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(๑) 

บทคัดยอ 

ชื่อเรื่อง   การสอบขอเท็จจริงความรับทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีสัตวของทางราชการสูญหาย 
และถูกจําหนายออกไปจากบัญชีโดยไมมีหลักฐาน 
โดย นายกฤชฐา นาควิจิตร    ต ํา แ ห น ง      น ิต ิก ร ช ํา น า ญ ก า ร  
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ป พ.ศ. 255๙ - ๒๕๖๐ 

สํานักงานพัฒนาพันธุสัตว ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ใหตรวจสอบกรณีสัตวของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตวแหงหนึ่งสูญหายและถูกจําหนาย
ออกไปจากบัญชีโดยไมมีหลักฐาน และมีสัตวตายแตไมไดรายงานและไมจําหนายสัตวออกจากทะเบียน
หรือบัญชี ตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๕๐ เพ่ือใหไดขอเท็จจริง
เก่ียวกับผูตองรับผิดและจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีผูกระทําผิดตองชดใชท่ีทรัพยสินของทางราชการ
ไดรับความเสียหาย โดยใหดําเนินการแลวเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันออกคําสั่ง 

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ไดดําเนินการตรวจสอบแลว 
พบวามีแพะสูญหาย และไมพบหลักฐานการจําหนายสัตวตายออกจากทะเบียน รวมท้ังหมด ๖๒ ตัว  
คิดเปนมูลคาความเสียหาย ๑๕๕,๑๒๐ บาท เนื่องจากเจาหนาท่ี ซ่ึงมีหนาท่ีดานงานผลิตพันธุแพะ 
ของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว ไมกํากับดูแล ติดตาม หรือเรงรัดการทํารายงานตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และจัดทําทะเบียนประจําคอกไมสมบูรณ ทําทะเบียน
คุมสูญหาย ทําใหการบันทึกขอมูลไมตอเนื่องและเปนปจจุบัน เปนการไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ 
กรมปศุสัตววาดวยการคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.2546 และระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการคัด 
และจําหนายสัตว พ.ศ.25๕๐ และการกระทําดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ จึงเห็นควร
ดําเนินการเรียกใหชดใชความเสียหายท่ีเ กิด ข้ึน ซ่ึงตอมากรมปศุสัตว ได มี คําสั่ ง ให เจ าหนา ท่ี 
และผูบังคับบัญชาจํานวน ๔ ราย ในขณะกระทําละเมิดในฐานะเปนผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย  
ไมกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ใหรวมรับผิดตามสัดสวน 
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑไว 

 

 

 

 



(๒) 

คํานํา 
 

ผูขอรับการประเมินไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ใหตรวจสอบกรณีสัตวของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตวสูญหายและถูกจําหนายออกไปจาก
บัญชีโดยไมมีหลักฐาน และมีสัตวตายแตไมไดรายงานและไมจําหนายสัตวออกจากทะเบียนหรือบัญชี  
เปนกรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐเปนเหตุทรัพยสินของทางราชการไดรับความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดตองรับผิดชดใชคาเสียหาย ซ่ึงผูขอรับ 
การประเมินและคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ไมวาจะเปนพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานหลักฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ จนกระท่ังนํามาสูการพิจารณาใหคณะกรรมการไดใชดุลพินิจการรับฟงพยานหลักฐาน  
ใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา พรอมจัดทํารายงานสอบสวนเสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือมีคําสั่ง
เรียกใหเจาหนาท่ีผูตองรับผิด และผูบังคับบัญชาท่ีปลอยปละละเลย ไมกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา 
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ใหรวมรับผิดตามสัดสวนท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
หลักเกณฑไว โดยใหชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการ ซ่ึงผลการประเมินนี้อาจใชเปนแนวทาง 
ใหขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว ไดใช 
ความระมัดระวังเอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ และมีความเกรงกลัวไมกลากระทําผิด
ละเมิดและความผิดทางวินัย 

 
กฤชฐา  นาควิจิตร 

กันยายน ๒๕๖๐ 
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๑. หลักการและเหตุผล 

กรมปศุสั ตว มีน โยบายในการสนับสนุนและส ง เสริ ม ให เกษตรกร เลี้ ย งแพะ  
เพ่ือเปนอีกหนึ่งอาชีพทางเลือก โดยไดจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรการเลี้ยงแพะ ปพ.ศ.2554-2559  
กําหนดวิสัยทัศนไววา “จะพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะใหยั่งยืน มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพเพียงพอตอการบริโภค
และพัฒนาสูตลาดฮาลาล”  

สถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตวเปนหนวยงานสังกัดสํานักพัฒนาพันธุสัตว มีหนาท่ี
รับผิดชอบดานการผลิตพันธุแพะ เลี้ยงดู คัด จําหนาย ดําเนินการทดสอบพันธุสัตว เพ่ือประเมิน
พันธุกรรมสัตวตนตระกูล กระจายพันธุหลัก และพันธุขยายสูเกษตรกร เพ่ือปรับปรุงพันธุสัตวของประเทศ
ศึกษา วิจัย และรวบรวมขอมูลวิชาการตาง ๆ และเปนแหลงขอมูลเบื้องตนในการรับรองพันธุสัตว 
ตามกฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตวและดําเนินการอนุรักษและรวบรวมพันธุกรรมสัตวพ้ืนเมือง  
สัตวหายาก และสัตวใกลสูญพันธุ ท้ังในและนอกถ่ินกําเนิดเดิม ซ่ึงท้ังหมดนี้ตองดําเนินการภายใต
กฎหมาย กฎ ระเบียบของกรมปศุสัตว มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนท่ีทางราชการกําหนด เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนดไว 

สัตวของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวถือเปนทรัพยสินของทางราชการตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  หากมีสัตวตายหรือสูญหาย เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีดูแล
หรือรับผิดชอบตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการตรวจคัดสัตว 
และจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๔๖๑ โดยระเบียบดังกลาว มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและกรอบการดําเนินงาน
ของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามกฎหมาย  

กลุมงานตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตวไดเขาทําการตรวจสอบการดําเนินงานของสถานี
วิจัยและทดสอบพันธุสัตวแหงหนึ่ง พบวา แพะท่ีเกิดระหวางป ๒๕๔๗–๒๕๕๖ มีแพะขาดจากบัญชี 
จํานวน ๑๖๗ ตัว แบงเปนแพะสูญหายหรือถูกจําหนายออกไปจากบัญชีโดยไมทราบสาเหตุ จํานวน ๓๕ ตัว 
แพะตายแตไมไดรายงานและจําหนายสัตวออกจากทะเบียนหรือบัญชี จํานวน ๑๓๒ ตัว กรมปศุสัตว 
จึงไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน 
และผลการสอบขอเท็จจริงพบวา เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการผลิตพันธุแพะของสถานีวิจัย 
และทดสอบพันธุสัตวไมกํากับดูแล ติดตาม หรือเรงรัดการทํารายงานตามระเบียบพัสดุ จัดทําทะเบียน
ประจําคอกไมสมบูรณ ทําทะเบียนคุมแพะสูญหาย ทําใหการบันทึกขอมูลแพะไมตอเนื่องและเปนปจจุบัน 
เปนการไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ เห็นควรดําเนินการทางวินัย 4 6ตามมาตรา ๘๒ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 4 6และเนื่องจากการกระทําดังกลาว 
กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ จึงเห็นควรดําเนินการสอบขอเท็จจริงเพ่ือหาผูตองรับผิดทางละเมิด
กรณีแพะของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตวตาย สูญหายแตไม ไดรายงานและจําหนายสัตว 

๑ยกเลิกโดยระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการตรวจคัดสัตวและจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๕๐ แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 
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ออกจากทะเบียนหรือบัญชีหรือจําหนายออกจากทะเบียนโดยไมมีหลักฐานรวมท้ังหมด ๘๑ ตัว  
คิดเปนมูลคาความเสียหายรวมเปนเงินจํานวน ๒๘๘,๙๖๐ บาท  

สํานักงานพัฒนาพันธุสัตว จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด เพ่ือสอบสวนกรณีแพะของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว สูญหายและถูกจําหนายออกไป
จากบัญชีโดยไมมีหลักฐาน และแพะตายแตไมไดรายงานและไมจําหนายสัตวออกจากทะเบียนหรือบัญชี 
ตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๕๐ เพ่ือใหไดขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
ผูตองรับผิดและจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีผูกระทําผิดตองชดใชใหแกทางราชการ เนื่องจากทรัพยสิน
ของทางราชการไดรับความเสียหาย โดยใหดําเนินการแลวเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันออกคําสั่ง  
ซ่ึงคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ไดดําเนินการสอบสวนแลวพบวามีแพะสูญหาย 
และไมพบหลักฐานการจําหนายสัตวตายออกจากทะเบียน รวมท้ังหมด ๖๒ ตัว คิดเปนมูลคา 
ความเสียหาย ๑๕๕,๑๒๐ บาท และมีความเห็นวาใหผูกอเหตุตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนคืน 
ให กับทางร าชการตามสั ดส วนการรั บผิ ดร อยละ  80  ของจํ านวน เ งิ น  155, 120  บาท  
และใหผูบังคับบัญชาผูซ่ึงมีหนาท่ีกํากับดูแล ในชวงป พ.ศ.2547-2553 รับผิดตามสัดสวนรอยละ 20 
ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาเหมาะสมและเปนธรรม ตามพฤติการณการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี  

 
๒.  วัตถุประสงคในการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหการไดมาของพยานหลักฐานตาง ๆ วามีแหลงท่ีมา  
คุณคาเชิงพิสูจน ความสําคัญ ความนาเชื่อถือของพยานหลักฐาน เพ่ือนํามาพิจารณาลงโทษแกผูถูกกลาวหา     

2.๒ เพ่ือศึกษาและวิเคราะหการรับฟงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ
สอบสวน ซ่ึงนาจะพิสูจนไดวาผูถูกกลาวหาจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง 

 
๓.  ขอบเขตการศึกษา  

ผูขอรับการประเมิน ทําการศึกษาจากหลักการ แนวคิด หลักการ กฎหมาย ระเบียบ 
และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับความรับผิดทางละเมิด โดยตองศึกษาวิเคราะหขอเท็จจริง พยานหลักฐาน 
ท่ีเก่ียวของ และพฤติการณแหงการกระทําความผิด และความรายแรงของความผิดอันจะนําไป
ประกอบการพิจารณาใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเหมาะสมกับการกระทําความผิด  
ท่ีตองใชความรูทางวิชาการดานกฎหมายเนื่องจากเปนงานท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติราชการ  
และมีผลกระทบตอสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของเจาหนาท่ีของรัฐ  
 
๔.  วิธกีารศึกษา 

๔.๑ ศึกษากฎหมาย กฎและระเบียบท่ีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด เชน 4 2พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ 
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด  
ท่ี กค 0406.2/ว 66 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2550 เปนตน 

๔.๒ ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวกับการพัสดุและการคัดและจําหนายสัตว  
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ประกอบกับระเบียบกรมปศุสัตว  
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วาดวยการคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.2550 และหนังสือสั่ งการอ่ืนท่ีเ ก่ียวของ ไดแก ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีท่ีไมตองรายงานใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ 

๔.๓ ศึกษาวิธีการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือสรุปผลการสอบสวนโดยพิจารณา 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนวาเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอหนวยงาน และกอใหเกิดความเสียหายเพียงใด 

 
๕.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

5.1 ทําใหทราบถึงการไดมาของพยานหลักฐานตาง ๆ วามีแหลงท่ีมา คุณคาเชิงพิสูจน
ความสําคัญ ความนาเชื่อถือของพยานหลักฐาน เพ่ือนํามาพิจารณาลงโทษแกผูถูกกลาวหา 

 5.2 ทําใหทราบถึงการรับฟงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการสอบสวน  
ซ่ึงนาจะพิสูจนไดวาผูถูกกลาวหาจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง และเปนธรรม 
แกผูถูกกลาวหา 



บทท่ี ๒ 
แนวคิด หลักการ กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 
๑. แนวคิด และหลักการของกฎหมายลักษณะละเมิด 

 กฎหมายลักษณะละเมิดนั้นมีแนวคิดในเรื่องเก่ียวกับการชดใชเยียวยาความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท่ีอยูในรูปของการชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริง  
ไมใชมุงชดใชความเสียหายเชิงลงโทษ โดยตองเปนการชดใชหรือการเยียวยาท่ีทําใหความเสียหายได
กลับคืนสูฐานะเดิมหรือใกลเคียงฐานะเดิมมากท่ีสุด ซ่ึงบทบัญญัติกฎหมายท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือ
ในการชดใชตอความเสียหายอันเกิดข้ึนกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ใหไดรับการชดใชเยียวยาตอความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนกับชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสิน หรือแมแตสิทธิอยางใดๆ อันไดรับความเสียหายจากการ
กระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย โดยในการชดใชเยียวยานั้นก็อยูในรูปแบบของ การใชราคาทรัพยสิน 
และการชดใชคาเสียหาย 

ความรับผิดของเจาหนาท่ีของรัฐในการกระทําละเมิด กอนมีพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 จะพิจารณาตามหลักในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 
420 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึง
แกชีวิตก็ดีแกรางกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทํา
ละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” เม่ือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในหนาท่ีและเกิดความเสียหาย
แกเอกชนหรือบุคคลภายนอกความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีจึงเปนไปตามหลักกฎหมายประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เจาหนาท่ีจะตองรับผิดในการกระทําตาง ๆ เปนการเฉพาะตัว  ท้ังท่ีบางกรณี
เกิดข้ึนโดยความไมตั้งใจ หรือความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาท่ี นอกจากนั้น ยังมีการ 
นําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับใหเจาหนาท่ีตองรวมรับผิดในการกระทํา 
ของเจาหนาท่ีผู อ่ืนดวย โดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมท่ีแตละคนควรจะพึงไดรับ กอใหเกิดความ 
ไมเปนธรรมแกเจาหนาท่ีและยังเปนการบั่นทอนขวัญกําลังในการทํางานของเจาหนาท่ีดวย จนบางครั้ง
กลายเปนปญหาในการบริหารงาน เพราะเจาหนาท่ีไมกลาตัดสินใจดําเนินงานเทาท่ีควร เพราะเกรง 
ความรับผิดชอบท่ีจะเกิดแกตน 
  ดังนั้น จึงได มีการแกไขกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนา ท่ี  
โดยการกําหนดใหเจาหนาท่ีตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาท่ีเฉพาะเม่ือเปนการจงใจ 
กระทําอันมีลักษณะเปนการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
เทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิด 
ความเปนธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 ข้ึน มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 มีหลักการท่ีสําคัญ  
2 ประการ คือ0  

๑. ความรับผิดของเจาหนาท่ีหรือความรับผิดของหนวยงานท่ีมีตอผูเสียหายจากการ
กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงไดกระทําไปโดยมีอํานาจตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการปฏิบัติหนาท่ี
ตามกฎหมาย หรือตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา หากไดกอใหเกิดความเสียหายข้ึนแกบุคคลภายนอกแลว



๕ 

ความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาท่ี
ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี ผูเสียหายมีสิทธิในการฟองหนวยงานของรัฐใหตองรับผิดเทานั้น  
แตจะฟองเจาหนาท่ีของรัฐใหตองรับผิดโดยตรงในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไมได2 

เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไปแลว 
หนวยงานของรัฐจะใชสิทธิไลเบี้ยจากเจาหนาท่ีของรัฐไดก็ตอเม่ือเจาหนาท่ีของรัฐไดกอความเสียหาย 
ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น3 แตอยางไรก็ตามหากเจาหนาท่ีท่ีมิได 
กระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงแลว เจาหนา ท่ีผูนั้นก็ไมตองรับผิด 
ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแตอยางใด  

๒. ความรับผิดของเจาหนาท่ีท่ีมีตอหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายเปนการกระทําละเมิด 
ของเจาหนาท่ีตอหนวยงานของรัฐและรัฐเปนผูเสียหายจากการทําละเมิดของเจาหนาท่ีซ่ึงตองพิจารณา
จากการกระทําละเมิดนั้นวาเกิดจากความบกพรองในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี หรือ 4 2เปนการ 
ทําละเมิดอันมิไดเกิดจากการปฏิบัติในหนาท่ี4 2ท้ังนี้ ตองเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง แลวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ ซ่ึงเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิด 
ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย และหนวยงานของรัฐ มีอํานาจในการมีคําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีผูนั้นชดใช 
คาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนหรือบางสวนก็ได 
 
๒. กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

เจาหนาท่ีผู 4 2กระทําละเมิด 4 2จะตองรับผิดจากการกระทําละเมิดตอหนวยงาน ก็ตอเม่ือ 
การทําละเมิดของเจาหนาท่ีเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง แลวเปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ ผูขอรับการประเมินจึงตองทําความเขาใจถึงสาระสําคัญ 
ท่ีกฎหมายกําหนดไว เพ่ือใหเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมาย 46ซ่ึงตองศึกษาจากกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ดังตอไปนี้ 

๒.1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 เปนกฎหมาย 
ท่ีวาดวยความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ี การฟองคดีละเมิดอันเกิดจากการ
กระทําของเจาหนาท่ี การเรียกรองและการชดใชคาสินไหมทดแทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน 

ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึน 
โดยพระราชบัญญัติหรื อพระราชกฤษฎีกา  และใหหมายความรวมถึงหนวยงาน อ่ืนของรั ฐ 
ท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

มาตรา 8 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผู เสียหาย  
เพ่ือการละเมิดของเจาหนาท่ี ใหหนวยงานของรัฐท่ีมีสิทธิเรียกใหเจาหนาท่ีผูทําละเมิดชดใชคาสินไหม

2 มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙. 
3 มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙. 

                                                           



๖ 

ทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐไดถาเจาหนาท่ีไดกระทําไปความจงใจหรือประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง 

สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง จะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับ 
ความรายแรงแหงการกระทํา และความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ โดยมิตองใหใชเต็มจํานวน 
ของความเสียหายก็ได  

ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบ 
การดําเนินงานสวนรวมใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย  

ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีหลายคน มิไดนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับ 
และใหเจาหนาท่ีแตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น 

มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปน
หนวยงานของรัฐท่ีผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจากเจาหนาท่ีใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีท้ังสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนด
อายุความสองปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ี ผูจะพึงตองใชคาสินไหม
ทดแทน และกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาท่ีผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบ
แลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีหนวยงาน
ของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีหนวยงานของรัฐไดใช 
ใหแกผูเสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาท่ีผูนั้น 
ไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ใหหนวยงานของรัฐท่ีเสียหาย
มีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาท่ีกําหนด  

มาตรา ๑๓ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพ่ือใหเจาหนาท่ีซ่ึงตองรับผิดตามมาตรา ๘ 
และมาตรา ๑๐สามารถผอนชําระเงินท่ีจะตองรับผิดนั้นไดโดยคํานึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัว 
และความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย   

๒.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  
สัตวของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวเปนทรัพยสินของทางราชการ โดยถือเปนพัสดุ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 หากมีสัตวตายหรือสูญหาย การจําหนาย
สัตว ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามระเบียบนี้  

ขอ ๕  คํานิยาม 
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจาง

ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอ่ืน ๆ  
ท่ีกําหนดไวในระเบียบนี ้

"พัสดุ" หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีกําหนดไวในหนังสือ 
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจาย 
ตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 



๗ 

ขอ 10 ผูมีอํานาจหรือหนาท่ีดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการใด 
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการ
โดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีเอ้ืออํานวยแกผูเขาเสนอราคา 
หรือเสนองานใหมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของสวนราชการนั้น ภายใตหลักเกณฑดังนี ้

(1) ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหทางราชการเสียหายอยางรายแรง  
ใหดําเนินการลงโทษอยางต่ําปลดออกจากราชการ 

(2) ถาการกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรง ใหลงโทษอยางตํ่าตัด
เงินเดือน 

(3) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือวากลาว
ตักเตือน โดยทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษรการลงโทษทางวินัยตาม (1) หรือ (2) ไมเปนเหตุใหผูกระทํา
หลุดพนจากความรับผิดในทางแพงตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของหรือความรับผิด
ทางอาญา (ถามี) 

ขอ 157 หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไป
จะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการ เพ่ือพิจารณา 
สั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

(1) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลว 
ไมไดผลดี ใหนําวิธีท่ีกําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือ 
หรือไดมารวมกันไมเกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 

การขายใหแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ 
สวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ  
หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธีตกลงราคา 

(2) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
(3) โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ  
หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากรท้ังนี้ใหมีหลักฐานการสงมอบไว
ตอกันดวย 

(4) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีหัวหนา

สวนราชการสั่งการ และสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาคจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา 
สวนราชการเจาของงบประมาณกอนดวย 

2.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 

 ขอ ๗ เม่ือเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของแจง 
ตอผูบังคับบัญชาโดยไมชักชาและใหมีการรายงานตามลําดับชั้นถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้น 

 ขอ ๘ เม่ือเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐแหงใด และหัวหนาหนวยงาน 
ของรัฐแหงนั้นมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐแหงนั้น  



๘ 

ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดังกลาวแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ข้ึนคณะหนึ่ง โดยไมชักชาเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับผูตองรับผิด และจํานวนคาสินไหมทดแทน
ท่ีผูนั้นตองชดใชคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนไมเกินหาคน โดยแตงตั้งจากเจาหนาท่ี 
ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น หรือหนวยงานของรัฐอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๑๔ ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาขอเท็จจริง
อันเก่ียวกับการกระทําละเมิด โดยตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเก่ียวของ  
รับฟงพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที 

 ขอ ๑๕ คณะกรรมการตองใหโอกาสแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือผูเสียหายไดชี้แจง
ขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม 

 ขอ ๑๗ เม่ือผูแตงตั้งไดรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแลวใหวินิจฉัยสั่งการ
วามีผู รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม  และเปนจํานวนเทาใด แตยังมิตองแจงการสั่ งการ 
ใหผู ท่ี เ ก่ียวของใหผูแตงต้ังสงสํานวนภายในเจ็ดวันนับแตวันวินิจฉัยสั่งการใหกระทรวงการคลัง 
เพ่ือตรวจสอบ เวนแตเปนเรื่องท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดวาไมตองรายงานใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบใหกระทรวงการคลังพิจารณาโดยไมชักชา และใหมีอํานาจตรวจสอบพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ
ในกรณีท่ีเห็นสมควรจะใหบุคคลใดสงพยานหลักฐาน หรือมาใหถอยคําเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม
อีกก็ได 

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดแกเงิน ใหใชเปนเงินแตเพียงอยางเดียว 
 ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีความเสียหายมิไดเกิดแกเงิน จะดําเนินการดังตอไปนี้แทนการชําระเงิน

ก็ได 
(๑) ชดใชเปนทรัพยสินอยางเดียวกันโดยมีสภาพคุณภาพปริมาณ และลักษณะเดียวกัน

กับทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหายและใชงานแทนไดเชนเดียวกับทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหาย  
โดยทําสัญญายินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนเปนทรัพยสินดังกลาว 

(๒) ซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินท่ีชํารุดเสียหายใหคงสภาพเดิม โดยทําสัญญา  
วาจะจัดการใหทรัพยสินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไมเกินหกเดือน 

(๓) การชดใชเปนทรัพยสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินท่ีแตกตางไปจาก (๑) 
หรือ (๒) ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอน 

 การชดใชคาเสียหายเปนทรัพยสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
ใหมีการตรวจรับตามระเบียบวาดวยการพัสดุของทางราชการหรือของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ การทํา
สัญญาตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีผูคํ้าประกัน และในกรณีท่ีเห็นสมควรจะใหวางหลักประกันดวยก็ได 

๒.๔ ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.2550  
ขอ ๔ ในระเบยีบนี้ 
สัตว หมายความวา สัตวใหญ สัตวเล็ก สัตวปก ของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
สัตวเล็ก หมายความวา สุกร แพะ แกะ กระตาย และกวาง 
จําหนาย หมายความวา การจําหนายตามหมวดท่ี ๓ สวนท่ี ๓ การจําหนายของระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
ขอ ๕ เม่ือหนวยงานใด เม่ือมีสัตวเกินความตองการ หรือหมดความจําเปน ซ่ึงหาก 

ยังคงเลี้ยง หรือยังคงใชประโยชนในราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก กอนมีการตรวจสอบพัสดุ



๙ 

ประจําปตามระเบียบพัสดุ ขอ ๑๕๕ ใหเจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานนั้น เสนอรายงานตอหัวหนา
หนวยงาน เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงและตรวจคัดสัตว ตามระเบียบพัสดุ ขอ ๑๕๖ 
อยางนอย จํานวน ๓ คน ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้ 

(1) หัวหนาหนวยงาน เปนประธานกรรมการ 
(2) นายสัตวแพทย สัตวแพทย นักวิทยาศาสตร นักวิชาการสัตวบาล เจาพนักงานสัตวบาล 

เจาหนาท่ีบริหารงานสัตวบาล เจาหนาท่ีสัตวบาล หรือเจาหนาท่ีบริหารงานปศุสัตว คนใดคนหนึ่ง  
จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ 

และใหคณะกรรมการ ตาม (๒) จํานวน ๑ คน ทําหนาท่ีเปนเลขานุการ 
ท้ังนี้ จะแตงตั้งเจาหนาท่ีอ่ืนเปนกรรมการเพ่ิมเติมอีกตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงและตรวจคัดสัตว ตามขอ ๕ มีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและตรวจคัดสัตว ในหนวยงานวามีสัตวเกินความตองการ 

หรือหมดความจําเปน และหากยังคงเลี้ยง หรือยังคงใชประโยชนในราชการตอไปจะสิ้นเปลือง 
คาใชจายมาก และดําเนินการตรวจคัดสัตวโดยจัดทําบัญชีการตรวจคัดสัตว 

(2) การจัดทําบัญชีการตรวจคัดสัตวตาม (๑) ใหแยกประเภทสัตวตามหลักเกณฑ 
ท่ีกําหนดใน (๓) พรอมท้ังแสดงเหตุผลประกอบการคัดออก 

 สําหรับสัตวใหญ สัตวเล็ก ประเภทกวาง และสัตวปก ประเภทนกอีมูและนกกระจอกเทศ 
ใหหนวยงานจัดทําบัญชีสัตวคัดออก แยกประเภทสัตว ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน (๓) พรอมท้ัง 
แสดงเหตุผลประกอบการคัดออกเปนรายตัว 

(3) การดําเนินการตรวจคัดสัตว ใหแยกประเภทสัตว ดังตอไปนี้ 
(ก) สัตว พันธุ คัดออก ไดแก  สัตว ท่ี มีลักษณะดี  เหมาะสม ท่ีจะใช ทํา พันธุ  

แตหนวยงานมีมากเกินความตองการ และไมมีความจําเปนตองใชประโยชนตอไป 
(ข)  สัตวคัดออก ไดแก สัตวท่ีมีลักษณะไมเหมาะสมท่ีจะใชทําพันธุ  

(๔) เสนอรายงานพรอมความเห็นตอหัวหนาหนวยงาน เพ่ือขออนุมัติกรมปศุสัตว หรือผูท่ี
กรมปศุสัตวมอบหมายประกอบการพิจารณาดําเนินการจําหนายสัตวตามระเบียบพัสดุ 

ขอ ๗ เม่ือคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงและตรวจคัดสัตว ตามขอ ๖ ไดดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและตรวจคัดสัตวแลว เห็นวาในหนวยงานมีสัตวเกินความตองการ หรือหมด 
ความจําเปน หรือหากยังคงเลี้ยง หรือยังคงใชประโยชนในราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก  
และดําเนินการตรวจคัดสัตว โดยจัดทําบัญชีการตรวจคัดสัตวแยกประเภทสัตว ตามขอ ๖ แลว  
ใหเสนอรายงานพรอมความเห็นตอหัวหนาหนวยงานพิจารณาดําเนินการเพ่ือขออนุมัติจําหนาย 
ตามระเบียบพัสดุตอไป 

หนวยงานจะจําหนายสัตวท่ีคัดออกไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากกรมปศุสัตว หรือผู ท่ี 
กรมปศุสัตวมอบหมาย กอนเทานั้น โดยใหหนวยงานจัดสงบัญชีการตรวจคัดสัตวตามขอ ๖ พรอมท้ัง 
แสดงเหตุผลประกอบการคัดออก เสนอใหกรมปศุสัตว หรือผูท่ีกรมปศุสัตวมอบหมาย เพ่ือใชประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจําหนายตามระเบียบพัสดุ 



๑๐ 

ขอ ๘ กรณีท่ีหนวยงานไดรับอนุมัติใหจําหนายสัตวตามขอ ๗ โดยวิธีขายแลวให
หนวยงานดําเนินการจําหนายสัตวตามขอ ๑๕๗(๑) แหงระเบียบพัสดุ โดยใชหลักเกณฑในการกําหนด
ราคา ดังตอไปนี้ 

(1)  สัตวพันธุคัดออก ใหขายตามบัญชีราคาขายสัตวพันธุคัดออก ท้ังนี้ ตามท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

(2)  สัตวคัดออก ใหขายตามราคาทองตลาด 
ในกรณีท่ี มีผูประสงคจะซ้ือสัตว พันธุ คัดออก แต มีสัตว พันธุ คัดออกไม เพียงพอ 

ตอความตองการใหหนวยงานจัดทําบัญชีจอง โดยระบุชื่อผูสั่งจอง ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได และจํานวนสัตว
พันธุคัดออกท่ีตองการไว เม่ือมีสัตวพันธุคัดออกพรอมท่ีจะจําหนายใหทําหนังสือแจงผูสั่งจองใหซ้ือ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง หากไมมาและพนกําหนดเวลาดังกลาวใหเรียกรายอ่ืนเรียงเปนลําดับ
ตอไป 

ขอ 10 เม่ือมีสัตวตาย ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ รีบรายงานหัวหนาหนวยงาน และให
หัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนหาสาเหตุการตาย และมีเหตุอันควร
เชื่อวาสัตวตายนั้นเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติ เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 หรือไม พรอมท้ังสรุปรายงาน 
และความเห็นเสนอตอหัวหนาหนวยงาน เพ่ือพิจารณาดําเนินตามขอ 10 และขอ 12 ตอไป ท้ังนี้ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  

ขอ 1๑ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอ 10 พิจารณาแลวเห็นวา
สัตวท่ีตายมิไดเกิดจากโรคระบาด และไมจําเปนตองเปดซากสัตวดูวิการรอยโรค (Lesion) ท่ีอวัยวะภายใน 
ใหหัวหนาหนวยงานมีอํานาจจําหนายซากสัตวท่ีตายนั้นได ตามระเบียบพัสดุวาโดยวิธีขาย แลวนําสงเงิน
เปนรายไดแผนดิน ตามระเบียบของทางราชการ และรายงานผลการดําเนินการใหกรมปศุสัตวทราบทันที 

ขอ 13 กรณีสัตวสูญหายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรีบรายงานหัวหนาหนวยงาน 
และใหหัวหนาหนวยงานแตงต้ังคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง เพ่ือหาสาเหตุท่ีสัตวสูญหาย และสรุป
รายงานพรอมท้ังความเห็นเสนอตอกรมปศุสัตว หรือผูท่ีกรมปศุสัตวมอบหมายโดยปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
พ.ศ. 2539 เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

๒.๕ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีท่ีไมตอง
รายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2552 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนวิธีปฏิบัติ  
และใหการพิจารณาผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดการชดใชคาสินไหมทดแทนเสร็จสิ้นไป
โดยเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนกระทรวงการคลังจึงกําหนดความเสียหายท่ีหนวยงานของรัฐไมตอง
สงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบดังนี้  
 1. ความเสียหายเกิด ข้ึนกับทรัพยสินของหนวยงานของรัฐ  จากสาเหตุ ท่ัวไป  
(เชน อุบัติเหตุ เพลิงไหม ทรัพยสินเสียหายหรือสูญหาย เปนตน) ซ่ึงไมไดมีสาเหตุจากการทุจริต เงินขาด
บัญชี หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบยีบ มติคณะรัฐมนตรี หรือขอบังคับตาง ๆ หนวยงานของรัฐ 
ไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้       
  1.1 สําหรับสวนราชการ คาเสียหายครั้งละไมเกิน 500,000 บาท  

...ฯลฯ… 



๑๑ 

2. ความเสียหายเกิดข้ึนแกหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมีสาเหตุจากการทุจริต หรือมีสาเหตุมา
จากการท่ีเงินขาดบัญชี หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือขอบังคับตางๆ 
(เชน การไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเงินการคลังการ
จัดซ้ือจัดจางไมปฏิบัติตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุหรือฝาฝนมติคณะรัฐมนตรี เปนตน) หนวยงาน 
ของรัฐไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้ 
 ๒.๑ สําหรับสวนราชการ คาเสียหายครั้งละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ความเสียหาย 
ท่ีหนวยงานของรัฐไมตองสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ตามนัย ดังกลาวขางตนหนวยงาน 
ของรัฐจะตองรายงานความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามท่ีแบบกระทรวงการคลังกําหนด ไปใหกระทรวงการคลัง
ทราบทุกระยะ 3 เดือน   

๒.๖ หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.2/ว.66 ลงวันท่ี 25 กันยายน 
2550 เรื่อง แนวทางการกําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิด ไดกําหนดแนวทางในการเรียกคาสินไหม
ทดแทนของเจาหนาท่ีท่ีไดกระทําใหเกิดความเสียหาย โดยใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํา 
รายไดฐานะครอบครัวและความรับผิดชอบและพฤติการณแหงกรณีใหเหมาะสมตามพฤติการณ 
ของเจาหนาท่ีแตละราย 



บทท่ี ๓ 
วิธีดําเนินการและผลการดําเนินการ 

 
ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีไดกระทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ พระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ 
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ ไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการไว 
ดังนี้ 

๑. หัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเกิดความเสียหายแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด 

2. รวมรวมพยานหลักฐานและใหผูเก่ียวของชี้แจง  
3. คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสนอความเห็นไปยังผูแตงตั้ง 
๔. ผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวินิจฉัยสั่งการ 

วามีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใด 
๕. ออกคําสั่งใหเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของนําเงินมาชดใชคืนแกทางราชการ 
๖. แจงคําสั่งแกเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของทราบ 
  

๑. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เม่ือเกิดความ

เสียหายกับหนวยงานของรัฐและมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีของหนวยงานแหง

นั้น หัวหนาหนวยงานดังกลาวเปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด๒  

มีจํานวนไมเกินหาคน โดยแตงต้ังจากเจาหนาท่ีของหนวยงานแหงนั้น หรือหนวยงานของรัฐอ่ืนตามท่ี

เห็นสมควร เพ่ือพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําละเมิด โดยตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวม

พยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเก่ียวของ ท้ังการรับฟงพยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบเอกสาร 

วัตถุ หรือสถานท่ี 

อธิบดีกรมปศุสัตวในฐานะหัวหนาหนวยงาน ไดมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาพันธุสัตว

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพ่ือพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับ 

การกระทําละเมิด ผูตองรับผิดจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีตองชดใช รวมรวมพยานหลักฐานท้ังหมด กรณี

แพะของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว ตาย สูญหายหรือจําหนายออกจากทะเบียนโดยไมมีหลักฐาน 

และพิจารณาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนวา เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการและเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย

ตอหนวยงาน และกอใหเกิดความเสียหายเพียงใด รับฟงพยานบุคคล ตรวจสอบเอกสาร วัตถุ และสถานท่ี 

รวมท้ังใหโอกาสแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือผูเสียหายไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน

ของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม ซ่ึงผูขอรับการประเมินไดรับมอบหมายใหเขารวมเปนคณะกรรมการ 

สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในครั้งนี้ในฐานะกรรมการและเลขานุการ  

๒
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ ขอ ๘ 

                                                 



 ๑๓ 

 
๒. การรวมรวมหลักฐานและใหผูเกี่ยวของช้ีแจง 

ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการตรวจสอบขอสอบขอเท็จจริงไดสรุปผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง วาแพะสูญหายหรือถูกจําหนายออกไปจากบัญชีโดยไมทราบสาเหตุ จํานวน ๓๔ ตัว และ 
มีแพะตายแตไมไดรายงานและจําหนายสัตวออกจากทะเบียนหรือบัญชีตามระเบียบ จํานวน ๔๗ ตัว  
รวมจํานวน ๘๑ ตัว คิดเปนมูลคาความเสียหายเปนเงิน จํานวน 288,960 บาท (สองแสนแปดหม่ืน 
แปดพันเการอยหกสิบบาท) ซ่ึงเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีกํากับ ดูแล รับผิดชอบการผลิตพันธุแพะของสถานีวิจัย
และทดสอบพันธุสัตว ผูกระทําละเมิดตองชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการ เนื่องจากทรัพยสิน 
ของทางราชการไดรับความเสียหาย 

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดพิจารณาจากพยานหลักฐาน 
ท่ีสําคัญ ๒ ประเภท คือ พยานเอกสารและพยานบุคคล ซ่ึงมีท้ังท่ีตองแสวงหามาเอง และมาจากผูกอเหตุ 
โดยแบงเปนพยานชั้นหนึ่ง หรือพยานหลักฐานท่ีดีท่ีสุด เชน พยานเอกสาร พยานบุคคลท่ีเห็นหรือรับรู
ขอความดวยตนเองหรือประจักษพยาน เปนตน และพยานชั้นสอง คือพยานหลักฐานท่ีมีน้ําหนักนอย เชน 
พยานบอกเลา หรือพยานแวดลอม แตพยานตาง ๆ เหลานี้ยังไมพอรับฟงลงโทษได ตองมีพยานหลักฐาน
อ่ืนมาประกอบเพ่ือใหพยานเหลานี้มีน้ําหนักเพียงพอและนํามาสูขอเท็จจริงได  

คณะกรรมการไดตรวจสอบขอเท็จจริงและรับฟงพยานบุคคลและตรวจสอบเอกสาร วัตถุ 
หรือสถานท่ี รวมท้ังใหโอกาสแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือผูเสียหายไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยง 
แสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม ซ่ึงผูกอเหตุและผูเก่ียวของ ใหถอยคําสรุปไดดังนี้     

๒.1  ผูกอเหตุ รับราชการตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล มีหนาท่ีความรับผิดชอบในฐานะ
หัวหนางานวิชาการ หัวหนางานผลิตพันธุสัตว หัวหนางานผลิตพันธุโคเนื้อ หัวหนางานผลิตพันธุแพะ 
ตามท่ีระบุไวในคําสั่งของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว เชน กํากับดูแล ติดตาม การผลิตสัตว การจัดการ
ฟารม ปรับปรุงพันธุสัตว สุขภาพสัตว จัดทําทะเบียนประวัติสัตว ขออนุมัติจําหนายสัตวออกจากทะเบียน  
และงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย เปนตน โดยทําหนาท่ีเปนท้ังผูปฏิบัติ และกํากับและควบคุม การปฏิบัติหนาท่ี
ของพนักงานราชการของหนวยงานแพะ 
 ข้ันตอนการผลิตพันธุแพะ  
 แพะเกิดใหม ผูกอเหตุจะใหคนงานหรือพนักงานเก็บขอมูลแรกเกิด ไดแก วัน เดือน ป 
เกิด ลําดับท่ีเกิด และกําหนดหมายเลขประจําตัวแพะ เพศ พันธุ เบอรชั่วคราว เบอรพอ-แม ลําดับคอก 
ขอมูลชั่งน้ําหนัก สัดสวน ท่ีอายุ 1, 2, 3 เดือน รวมท้ังชั่งน้ําหนักแมหลังคลอดลงทะเบียนประจําคอก 
(เลมสีแดง) กรณีแพะแรกคลอดตาย จะบันทึกในชองหมายเหตุ “ตาย” และขีดออกดวยปากกาแดง  
โดยทะเบียนประจําคอกจะเก็บไวท่ีสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว 

วิธีการในการเลี้ยงแพะ ผูกอเหตุตองเขาไปควบคุมการปฏิบัติดูแลแพะอยางใกลชิด 
ตั้งแตแพะแรกเกิดถึงหยานม กลางคืนจะปลอยใหอยูกับแมพันธุ กลางวันเลี้ยงรวมกันในคอกอนุบาล 
และตัดหญาใหกินบนคอก เสริมดวยนม อาหารขน แพะรุน หลังจากหยานมแลว จะแยกเพศ แยกคอกเลี้ยง
ดวยหญาสด และอาหารขน ใชเปนแพะเก็บทดสอบเพ่ือเปนพอพันธุแมพันธุทดแทน และจําหนายตอไป  
สวนแพะแมพันธุ  เลี้ยงแบบก่ึงขัง ก่ึงปลอย และเม่ือแพะปวยจะขังแยกคอก และทําการรักษาเบื้องตน
พรอมท้ังแจงนายสัตวแพทย ท้ังนี้ ในการเลี้ยงและดูแลแพะ ผูกอเหตุจะมอบหมายใหคนงานหรือพนักงาน
สัตวบาล ลูกจาง เปนผูปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูกอเหตุ   



 ๑๔ 

เม่ือแพะตายจะแจงใหนายสัตวแพทยมาพิสูจนซาก และสงชิ้นสวนอวัยวะไปชันสูตร 
ท่ีศูนยพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต หลังจากนั้นจึงรายงานใหหัวหนาสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว 
ทราบเพ่ือรายงานให กรมปศุสัตวทราบตอไป 

 การจําหนายแพะ จะบันทึกชองหมายเหตุ “ขาย” และขีดออกดวยปากกาแดง 
ในทะเบียนประจําคอก โดยการบันทึกนี้จะตองตรงกันกับบันทึกสมุดประจําคอก (เลมสีน้ําเงิน) ท่ีเก็บไว
ประจําคอกสัตว  

 สถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว จะมีการจําหนายแพะทุกวันพฤหัสบดีในเวลาราชการ 
เม่ือมีแพะมากเกินความตองการ หรือสามารถจําหนายได โดยพนักงานผูชวยสัตวบาลหรือคนงานประจํา
คอกแพะ จะแจงใหผูกอเหตุทราบวามีแพะพรอมจําหนาย มีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงและตรวจคัดสัตว โดยมีหัวหนาสถานีฯ  
เปนประธานกรรมการ และสัตวแพทย นักวิชาการสัตวบาล เจาพนักงานหรือเจาหนาท่ีสัตวบาล เจาหนาท่ี
บริหารงานปศุสัตว คนใดคนหนึ่ง จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ 

๒. คณะกรรมการฯ ตรวจคัดสัตวไปตรวจคัดเลือก โดยตองจัดทําบัญชีการตรวจคัดสัตว 
เพ่ือแสดงถึงสัตวท่ีมีลักษณะดี เหมาะสมท่ีจะใชทําพันธุ และบัญชีสัตวคัดออกท่ีมีลักษณะไมเหมาะสม 
ท่ีจะใชทําพันธุ และแสดงเหตุผลประกอบการคัดเลือก 

๓. คณะกรรมการฯ เสนอรายงานพรอมความเห็นตอหัวหนาสถานีฯ เพ่ือขออนุมัต ิ
กรมปศุสัตว หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  

๔. เม่ือไดรับอนุมัติใหจําหนายแลว คณะกรรมการฯ จะดําเนินการจําหนายสัตวตามขอ 
๑๕๗(๑) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 โดยสัตวพันธุคัดออกจะขาย 
ตามบัญชีราคาขายสัตว สวนสัตวคัดออกจะขายตามราคาทองตลาด 

ผูกอเหตุ ในฐานะกรรมการ จะเรียกผู ซ้ือและนัดวันมารับแพะตามลําดับการจอง 
เนื่องจากมีสัตวไมเพียงพอตอความตองการ เม่ือถึงวันนัดเกษตรกรจะมาท่ีสถานีฯ ผูกอเหตุจะเปน
ผูดําเนินการชั่งน้ําหนักแพะ และเขียนใบขายราคาตามน้ําหนักตัวใหเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรนําไปชําระ
เงินท่ีสถานีฯ เม่ือชําระเงินเสร็จเรียบรอยแลวเกษตรกรจะนําใบเสร็จรับเงินไปแสดงใหกับเจาหนาท่ีประจํา
คอกสัตวท่ีคอกสัตว และนําสัตวออกจากคอกสัตว โดยมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทําหนาท่ีตรวจทาน
ใบเสร็จรับเงินอีกครั้ง กอนถึงจะนําแพะออกจากสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตวได 
 เรื่องนี้คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ไดดําเนินการตรวจสอบเบื้องตนวา ในชวง
ระยะเวลา ป 2547-2556 แพะของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว ซ่ึงอยู ในความรับผิดชอบ 
ของผูกอเหตุ ตาย สูญหายหรือจําหนายออกจากทะเบียนโดยไมมีหลักฐานประกอบการ และไมได 
พบหลักฐานการจัดทําเอกสารรายงานผลการสอบขอเท็จจริง และขออนุมัติจําหนายออกจากทะเบียน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ประกอบระเบียบกรมปศุสัตว วาดวย 
การคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.25๔๖ และระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการคัดและจําหนายสัตว  
พ.ศ.25๕๐ จํานวน 81 ตัว มูลคาความเสียเปนเงิน 288,960 บาท  

ผูกอเหตุยอมชดใชเงินกรณีแพะสูญหาย ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง  
แจงใหชดใชครั้งแรก จํานวน 288,960 บาท เนื่องจากสัตวตามบัญชีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง แจงขอกลาวหาใหตองรับผิดจํานวน 81 ตัว สามารถหาเอกสารหลักฐานมาไดท้ังหมด 47 ตัว 
และไมพบอีก 34 ตัว ดวยระยะเวลาผานมานาน ตอมาสํานักพัฒนาพันธุสัตวไดมีคําสั่งแตงตั้ง



 ๑๕ 

คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงข้ึน ผลการสอบสวนพบพยานหลักฐานการจําหนายแพะเพ่ิมเติม
เนื่องจากผูกอเหตุเก็บเอกสารไมเปนระบบระเบียบ และพบแพะตายในบัญชีในสมุดคุมทะเบียนคอก
จํานวนหลายสิบตัว ซ่ึงผูกอเหตุไดจดลงในสมุดประจําคอกทุกครั้งท่ีมีสัตวตาย จะลบไมไดและมีหลักฐาน
การจําหนายเปนใบเสร็จรับเงินในกรณีการจําหนายแพะ มีหลักฐานการตายเปนในชันสูตรซาก ภาพถาย 
ประกอบตามรายงานสรุปรายการแพะ แยกเปนจําหนายแพะจํานวน 12 ตัว โดยพบมีเอกสารยืนยันวา 
มีการจําหนายจริง และมีหลักฐานการตาย ๗ ตัว คงเหลือไมมีหลักฐานการตาย จํานวน 62 ตัว  
จากจํานวน ๘๑ ตัว แตในจํานวน 62 ตัว มีสัตวตายแรกคลอด ตายกอนหยานม พอ-แมพันธุตาย  
ปรากฏวาจดไวเปนหลักฐานในสมุดประจําคอกจํานวน 16 ตัว และบันทึกวาเปนแพะงานวิจัย และศึกษาซาก 
จํานวน 12 ตัว นอกนั้นไมไดทําหลักฐานไว 

๒.๒ พนักงานสัตวบาล ลูกจางชั่วคราว มีหนาท่ีรับผิดชอบงานผลิตพันธุสุกร 
ในระหวาง ๒๕๔๗ และป ๒๕๕๐ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการควบคุมผลิตแพะ 

เม่ือมีแพะเกิดก็จะลงในทะเบียนลูกเกิดตามใบขวางสีขาว ถาแพะปวยจะโทรไปปรึกษานายสัตวแพทย 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และรักษาไปตามคําแนะนํา ถารักษาไมหายและแพะตายก็จะทํารายงานสัตวตาย 
คือ ถาไมเกิน 3 เดือน จะขออนุมัติจําหนายออกจากทะเบียนโดยไมผาซาก ไมมีรูปถาย แตถาเกิน 3 เดือน 
ตองมีการผาซากดูวิการ และจะฝงทําลาย โดยถายภาพไว เพราะรายงานตองแนบรูปภาพไวแลวรายงาน
ใหกองบํารุงพันธุสัตว   

๒.๓ พนักงานผูชวยสัตวบาล คนท่ี ๑ มีหนาท่ีเลี้ยงแพะ ใหอาหาร ทําความสะอาดคอกสัตว 
สํารวจแพะปวย และลงบันทึกลูกเกิดในสมุดคุมฟารม อยูในความควบคุมดูแลของผูกอเหตุ บางครั้ง 
ผูกอเหตุไดนําสมุดคุมทะเบียนฟารมไปทํารายงานประจําเดือน แลวไมนํามาคืน (หาย) ตองทําสมุด 
คุมทะเบียนฟารมข้ึนมาใหม ทําใหการลงบันทึกไมตอเนื่อง กรณีสัตวปวยจะลงบันทึกการใชยา กรณี 
สัตวตาย จะถายรูป ผาซาก และนําอวัยวะบางสวนสงตรวจท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต 
สวนซากท่ีเหลือนําไปฝงบอท้ิงซาก และลงบันทึกสัตวตาย 

๒.๔ พนักงานผูชวยสัตวบาล คนท่ี ๒ มีหนาท่ีเลี้ยงแพะอยูในความควบคุมดูแลของผูกอเหตุ 
ในขณะนั้นโดยเบิกอาหารสัตวไปเลี้ยงแพะใหอาหาร ทําความสะอาดคอกสัตว ลงบันทึกลูกแพะเกิด  
ซ่ึงน้ําหนักตัวตามระยะท่ีกําหนด บันทึกการจําหนาย ดูแลรักษาสุขภาพแพะ กรณีสัตวปวยจะแจงอาการ 
กับผูกอเหตุ ลงในบันทึกสัตวปวย บันทึกการใชยาทุกครั้ง ในกรณีสัตวตาย จะทําการถายรูป ผาซาก  
สงซากอวัยวะภายในของแพะตามท่ีนายสัตวแพทยผู ดูแล แนะนําเก็บชิ้นสวนตัวอยางพิสูจนซาก 
ไปยังศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใตเพ่ือชันสูตรซากสัตวตอไป สวนซากท่ีเหลือนําไปฝงบอท้ิงซาก 
และลงบันทึกสัตวตายในสมุดบันทึกประจําฟารมท่ีคอกและสมุดนี้จะเปลี่ยนใหมทุกป 

๒.๕ พนักงานผูชวยสัตวบาล คนท่ี ๓ มีหนาท่ีจับแพะเพ่ือจําหนายและสงมอบให 
ผูซ้ือตามหมายเลขท่ีผูกอเหตุแจง แลวผูซ้ือจะไปจายเงินท่ีสถานี เดิมไมเคยจดบันทึกขอมูลรายละเอียด
หมายเลขแพะไว บันทึกแตจํานวนตัวแพะคงเหลือในแตละวันไมรวมแพะท่ีจําหนายไป แตหลังจาก 
มีเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวเขามาตรวจสอบกรณีแพะสูญหาย จึงบันทึกไวในสมุดประจําคอก เพ่ือจะไดทราบวา
ในแตละวันมีการจําหนายแพะหมายเลขอะไร สวนกรณีแพะสูญหายหรือถูกจําหนายออกไปจากบัญช ี
โดยไมทราบสาเหตุ และตายแตไมไดดําเนินการรายงานและจําหนายสัตวออกจากทะเบียนนั้น  
สวนท่ีบันทึกไว มีเฉพาะสัตวตาย ลูกสัตวเกิดใหม ตองลงบันทึกในสมุดประจําคอกทุกครั้ง เม่ือลงแลว 
จะไมสามารถแกไขไดโดยจดไวเพียงสั้นๆ วาตายท่ีไหน เม่ือไร แลวรายงานใหผูกอเหตุทราบ 



 ๑๖ 

๒.๖ พนักงานผูชวยสัตวบาล คนท่ี ๔ ไดรับมอบใหทํารายงานแพะตาย พิมพรูปถายแพะ 
ประกอบกับบันทึกขอความรายงานสัตวตายจากเจาหนาท่ีประจําคอก โดยเสนอใหผูกอเหตุตรวจสอบ
ความถูกตองกอน เพ่ือขออนุมัติตอไป สวนแฟมแพะตายจะเก็บรวบรวมเอง เม่ือสิ้นปจะนําไปเก็บรวบรวม 
ท่ีหองเก็บเอกสาร  

2.7 พนักงานผูชวยสัตวบาล คนท่ี ๕ ปฏิบัติงานระหวาง 2 กุมภาพันธ 2540 ถึงวันท่ี 
12 ธันวาคม 2554  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ควบคุมคลังยา รวมท้ังการเบิกจายยา ดูแลความสะอาดบริเวณ
โรงพยาบาลสัตวโดยรอบและรวบรวมเอกสารทะเบียนสัตวเพ่ือรวบรวมเปนรายงานเดือน และมีหนาท่ี
ดูแลการเลี้ยงแพะ ใหอาหารสัตว เม่ือสัตวปวยมีการลงบันทึก ประวัติการรักษาในสมุดประจําคอก  
โดยจะลงขอมูลท้ังสัตวเกิดใหม สัตวปวย สัตวตาย แลวแจงใหผูรวบรวมรายงาน ซ่ึงเปนหัวหนางาน 
ใหทราบและหัวหนางานก็จะรายงานใหผูควบคุม และผูบังคับบัญชาตามลําดับ โดยสมุดประจําคอกสัตว 
จะมีการเปลี่ยนปละเลม รูปแบบการบันทึก จะแบงสวนบันทึก จํานวนพอแมพันธุ ลูกเกิดใหม สัตวตาย 
สัตวขาย เปนตน และกรณีสัตวตายก็จะมีการบันทึกทุกครั้งท่ีมีเหตุการณดังกลาว  

๒.๗ ขาราชการบํานาญ อดีตหัวหนาสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว ผูบังคับบัญชา  
ในระหวางวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2546 ถึงวันท่ี 9 มีนาคม 2549 ในขณะเกิดเหตุมีแพะรับโอนจากสถานี
บํารุงสัตวอ่ืน จํานวน 4 ตัว และแพะท่ีเกิดข้ึนในสถานี จํานวน ๑๓ ตัว มีท้ังพอพันธุ แมพันธุ ซ่ึงไดมอบหมาย
ใหพนักงานสัตวบาล ทําหนาท่ีในการเลี้ยงดูแพะ การจัดการฟารม ดูแลการเลี้ยงสัตว การเก็บขอมูล  
การใหอาหาร การขออนุมัติคัดสัตวออกจากทะเบียน เพ่ือใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีวางไว  
โดยมีแพะพอพันธุ และแมพันธุ แพะรุน และลูกแพะ ประมาณ 100 กวาตัว ตอมาไดสงมอบทรัพยสิน 
ทางราชการของสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวท้ังหมด ใหหัวหนาสถานีวิจัยคนใหม เนื่องจากยาย ซ่ึงในนั้น 
มีครุภัณฑสัตว (แพะ) เปนแพะพอพันธุ จํานวน 66 ตัว แพะแมพันธุ จํานวน 3 ตัว แพะรุนเพศเมีย 
จํานวน 13 ตัว ลูกแพะ 1-3 เดือน จํานวน 42 ตัวรวมท้ังสิ้น 124 ตัว ซ่ึงท่ีจริงตองเปนพอพันธุ จํานวน 
3 ตัว แพะแมพันธุ จํานวน 66 ตัว เพียงแตการสงมอบคาดเคลื่อน  

2.๘ ขาราชการบํานาญ อดีตหัวหนาสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว ผูบังคับบัญชา
ระหวางวันท่ี 9 มีนาคม 2549 ถึง 6 มีนาคม 2552 ระหวางท่ีรับราชการอยูในตําแหนงหัวหนา มีแพะ 
แมพันธุ พอพันธุ พันธุแองโกลนูเบียน พันธุซาแนน มาเลี้ยงไดปวยตาย มีการฝงซากตามระเบียบ  
และมีการจําหนายแพะบางสวน แตจําไมไดวาก่ีตัว แตยืนยันวา แพะท่ีนําเขาจากตางประเทศไดจําหนาย
ไปแลว โดยใหผูกอเหตุ เปนคนดําเนินการ สวนกรณีแพะท่ีสูญหายนั้น อาจไมสูญหาย แตเกิดจากการ 
หาเอกสารหลักฐานไมพบ 
 ๒.๙ หัวหนาสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว ผูบังคับบัญชา ในระหวางวันท่ี 6 มีนาคม 
2552 ถึงวันท่ี 11 มิถุนายน 2552 ในระหวางดํารงตําแหนงไดรับการรายงานวามีแพะตาย 1 ตัว  
และไดสั่งการใหผูกอเหตุสงซากแพะไปชันสูตรโรคท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใตแลว  
  2.๑๐ หัวหนาสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว  ผูบังคับบัญชา ในระหวางวันท่ี  
11 มิถุนายน 2552 ถึงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2553 กรณีสัตวปวยตายและการจําหนายทะเบียน  
(Little Polly 9) บันทึกขอความของสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว  เรื่อง รายงานสอบหาขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด กรณีสัตวปวยตายและการจําหนายทะเบียน (Blue 26) บันทึกขอความของ 
สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว  เรื่อง รายงานสอบหาขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีสัตวปวยตาย 
และการจําหนายทะเบียน (Blue 38) และบันทึกขอความของสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว เรื่อง รายงาน



 ๑๗ 

สอบหาขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีสัตวปวยตายและการจําหนายทะเบียน (Blue 10)  
ท่ีไมไดลงลายมือชื่อเพราะเอกสารยังไมถูกตองครบถวน เชน คณะกรรมการยังไมลงลายมือ ไมมีภาพถาย 
ไมมีใบชันสูตรซากสัตว เปนตน    
  2.๑๑ หัวหนาสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว ผูบังคับบัญชา ตั้งแตวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2553 ถึง ปจจุบัน ไดเรียกคนเอกสารท่ีเก่ียวของอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเกิดข้ึนในขณะหัวหนาสถานีฯ 
หลายคน รวมประมาณ 12 ป ทําใหหาเอกสารเปนไปไดคอนขางยาก พบเอกสารหลักฐานการจําหนาย
แพะ และหลักฐานแพะตายจํานวนหลาย 10 ตัว 
 
3. การเสนอความเห็นไปยังผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ไดพิจารณาขอเท็จจริงอันเก่ียวกับ
การกระทําละเมิด ความเสียหายและรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเก่ียวของ ท้ังพยานบุคคล  
พยานเอกสารเสร็จแลว ไดเสนอความเห็นไปยังผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ซ่ึงประกอบไปดวยขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน๓ มีเหตุอันควรเชื่อวา 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ี ผู กํากับดูแลท่ีไมติดตาม หรือควบคุม 
การทํารายงานใหเปนไปตามระเบียบพัสดุ ทําใหการจัดทําทะเบียนประจําคอกบันทึกไมเรียบรอย  
และไมสมบูรณ อีกท้ังทะเบียนคุมประจําคอกแพะหาย ทําใหการบันทึกสูญหาย ไมตอเนื่องและขอมูล 
ไมเปนปจจุบัน จึงไมสามารถหาเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติจําหนายสัตวออกจากทะเบียนได  
และคณะกรรมการยังพบหลักฐานเพ่ิมเติมวามีแพะตายแตไมไดรายงานและจําหนายสัตวตายออกจาก
ทะเบียนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ประกอบกับระเบียบกรมปศุสัตว 
วาดวยการคัดและจําหนายสัตว  พ.ศ.2550 จํานวน 7 ตัว  และหลักฐานของแพะท่ีสูญหาย 
หรือถูกจําหนายออกไปจากบัญชีโดยไมทราบสาเหตุ จํานวน 12 ตัว นอกจากนั้นไมพบหลักฐานการตาย 
การจําหนายออกจากทะเบียน หรือพบหลักฐานแตหลักฐานขาดความนาเชื่อถือ จึงสรุปไดวามีแพะ 
ขาดจากบัญชี ท้ังหมดจํานวน 62 ตัว มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แพะนําเขาจากตางประเทศ จํานวน 5 ตวั ตวัละ 38,000 บาท เปนเงิน 190,000 บาท 
2. แพะเพศผู จํานวน 28 ตัว เปนเงิน 40,720 บาท 
3. แพะเพศเมีย จํานวน 48 ตัว เปนเงิน 58,240 บาท 
ผลของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากแพะท่ีตาย สูญหายหรือถูกจําหนายออกไป 

จากบัญชีโดยไมทราบสาเหตุ เกิดจากสาเหตุแพะตายแตไมลงบันทึกในสมุดประจําคอก และไมพบ
หลักฐานการตาย-การจําหนายออกจากทะเบียน หรือพบหลักฐานแตหลักฐานขาดความนาเชื่อถือ  
เปนจํานวน 62 ตัว รวมมูลคาความเสียหายคิดเปนเงินท้ังสิ้น 155,120 บาท 

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จึงมีความเห็นวาผูกอเหตุ  
เปนเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย 
ตอหนวยงานของรัฐ ซ่ึงเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดตองรับผิดชดใชคาเสียหาย โดยผูกอเหตุเปนขาราชการ 
ซ่ึงมีหนาท่ีเลี้ยงดู ควบคุมดูแลการเลี้ยงแพะ กระทําการประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหแพะ 

๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ ขอ ๑๖ 

                                                 



 ๑๘ 

ซ่ึงเปนทรัพยสินของทางราชการไดรับความเสียหาย ใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน คืนใหกับ 
ทางราชการตามสัดสวนการรับผิดชอบรอยละ 80 ของจํานวนเงิน 155,120 บาท และเห็นควรให
ผูบังคับบัญชาผู มีหนาท่ีกํากับดูแล ในชวงป พ.ศ.2547-2553 รับผิดตามสัดสวนรอยละ 20  
ตามความเสียหายท่ีแทจริงในแตละชวงท่ีผูบังคับบัญชาผูมีหนาท่ีกํากับดูแล เนื่องจากไมควบคุม กํากับ
ดูแล ใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการไปตามระเบียบของทางราชการ จึงมีสวนตองรวมรับผิด ตามสัดสวน
ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
  
๔. ผูแตงตั้งวินิจฉัยส่ังการวามีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใด 

เม่ือผูแตงตั้งไดรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแลวจะวินิจฉัยสั่งการวามีผูรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใด ซ่ึงผูแตงตั้งเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ใหผูกอเหตุรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนคืนใหกับทางราชการ
ตามสัดสวนการรับผิดชอบรอยละ 80 ของจํานวนเงิน 155,120 บาท และใหผูบังคับบัญชาผูมีหนาท่ี
กํากับดูแล ในชวงป พ.ศ. 2547-2553 จํานวน ๔ ราย รับผิดตามสัดสวนรอยละ 20 ตามความเสียหาย
ท่ีแทจริงในแตละชวง ท้ังนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ ขอ ๑๗ กําหนดใหผูแตงตั้งจะตองสงสํานวนใหกระทรวงการคลัง
เพ่ือตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแตวันวินิจฉัยสั่งการ เวนแตเปนเรื่องท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดวา
ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาท่ีท่ีไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2552 เพ่ือเปนการลด
ข้ันตอนวิธีปฏิบัติ  และใหการพิจารณาผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การชดใชคาสินไหมทดแทน
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กระทรวงการคลังจึงกําหนดความเสียหายท่ีหนวยงาน
ของรัฐไมตองสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ กรณีความเสียหายเกิดข้ึนแกหนวยงานของรัฐ  
ซ่ึงมีสาเหตุจากการทุจริต หรือมีสาเหตุมาจากการท่ีเงินขาดบัญชี หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือขอบังคับตางๆ หนวยงานของรัฐไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ สําหรับสวนราชการ ท่ีมีคาเสียหายครั้งละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 
๕.  ออกคําส่ังใหเจาหนาท่ีและผูท่ีเกี่ยวของนําเงินมาชดใชคืนแกทางราชการ 

ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการเสนอความเห็นไปยังผูแตงตั้งใหวินิจฉัยสั่งการและผูแตงตั้ง 
ไดเห็นชอบใหผูกอเหตุและผูท่ีเก่ียวของ ชดใชเงินคืนแกทางราชการตามสัดสวนความรับผิดทางละเมิด คือ 
ใหผูกอเหตุหรือผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนคืนใหกับทางราชการชดใชคาเสียหายรอยละแปดสิบ
ของจํานวนความเสียหาย ๑๕๕,๑๒๐ บาท คิดเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๑๒๔,๐๙๖ บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสี่พัน 
เกาสิบหกบาทถวน) สวนผูบังคับบัญชาท้ัง ๔ ราย ใหชดใชคาเสียหายรอยละยี่สิบ ของจํานวนความเสียหาย 
๑๕๕,๑๒๐ บาท ตามสัดสวน ท่ีแตละบุคคลทําหนาท่ี กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ในชวงวัน เวลา เกิดเหตุ  โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ประกอบหนังสือกระทรวงการคลังดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่องแนวทาง
กําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

 
 



 ๑๙ 

๖. แจงคําส่ังแกเจาหนาท่ีและผูท่ีเกี่ยวของทราบ 

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ไดแจงคําสั่งใหผูกอเหตุ 
และผูท่ีเก่ียวของทราบ  โดยใหนําเง ินมาชดใชใหกรมปศุสัตวใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ี 
ไดรับแจงคําสั่ง โดยไดแจงสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขและฟองคดีตอศาล สิทธ ิ
ท่ีจะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีรับทราบคําสั่งไปพรอมกัน๔  

ภายหลังไดแจงคําสั่ งให เจาหนา ท่ีและผู ท่ี เ ก่ียวของทราบ และผูกระทําละเมิด 
และผูบังคับบัญชาท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาวไดนําเงินมาชดใชคืนแกทางราชการเต็มจํานวนตามสัดสวน 
ท่ีกรมปศุสัตวเรียกใหชดใชแลว และผูขอรับการประเมินไดรายงานใหกรมบัญชีกลางทราบตามลําดับ 

๔
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ ขอ ๑๙ 

                                                 



บทท่ี ๔ 
การพิจารณาความรับผิดทางละเมดิ 

 
การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติความรับผิด 

ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ ผูขอรับการประเมินตองพิจารณาจากหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
ดังตอไปนี้ 

1. องคประกอบความรับผิดทางละเมิด  
2. การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
3. การพิจารณากําหนดโทษ 

 
๑. องคประกอบความรับผิดทางละเมิด ประกอบดวย 

ความรับผิดของเจาหนา ท่ี ท่ี มีตอหนวยงานของรัฐ ท่ีเสียหายจากการทําละเมิด 
ของเจาหนาท่ี ตองพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

๑.๑ ผูกระทําความผิดเปนเจาหนาท่ี  
๑.๒ การกระทําเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  
๑.๓ จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
๑.๔ กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
 
๑.๑ ผูกระทําความผิดเปนเจาหนาท่ี  

คําวา “เจาหนาท่ี” ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
พ.ศ.๒๕๓๙ หมายความถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไมวาจะเปนการ
แตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 

ผูกอเหตุ เปนขาราชการพลเรือน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการสัตวบาล) สังกัดสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว สํานักพัฒนาพันธุสัตว กรมปศุสัตว มีหนาท่ี
ความรับผิดชอบในฐานะหัวหนางานวิชาการ หัวหนางานผลิตพันธุสัตว หัวหนางานผลิตพันธุโคเนื้อ 
หัวหนางานผลิตพันธุแพะ ตามท่ีระบุไวในคําสั่งของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว เชน กํากับดูแล 
ติดตาม การผลิตสัตว การจัดการฟารม ปรับปรุงพันธุสัตว สุขภาพสัตว จัดทําทะเบียนประวัติสัตว  
ขออนุมัติจําหนายสัตวออกจากทะเบียน และงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย เปนตน ผูกอเหตุ จึงเปนเจาหนาท่ี
ตามนิยามความหมายของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ 
 

๑.๒ การกระทําละเมิดเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  

การพิจารณาวาการกระทําใดเปนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติ
หนาท่ีมีหลักสําคัญวา ความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีนั้น เจาหนาท่ี
จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตอหนวยงานของรัฐ ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะเรียกรองเอาแกเจาหนาท่ี
ไดเฉพาะกรณีความเสียหายไดเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี และตองกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงเทานั้น โดยการกระทําดังกลาวหมายความรวมถึงการละเวนหรือการงดเวนการกระทําดวย 



 ๒๑ 

ซ่ึงการกระทําโดยงดเวนนั้นเปนหนาท่ี 4 2โดยเฉพาะท่ีตองทําเพ่ือปองกันผล 4 2 สวนหนาท่ีของการกระทํา 
โดยละเวนนั้น เปนหนาท่ี42โดยท่ัวไป42  

ผูกอเหตุ ไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีรับผิดชอบงานผลิตพันธุแพะ ตั้งแตการผลิต 
จนถึงการจําหนาย รวมท้ังงานอ่ืนๆ ตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการตรวจคัดสัตวและจําหนายสัตว 
พ.ศ.2546 ยกเลิกโดยระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการตรวจคัดสัตวและจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๕๐  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ ซ่ึงกําหนดอํานาจหนาท่ี
และกรอบการดําเนินงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
และถูกตองตามกฎหมาย ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 
มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเปน 
ขอปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวใหกระทําการหรือไมใหกระทําการโดยเครงครัดอยูเสมอ ซ่ึงหากมีแพะตาย 
หรือสูญหาย ผูกอเหตุเปนเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีดูแลหรือรับผิดชอบตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไป 
ตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการตรวจคัดสัตวและจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๕๐ โดยขอ 10 ระเบียบ
ดังกลาว กําหนดวา เม่ือมีสัตวตายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองรีบรายงานหัวหนาหนวยงาน และใหหัวหนา
หนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน เพ่ือหาสาเหตุการตาย หากมีเหตุอันควร 
เชื่อวาสัตวตายนั้นเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 หรือไม และกรณีสัตวสูญหาย 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรีบรายงานหัวหนาหนวยงานและใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
หาขอเท็จจริง หาสาเหตุท่ีสัตวสูญหาย และสรุปรายงานพรอมท้ังความเห็นเสนอตอกรมปศุสัตว  
หรือผูท่ีกรมปศุสัตวมอบหมายโดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ 
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป ตามขอ 13  
ของระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการตรวจคัดสัตวและจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
๑.๓ จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

จงใจ หมายถึง การรูสํานึกถึงผลเสียหายอันเกิดจากการกระทําของตน แตหมายความ
รวมไปถึงวาตองเจาะจงใหเกิดผล เสียหายอยางใดอยางหนึ่งข้ึนโดยเฉพาะ 

ประมาทเลินเลอ หมายถึง การกระทําท่ีไมจงใจ แตกระทําโดยปราศจาก 
ความระมัดระวัง ซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความ
ระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชเพียงพอไม 

ผูกอเหตุ  รับราชการตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล เริ่มรับราชการต้ังแตป  
พ.ศ.๒๕๔๗ มีหนาท่ีความรับผิดชอบในฐานะหัวหนางานวิชาการ หัวหนางานผลิตพันธุสัตว หัวหนางาน
ผลิตพันธุโคเนื้อ หัวหนางานผลิตพันธุแพะ ตามท่ีระบุไวในคําสั่งของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว  
เชน กํากับดูแล ติดตาม การผลิตสัตว การจัดการฟารม ปรับปรุงพันธุสัตว สุขภาพสัตว จัดทําทะเบียน
ประวัติสัตว ขออนุมัติจําหนายสัตวออกจากทะเบียน และงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย เปนตน โดยทําหนาท่ี
เปนท้ังผูปฏิบัติ และกํากับและควบคุม การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานราชการของหนวยงานแพะ ผูกอเหตุ 
จึงเปนผูมีวิชาชีพ มีความชํานาญ และความเชี่ยวชาญ เปนพิเศษมากกวาขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ท่ัวไป ประกอบกับปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลานาน จึงควรท่ีจะตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง 
และละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหการจัดทําทะเบียนสัตวท่ีอยูในความรับผิดชอบถูกตองและเปนปจจุบัน   



 ๒๒ 

ผูกอเหตุ ปลอยปละละเลยไมควบคุมดูแล ติดตามการจัดทํารายงานหรือหลักฐาน
การจํ าหนายหรือตายของแพะ และจัดทําทะเบียนประจํ าคอกสัตว ไม เปน ไปตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการตรวจคัด
สัตวและจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๕๐ เชน การจําหนายแพะบางสวนบันทึกอยูในทะเบียนประจําคอก 
บางสวนไมพบหลักฐาน และบางสวนสูญหาย ทําใหการบันทึกขอมูลแพะไมตอเนื่องและเปนปจจุบัน  
และเปนเหตุใหแพะสูญหายหรือถูกจําหนายออกไปจากบัญชีโดยไมทราบสาเหตุ จํานวน 62 ตัว  
การกระทําของผูกอเหตุ จึงเปนการกระทําท่ีประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ เม่ือความประมาทเลินเลอ
นั้นกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน จึงเปนการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตามมาตรา 
8 และมาตรา10 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539  

ในกรณีท่ีมีสัตวตายหรือสูญหาย แตผูกอเหตุไมรายงานและดําเนินการตามนโยบาย 
หรือแนวปฏิบัติท่ีระเบียบท่ีกรมปศุสัตวกําหนดใหไวลวงเลยติดตอกันมาเปนระยะเวลานาน เม่ือมีการ
ตรวจสอบ ผูกอเหตุไมสามารถแสดงพยานหลักฐานโตแยงได คณะกรรมการจึงสันนิษฐานวาแพะ 
ท้ัง 62 ตัวนั้นสูญหายท้ังหมด พฤติการณการปลอยปละละเลยดังกลาวนี้ แมกระทําไมไดกระทําโดยจงใจ 
แตเปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซ่ึงผูกอเหตุจําตองมีตามวิสัยหรือพฤติการณ และหากใช
ความระมัดระวัง แมเพียงเล็กนอยอาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับหาไดใชความระมัดระวัง
เชนวานั้นไม กระทําการดังกลาวของผูกอเหตุจึงเปนการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ และเปนการ
ปฏิบัติหนาท่ีอันเกิดจากการประมาทเลินเลออยางรายแรง จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการ 

 
๑.๔ กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  

หลักการสําคัญของการกระทําท่ีจะเปนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีนั้น 
ตองพิจารณาจากผลของการกระทําวากอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการหรือไม ประการใด  
และเม่ือสามารถสรุปผลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดแลว จึงจะนําไปพิจารณาลงโทษผูกระทําความผิดตอไป  

 
๒. การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  

ผูขอรับการประเมิน มีความเห็นวา ความยุงยากในการสอบสวนกรณีแพะสูญหาย 
ไปจากสถานีวิจัยและทดสอบพันธสัตว นอกจากตองพิจารณาตามองคประกอบของความผิดขางตนแลว  
มีประเด็นท่ีตองพิจารณา ดังตอไปนี้ 

ประเด็นท่ี ๑ ความเสียหายเกิดจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม  

ภายหลังจากท่ีผูขอรับการประเมินไดรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความจริง 
ดวยการแสวงหาพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของอยางละเอียดและรอบคอบ รับฟงพยานหลักฐาน รวมท้ังการให
สิทธิแกผูกอเหตุในการชี้แจงโตแยงแสดงพยานหลักฐาน และใหโอกาสในการตรวจสอบขอเท็จจริงได 
ตามความเหมาะสม โดยไมจําตองผูกพันอยูกับพยานหลักฐานของคูกรณี ตลอดจนการสอบพยานบุคคล
หรือพยานผูเชี่ยวชาญ ขอขอเท็จจริงจากหนวยงานรัฐ การใหผูครอบครอง สงเอกสารท่ีเก่ียวของ  
หรือแมกระท่ังการออกไปตรวจสถานท่ี เพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีจะใชในการพิจารณา พบวา 

ในชวงระยะเวลา ป  2547-2556 แพะของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว 
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูกอเหตุ ตาย สูญหายหรือจําหนายออกจากทะเบียนโดยไมมีหลักฐาน



 ๒๓ 

ประกอบการ และไมไดพบหลักฐานการจัดทําเอกสารรายงานผลการสอบขอเท็จจริง และขออนุมัติ
จําหนายออกจากทะเบียนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ประกอบ
ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.25๔๖ และระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการคัด
และจําหนายสัตว พ.ศ.25๕๐ จํานวน 81 ตัว มูลคาความเสียเปนเงิน 288,960 บาท ซ่ึงเกิดจากผูกอ
เหตุไดปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ มาเปนระยะเวลานาน ซ่ึงผูกอเหตุยอมรับผิด
และยินยอมชดใชเงินกรณีแพะสูญหายตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงมาตรวจสอบเบื้องตน  
แตคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ไดตรวจสอบพยานเอกสารตาง ๆ  
พบพยานหลักฐานเอกสารการจําหนายแพะเพ่ิมเติม ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงิน กรณีการจําหนายแพะ 
จํานวน 12 ตัว และมีหลักฐานการตายเปนใบชันสูตรซาก ภาพถาย ประกอบตามรายงานสรุปรายการ 
แพะ จํานวน ๗ ตัว คงเหลือแพะท่ีไมพบหลักฐานการตาย หรือการจําหนาย จํานวน 62 ตัว จากจํานวน 
๘๑ ตัว ซ่ึงในจํานวน 62 ตัว นี้มีสัตวตายแรกคลอด ตายกอนหยานม พอ-แมพันธุตาย จดไวเปนหลักฐาน
ในสมุดประจําคอกจํานวน 16 ตัว และบันทึกวาเปนแพะงานวิจัย และศึกษาซาก จํานวน 12 ตัว  
ซ่ึงผูกอเหตุไมไดทําใหถูกตองตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.25๔๖  
และระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.2550 เนื่องจากผูกอเหตุเก็บเอกสาร 
ไมเปนระบบระเบียบ การกระทําท้ังหมดจึงเกิดข้ึนจากผูกอเหตุซ่ึงมีหนาท่ีแตไมทําหนาท่ีตามคําสั่ง 
และระเบียบท่ีกรมปศุสัตวกําหนดไวจึงปรากฏหลักฐานบางสวน ซ่ึงบางสวนเปนเอกสารท่ีนาพิสูจนวาแพะ
ตายจริง บางสวนบันทึกไวไมสมบูรณแตเชื่อวาตายจริง เชน ใบชันสูตรสัตว เปนตน เม่ือการกระทํานั้น
กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการ ผูกอเหตุ ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีและมีหนาท่ีกระทํา 
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายบัญญัติไวไมใชหนาท่ีท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะหัวหนางานรับผิดชอบการ
ผลิตพันธุแพะ โดยทําหนาท่ีเปนท้ังผูปฏิบัติ  และผู กํากับ ควบคุม การปฏิบัติหนาท่ีของคนงาน 
หรือพนักงานสัตวบาล พนักงานสัตวบาลผูชวย ลูกจางชั่วคราวของหนวยงานแพะ ไมกํากับดูแล ติดตาม 
การผลิตสัตว ปลอยปละละเลยการจัดทําทะเบียนประวัติสัตวใหเปนปจจุบัน ระเบียบกรมปศุสัตว  
วาดวยการคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.25๔๖ และระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการคัดและจําหนายสัตว 
พ.ศ.25๕๐ ทําใหมีสัตวตาย สูญหายออกจากทะเบียนโดยไมทราบสาเหตุ จํานวน ๖๒ ตัว ผูขอรับการ
ประเมินจึงมีความเห็นวา ผูกอเหตุกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และเปนเหต ุ
ใหทรัพยสินของทางราชการไดรับความเสียหาย เห็นควรใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน  
 ประเด็นท่ี 2 หากเกิดจากกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  
มีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใด และเจาหนาท่ีใดบางตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุดังกลาว 

4 2ในกรณีท่ีการทําละเมิดเกิดจากการปฏิบัติในหนาท่ี 4 2 หากเจาหนาท่ีใดปฏิบัติราชการ 
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง แลวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ  
กรณีเชนนี้เปนผลใหเจาหนาท่ีผูนั้นตองรับผิดตามมาตรา 8 และมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 โดยหนวยงานของรัฐมีอํานาจในการออกคําสั่งเรียกให
เจาหนาท่ีผูนั้นชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนหรือบางสวนก็ได หากเปนกรณีท่ีมีผู ทําละเมิด 
ท่ีเปนเจาหนาท่ีมีหลายคน ก็ไมนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในมูลละเมิดมาใชบังคับกับการเรียกใหเจาหนาท่ี
ท้ังหลายท่ีทําละเมิดชดใชคาเสียหาย ตามมาตรา 8 วรรคสี่ 



 ๒๔ 

ผูขอรับการประเมินในฐานะกรรมการและเลขานุการมีความเห็นวามีบุคคลท่ีจะตอง 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน ดังนี้ 

๑. ผูกอเหตุหรือผูกระทําละเมิด 
 4 2ในกรณีท่ีการทําละเมิดเกิดจากการปฏิบัติในหนาท่ี 4 2 หากเจาหนาท่ีใดปฏิบัติราชการ 

โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง แลวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ  
กรณีเชนนี้เปนผลใหเจาหนาท่ีผูนั้นตองรับผิดตามมาตรา 8 และมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 โดยหนวยงานของรัฐมีอํานาจในการมีคําสั่งเรียกให
เจาหนาท่ีผูนั้นชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนหรือบางสวนก็ได หากเปนกรณีท่ีมีผู ทําละเมิด 
ท่ีเปนเจาหนาท่ีมีหลายคน ก็ไมนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในมูลละเมิดมาใชบังคับกับการเรียกใหเจาหนาท่ี
ท้ังหลายท่ีทําละเมิดชดใชคาเสียหาย ตามมาตรา 8 วรรคสี่  

ผูกอเหตุ หรือผูกระทําละเมิด รับราชการตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงาน 
ในฐานะผูปฏิบัติงานและในฐานะหัวหนางานวิชาการดานสัตวบาล มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการการผลิต
พันธุแพะ ตามท่ีระบุไวในคําสั่งของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมายโดยตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีรับผิดชอบและท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการผลิตปศุสัตวได
มาตรฐานเปนไปตามเปาหมายท่ีหนวยงานกําหนด ซ่ึงตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ  
ในการทํางาน ผูกอเหตุ จึงเปนผูมีวิชาชีพ และมีความชํานาญเปนพิเศษมากกวาขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางท่ัวไป ประกอบกับปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลานาน จึงควรท่ีจะตองปฏิบัติงานดวยความ
ระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหการจัดทําทะเบียนสัตวท่ีอยูในความรับผิดชอบถูกตองและเปน
ปจจุบัน   

ผูกอเหตุ ปลอยปละละเลยไมเอาใจในหนาท่ีการงานตามวิสัยหรือตามมาตรฐาน 
ของการประกอบวิชาชีพ เม่ือพิจารณาตามองคประกอบของความผิด ผูกอเหตุเจาหนาท่ีของรัฐ  
กระทําการละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ีโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ ดวยการไมปฏิบัติ
ตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการตรวจคัดสัตวและจําหนายสัตว พ.ศ.2546 และระเบียบกรมปศุสัตว 
วาดวยการคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.2550 และผลแหงการกระทํากอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน
ของทางราชการ เนื่องจากมีสัตวขาดไปจากบัญชี เปนจํานวน ๖๒ ตัว คิดเปนมูลคาความเสียหาย 
๑๕๕,๑๒๐ บาท ผูขอรับการประเมินจึงมีความเห็นวา ผูกอเหตุควรรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนคืน 
ใหกับทางราชการ 

๒. ผูบังคับบัญชา 
ผูขอรับการประเมินในฐานะกรรมการและเลขานุการ มีความเห็นวาผูบังคับบัญชา 

ซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีควบคุม กํากับดูแล แนะนําและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชา เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญสูงมากในงานวิชาการ
ดานสัตวบาลปฏิบัติงาน ไมควบคุมดูแล ปลอยใหผูกอเหตุซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาจัดทํารายงาน 
หรือหลักฐานการจําหนายหรือตายของแพะ และจัดทําทะเบียนประจําคอกสัตวไมเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการ 
ตรวจคัดสัตวและจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๕๐ เปนเหตุใหแพะสูญหายหรือถูกจําหนายออกไปจากบัญชี 
โดยไมทราบสาเหตุ จํานวน 62 ตัว คิดเปนมูลคาความเสียหาย ๑๕๕,๑๒๐ บาท ซ่ึงในกรณีมีสัตวตาย 
หรือมีสัตวสูญหาย จะตองมีการรายงานใหผูบังคับบัญชา ในฐานะหัวหนาหนวยงาน เพ่ือตรวจสอบ



 ๒๕ 

ขอเท็จจริงเพ่ือหาสาเหตุของการตายของสัตว หรือหากพบวามีสัตวสูญหายจะตองรีบรายงานหัวหนา
หนวยงาน ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงเพ่ือหาสาเหตุท่ีสัตวตายหรือสูญหาย ตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดไวในระเบียบ แตกลับไมพบเอกสาร หรือหนังสือใดท่ีแสดงถึงการสั่งการใหดําเนินการดังกลาว  
ท้ังท่ีมีรายงานประจําเดือนทุกเดือน ถาผูบังคับบัญชาท่ีเก่ียวของไดใชความระมัดระวังเพียงเล็กนอยอยาง
ผูบงัคับบัญชาพึงมี ก็ควรจะตรวจสอบเขาไปกํากับดูแลอยางใกลชิดเพราะสัตวในแตละปท่ีเลี้ยงไวท่ีสถานี
วิจัยและทดสอบพันธุสัตว ตองมีการเกิดการตายการจําหนายสัตวออกไปใหแกเกษตรกรอยางแนนอน  
แตกลับเพิกเฉยใหผูกอเหตุหรือผูกระทําละเมิดดําเนินการมาตั้งแตตน จนถึงการจําหนายสัตวและรายงาน
ใหยอดรายงานท่ีไดไมตรงกับยอดการจําหนาย และจํานวนสัตวตาย สับสนไปหมด จึงเห็นไดวาสัตวสูญ
หายและสัตวตายคอนขางสูง ในขณะท่ีตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน
เขาไปตรวจสอบพบเอกสารการจําหนายสัตว และเอกสารการตายของสัตวท่ีไมไดเก็บไวอยางเปนระบบ 
ทําใหยอดการสูญหายของสัตวลดลงเรื่อย ๆ จนกระท่ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี ไดเขาไปสอบสวนก็ยังตรวจสอบพบเอกสารดังกลาวเพ่ิม แมยอดสัตวลดลงเหลือ
เพียง 62 ตัว แตความเสียหายยังคงมีอยูจึงตองรับผิดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน พฤติการณจึงถือไดวา
ประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางรายแรง และเปนเหตุใหทางราชการเกิดความเสียหาย 
โดยในชวง ป พ.ศ.2547-2553 มีผูบังคับบัญชาจํานวน ๔ ซ่ึงจากขอเท็จจริงไมปรากฏวาแพะนั้น 
สูญหายชวงวันและเวลาใดท่ีแนนอน ท้ังไมปรากฏวามีการสงมอบงานในขณะท่ียายหรือเกษียณไปนั้น 
แพะมีการสูญหายหรือไม จึงตองรับผิดรวมกับผูกอเหตุตามสัดสวนความรับผิด  

ผูขอรับการประเมินจึงไดเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสวนวาผูบังคับบัญชา 
มีหนาท่ี กํากับ ดูแล ผูกอเหตุ และผูบังคับบัญชาไดทราบระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการคัดและจําหนาย
สัตว พ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการคัดและจําหนายสัตวพ.ศ.25๕๐ ท่ีไดกําหนดไว  
แตกลับปลอยปละละเลยไมกํากับดูแล ไมตรวจสอบ เปนการกระทําการประมาทเลินเลออยางรายแรง  
ตองรวมรับผิดกับผูกอเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.2/ว.66 ลงวันท่ี 25 
กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการกําหนดสัดสวนความรับผิด ทางละเมิด ท่ีไดกําหนดแนวทางในการเรียก
คาสินไหมทดแทนของเจาหนาท่ีท่ีไดกระทําใหเกิดความเสียหาย โดยใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหง
การกระทํา รายไดฐานะครอบครัวและความรับผิดชอบและพฤติการณแหงกรณีใหเหมาะสมตาม
พฤติการณของเจาหนาท่ีแตละราย เพ่ือนํามาประกอบใหเกิดความเปนธรรมแกผูกอเหตุหรือผูกระทํา
ละเมิด รวมถึงผูบังคับบัญชาท่ีจะตองรวมรับผิดใหไดรับความเปนธรรมดวย และคณะกรรมการสอบสวน
เห็นดวยกับผูขอรับการประเมิน 

๓. เจาพนักงานสัตวบาล เจาหนาท่ีบริหารงานสัตวบาล เจาหนาท่ีสัตวบาล หรือ
เจาหนาท่ีบริหารงานปศุสัตว 

 ความยุงยากอยูท่ีวาคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จะใหคนงาน 
ผูเลี้ยงดูแพะท้ังหกรายรวมรับผิดกับผูกอเหตุหรือไม ผูขอรับการประเมินเห็นวา คนเลี้ยงแพะมีหนาท่ีเลี้ยง
และดูแลแพะใหกับสถานีโดยปฏิบัติตามคําสั่งจากผูกอเหตุวาใหปฏิบัติอยางไร ไมมีอํานาจตัดสินใจ 
หรือควบคุม แมกระท่ังการเลี้ยงแพะ การนําไปเลี้ยงดูในแปลงหญาของสถานี ก็ตองปฏิบัติตามคําสั่ง 
จากผูกอเหตุอยางเครงครัด ผูเลี้ยงแพะจึงเปนเพียงเครื่องมือในการดําเนินการอยางหนึ่ง ท่ีใหผูกอเหตุ
ดําเนินการไปตามอํานาจหนาท่ี ไมมีสวนเก่ียวของกับการจัดทําทะเบียนคุมสัตว และมีบางสวนไดมีการ
บันทึกขอมูลสัตวประจําคอกไว แสดงใหเห็นถึงการใชความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น 



 ๒๖ 

แพะท่ีนําไปเลี้ยงไมปรากฏวาสูญหายจากการนําไปเลี้ยงดูแตอยางใด แตเกิดจากสัตวจําหนายและตาย 
ของสัตว ซ่ึงเม่ือสัตวตายผูเลี้ยงมีหนาท่ีรายงาน ผูเลี้ยงยังรายงานและจดบันทึกไวในสมุดประจําคอก แลว
รายงานใหผูกอเหตุทราบ ซ่ึงเปนหนาท่ีผูกอเหตุจะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว  
วาดวยการคัดและจําหนายสัตว แตผูกอเหตุก็ไมไดดําเนินการ ผูขอรับการประเมินจึงไดเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการสอบสวนวาเกิดจากปฏิบัติหนาท่ีโดยตรงของผูกอเหตุ มิใชเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 
ของผูเลี้ยงจึงไมตองรับผิดในสวนนี้ดวย และในท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติเอกฉันทเห็นดวยกับความเห็น
ของผูขอรับการประเมิน 

นอกจากนี้ผูขอรับการประเมินยังเห็นวาความยุงยากอยูท่ีพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
บางสวนไมครบหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนดไว ผูขอรับการประเมินจึงตองพิจารณาพยานอ่ืน ๆ  
มาประกอบสนับสนุนนาเชื่อวาแพะตายจริง ตองใชดุลพินิจอยางรอบคอบ และสมเหตุสมผลเพราะมิฉะนั้น
จะเปนหลักฐานใหหนวยงานตาง ๆ ใชเปนขอสันนิษฐานการตายท่ีไมทําใหถูกระเบียบตอไป 
 
๓. การพิจารณากําหนดโทษสําหรับความผิดทางละเมิด 

เม่ือคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดสรุปผลความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึน และมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการปฏิบัติราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
แลวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ีผูนั้นตองรับผิดตามมาตรา 8 และมาตรา 
10 ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 โดยหนวยงานของรัฐมีอํานาจ 
ในการมีคําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีผูนั้นชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนหรือบางสวนก็ได หากเปนกรณี 
ท่ีมีผูทําละเมิดท่ีเปนเจาหนาท่ีมีหลายคน ก็ไมนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในมูลละเมิดมาใชบังคับกับการ 
เรียกใหเจาหนาท่ีท้ังหลายท่ีทําละเมิดชดใชคาเสียหาย ตามมาตรา 8 วรรคสี่  

การพิจารณากําหนดโทษสําหรับความผิดทางละเมิดจะตองพิจารณาถึงพฤติการณ 
ท่ีกระทําหรือละเวนการกระทําวาครบองคประกอบความผิดในฐานนั้นหรือไม เพียงใด หากไมครบ
องคประกอบความผิด จะถือวาเปนความผิดไมได ผูขอรับการประเมินจึงตองใชพ้ืนฐานทางทฤษฎีตาง ๆ 
เพ่ือเปนหลักเกณฑในการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ ดังนี้  

๑. หลักการพิจารณาความผิด โดยคํานึงถึงหลักนิติธรรม เพราะการท่ีจะถือวาการ
กระทําอยางไรเปนความผิดวินัยฐานใดนั้น ตองพิจารณาท้ังขอเท็จจริงขอกฎหมายตามตัวบทกฎหมาย
อยางเครงครัด โดยตองพิจารณาอยางละเอียดและรอบคอบ ใหครบทุกขอกลาวหาและประเด็นความผิด
วาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวน เพ่ือใหครบองคประกอบของความผิดตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิดทางวินัยกรณีใดตามมาตราใด  

2. หลักการพิจารณากําหนดโทษ โดยพิจารณาภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด  
เชน ลักษณะของการกระทําความผิด ผลแหงการกระทําผิด คุณความดีของผูกระทําผิด การรูหรือไมรูวา
การกระทํานั้นเปนความผิด เหตุเบื้องหลังการกระทําผิด มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติ ก.พ. เปนตน 
มาคํานึงประกอบดวย และท่ีสําคัญตองคํานึงถึงระดับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงมีเหตุอันควร
ลดหยอน เพ่ือใหการลงโทษเปนไปอยางถูกตองและเปนธรรมตามหลักความเปนธรรม ดังนั้น เพ่ือใหการ
ลงโทษไมเกินไปจากความเปนจริง นอกจากตองพิจารณากําหนดโทษตามหลักนิติธรรมแลว ตองคํานึงถึง
หลักมโนธรรม และหลักความเปนธรรมดวย เพราะถาลงโทษผิดไป ผลกระทบจะเกิดข้ึนอยางมากมาย 



 ๒๗ 

ท้ังบุคคลท่ีถูกลงโทษ ฐานะทางสังคม และความสัมพันธทางครอบครัว จึงตองพิจารณาใหรอบคอบ  
ตองคํานึงถึงสภาพความเปนจริงและเจตนาท่ีแทจริงท่ีผูถูกกลาวหาไดกระทําลงไปนั้น  

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ และเกิดจากการ
ปฏิบัติดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการ ผูออกคําสั่ง
แตงตั้งจะดําเนินการออกคําสั่งใหชําระคาสินไหมทดแทนหรือฟองคดีตอศาลกอนขาดอายุความหนึ่งป 
นับแตวันท่ีผูแตงตั้งแจงคําสั่งใหผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนทราบ ซ่ึงในกรณีท่ีความเสียหายเกิดแกเงิน 
ใหใชเปนเงินแตเพียงอยางเดียว สวนในกรณีท่ีความเสียหายมิไดเกิดแกเงิน จะดําเนินการดังตอไปนี ้
แทนการชําระเงินก็ได 

(๑) ชดใชเปนทรัพยสินอยางเดียวกันโดยมีสภาพคุณภาพปริมาณ และลักษณะเดียวกัน 
กับทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหายและใชงานแทนไดเชนเดียวกับทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหาย  
โดยทําสัญญายินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนเปนทรัพยสินดังกลาว 

(๒) ซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินท่ีชํารุดเสียหายใหคงสภาพเดิม โดยทําสัญญาวา 
จะจัดการใหทรัพยสินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไมเกินหกเดือน  

(๓) การชดใชเปนทรัพยสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินท่ีแตกตางไปจาก 
(๑) หรือ (๒) ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอน 

การชดใชคาเสียหายเปนทรัพยสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสิน สวนราชการ
หรือหนวยงานรัฐนั้น จะตองจัดใหมีการตรวจรับตามระเบียบวาดวยการพัสดุของทางราชการ 
หรือของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ และในการทําสัญญา ตองจัดใหมีผูคํ้าประกัน และในกรณีท่ีเห็นสมควร 
จะใหวางหลักประกันดวยก็ได 

ผูขอรับการประเมิน ได เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสวนวาผูกอเหต ุ
ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบงานผลิตพันธุแพะ เลี้ยงดู ควบคุมดูแลการเลี้ยงแพะ กระทําการประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง ทําใหแพะของทางราชการไดรับความเสียหาย กรณีแพะของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว 
สูญหายหรือถูกจําหนายออกไปจากบัญชีโดยไมทราบสาเหตุ จํานวน 62 ตัว คิดเปนมูลคาความเสียหาย 
๑๕๕,๑๒๐ บาท ใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนคืนใหกับทางราชการตามสัดสวนการรับผิดชอบรอยละ 
80 ของจํานวนเงิน 155,120 บาท และใหผูบังคับบัญชา ในชวงป พ.ศ.2547-2553 ซ่ึงมีหนาท่ีควบคุม 
กํากับดูแล แตปลอยใหผูกอเหตุซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาจัดทํารายงานหรือหลักฐานการจําหนายหรือตาย
ของแพะ และจัดทําทะเบียนประจําคอกสัตวไมเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการตรวจคัดสัตวและจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๕๐ 
จํานวน ๔ คน รับผิดตามสัดสวนรวมรอยละ 20 โดยเทียบเคียงตามแนวทางการกําหนดสัดสวน 
ความรับผิดทางละเมิด ของกระทรวงการคลัง เ ก่ียวกับการไมปฏิบั ติตามกฎหมายหรือระเบียบ  
ซ่ึงคณะกรรมการเห็นดวยกับผูขอรับการประเมินในฐานะกรรมการและเลขานุการวาเหมาะสม 
และเปนธรรมแลว ตามพฤติการณการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีท่ีไดกระทําลงไป 

๔. ความยุงยากในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด 
ความยุงยากในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดท่ีผูขอรับการประเมินจะนํามา

วิเคราะหใหผูกระทําละเมิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนวา มีพฤติการณจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรงหรือไม เพียงใด โดยตองพิจารณาท่ีปรากฏจากขอเท็จจริงและพฤติการณท่ีไดกระทําข้ึน  
ซ่ึงปรากฏจากการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีไดมาจากการแสวงหาขอเท็จจริง ไมวาจะเปนพยาน



 ๒๘ 

เอกสาร พยานบุคคล และพยานหลักฐานอ่ืน ๆ  ในชวงระยะเวลาท่ีเกิดเหตุการณข้ึน แตเรื่องดังกลาวเปน
เหตุการณท่ีเกิดมานานถึง ๑๐ ป การแสวงหาพยานตาง ๆ คอนขางยุงยากมาก เชน ขาราชการท่ีเก่ียวของ
ไดยายไปรับราชการท่ี อ่ืน พนักงานท่ีรับผิดชอบลาออก ผูบังคับบัญชาได เกษียณอายุราชการ  
ทําใหขาดการตอเนื่อง การพิสูจนหลักฐานตาง ๆ คอนขางยุงยากเนื่องจากพยานเอกสารสูญหาย  
ผูขอรับการประเมินตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ รัดกุม และตองอาศัยประสบการณจากการ
สอบสวนท่ีปรากฏจากพยานเอกสารท่ีมีอยู ดังนี้ไดตรวจสอบพยานเอกสารตาง ๆ พบพยานหลักฐาน
เอกสารการจําหนายแพะเพ่ิมเติม ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงิน กรณีการจําหนายแพะ จํานวน 12 ตัว  
และมีหลักฐานการตายเปนใบชันสตูรซาก ภาพถาย ประกอบตามรายงานสรุปรายการ แพะ จํานวน ๗ ตัว 
คงเหลือแพะท่ีไมพบหลักฐานการตาย หรือการจําหนาย จํานวน 62 ตัว จากจํานวน ๘๑ ตัว ซ่ึงในจํานวน 
62 ตัว นี้มีสัตวตายแรกคลอด ตายกอนหยานม พอ-แมพันธุตาย จดไวเปนหลักฐานในสมุดประจําคอก
จํานวน 16 ตัว และบันทึกวาเปนแพะงานวิจัย และศึกษาซาก จํานวน 12 ตัว ซ่ึงผูกอเหตุไมไดทําให
ถูกตองตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.25๔๖ และระเบียบกรมปศุสัตว   

วาดวยการคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.2550 เนื่องจากผูกอเหตุเก็บเอกสารไมเปนระบบ
ระเบียบ การกระทําท้ังหมดจึงเกิดข้ึนจากผูกอเหตุ ซ่ึงมีหนาท่ีแตไมทําหนาท่ีตามคําสั่งและระเบียบ 
ท่ีกรมปศุสัตวกําหนดไวจึงปรากฏหลักฐานบางสวน ซ่ึงบางสวนเปนเอกสารท่ีนาพิสูจนวาแพะตายจริง 
บางสวนบันทึกไวไมสมบูรณแตเชื่อวาตายจริง เชน ใบชันสูตรสัตว เปนตน ความยุงยากจึงอยูท่ีพยาน
เอกสาร 

พยานเอกสาร  
พยานเอกสารของทางราชการ เปนเอกสารมหาชนอยางหนึ่ง ซ่ึงเจาพนักงานเจาหนาท่ี 

ไดทําข้ึน หรือรับรอง หรือสําเนารับรองถูกตองแหงเอกสาร ซ่ึงกฎหมายสันนิษฐานไวกอนวาเปนเอกสาร 
ท่ีแทจริงและถูกตองตามประมวลวิธีพิจารณาความแพงมาตรา ๑๒๗ คือเปนเอกสารท่ีประชาชนท่ัวไป
สามารถตรวจสอบถึงความเปนอยูท่ีแทจริงไดนั่นเอง เรื่องนี้ผูขอรับการประเมินเห็นวาแพะสูญหายเกิด 
เอกสารหาไมเจอไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบพัสดุในการจัดเก็บเอกสาร ท้ังเวลาท่ีเกิดข้ึนมาเนิ่นนาน 
พบ 

๑. เอกสารตนข้ัวการจําหนายสัตว แตไมพบเอกสารและข้ันตอนการดําเนินการใหเปน 
ไปตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการตรวจคัดสัตวและจําหนายสัตวท่ีตองมีกระบวนการหลายข้ันตอน 
เอกสารไดสูญหายหาไมพบเนื่องจาก ไมจัดเก็บไวใหเปนระเบียบเรียบรอย ผูขอรับการประเมิน 
จึงตองพิจารณาถึงพยานหลักฐานท่ีคงอยูวาตนข้ัวใบเสร็จเปนเอกสารของทางราชการและเปนเอกสาร
มหาชน ท่ีสามารถพิสูจนความแทจริงและถูกตองได แมไมมีเอกสารอ่ืนมาประกอบก็นาเชื่อวาสัตวตัวนั้น 
ไดจําหนายไปจริง ไมไดสูญหายแตอยางใด 

๒. เอกสารท่ีเปนสมุดประจําคอกสัตว เปนเอกสารท่ีผูเลี้ยงสัตวไดบันทึกไวประจําคอก  
เวลาสัตวเกิด สัตวเจ็บปวย และสัตวตาย ผูขอรับการประเมินเห็นวาสมุดบันทึกเปนเอกสารท่ีทําข้ึนเอง
ไมใชเอกสารทางราชการอยางตนข้ัวใบเสร็จ แมจะมีการบันทึกไวในสมุดประจําคอกแตผูบันทึกอาจ 
จะมีการบันทึกยอนหลังได จึงตองอาศัยพยานประกอบอ่ืนมาสนับสนุนพยานหลักฐานหลักใหมีน้ําหนัก 
ม่ังคงจึงจะพอรับฟงไดวาสัตวตายจริง แตปรากฏวาไมมีเอกสารหรือพยานอ่ืนใดมาสนับสนุนเชน ภาพถาย
สัตวในขณะท่ีตาย สถานท่ีฟงซากสัตว เปนตน ท่ีจะทําใหน้ําหนักพยานนารับฟงผูขอรับการประเมิน 
จึงเสนอตอคณะกรรมการวาไมควรรับฟง 



 ๒๙ 

 ความยุงยากอีกประการวาผูเลี้ยงแพะของสถานีมีตําแหนงเปนพนักงานผูชวยสัตวบาล 
ท่ีเปนคนงานผูเลี้ยงดูแพะท้ังหกรายรวมรับผิดกับผูกอเหตุหรือไม ผูขอรับการประเมินเห็นวา คนเลี้ยงแพะ
มีหนาท่ีเลี้ยงและดูแลแพะใหกับสถานีฯ ก็ตามตาในทางปฏิบัติไดปฏิบัติตามคําสั่งจากผูกอเหตุวาใหปฏิบัติ
อยางไร ก็ปฏิบัติไปตามคําสั่งอยางเครงครัด ไมมีอํานาจตัดสินใจหรือควบคุม แมกระท่ังการเลี้ยงแพะ  
การนําไปเลี้ยงดูในแปลงหญาของสถานีฯ ก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งจากผูกอเหตุอยางเครงครัด ผูเลี้ยงแพะ 
จึงเปนเพียงเครื่องมือในการดําเนินการอยางหนึ่ง ท่ีใหผูกอเหตุดําเนินการไปตามอํานาจหนาท่ี ไมมีสวน
เก่ียวของกับการจัดทําทะเบียนคุมสัตว และมีบางสวนไดมีการบันทึกขอมูลสัตวประจําคอกไว แสดงใหเห็น
ถึงการใชความระมัดระวังในการปฏิบัติงานของผูดูแลแพะ นอกจากนั้นแพะท่ีนําไปเลี้ยงไมปรากฏวา 
สูญหายจากการนําไปเลี้ยงดูแตอยางใด แตเกิดจากสัตวจําหนายและตายของสัตว ซ่ึงเม่ือสัตวตายผูเลี้ยง 
มีหนาท่ีรายงาน ผูเลี้ยงยังรายงานและจดบันทึกไวในสมุดประจําคอก แลวรายงานใหผูกอเหตุทราบ  
ซ่ึงเปนหนาท่ีผูกอเหตุจะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการคัดและจําหนายสัตว 
แตผูกอเหตุก็ไมไดดําเนินการ ผูขอรับการประเมินจึงไดเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสวน 
วาเกิดจากปฏิบัติหนาท่ีโดยตรงของผูกอเหตุ มิใชเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูเลี้ยงจึงไมตองรับผิด 
ในสวนนี้  



บทท่ี ๕ 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
บทสรุป 

สัตวของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวถือเปนทรัพยสินของทางราชการตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  สถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว มีหนาท่ีรับผิดชอบ
ดานการผลิตพันธุแพะ เลี้ยงดู คัด จําหนาย ทดสอบพันธุสัตว และกระจายพันธุหลักขยายสูเกษตรกร 
หากมีสัตวตายหรือสูญหาย เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีดูแลหรือรับผิดชอบตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไป 
ตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการตรวจคัดสัตวและจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๔๖ ซ่ึงยกเลิกโดยระเบียบ
กรมปศุสัตว วาดวยการตรวจคัดสัตวและจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๙  

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด พบวาในระหวางป ๒๕๔๗–๒๕๕๖ 
แพะของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว สูญหายและถูกจําหนายออกไปจากบัญชีโดยไมมีหลักฐาน  
และแพะตายแตไมไดรายงานและไมจําหนายสัตวออกจากทะเบียนหรือบัญชี ตามระเบียบกรมปศุสัตว  
วาดวยการคัดและจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๕๐ จํานวน ๖๒ ตัว คิดเปนมูลคาความเสียหาย ๑๕๕,๑๒๐ บาท 
เกิดจากผูกระทําละเมิดไดปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ มาเปนระยะลวงเลย
ติดตอกันมาเปนระยะเวลานาน มีการจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ ไมจัดทํารายงานตามระเบียบพัสดุ  
และจัดทําทะเบียนประจําคอกไมสมบูรณ ทําใหการบันทึกขอมูลแพะไมตอเนื่องและเปนปจจุบัน  
และทะเบียนคุมแพะสูญหาย เปนการไมปฏิบัติ ให เปนไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ  
มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนท่ีทางราชการกําหนด 4 5 
ตามมาตรา ๘๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 4 5เม่ือพิจารณาจาก
องคประกอบความผิดของการกระทําละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ.๒๕๓๙พฤติการณดังกลาวนี้ แมกระทําไมไดกระทําโดยจงใจ แตเปนการกระทําโดยปราศจาก 
ความระมัดระวัง ซ่ึงผูกอเหตุจําตองมีตามวิสัยหรือพฤติการณ และหากใชความระมัดระวัง แมเพียง
เล็กนอยอาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับหาไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นไม จึงเปนเปนการ
กระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และเปนการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ  
จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของราชการ ผูกระทําละเมิดจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน และผูบังคับบัญชาซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีควบคุม กํากับดูแล 
แนะนําและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญสูงมาก  ไมควบคุมดูแล ปลอยใหผูกอเหตุซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาจัดทํารายงานหรือ
หลักฐานการจําหนายหรือตายของแพะ และจัดทําทะเบียนประจําคอกสัตวไมเปนไปตามระเบียบจนเปน
เหตุใหแพะสูญหายหรือถูกจําหนายออกไปจากบัญชีโดยไมทราบสาเหตุ โดยจากขอเท็จจริงไมปรากฏวา
แพะนั้นสูญหายชวงวันและเวลาใดท่ีแนนอน ท้ังไมปรากฏวามีการสงมอบงานในขณะท่ียายหรือเกษียณไป  
ซ่ึงหากใชความระมัดระวัง แมเพียงเล็กนอยอาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายไดเชนเดียวกัน พฤติการณ
จึงถือไดวาประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางรายแรง และเปนเหตุใหทางราชการ 
เกิดความเสียหาย จึงตองรับผิดรวมกับผูกอเหตุตามสัดสวนความรับผิด  



 ๓๑ 

 
เม่ือพิจารณาจากองคประกอบความผิดของการกระทําละเมิดนั้นวาเกิดจากการปฏิบัติ

หนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีมีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาท่ีนั้นไว และ 4 2การทําละเมิดนั้น 4 2เปนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง แลวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ  
ซ่ึงเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดตองรับผิดชดใชคาเสียหาย หรือชดใชคาสินไหมทดแทน คณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จึงกําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิด ใหผูกอเหตุตองรับผิด 
ชดใชคาสินไหมทดแทนคืนใหกับทางราชการตามสัดสวนความรับผิดรอยละ 80 ของจํานวนเงิน 
155,120 บาท และใหผูบังคับบัญชา ผูซ่ึงมีหนาท่ีกํากับดูแล ในชวงป พ.ศ.2547-2553 รับผิด 
ตามสัดสวนรอยละ 20 โดยใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํา รายไดฐานะครอบครัว 
และความรับผิดชอบและพฤติการณแหงกรณีใหเหมาะสมตามพฤติการณของเจาหนาท่ีแตละราย  
เพ่ือนํามาประกอบใหเกิดความเปนธรรมแกผูกอเหตุหรือผูกระทําละเมิด รวมถึงผูบังคับบัญชาท่ีจะตอง
รวมรับผิดใหไดรับความเปนธรรม ตามพฤติการณการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี 

 
ขอเสนอแนะ  

๑. จัดอบรมใหความรู ขาราชการผูปฏิบัติงาน และผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินการตรวจ
คัดสัตวและการจําหนายสัตวของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวท่ีมีการเลี้ยงสัตว ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการ
คัดและจําหนายสัตว พ.ศ.๒๕๕๐ รวมถึงระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

๒. ควรใหสํานักพัฒนาพันธุสัตว ออกหนังสือสั่งการใหสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว 
หรือศูนยตาง ๆ ท่ีข้ึนตรงตอสํานักพัฒนาพันธุสัตวดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด 
และจัดระเบียบ การจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบตามระเบียบงานสรรณ และคาดโทษผูมีหนาท่ีผูควบคุม
กํากับดูแลถาไมดําเนินการใหเปนไปตามหนังสือสั่งการ และ 

๓. ควรมีมาตรการการติดตามและควบคุม และประเมินผลเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่ง โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดผลงาน เปนรายปงบประมาณ และเปนรูปเลม 
เปนรายงานประจําป ซ่ึงงายตอการติดตามและตรวจสอบและประเมินผล 

๔. สํานักงานพัฒนาพันธุสัตวควรมีการติดตามกํากับดูแลตรวจสอบอยางใกลชิด 
โดยมีไปนิเทศงาน และควรดําเนินการกิจกรรม ๕ ส. อยางจริงจัง เพ่ือจัดระเบียบเอกสารเปนระบบ 
ตามระเบียบงานสารบรรณ  

๕. เม่ือมีการจําหนายสัตวหรือเม่ือสัตวตายเม่ือรายงานยอดสัตวมายังสํานักพัฒนาพันธุสัตว 
ควรมีมาตรการระบบตรวจสอบ รับรอง หรือสอบถามถึงเอกสารการดําเนินการจําหนายและสัตวตาย  
สัตวเกิด วาตรงกับยอดรายงานมายังสํานักงานพัฒนาพันธุสัตว หรือไม เพ่ือปองการรายงานท่ีคลาดเคลื่อน 
ของเจาหนาท่ีและยังปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีในการปกปดยอดสัตวรายงานท่ีเปนเท็จ 
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