
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีรถยนต์ส่วนกลางประสบอุบัติเหตุได้รับความเสียหายให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. การใช้รถส่วนกลาง ให้ใช้เ พ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของเทศบาลนครล าปางหรือ            
เป็นประโยชน์ของทางราชการ โดยปกติให้ใช้ภายในเขตเทศบาลนครล าปางเท่านั้น หากมีความจ าเป็นจะใช้
รถยนต์ส่วนกลางออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเทศบาลนครล าปาง ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้มีอ านาจสั่งใช้
รถก่อน ทั้งนี้ โดยผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางให้จัดท าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามแบบ ๓  
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

๒. เมื่อรถยนต์ส่วนกลางประสบอุบัติเกิดความเสียหาย ให้แยกพิจารณาตามรายกรณี ดังนี้ 
๒.๑ กรณีคู่กรณีเป็นฝ่ายประมาท ซึ่งเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกกระท าละเมิดต่อเทศบาล ไม่อยู่ใน

บังคับแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงต้องบังคับตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ ให้ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจท้องที่เกิดเหตุทันที 
    ๒.๑.๒ ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีลงบันทึกรายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี และจัดท า 

แผนที่แสดงสถานที่เกิดเหตุ 
 ๒.๑.๓ ให้บันทึกภาพถ่ายแสดงสถานที่เกิดเหตุ ภาพถ่ายทรัพย์สินของที่ได้รับความเสียหาย 

ทั้งของคู่กรณีและของเทศบาล  
 ๒.๑.๔ ขอเอกสารหลักฐานของคู่กรณี อาทิเช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา

ใบขับข่ี เอกสารเกี่ยวกับการประกันภัย เป็นต้น 
 ๒.๑.๕ ถ้าคู่กรณียินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวน ต้องให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

จดลงในบันทึกรายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของ
ฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ มิฉะนั้น อาจจะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ 

 ๒.๑.๖ ด าเนินการขอคัดถ่ายส าเนารายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี ส าเนาบันทึกการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุและแผนที่แสดงสถานที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวน ส าเนาบันทึกการตรวจสภาพรถคันที่เกิด
อุบัติเหตุ ส าเนาบันทึกการสอบปากค าพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องของพนักงานสอบสวน ความเห็นของพนักงาน
สอบสวน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ถ้ามี) 

๒.๑.๗ ผู้รับผิดชอบต้องจัดท ารายงาน ตามแบบ ๕ ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วเสนอรายงานดังกล่าวพร้อมด้วย
ส าเนาค าสั่งที่มอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และเอกสาร
หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามข้อ ๒.๑.๓ – ๒.๑.๖ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า และให้มีการ
รายงานตามล าดับชั้นถึงนายกเทศมนตรีนครล าปางทราบทันที  

๒.๒ กรณีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นฝ่ายประมาท หรือประมาทร่วม หรือยังไม่ทราบแน่ชัดว่า 
ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายประมาท ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเป็นการกระท าละเมิดทั้งต่อเทศบาลและบุคคลภายนอก     
หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทั้งสองฝ่าย ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ ให้ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจท้องที่เกิดเหตุทันที 
    ๒.๒.๒ ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีลงบันทึกรายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี และจัดท า 

แผนที่แสดงสถานที่เกิดเหตุ 



 ๒.๒.๓ ให้บันทึกภาพถ่ายแสดงสถานที่เกิดเหตุ ภาพถ่ายทรัพย์สินของที่ได้รับความเสียหาย 
ทั้งของคู่กรณีและของเทศบาล  

 ๒.๒.๔ ขอเอกสารหลักฐานของคู่กรณี อาทิเช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ใบขับข่ี เอกสารเกี่ยวกับการประกันภัย เป็นต้น 

 ๒.๒.๕ หากมีการเจรจาตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มิให้ไปยอมรับหรือท าการตกลงใด ๆ       
กับคู่กรณีทั้งสิ้น โดยให้แจ้งคู่กรณีมายื่นแบบค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท า
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ชั้น ๔ อาคารส านักการช่างและกองคลัง 
เทศบาลนครล าปาง  

 ๒.๒.๖ ด าเนินการขอคัดถ่ายส าเนารายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี ส าเนาบันทึกการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุและแผนที่แสดงสถานที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวน ส าเนาบันทึกการตรวจสภาพรถคันที่เกิด
อุบัติเหตุ ส าเนาบันทึกการสอบปากค าพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องของพนักงานสอบสวน ความเห็นของพนักงาน
สอบสวน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ถ้ามี) 

๒.๒.๗ ผู้รับผิดชอบต้องจัดท ารายงาน ตามแบบ ๕ ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วเสนอรายงานพร้อมด้วยส าเนาค าสั่ง
ที่มอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามแบบ ๓ และเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ตามข้อ ๒.๒.๓ – ๒.๒.๖ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า และให้มีการรายงานตามล าดับชั้น
ถึงนายกเทศมนตรีนครล าปางทราบทันที 

๒.๓ ภายหลังจากท่ีได้รับรายงานตามข้อ ๒.๒.๗ แล้ว ให้แยกพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๓.๑ กรณีที่รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลได้รับความเสียหาย ถือว่าเป็นกรณีเจ้าหน้าที่

กระท าละเมิดต่อเทศบาล ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น     
คณะหนึ่งมีจ านวนไม่เกิน ๕ คน โดยไม่ชักช้า (ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน) เพ่ือพิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ โดยอาศัยอ านาจตามข้อ ๘      
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้วรายงานให้จังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบทันที ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย         
ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๒๐๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด    
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑.๒ และข้อ ๒ เมื่อด าเนินการสอบสวน
เสร็จแล้วให้ส่งค าวินิจฉัย และส านวนการสอบสวน พร้อมกับสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ         
ให้กระทรวงการคลังภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่วินิจฉัยสั่งการ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศ
ก าหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ คือ กรณีมูลค่าความเสียหายครั้งละไม่เกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ก็ไม่ต้องส่งส านวนการสอบสวน แต่ให้ส่งแบบรายงานความเสียหายที่ไม่ต้องส่งส านวน 
การสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พร้อมทั้งส่งส าเนาสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ และ
การวินิจฉัยสั่งการให้จังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน ๑๕ วัน ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๗ ของระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แล้วรายงานให้จังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบทันที ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๒๐๙๒ 
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ ๕.๒ 

๒.๓.๒ กรณีรถยนต์หรือรถจักยานยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ถือเป็นกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด



ทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนไม่เกิน ๕ คน โดยไม่ชักช้า (ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน)       
เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ ซึ่งการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการฯ จะอาศัยอ านาจตามข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๒ กรณีเจ้าหน้าที่   
ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก แล้วรายงานให้จังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบทันที ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๒๐๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑.๒ และข้อ ๒  
เมื่อด าเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบตามหนังสือและ
ระเบียบดังกล่าวข้อ ๑๗ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๘ 

๒.๔ ในการจ่ ายค่ าสิน ไหมทดแทนให้แก่บุ คคลภายนอก ให้ถื อปฏิบั ติ ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๔/ ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้       
ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิด            
ต่อบุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยเมื่อเทศบาลได้รับค าขอจากผู้เสียหาย
และได้พิจารณาค าขอตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้ส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบด้วย หากจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ต้องจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกเกินกว่า    
ที่ก าหนดไว้หรือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ จะต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงมหาดไทยก่อน  

๒.๕ กรณีถูกบุคคลภายนอกซึ่ ง เป็นผู้ เสี ยหายหรือผู้ รับช่วงสิทธิของผู้ เสียหาย เช่น             
บริษัทประกันภัยฟ้องคดีแพ่งต่อศาลให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๕.๑ รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีนครล าปางโดยด่วน (ภายใน   
๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกหรือถือว่าได้รับหมาย) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ๑) หมายเรียกให้ท าค าให้การแก้คดี 
 ๒) ส าเนาค าฟ้องและเอกสารหลักฐานท้ายค าฟ้องทั้งหมด 

เพ่ือที่จะได้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังส านักงานอัยการจังหวัดล าปาง 
หรือส านักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงล าปางแล้วแต่กรณี เพ่ือขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการพิจารณา
รับแก้ต่างคดีให้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับมาตรา ๔๖ (๙)              
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ    มาตรา ๑๔ (๓)    
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้ง ขอความกรุณาพิจารณาด าเนินการ
ยื่นค าแถลงต่อศาลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสพ้นจากการเป็นคู่ความในคดี และขอความกรุณาพนักงานอัยการ
ช่วยเหลือทางคดีแก่เจ้าหน้าที่ในระหว่างนั้นด้วย ตามข้อ ๓๗ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หากการกระท าละเมิดนั้น ได้กระท าในการ
ปฏิบัติหน้าที่  พร้อมทั้งให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบและปฏิบัติตามที่ ได้รับค าแนะน าจาก
กระทรวงมหาดไทย  

ทั้งนี้ โดยระมัดระวังอย่าให้พ้นก าหนดยื่นค าให้การแก้คดีซึ่งต้องยื่นต่อศาลภายใน ๑๕ วัน  
นับแต่วันที่ได้รับหมายหรือถือว่าได้รับหมาย มิฉะนั้น อาจท าให้แพ้คดีเพราะขาดนัดยื่นค าให้การ 

๒.๕.๒ ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง  
มีจ านวนไม่เกิน ๕ คน โดยไม่ชักช้า (ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน) เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็น



เกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้  เว้นแต่จะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังกล่าวไว้แล้ว 

๒.๕.๓ ถ้าบุคคลภายนอกฟ้องซึ่งเป็นผู้ เสียหายหรือผู้รับช่วงสิทธิของผู้ เสียหาย เช่น             
บริษัทประกันภัยฟ้องคดีแพ่งต่อศาลให้เทศบาลชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผลการพิจารณาเป็นที่ยุติว่า      
การกระท าละเมิดนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ส่งผลการพิจารณานั้นให้      
พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีเพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย 

๒.๖ การประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล ให้ด าเนินการขอความเห็นชอบในการ
ประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลจากกระทรวงมหาดไทยก่อน ทั้งนี้ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๒ กรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ ประกอบกับหนังสือ         
ส านัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ที่  นร ๐๒๑๔/ว  ๒๓๕ ลงวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ และ                
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๒๐๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยจัดส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบการขอความเห็นชอบ ดังนี้  

 ๒.๖.๑ ความเห็นของพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีเกี่ยวกับการขอประนีประนอมยอม
ความกับผู้เสียหายในคดีดังกล่าว 

 ๒.๖.๒ ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและ
นายกเทศมนตรีนครล าปางเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่จะขอประนีประนอมยอมความว่าเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๓ มาตรา ๔๔๔ มาตรา ๔๔๕ และมาตรา ๔๔๖ หรือไม่ เช่น            
ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย ค่าปลงศพ และค่าขาดไร้อุปการะ เป็นต้น 

 ๒.๖.๓ ส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและสรุปความเห็นว่า เมื่อเทศบาล
นครล าปางได้ตกลงประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายแล้ว จะต้องใช้สิทธิไล่เบี้ย
เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดให้ชดใช้เงินจ านวนดังกล่าวคืนแก่เทศบาลหรือไม่ (หมายถึง การพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่
ได้กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อหรือจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือไม่ อย่างไร)  

๒.๗ หากเทศบาลนครล าปางได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกแล้ว หากผลการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสรุปความว่า เจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาล ให้ด าเนินการเรียกร้องเจ้าหน้าที่   
ผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในก าหนดอายุความ ๑ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้         
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย  

หรือหากเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกแล้ว หากผลการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดสรุปความว่า เจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อธรรมดา 
ก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกนั้นด าเนินการยื่นค าร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนนั้น
คืนจากเทศบาลภายในก าหนดอายุความ ๑ ปี นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย ทั้งนี้ 
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒.๘ กรณีที่การกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกนั้นเป็นความผิดอาญาด้วย ให้แยกพิจารณา
ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๘.๑ กรณีคดีอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ      
ให้มีการรายงานตามล าดับชั้นถึงนายกเทศมนตรีนครล าปาง เพ่ือรายงานจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 



๑) การรายงานให้ถือเป็นราชการลับ และต้องรายงานโดยด่วน 
๒) การรายงานให้ปรากฏข้อความส าคัญ ดังนี้ 

- ชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้กล่าวหาและผู้ต้องหา 
- สถานที่เกิดเหตุ และวันเดือนปีที่เกิดเหตุ 
- มีข้อกล่าวหาว่ากระท าผิดฐานใด เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินมากน้อย

เพียงใด เช่น ถึงแก่ความตายหรือไม่ บาดเจ็บอย่างไร สาหัสเพียงใดหรือไม่ และทรัพย์สินเสียหายอย่างไร    
เป็นต้น 

- สาเหตุแห่งการกระท า 
- ผู้ต้องหาถูกจับเมื่อใด ถูกควบคุมอยู่หรือปล่อยชั่วคราวแต่เมื่อใด โดยมีประกันตัวหรือไม่ 

อย่างไร 
- ผู้ต้องหาเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือลูกจ้างประจ า ด ารงระดับหรือต าแหน่งใด 
- พฤติการณ์ของผู้ต้องหา และพยานหลักฐานแห่งคดีมีอย่างไร ในระหว่างสอบสวนพิจารณา

หากให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเกิดการเสียหายแก่การงานของเทศบาลหรือไม่ อย่างไร  
- เทศบาลได้สั่งพักงานแล้วหรือไม่ อย่างไร 

๓) ให้ด าเนินการทางวินัยไปพร้อมกัน โดยมิต้องรอฟังผลทางคดีอาญาเสียก่อน 
๒.๘.๒ กรณีคดีอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการของพนักงานสอบสวนเสนอพนักงานอัยการฟ้อง

คดีต่อศาล ให้มีการรายงานพร้อมด้วยส าเนารายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี ส าเนาบันทึกการตรวจสถานที่เกิด
เหตุและแผนที่แสดงสถานที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวน ส าเนาบันทึกการตรวจสภาพรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ 
ส าเนาบันทึกการสอบปากค าพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องของพนักงานสอบสวน ความเห็นของพนักงานสอบสวน  
ในการสั่งฟ้องคดี และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามล าดับชั้นถึงนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
เพ่ือรายงานจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบเสียชั้นหนึ่งก่อน ต่อไปให้มีการรายงานตามล าดับชั้น         
ถึงนายกเทศมนตรีนครล าปางทุกระยะ เพ่ือรายงานจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบ จนกว่าศาลจะมี    
ค าพิพากษาถึงที่สุด และเมื่อคดีถึงที่สุดก็ให้รายงานพร้อมด้วยส าเนาค าพิพากษาของศาล ตามล าดับชั้นถึง
นายกเทศมนตรีนครล าปางอีกครั้ง เพ่ือรายงานจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป 

๒.๘.๓ แต่ถ้าเป็นกรณีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง ก็ให้ให้รายงานพร้อมด้วยความเห็นของ
พนักงานอัยการที่ไม่สั่งฟ้องคดีดังกล่าวตามล าดับชั้นถึงนายกเทศมนตรีนครล าปาง เพ่ือรายงานจังหวัดและ
กระทรวงมหาดไทยทราบด้วยว่าเพราะเหตุใด 


