสนอในขอ ๔ 

      (ลงชื่อ)  พล.ท.ปฐมพงษ     เกษรศุกร 
               (  ปฐมพงษ     เกษรศุกร  ) 
                       รอง เสธ.ทบ.(๒)  
                         ๒๗ เม.ย.๔๘ 
 
- อนุมัติตามเสนอในขอ ๔ 
  รับคําสั่ง ผบ.ทบ. 
       (ลงชื่อ)  พล.อ.เลิศรัตน   รัตนวานิช 
                           ( เลิศรัตน   รัตนวานิช  ) 
                           ผช.ผบ.ทบ.(๑)  
             ๒๘ เม.ย.๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๔๙๐ 

ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๙                                         กระทรวงการคลัง 
                 ถนนพระราม ๖  กทม.  ๑๐๔๐๐ 
 

         ๑๘   มกราคม  ๒๕๔๘ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการกับทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาต ิ

เรียน ผูบัญชาการทหารบก 

อางถึง ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง 
 ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓. คําวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะพิเศษ) ลงวันที่ 
 มีนาคม  ๒๕๔๑ 
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๔๒ 

 ตามที่ไดเกิดเหตุภัยธรรมชาติ (ธรณีพิบัติภัยอันสืบเนื่องจากแผนดินไหวและคลื่นยักษ 
สึนามิ) บริเวณชายฝงทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ สงผลใหทรัพยสินของ
หนวยงานของรัฐหลายหนวยงานสูญหายหรือไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก นั้น 
 กระทรวงการคลังพิจารณาแลวขอเรียนซักซอมแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการกับ
ทรัพยสินที่สูญหายหรือไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติดังกลาวและภัยธรรมชาติประเภทอื่น ๆ 
ดังนี้.- 
 ๑. หนวยงานของรัฐซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภมูิภาค 
  ๑.๑ กรณีทรัพยสินสูญหายหรือเสียหายจนไมสามารถซอมแซมไดหรือหาก
ซอมแซมไดจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕  หมวด ๓  เรื่อง  การควบคุมและการจําหนายพัสดุ 



 
 
 

๔๙๑ 

  ๑.๒ กรณีทรัพยสนิไดรับความเสียหายแตยังสามารถซอมแซมได ใหดําเนินการ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค ๐๕๒๖.๗/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒  โดยการเบิก 
จายเงินคาซอมแซมใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณที่จะพิจารณาอนุมัติ
ตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัด 
 ๒. หนวยงานของรัฐซึ่งเปนราชการสวนทองถิ่น   รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย 
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาและหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน
หนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหดําเนินการ
ควบคุมและจําหนายหรือซอมแซมตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงานนั้น ๆ 
 ๓. สวนการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   วาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ใหดําเนินการตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะพิเศษ)  ลงวันที่  มีนาคม ๒๕๔๑ โดยไมตอง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  เนื่องจากกรณีดังกลาวไมมีเหตุอันควร
เชื่อวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ 
 อยางไรก็ดี  หนวยงานของรัฐควรตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนกอนวา  ทรัพยสิน 
ที่สูญหายหรือเสียหายดังกลาว ขณะเกิดเหตุไดถูกนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานหรือไม  หากขอเท็จจริงปรากฏวา  ทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายมิไดถูก
นําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการปฏิบตัิงานของหนวยงาน  หนวยงานของรัฐก็ยังคงตอง
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  เพื่อหาตัวผูตองรับผิดชดใชคาเสียหายตอไป 
 สําหรับรายละเอียดของหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๒๒ ลงวันที่  
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการรางกฎหมาย คณะพิเศษ) 
ลงวันที่   มีนาคม ๒๕๔๑  สามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) 
 
 
 
 



 
 
 

๔๙๒ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทาง
ขางตนดวย 
 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
  (ลงชื่อ)  ประกอบ     ตันติยาพงศ 

              (  นาย ประกอบ     ตันติยาพงศ  ) 

                   รองปลัดกระทรวงการคลัง  
                  หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 
 
กรมบัญชีกลาง 


