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(สําเนา) 
ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม 

วาดวยหลักเกณฑการปฏิบตัเิก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของผูปฏิบตัิงาน 
พ.ศ.2549 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย ความรับผิดชอบ 
ในทางแพงสําหรับผูปฏิบัติงานในองคการอุตสาหกรรมปาไมเสียใหม เพื่อใหเหมาะสม และสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวย 
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรม 
ปาไม พ.ศ. 2499 คณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไมจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
            ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวยหลักเกณฑ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของผูปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549” 
            ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
            ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย ความรับผิดชอบในทางแพง
สําหรับผูปฏิบัติงานในองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ.2541 
            บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในขอบังคบันี้ หรือ ซ่ึงขัดหรือ
แยงกับขอบังคบันี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
            ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
            “อ.อ.ป.”  หมายความวา  องคการอุตสาหกรรมปาไม 
            “คณะกรรมการ อ.อ.ป.”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกิจการขององคการ 
อุตสาหกรรมปาไม 
  “ประธานคณะกรรมการ อ.อ.ป.”  หมายความวา  ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการ 
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
            “ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 
            “หนวยงาน”  หมายความวา  หนวยงานระดับสํานักงานของ อ.อ.ป. หรือหนวยงาน 
ระดับเทียบเทาสํานักงานที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น    

“ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ พนักงาน  
พนักงานปฏิบตัิการ พนักงานสัญญาจาง พนักงานปฏิบัตกิารสัญญาจางและลูกจางของ อ.อ.ป.  
ซ่ึงไดรับการแตงตั้ง การบรรจุ หรือการจางใหเปนผูปฏิบตัิงานใน อ.อ.ป. ทั้งในอัตราประจําและ 
อัตราชั่วคราว 
 

“คณะกรรมการ”… 
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  “คณะกรรมการ”   หมายความวา  คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด                              
“ผูแตงตั้ง”  หมายความวา  ผูแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

            “ความเสียหาย”  หมายความวา  ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอยางใด ๆ แตไมรวมถึง
การออกคําสั่งหรือกฎ 
  ขอ 5 ใหสํานักงานทรัพยากรมนุษยเปนหนวยงานปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
             

หมวด 1 
กรณีผูปฏิบัตงิานกระทําละเมิดตอ อ.อ.ป. 

 

             ขอ 6 เมื่อเกิดความเสียหายแก อ.อ.ป. ใหผูปฏิบัติงานที่เกีย่วของแจงตอผูบังคับบัญชา 
โดยไมชักชา และใหมีการรายงานตามลําดับชั้นจนถึงผูอํานวยการหรอืผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
            ขอ 7 เมื่อผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมายไดรับรายงานตามขอ 6 และมีเหต ุ
อันควรเชื่อวาความเสียหายดังกลาวเกิดจากการกระทําของผูปฏิบัติงาน ใหผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการ
มอบหมายแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยไมชักชา เพื่อพิจารณาเสนอความเหน็เกี่ยวกบัผูตองรับผิด
และจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูนั้นตองชดใช 
            คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนไมเกินหาคน แตงตั้งจากผูปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่เห็นสมควร โดยใหมีผูปฏิบัติงานจากหนวยงานทีเ่กดิความเสียหายหนึ่งคน 
สําหรับประธานกรรมการ ตองมีตําแหนงไมต่ํากวาผูถูกกลาวหาวากระทําใหเกดิความเสียหาย  
  กรณีผูถูกกลาวหาวากระทําใหเกดิความเสียหายมีตําแหนงเปนผูอํานวยการ ใหประธาน
คณะกรรมการ อ.อ.ป. แตงตัง้คณะกรรมการตามความเหมาะสม เพื่อพจิารณาเสนอความเหน็เกีย่วกบั 
ความรับผิดและคาสินไหมทดแทนที่จะตองชดใช 
           ใหคณะกรรมการทําการสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่
ประธานกรรมการรับทราบคําสั่ง แตถายังสอบขอเท็จจริงไมเสร็จจะขออนุญาตตอผูแตงตั้ง เพื่อขยายเวลา 
ทําการสอบขอเท็จจริงตอไปอีกคราวละไมเกินสามสิบวนัก็ไดตามความจําเปน แตตองระวังอยาใหขาด     
อายุความ  
            ขอ 8 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในทีป่ระชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ 
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน 
            มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการที่ไมเห็นดวยกบัมติที่ประชุมอาจทําความเห็น 
แยงมติที่ประชุมรวมไวในความเหน็ของคณะกรรมการได 
 

ขอ 9 ในการ… 
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            ขอ 9 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่พิจารณาขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิด โดยตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวของ รับฟงพยานบุคคล 
หรือพยานผูเชีย่วชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ 
            แนวทางการสอบขอเท็จจริง การทําบันทึก และการรายงานผล ใหถือปฏิบัติตามที่
กระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุโลม 
            ขอ 10 คณะกรรมการตองใหโอกาสแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือผูเสียหายไดช้ีแจง 
ขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม 
            ขอ 11 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว ใหเสนอความเห็นไปยังผูแตงตั้ง ถาผูแตงตั้ง 
ขอใหทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ใหคณะกรรมการรีบดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผูแตงตั้ง
กําหนด 
            ความเหน็ของคณะกรรมการตองมีขอเท็จจริงและขอกฎหมายทีแ่จงชัดและตองมีพยาน 
หลักฐานที่สนบัสนุนประกอบดวย  
      ความเหน็ของคณะกรรมการไมผูกมัดผูแตงตั้งหรือรัฐ ที่จะมีความเห็นเปนอยางอื่น 
            ขอ 12 เมื่อผูแตงตั้งไดรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแลว ใหวนิิจฉัยส่ังการ 
วามีผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใด แตยังมิตองแจงการสั่งการใหผูที่ 
เกี่ยวของทราบ 
            ใหผูแตงตั้งสงสํานวนภายในเจ็ดวนันับแตวนัวินจิฉัยส่ังการใหกระทรวงการคลัง 
เพื่อตรวจสอบ เวนแตเปนเรือ่งที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดวาไมตองรายงานใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ                                  

ในระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ใหผูแตงตั้งส่ังการใหตระเตรียมเรื่อง 
ใหพรอมสําหรับการออกคําส่ังใหผูปฏิบัติงานชําระคาสินไหมทดแทนหรือดําเนินการฟองคดีเพื่อมใิห 
ขาดอายุความสองปนับจากวันที่ผูแตงตั้งวนิิจฉัยส่ังการ 
             ถากระทรวงการคลังไมแจงผลการตรวจสอบใหทราบกอนอายุความสองปส้ินสุด 
ไมนอยกวาหนึ่งป ใหผูแตงตั้งมีคําส่ังตามที่เห็นสมควรและแจงใหผูทีเ่กี่ยวของทราบ   
            ขอ 13 เมื่อกระทรวงการคลงัพิจารณาเสรจ็แลว และไดแจงผลการตรวจสอบใหผูแตงตั้ง
ทราบ หากผูแตงตั้งเห็นชอบดวยกับความเห็นของกระทรวงการคลัง ใหดําเนนิการแจงผลการพิจารณา 
ใหผูปฏิบัติงานผูกระทําละเมิดทราบ หรือออกคําส่ังใหผูปฏิบัติงานผูกระทําละเมิดชาํระคาสินไหมทดแทน 
หรือฟองคดีตอศาลอยาใหขาดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่ผูแตงตั้งแจงคําส่ังใหผูรับผิดชดใชคาสินไหม 
ทดแทนทราบ แลวแตกรณ ี
 

ในกรณ…ี 
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            ในกรณีที่ผูแตงตั้งไมเห็นดวยกับความเห็นของกระทรวงการคลัง ใหนําเรื่องเสนอตอ 
คณะกรรมการ อ.อ.ป. เพื่อวนิิจฉัยส่ังการให อ.อ.ป. ปฏิบัติตามที่เห็นวาถูกตอง 
            ขอ 14 การแจงคําส่ังใหผูที่เกี่ยวของทราบตามขอ 12 และขอ 13 ใหแจงดวยวาผูนัน้มสิีทธิ 
ฟองคดีตอศาลไดพรอมกับแจงกําหนดอายคุวามฟองคดีตอศาลใหทราบดวย  
            ขอ 15 ในกรณทีี่ความเสียหายเกิดแกเงิน ใหใชเปนเงินแตเพียงอยางเดยีว 
            ขอ 16 ในกรณทีี่ความเสียหายมิไดเกิดแกเงนิ จะดําเนินการดังตอไปนี้แทนการชําระเงนิก็ได 
            (1) ชดใชเปนทรัพยสินอยางเดียวกัน โดยมสีภาพ คุณภาพ ปริมาณ และลักษณะเดียวกันกับ
ทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหายและใชงานแทนไดเชนเดียวกับทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหาย โดยทําสัญญา 
ยินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนเปนทรัพยสินดังกลาว 
            (2) ซอมแซมหรือบูรณะทรพัยสินที่ชํารุดเสียหายใหคงสภาพเดิม โดยทําสัญญาวาจะจัดการ 
ใหทรัพยสินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไมเกินหกเดอืน 
            (3) การชดใชเปนทรัพยสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินทีแ่ตกตางไปจาก (1)  
หรือ (2) ตองไดรับความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลังกอน 
            การชดใชคาเสยีหายเปนทรัพยสินหรือการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง  
ใหมีการตรวจรับตามขอบังคับ วาดวย การพัสดุของ อ.อ.ป. 
            การทําสัญญาตามวรรคหนึ่งตองจัดใหมีผูค้ําประกัน และในกรณีที่เหน็สมควรจะให 
วางหลักประกนัดวยกไ็ด  
         ขอ 17 ในกรณทีี่ผูปฏิบัติงานผูรับผิดตาย ใหรีบดําเนนิการตามขอบังคับนี้โดยอนุโลม  
เพื่อใหไดขอยตุิโดยเร็วและระมัดระวังอยาใหขาดอายุความมรดก ในกรณีที่ผูแตงตั้งเห็นวาผูปฏิบัตงิาน 
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแก อ.อ.ป. ใหสงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อฟองผูจัดการมรดกหรือ
ทายาทตอไป   
            ขอ 18 ในกรณทีี่ผูปฏิบัติงานตองรับผิดและขอผอนชําระคาสินไหมทดแทน  
ไมวาจะเกดิขึน้ในขั้นตอนใด ให อ.อ.ป. กาํหนดจาํนวนเงินที่ขอผอนชําระนั้นตามความเหมาะสม  
โดยคํานึงถึงรายได คาใชจายในการดํารงชีพตามฐานานุรูปของผูปฏิบัติงานความรบัผิดชอบที่บุคคลนั้น 
มีอยูตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย 
            ในการใหผอนชําระ ตองจัดใหมีผูค้ําประกนั และในกรณทีี่เห็นสมควรจะใหมีการ 
วางหลักประกนัดวยกไ็ด 
            ขอ 19 หลักเกณฑเกีย่วกับการค้ําประกัน การวางหลักประกัน หนังสือผอนชําระ และ 
สัญญาค้ําประกันใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 
 

ขอ 20 ในกรณ…ี 
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            ขอ 20 ในกรณทีี่ผูปฏิบัติงานตองชดใชคาสินไหมทดแทน แตปรากฎวาผูปฏิบัติงาน 
ไมสามารถชําระหนี้ได ให อ.อ.ป.พิจารณาผอนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑที่ อ.อ.ป. กําหนด  
ภายใตหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ทั้งนี้ระยะเวลาผอนชําระตองไมเกินสิบป และตองไม
ดําเนินคดีลมละลายแกผูนั้น แตถาการที่ไมสามารถชําระหนี้ไดนั้นเกิดจากการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของ 
ผูปฏิบัติงานหรือผูปฏิบัติงานกระทําการใด ๆ อันเปนการประพฤติช่ัวอยางรายแรงเพื่อให อ.อ.ป.ไมไดรับ
ชําระหนี้ครบถวน ให อ.อ.ป.สงเรื่องใหพนักงานอยัการดําเนินคดีลมละลาย 
            ขอ 21 การประนีประนอมยอมความไมวาจะเกดิขึ้นในขัน้ตอนใด ตองไดรับความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการ อ.อ.ป. กอน เวนแต กระทรวงการคลงัจะประกาศกาํหนดเปนอยางอื่น 
  ขอ 22 การใหผูใดตองรับผิดชดใชความเสยีหายตามขอบังคับนี้ หรือผูรับผิดไมไดชดใช 
ดวยตนเอง แตมีบริษัทประกนัภัย จํากดั ชดใชแทนก็ตาม หากเขาขายความผิดทางวินยั ผูนั้นยังตองไดรับ 
การพิจารณาโทษทางวินยัอีกดวย 
            ขอ 23 เมื่อผูแตงตั้งมีคําส่ังใหผูรับผิดตองชดใชเงิน และผูรับผิดยินยอมชดใชเงินแลว  
ใหสํานักงานทรัพยากรมนษุยสงเรื่องใหหนวยงานที่รับผิดชอบดานบัญชีการเงิน กฎหมาย และหนวยงาน 
ที่มูลคดีเกิด เพือ่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

หมวด 2 
กรณีผูปฏิบัตงิานของ อ.อ.ป.กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 

 

            ขอ 24 ในกรณผูีปฏิบัติงานทําใหเกดิความเสียหายตอบุคคลภายนอก ถาผูปฏิบัติงานผูนั้น
เห็นวาความเสยีหายเกดิขึ้นเนื่องในการที่ตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ใหผูปฏิบัติงานผูนั้นแจงตอ 
ผูบังคับบัญชาโดยไมชักชา และใหมีการรายงานตามลําดับชั้นถึงผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
  ขอ 25 ในกรณทีี่ผูเสียหายยื่นคําขอให อ.อ.ป.ชดใชคาสินไหมทดแทน ให อ.อ.ป.  
รับคําขอนั้นและดําเนินการตามขอบังคับนี้โดยไมชักชา            
            ขอ 26 เมื่อไดรับคําขอตามขอ 25 และ อ.อ.ป.เห็นวาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ อ.อ.ป. ใหแตงตั้ง 
คณะกรรมการเพื่อดําเนนิการตอไปโดยไมชักชา 
            ขอ 27 ในกรณทีี่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูยืน่คาํขอให อ.อ.ป.ปฏิบัติตามที่ 
กระทรวงการคลังกําหนด 
            ในกรณีตองเสียดอกเบีย้ใหคดิดอกเบีย้ตามอัตราไมเกินรอยละ 7.5 ตอป นับแตวันกระทํา
ละเมิดในจํานวนเงินที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูยื่นคําขอจนถึงวันชําระคาสินไหมทดแทน 
 

ขอ 28 ในกรณ…ี 
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            ขอ 28 ในกรณทีี่ผูเสียหายฟองคดีตอศาล ใหผูแตงตั้งตั้งคณะกรรมการโดยไมชักชา  
เวนแต จะไดมกีารตั้งคณะกรรมการดังกลาวไวแลว และใหประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุด 
เพื่อเตรียมการตอสูคดีตอไป พรอมทั้งรายงานใหกระทรวงการคลังทราบ และปฏิบัติตามที่ไดรับ 
คําแนะนําจากกระทรวงการคลัง 
            ขอ 29 ถาผูแตงตั้งเห็นวาความเสียหายเกิดจากผูปฏิบัติงานมิไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 
หรือเมื่อไดฟงความเหน็ของคณะกรรมการ หรือไดรับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแลว  
เห็นวาความเสยีหายเกดิจากผูปฏิบัติงานมิไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ใหเรียกผูปฏิบัติงานผูนั้นเขามาเปน 
คูความในคดดีวย 
  ขอ 30 ถาผลการพิจารณาของผูแตงตั้งยุติเปนที่สุดวา ความเสียหายเกิดจากผูปฏิบัติงาน 
ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ จะตองไมมกีารเรียกผูปฏิบัติงานเขามาเปนคูความในคดี แตถาผูเสียหายได
ฟองผูปฏิบัติงานตอศาลกอนแลวหรือมีการเรียกผูปฏิบัติงานเขามาเปนคูความในคดีกอนแลว ใหผูแตงตั้ง 
แจงผลการพิจารณาใหพนักงานอัยการเพือ่แถลงตอศาล เพื่อใหผูปฏิบตัิงานมีโอกาสพนจากการเปนคูความ
ในคดี และขอใหพนกังานอยัการชวยเหลือทางคดีแกผูปฏิบัติงานในระหวางนั้นดวย 
            ขอ 31 ในกรณ ีอ.อ.ป.ตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายทีเ่กดิขึ้นจาก 
การปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติงานนั้น ความรับผิดของผูปฏิบัติงานจะมีหรือไมและเพียงใด เปนกรณีที่  
อ.อ.ป. จะพิจารณาไลเบี้ยเอาจากผูปฏิบัติงานในภายหลัง ซ่ึงคณะกรรมการ ผูแตงตั้งและกระทรวงการคลัง 
แลวแตกรณี ตองพิจารณาดวยวาจะมีการไลเบี้ยหรือไม หรือจะไลเบีย้ใหชดใชเพยีงใด และใหนําขอ 15  
ถึงขอ 23 มาใชบังคับกับการชดใชคาสินไหมทดแทนที่ อ.อ.ป.ไดใชใหแกผูเสยีหายโดยอนุโลม 
    

ประกาศ  ณ  วนัที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
 
 

(ลงนาม)     ปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
                                (นายปตพิงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) 

                        ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                        ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

       
 
 

  สําเนาถูกตอง 
           (ลงนาม)       เนาวรัตน  สุขสวาง 
                         (นางเนาวรัตน สุขสวาง)     
  พนักงาน (ระดับ 3) ฝายพัฒนาบุคคลและระบบงาน                                  
                       สํานักงานทรัพยากรมนุษย 
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เหตุผลในการแกไข 
 

1. แกไขคํานยิามจากคําวา“เจาหนาที”่  เปน “ผูปฏิบัติงาน” เพื่อใหสอดคลองกับ 
ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไมที่ใชอยูปจจุบนั 

2. ขอ 7 บรรทัดที่ 3 ตัดขอความ “สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด” ออก  
เนื่องจากไดกําหนดไวในความหมายของคําวา “คณะกรรมการ” แลว 

3. ขอ 19 ตัดขอความ “อ.อ.ป. อาจประกาศกําหนดออก” เนือ่งจาก อ.อ.ป. จะถือปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑประกาศกระทรวงการคลงั 
 
 


