
บทที่  ๑๗ 

การสอบสวนและการชดใชคาทดแทนความเสียหาย 
 

๑.  ความมุงหมาย 

เพ่ือดําเนินการสอบหาผูกระทําผิด ในกรณีทําใหพัสดุทางราชการเสียหาย หรือสูญหาย  

หรือขาดบัญช ีโดยไมมีเหตุอันสมควร ซ่ึงจะตองรับผิดชดใชตามความรับผิดทางละเมิด 

๒.  ความหมายของการสอบสวนและการชดใชคาทดแทนความเสียหาย 

๒.๑  การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการท้ังหลาย 

เพ่ือใหทราบขอเท็จจริง หรือพิสูจนการกระทําใหไดตัวผูตองรับผิด และใหผูตองรับผิดชดใชคาทดแทน 

ความเสียหายกับทางราชการโดยถูกตอง และเหมาะสมตอไป 

การจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดไดนั้น ตองทําการสอบสวน โดยพิจารณาจากสาเหต ุ 

พยาน หลักฐาน ซ่ึงไดแก พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ และจากบันทึกคําใหการ

ของบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะไดตัวผูตองรับผิดโดยชัดแจง 

๒.๒  การชดใชคาทดแทนความเสียหาย มีหลักเกณฑดังนี้ 

๒.๒.๑  การคืนหรือชดใชเปนพัสดุ กระทําไดโดยการนําพัสดุอยางเดียวกัน มีสภาพ คุณภาพ  

ปริมาณ และลักษณะเดียวกันกับพัสดุท่ีสูญหายหรือเสียหาย และใชงานแทนไดเชนเดียวกับพัสดุท่ีสูญหาย  

หรือเสียหาย หรือซอมแซม หรือบูรณะพัสดุท่ีชํารุดเสียหายใหคงสภาพเดิม กรณีชดใชท่ีแตกตางจากท่ีกลาวมา

ขางตน ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอน            

๒.๒.๒  การชดใชเปนเงินตามราคาของพัสดุ ถาผูตองรับผิดชดใชคาทดแทนความเสียหาย 

ไมสามารถชดใชตามขอ ๒.๒.๑ ได ก็ใหชดใชเปนเงินตามราคาของพัสดุนั้น โดยมีหลักเกณฑตามที่กําหนดไว

ในขอ ๖    

๒.๒.๓  การชดใชคาเสียหายอ่ืนๆ อันพึงจะบังคับใหใชไดตามควรแกกรณี หมายถึง   

การบังคับใหชดใชคาเสียหายเปนเงินนอกเหนือจากขอ ๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒ 

๓.  สาเหตุแหงการชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย หรือขาดบัญชีเกิดข้ึน ดังนี้ 

๓.๑  การชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย หรือขาดบัญชี เกิดข้ึนเนื่องจากการกระทําของบุคคล  โดยจงใจ 

หรือเจตนาทุจริต หรือความประมาทเลินเลอ หรือปราศจากอํานาจหนาท่ี หรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี แลวแตกรณี 

กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ ผูกระทําตองชดใชคาทดแทนความเสียหายนั้นตามหลักเกณฑในขอ ๒.๒ 

นอกจากนั้นหากผูกระทําเปนเจาหนาท่ีพัสด ุถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตองถูกลงโทษทางวินัยดวย และการลงโทษ 

ทางวินัยไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดทางอาญา หรือทางแพงแตประการใด 

๓.๒  การชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย หรือขาดบัญชี เกิดข้ึนเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย  

ไมตองชดใชคาทดแทนความเสียหาย 

๓.๓  การชํารุดเสียหายหรือสูญหายหรือขาดบัญชี เกิดข้ึนเนื่องจากธรรมชาติ หรือตามอัตรา 

ในเกณฑท่ีทางราชการกําหนดใหหรือเสื่อมไปเองตามสภาพไมตองชดใชคาทดแทนความเสียหาย 

 

๔.  วธิี... 
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๔.  วธิีปฏิบัติเก่ียวกับการสอบสวน 

เม่ือปรากฏวาพัสดุของทางราชการเกิดการชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย หรือขาดบัญชี  โดยไมมี 

เหตุอันสมควร  ใหผูรับผิดชอบพัสดุรายงานตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการทหารอากาศเพ่ือทราบในเบื้องตน  

และใหดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริง โดยปฏิบัติดังนี้ 

๔.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและเรียกคาทดแทนความเสียหาย    

๔.๑.๑  การปฏิบัติในคลังใหญ  ใหหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีบังคับบัญชา 

คลังใหญแตงตั้งคณะกรรมการนายทหารสัญญาบัตรไมนอยกวา ๓ คน (นายทหารพระธรรมนูญ ๑ คน) รวมกัน 

เปนคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดหาตัวผูรับผิด เพ่ือใหผูรับผิดชดใชคาทดแทน 

ความเสียหายใหแกทางราชการตอไป 

ในรายงานใหแจงพฤติการณท่ีเกิดข้ึน คาเสียหายโดยประมาณ พัสดุนั้นจัดหาดวยเงินประเภทใด   

และวัน   เวลา   สถานท่ีเกิดเหตุ  สวนราชการผูรับผิดชอบพัสดุรายงานตามลําดับชั้น จนถึงผูบัญชาการทหารอากาศ 

เพ่ือทราบไวชั้นหนึ่งโดยดวน   

การรายงาน ใหหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ ท่ีบังคับบัญชาคลังใหญแตงตั้ง 

คณะกรรมการนายทหารสัญญาบัตรไมนอยกวา ๓ คน (นายทหารพระธรรมนูญ ๑ คน) รวมกันเปนคณะกรรมการ 

สอบสวนหาขอเท็จจริง หรือพิสูจนความผิดหาตัวผูรับผิด เพื่อใหผูรับผิดชดใชคาทดแทนความเสียหาย

ใหแกทางราชการตอไป 

๔.๑.๒  การปฏิบัติในคลังหนวย ใหหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังหนวยนั้น 

ดําเนินการ ดังนี ้

๔.๑.๒.๑  รายงานตามลําดับชั้น (ผานคลังใหญในสวนสงกําลังบํารุงท่ีรับผิดชอบพัสดุ)  

จนถึงผูบัญชาการทหารอากาศเพ่ือทราบในเบื้องตนกอน 

๔.๑.๒.๒  แตงตั้งนายทหารชัน้สัญญาบัตรไมนอยกวา ๓ คน (นายทหารพระธรรมนูญ  

๑ คน) รวมกันเปนคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง และพิสูจนความผิดหาตัวผูรับผิด เพื่อใหผูรับผิด

ชดใชคาทดแทนความเสียหายตอไป (ขอความในรายงานใหเปนไปเชนเดียวกับขอ ๔.๑.๑)         

๔.๑.๓  การปฏิบัติอ่ืนๆ ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ   

พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการเงิน พ.ศ.๒๕๒๘ รวมทั้ง

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

กรณีพัสดุประเภทอาวุธและเครื่องยุทโธปกรณ  เกิดการสูญหายจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ 

ทหารวาดวยวินัยการรักษาอาวุธและเครื่องยุทโธปกรณ  พุทธศักราช  ๒๔๘๕ (ผนวก ๑) อีกดวย 

๔.๒  หนาท่ีของคณะกรรมการสอบสวน 

๔.๒.๑  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนทราบคําสั่งใหรีบดําเนินการสอบสวนพิจารณาหาตัว 

ผูตองรับผิดชดใชโดยตรงหรือผูตองรับผิดท่ีเก่ียวของในทางแพง  ท้ังนี้ใหพิจารณาแตเฉพาะผูท่ีอยูในขายซ่ึงกฎหมาย 

ใหตองรับผิดอยางแทจริง เพราะผลของการกระทําหรืองดเวนการกระทําของบุคคลนั้นซ่ึงจงใจ หรือประมาทเลินเลอ 

ไม... 
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ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ จนเปนเหตุใหพัสดุของทางราชการชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย 

หรือขาดบัญชี หรือเกิดการทุจริตข้ึน 

๔.๒.๒  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว รายงานผลการสอบสวนใหผูมีอํานาจ 

แตงตั้งคณะกรรมการทราบภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีประธานคณะกรรมการทราบคําสั่งในรายงานใหระบุตัว 

ผูตองรับผิดชดใชพรอมดวยพฤติการณท่ีสมควรตองรับผิด จํานวนเงินท่ีไดรับความเสียหาย และวัน  เวลา   

สถานท่ีเกิดเหตุ เสนอความเห็นในการชดใช 

ถาการสอบสวนยังไมเสร็จตามกําหนดเวลาดังกลาว ใหรายงานขออนุญาตขยายเวลา 

ตอผูมีอํานาจสั่งตั้งคณะกรรมการไดอีกคราวละไมเกิน ๓๐ วัน ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจผูมีอํานาจสั่งตั้งกรรมการ 

๔.๒.๓  เม่ือผูมีอํานาจสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดรับรายงานผลการสอบสวน 

จากคณะกรรมการสอบสวนแลว ตองสั่งการใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับรายงานการสั่งการพิจารณาจาก 

ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน และหลักเกณฑการชดใชคาทดแทนความเสียหายขอ ๒.๒  ท้ังนี้อยูใน 

ดุลยพินิจ 

๔.๓  วธิีรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการ ใหรายงานผลการสอบสวนโดยใชแบบ ทอ. ๑๔๕   

ดังนี้ (ผนวก ๒) 

๔.๓.๑  วัน เวลา สถานท่ีเกิดเหต ุ

๔.๓.๒  สาเหตุเกิดจาก เจตนาทุจริต ประมาทเลินเลอ อุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย  

หรือเกิดจากธรรมชาติ แลวแตกรณี 

๔.๓.๓  ระบุตัวผูตองรับผิดชดใชพรอมดวยพฤติการณท่ีควรตองรับผิด 

๔.๓.๔  เสนอความเห็นสมควรชดใชโดยวิธีใด ความเสียหายเทาใด 

๔.๓.๕  ผลการสอบสวน ตองรายงานภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ ๔.๒.๒ 

๕.  วธิีปฏิบัติเก่ียวกับการชดใชคาทดแทนความเสียหาย   

๕.๑  การปฏิบัติในคลังใหญ ถาผลการสอบสวนปรากฏวามีผูรับผิดยินดีชดใชคาทดแทน 

ความเสียหายใหกับทางราชการ  ใหปฏิบัติดังนี ้

๕.๑.๑  การชดใชเปนพัสด ุกระทําไดโดยการนําพัสดุอยางเดียวกัน มีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ  

และลักษณะเดียวกันกับพัสดุท่ีสูญหายหรือเสียหาย และใชงานแทนไดเชนเดียวกับพัสดุท่ีสูญหายหรือเสียหาย  

หรือซอมแซมหรือบูรณะพัสดุท่ีชํารุดเสียหายใหคงสภาพเดิม การชดใชดังกลาวจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น 

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงใหชดใช   

การนําพัสดุมาชดใช หรือการซอมใหคงสภาพเดิมไมตองลงจายพัสดุออกจากบัญชีคุม  

เม่ือชดใชเสร็จสิ้นแลวใหรายงานผูบัญชาการทหารอากาศเพ่ือทราบอีกครั้งหนึ่ง 

๕.๑.๒  การชดใชเปนเงินตามราคาพัสดุ ใหปฏิบัติดังนี้ 

๕.๑.๒.๑  ใหผูตองรับชดใชนําเงินจํานวนเทากับราคาพัสดุนั้น (ยกเวน อาวุธ 

กระสุน...  
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กระสุน วัตถุระเบิด ใหชดใชตามราคาปจจุบัน) มาชดใชใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว หรือภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ี 

ไดรับแจงใหชดใช พรอมท้ังใหผูตองรับผิดทําสัญญารับสภาพหนี้ไวตั้งแตวันท่ีไดรับแจง และใหมีผล

บังคับตามกฎหมาย 

๕.๑.๒.๒  ถาผูตองรับผิดชดใชเปนเงินไมสามารถสงเงินใชใหไดท้ังหมดในคราวเดียวกัน  

จะใหผอนชดใชก็ได โดยพิจารณาถึงจํานวนเงินท่ีตองรับผิดชดใชใหไดสวนกับจํานวนท่ีขอผอน พิจารณาถึง

เงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บํานาญ ของผูรับผิดดวย และใหผอนชําระใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด หรือภายในเวลา 

ไมเกิน ๑ ป โดยใหทําสัญญารับสภาพหนี้ไวมีผลบังคับไดตามกฎหมาย 

๕.๑.๒.๓  ถาผูตองรับผิดชดใชมีความจําเปนตองขอผอนชดใชเกินกวา ๑ ป  

 ใหนาํเรียนผูบัญชาการทหารอากาศ เพ่ือทําความตกลงกับกระทรวงการคลังโดยตรง และใหผูรับผิดชดใช 

ทําสัญญารับสภาพหนีไ้วพรอมหลักประกันท่ีเหมาะสม มีผลบังคับตามกฎหมาย และสงสําเนาใหกระทรวงการคลัง  

๑  ฉบับ  กับผลการผอนชําระของผูตองรับผิดตามสัญญาใหกระทรวงการคลังทราบทุกเดือน 

๕.๑.๓  การชดใชคาเสียหายอ่ืนๆ ถาปรากฏวามีคาเสียหายอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนอีก ก็ใหผูรับผิด 

ชดใช ตามควรแกกรณีอันพึงจะบังคับใหชดใชได ใหเรียกรวมเขาไวดวย 

อนึ่ง  ถาผูตองรับผิดชดใชยินดีจะชดใชคาทดแทนความเสียหายใหแกทางราชการ ตามขอ ๕.๑.๒  

หรือ ๕.๑.๓ แลวแตกรณี  ใหเจาหนาท่ีพัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีคุมพัสดุ  โดยใชเอกสารตรวจสอบ 

ปรับยอด (ทอ.๗๙) และดําเนินการขอจําหนายพัสดุออกจากบัญชีคุม 

ถาผูรับผิดคนใดปฏิเสธไมยอมชดใชคาทดแทนใหทุกกรณีหรือไมยอมทําสัญญารับสภาพหนี้   

ใหรายงานผูบัญชาการทหารอากาศทราบ เพ่ือสั่งการให สธน.ทอ. ดําเนินคดีตอผูเก่ียวของตอไป 

๕.๒  การปฏิบัติในคลังหนวย  ถาการชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย หรือขาดบัญช ีเกิดข้ึนในคลังหนวย 

ผลการสอบสวนปรากฏวามีผูรับผิด และผูรับผิดยินดีชดใชคาทดแทนความเสียหายใหแกทางราชการเปนเงิน 

ตามราคาของพัสดุตามขอ ๕.๑.๒ รวมท้ังคาเสียหายอ่ืนๆดวยตามขอ ๕.๑.๓ โดยผูรับผิดจะชดใชใหเสร็จสิ้น 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๕.๑.๒ (ยกเวนการนําพัสดุมาใชทดแทน) ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

๕.๒.๑  ถาเปนพัสดปุระเภทใชคงรูป  ใหเสนอรายงานผลการชดใชคาทดแทนความเสียหาย 

ไปยังคลังใหญในสวนสงกําลังบํารุงพรอมเอกสารประกอบ คือ 

๕.๒.๑.๑  ใบรายงานสอบสวนพัสดุท่ีชํารุดสูญหายผิดปกติ (ทอ.๑๔๕)  

๕.๒.๑.๒ หลักฐานการสงเงินท้ังหมด หรือการหักผอนชําระ หรือใบสําคัญ 

ทางการเงินของหนวย 

๕.๒.๑.๓  เอกสารสงคืนพัสดุเพ่ือขอจําหนายพัสดุออกจากบัญชีคุม 

๕.๒.๒  ถาเปนพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง เม่ือไดเรียกใหผูรับผดิชดใชคาทดแทนความเสียหาย 

เสร็จเรียบรอยแลว ไมตองเสนอรายงานผลการชดใชไปยังคลังใหญ ยกเวนพัสดุในอัตรา และพัสดุมีอายุการใชงาน  

ถายังไมครบอายุการใชงานใหเสนอผลการชดใชใหคลังใหญทราบตาม ขอ ๕.๒.๑ 

 

๖.  หลัก... 
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๖.  หลักเกณฑในการคิดคาซอมและคาทดแทนความเสียหาย (ยกเวนวัตถุโบราณ) 

๖.๑  พัสดุชํารุดซอมได ใหสงซอมและคิดราคาดังนี้ 

-  คาซอม = คาแรงในการซอม + คาอะไหล + คาอุปกรณตางๆ ท่ีใชไป 

-  คาแรงในการซอม = รายไดเฉลี่ย/๑ ชม. X จํานวน ชม.ซอม X จํานวนเจาหนาท่ีซอม  

หรือใชหลักเกณฑในการคํานวณคาแรงของหนวยซอมนั้นๆ 

คาซอมนี้จะตองไมเกินผลตางของพัสดุเม่ือกอนหนาชํารุด และเม่ือชํารุดแลว มิฉะนั้นถือวา 

ซอมไมคุมคา และถาตองจางซอมภายนอก ใหคิดคาซอมเทาท่ีไดใชจายไปจริง หรือถาตองเสียคาขนสงในการ 

สงซอมและสงกลับ จะตองคิดรวมเขากับคาซอมหรือคาเสียหายดวย 

๖.๒  การคิดราคาพัสดุ  ใหยึดถือตามหลักเกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินท่ีตองเรียกชดใช 

ตามความรับผิดทางละเมิดของกระทรวงการคลัง ซ่ึงจะยึดหลักความเปนธรรมท้ัง ๒ ฝาย คือ หนวยงานของรัฐ

และผูรับผิด โดยหนวยงานของรัฐจะไดรับเงินชดใชในจํานวนเงินท่ีเหมาะสมตามสภาพของการใชทรัพยสินนั้นมา 

สําหรับผูรับผิด ก็ใหรับผิดชดใชเงินใหกับหนวยงานของรัฐท่ีไมเกินมูลคาทรัพยสินท่ีสูญหาย หรือเสียหาย  

ในการชดใชคาเสียหายของทรัพยสินเปนเงิน  ใหชดใชตามสภาพการใชงานของทรัพยสินเปนเกณฑในการพิจารณา 

ดังนี้ 

๖.๒.๑  ทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหายยังไมไดใชงาน ใหชดใชตามราคาปจจุบัน 

๖.๒.๒  ทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหายท่ีใชงานแลว คํานวณดังนี้ 

 ๖.๒.๒.๑  กรณีความเสียหายเกิดข้ึนในระหวางท่ีทรัพยสินนั้นยังมีอายุการใชงาน 

อยางมีประสิทธิภาพอยู ใหชดใชตามราคาปจจุบันหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมถึงปท่ีสูญหายหรือเสียหาย 

 

 

๖.๒.๒.๒  กรณีความเสียหายเกิดขึ้นเม่ือทรัพยสินนั้นสูญหาย หรือเสียหาย 

หมดอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพแลว 

ราคาท่ีเรียกชดใช = ราคาปจจุบัน x อัตรามูลคาซากปท่ีสูญหาย/เสียหาย 

สําหรับราคาปจจุบันของทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหายรายการใดมีมูลคาไมถึง ๒,๐๐๐.- บาท  

ใหชดใชตามราคาปจจุบัน 

ขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญในการคํานวณมูลคาทรัพยสินท่ีสูญหายเพ่ือเรียกชดใช ไดแก   

ราคาปจจุบัน ราคาซาก อายุการใชงาน และคาเสื่อมราคา มีรายละเอียดดังนี้ 

-  ราคาปจจุบัน เปนราคาของทรัพยสินในปท่ีสูญหายหรือเสียหาย โดยใชตามบัญชีราคา 

มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ หรือราคาตลาด หรือราคาซ้ือขายทรัพยสิน ซ่ึงเปนชนิด ลักษณะ 

และขนาดเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน กรณีท่ีไมใชบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  

สวนราชการจะตองมีหลักฐานการสืบราคาจากบริษัทหรือหางท่ีจําหนาย หรือเปนตัวแทนจําหนายทรัพยสินนั้น 

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 

ราคา... 

ราคาท่ีเรียกชดใช = ราคาปจจุบัน – คาเสื่อมราคา   
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-  ราคาซาก เปนราคาท่ีประมาณวาจะขายทรัพยสินไดในขณะท่ีทรัพยสินนั้นหมดอายุการงาน  

อยางมีประสิทธิภาพแลว การกําหนดอัตรามูลคาซากของทรัพยสินแตละประเภท (ผนวก ๓) ข้ึนอยูกับอายุ 

การใชงานอยางมีประสิทธิภาพของทรัพยสิน ท้ังนี้ อัตรามูลคาซากของทรัพยสินท่ีหมดอายุการใชงานแลว  

กําหนดใหลดลงปละ ๐.๕ จนเหลืออัตรามูลคาซากรอยละ ๕ เปนอัตราต่ําสุดท่ีเรียกชดใช 

-  อายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนระยะเวลาของการใชทรัพยสินท่ีประมาณวา หากไดมี 

การใชทรัพยสินอยางสมํ่าเสมอ ประสิทธิภาพสูงสุดท่ีไดจากการใชทรัพยสินควรจะมีอายุการใชงานเทาใด 

การกําหนดอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพของทรัพยสิน (ผนวก ๔) จําแนกตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ของสํานักงบประมาณ 

-  คาเสื่อมราคา เปนการปนสวนมูลคาเสื่อมสภาพของทรัพยสินอยางมีระบบตลอดอายุ 

การใชงานท่ีไดประมาณไว วิธีการคํานวณคาเสื่อมราคาเพ่ือเรียกชดใชใหใชวิธีเสนตรง (Straight-Line Method) 

โดยใชสูตรดังนี้ 

   คาเสื่อมราคาตอป =    ราคาปจจุบัน – ราคาซาก 

                              อายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

การคํานวณคาเสื่อมราคาเพ่ือหามูลคาทรัพยสินเพ่ือเรียกชดใชตามความรับผิดทางละเมิด 

เปนคนละกรณีกับการคํานวณคาเสื่อมราคาตามหลักบัญชีเกณฑคงคาง เนื่องจากทรัพยสินท่ีหักคาเสื่อมราคา 

ตามหลักบัญชี เม่ือหมดอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพแลว จะคงมูลคาตามบัญชีดวยราคา ๑ บาท 

เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบทรัพยสิน ซ่ึงจะนํามาเปนมูลคาเรียกชดใชไมได 

๖.๒.๓  ข้ันตอนการคํานวณคาเสื่อมราคามีดังนี้ 

๖.๒.๓.๑  คํานวณอายุการใชงานจริงของทรัพยสิน โดยนํา วัน เดือน ป ท่ีสูญหาย 

หรือเสียหายหักดวย วัน เดือน ป ท่ีซ้ือทรัพยสิน จะไดอายุการใชงานของทรัพยสินนั้น (เศษของวันเกินกวา 

หรือเทากับ ๑๕ วัน ใหคิดเปน ๑ เดือน ถานอยกวาใหตัดท้ิง) 

๖.๒.๓.๒  ตรวจสอบอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพของทรัพยสินท่ีสูญหาย  

หรือเสียหายจากตารางอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพของทรัพยสิน  และนํามาเปรียบเทียบกับผล 

ท่ีคํานวณไดจากขอ ๖.๒.๓.๑ เพื่อดูวาทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหาย ยังอยูในระหวางอายุการใชงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ หรือหมดอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพแลว 

๖.๒.๓.๓  หาราคาปจจุบันในปที่ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย โดยใชวิธี 

การสืบราคาจากบริษัทหางราน หรือใชตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณแลวแตกรณี 

๖.๒.๓.๔  การคํานวณมูลคาทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหายเพ่ือเรียกชดใช มีดังนี้ 

-  กรณีท่ีทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย ระหวางอายุการใชงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

สูตร... 
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       สูตรการคํานวณคาเสื่อมราคาตอป  =  ราคาปจจุบัน – ราคาซาก 

                                                                                         อายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

การหาราคาซาก ใหใชอัตรามูลคาซากท่ีกําหนดในชวงท่ีทรัพยสินมีอายุการใชงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ และนําอัตรามูลคาซากคูณกับราคาปจจุบัน 

           ราคาซาก = ราคาปจจุบัน x อัตรามูลคาซาก 

เม่ือไดราคาซากแลวนําไปคํานวณตามสูตร เพ่ือหาคาเสื่อมราคาตอป  กรณีทรัพยสิน 

ท่ีสูญหายหรือเสียหายไดมีการใชงานมามากกวาหรือนอยกวา ๑ ป ตองหาคาเสื่อมราคาท่ีเกิดข้ึนตามระยะเวลา 

การใชทรัพยสิน ดังนี้ 

คาเสื่อมราคาสะสม  =  คาเสื่อมราคาตอป x อายุการใชงานของทรัพยสินท่ีคํานวณได 

จํานวนเงินท่ีเรียกใหชดใช = ราคาปจจุบัน  –  คาเสื่อมราคาสะสม 

-  กรณีท่ีทรัพยสินสูญหายหรือเสียหายหมดอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพแลว  

-  ใหคํานวณหาอัตรามูลคาซาก ตามอายุการใชงานของทรัพยสินท่ีสูญหาย หรือเสียหาย  

โดยใชวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ 

จํานวนเงินท่ีเรียกใหชดใช = ราคาปจจุบัน x อัตรามูลคาซาก (ตามท่ีคํานวณได 

 ดังกลาวขางตน) 

การคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหายท้ัง ๒ กรณีใหดูตัวอยาง 

ในผนวก ๕ 

หมายเหตุ พัสดุประเภทใชคงรูปท่ีทางราชการระบุไววามีสภาพ และคุณประโยชนสมํ่าเสมอ 

ตลอดอายุขัย เชน อาวุธปน เปนตน ไมคิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงาน 

๗.  การควบคุมและติดตามหนี้ 

เม่ือผูรับผิดทางละเมิดยินยอมชดใชจํานวนเงินตามท่ีคํานวณได และไดมีการชดใชครั้งเดียว 

ท้ังจํานวน ใหหนวยงานของรัฐนําเงินท่ีไดรับสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน หากเปนการทําสัญญารับสภาพหนี้ 

และขอผอนชําระ หนวยงานของรัฐควรจะมีการควบคุมรายการดังกลาวในระบบบัญชี เพ่ือเปนขอมูลในการควบคุม

และติดตามผลการเรียกเก็บเงินจากผูรับผิดทางละเมิด โดยใหตั้งยอดลูกหนี้ในระบบบัญชีดวย 

๘.  การลงรายการในใบรายงานสอบสวนพัสดุท่ีชํารุดสูญหายผิดปกติ (แบบ ทอ.๑๔๕) 

ใบรายงานสอบสวนฯ ใหเจาหนาท่ีคลังพัสดุผูรับผิดชอบควบคุมพัสดุนั้นเปนผูจัดทํา ทอ.๑๔๕   

ฉบับละ ๒ แผน สงใหคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือประกอบการรายงาน ตอไป โดยใหลงรายการในชองตางๆ 

ดังนี้  

๘.๑  “จาก” ลงชื่อหนวยท่ีจัดทํารายงาน 

๘.๒  “วัน เดือน ป” ลง วัน เดือน ป ท่ีทํารายงาน 

 

๘.๓  วัน... 



- ๘ - 

 

๘.๓  “ถึง” ลงตําแหนงหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีบังคับบัญชาคลังพัสดุนั้น 

๘.๔  “ประเภทพัสดุ” ลงประเภทพัสดุ 

๘.๕  “เรื่อง ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีพัสดุ” ทําเครื่องหมาย (√) ลงหนาขอความ 

ท่ีตองการ 

๘.๖  “ลําดับ” ลงลําดับของพัสด ุ

๘.๗  “ชื่อพัสดุ” ลงชื่อพัสดุ 

๘.๘  “หนวยนับ” ลงหนวยนับ 

๘.๙  “ราคาพัสดุใหมหนวยละ” ลงราคาในชองนี้ กรณีเปนพัสดุใหมท่ียังไมไดใชงาน  

๘.๑๐  “ราคาพัสดุใชแลวหนวยละ” ลงราคาในชองนี้ กรณีพัสดุท่ีชํารุดสูญหายไปนั้นเปนพัสดุ 

ท่ีใชแลว (ราคาพัสดุใชแลวท่ีซ้ือขายกันในปจจุบัน) หรือหักคาเสื่อมราคาแลวตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

๘.๑๑  “จํานวน” ลงจํานวนพัสดุท่ีชํารุดสูญหาย 

๘.๑๒  “รวมเงิน” ลงราคารวมของพัสดุแตละรายการ 

๘.๑๓  “ยศ ชื่อ ผูรายงาน และตําแหนง” ลง ยศ ชื่อ และตําแหนงของผูรายงาน (หัวหนาคลัง 

พัสดุผูรับผิดชอบ หรือนายทหารการพัสดุของหนวย) 

๘.๑๔  “คําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน” ใหผูบังคับบัญชาตามท่ีกลาวในขอ ๘.๓ เปนผูสั่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน 

๘.๑๕  “สรุปผลการสอบสวน” ใหคณะกรรมการสอบสวนเปนผูสรุปผลการสอบสวน 

๘.๑๖  “คําสั่งของผูบังคับบัญชา” ใหผูบังคับบัญชาท่ีสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปนผูสั่ง 

การใหเรียกเงินชดใช หรือไมตองใหชดใช หรือดําเนินการตามกฎหมายแลวแตกรณี 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผนวก ๑ 



- ๒ - 



ใบรายงานการสอบสวนพัสดุท่ีชํารุดเสียหาย/สูญหายผิดปกติ 

จาก วัน  เดือน  ป 

ถึง ประเภทพัสดุ 

เรื่อง ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีพัสดุ   (  ) ชํารุดเสียหายผิดปกติ  (  ) สูญหายหรือขาดบัญชี (  ) อ่ืนๆ...................... 

ลําดับ ชื่อพัสดุ หนวย

นับ 

ราคาพัสดุใหม 

หนวยละ 

ราคาพัสดุท่ีใชแลว 

หนวยละ 
จํานวน รวมเงิน 

     

 

 

 

 

 

ยศ ชื่อผูรายงาน                                                          ตําแหนง 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

      ใหผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนคณะกรรมการสอบสวนและรายงานผลใหทราบภายใน................วัน 

            ๑.   ................................................................ ประธานกรรมการ 

            ๒.   ................................................................ กรรมการ 

            ๓.   ................................................................ กรรมการ 

                                                            ลงชื่อ   ......................................................... 

                                                            ตําแหนง   .................................................... 

                                                                           ............/............. /............ 

สรุปผลการสอบสวน 

วันเวลาและสถานท่ีเกิดเหตุ........................................................................................................ 

ผูรับผิดชอบหรือผูทําชํารุดสูญหาย ............................................................................................ 

สาเหตุ (  )  เจตนาทุจริต  (  )  ประมาทเลินเลอ  (  ) อุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย  (  ) อ่ืน ๆ 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสอบสวน  (  )  สมควรใหชดใช  (  ) ไมสมควรใหชดใช  

                                                                                              ..............................................ประธานกรรมการ 

...................................................กรรมการ...................................................กรรมการ       ............./............../............... 

คําสั่งของผูบังคับบัญชา 

                                                            ลงชื่อ   ......................................................... 

                                                            ตําแหนง   .................................................... 

                                                                           ............/............. /............ 

ผนวก ๒ ทอ. ๑๔๕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ ป ๘ ป ๑๐ ป ๑๒ ป ๑๕ ป 

ปท่ี % ปท่ี % ปท่ี % ปท่ี % ปท่ี % 

 

๑-๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

เปนตนไป 

 

๘ 

๗.๕ 

๗ 

๖.๕ 

๕.๕ 

๕ 

 

๑-๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

เปนตนไป 

 

๑๐ 

๙.๕ 

๙ 

๘.๕ 

๘ 

๗.๕ 

๗ 

๖.๕ 

๖ 

๕.๕ 

๕ 

 

 

๑-๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

เปนตนไป 

 

๑๑ 

๑๐.๕ 

๑๐ 

๙.๕ 

๙ 

๘.๕ 

๘ 

๗.๕ 

๗ 

๖.๕ 

๖ 

๕.๕ 

๕ 

 

 

๑-๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 

๒๔ 

เปนตนไป 

 

๑๑ 

๑๐.๕ 

๑๐ 

๙.๕ 

๙ 

๘.๕ 

๘ 

๗.๕ 

๗ 

๖.๕ 

๖ 

๕.๕ 

๕ 

 

 

๑-๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 

๒๔ 

๒๕ 

๒๖ 

๒๗ 

๒๘ 

๒๙ 

เปนตนไป 

 

๑๒ 

๑๑.๕ 

๑๑ 

๑๐.๕ 

๑๐ 

๙.๕ 

๙ 

๘.๕ 

๘ 

๗.๕ 

๗ 

๖.๕ 

๖ 

๕.๕ 

๕ 

 

 

ผนวก ๓ 

ตารางอัตรามูลคาซาก  แยกตามอายุการใชงานของทรัพยสิน 



 

 

ตารางอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพของทรัพยสิน 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบประมาณ 

                  ประเภททรัพยสิน                                            อายุการใชงาน (ป) 

         ๑. ครุภัณฑกอสราง                                                             ๑๐ 

    ยกเวน รถเข็น                                                                 ๕ 

๒. ครุภัณฑการเกษตร                                                           ๑๐ 

๓. ครุภัณฑการแพทย                                                           ๑๐ 

  ยกเวน รถเข็น                                                                 ๘ 

๔. ครุภัณฑการศึกษา                                                            ๑๐ 

๕. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร                                                ๑๐ 

๖. ครุภัณฑงานบานงานครัว                                                    ๑๐ 

  ยกเวน เตาแกส                                                                ๕ 

๗. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ                                                      ๑๐                        

 ยกเวน วิทยุ – เทป                                                            ๕ 

๘. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                                              ๘ 

ยกเวน รถจักรยานยนต                                                        ๕ 

๙. ครุภัณฑโรงงาน                                                               ๑๐ 

๑๐. ครุภัณฑสํานักงาน                                                          ๑๐ 

๑๑. ครุภัณฑสํารวจ                                                              ๑๐                         

   ยกเวน เทปวัดระยะ, ไมสตาฟ                                             ๕ 

๑๒. ครุภัณฑอาวุธ                                                               ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ๔ 



 

 

 

การคํานวณคาเส่ือมราคาทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหาย  

                เครื่องรับสงวิทยุสื่อสารชนิดมือถือมูลคา ๑๓,๕๐๐. - บาท ซ้ือมาเม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐  

 สูญหายเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

การคํานวณหาขอมูลคาทรัพยสินท่ีจะเรียกชดใชเปนดังนี ้

      อายุการใชงานของเครื่องรบัสงวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ ๓ ป ๖ เดือน 

      อายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพของทรัพยสิน ๑๐  ป 

      ราคาปจจุบนัในปท่ีสูญหายเทากับ ๑๒,๐๐๐.- บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ 

สํานักงบประมาณ) 

     จํานวนเงินท่ีเรียกใหชดใช    = ราคาปจจุบัน – คาเสื่อมราคาสะสมถึงปท่ีสูญหาย 

     คาเสื่อมราคาตอป             =    ราคาปจจุบัน – ราคาซาก                             

 

    ราคาซาก                      = ราคาปจจุบัน x อัตรามูลคาซากปท่ีหมดอายุการใชงาน 

      อัตรามูลคาซากปท่ีหมดอายุการใชงาน  = 11 % 

      ราคาซาก                      = 12,000 x 11                    =  1,320 บาท 

       

      คาเสื่อมราคาตอป            = 12,000 – 1,320                =  1,068 บาท 

 

      คาเสื่อมราคาสะสมถึงปท่ีสูญหาย (3 ป 6 เดือน)       

                                        = 1,068 x 3 +  1,068 x 6     =  3,738 บาท 

 

      จํานวนเงินท่ีเรียกใหชดใช    = 12,000 – 3,738               =  8,262 บาท                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 อายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

100 

10 

12 

ผนวก ๕   (ตัวอยางท่ี ๑) 

 



 

 

 

        เครื่องรับสงวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ตามตัวอยางท่ี ๑ หากซ้ือมาเม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๔๔ 

 สูญหายเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  การคํานวณหามูลคาทรัพยสินท่ีจะเรียกชดใชเปนดังนี้ 

อายุการใชงานของเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร ๑๐ ป ๖ เดือน ซ่ึงเปนกรณีท่ีสูญหายเม่ือทรัพยสิน 

หมดอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพแลว 

จํานวนเงินท่ีเรียกใหชดใช          =  ราคาปจจุบัน x อัตรามูลคาซากปท่ีสูญหาย 

อัตรามูลคาซากปท่ี ๑๐             =  ๑๑ % 

อัตรามูลคาซากปท่ี ๑๑             =  ๑๐.๕ % 

ผลตางระหวางปท่ี ๑๐ ถึง ๑๑     =  ๐.๕ %    

คํานวณอัตรามูลคาซากปท่ีสูญหาย โดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ 

อายุการใชงาน ๑๒ เดือน          =  ๐.๕ 

อายุการใชงาน ๖ เดือน            =  ๐.๕ × ๖                                =  ๐.๒๕ 

 

ดังนัน้ อัตรามูลคาซากปท่ีสูญหาย (๑๐ ป ๖ เดือน) 

                                                        =  ๑๑ – ๐.๒๕                            =  ๑๐.๗๕ % 

จํานวนเงินท่ีเรียกใหชดใช         =  ๑๒,๐๐๐ × ๑๐.๗๕                   = ๑,๒๙๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 

๑๐๐ 

ผนวก ๕   (ตัวอยางท่ี ๒) 

 



 

 

     เครื่องขยายเสียงมูลคา ๕๕,๐๐๐ บาท ซ้ือมาเม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๐  

สูญหายเม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  การคํานวณหามูลคาทรัพยสินท่ีจะเรียกชดใชเปนดังนี้ 

อายุการใชงานของเครื่องขยายเสียง ๓ ป ๙ เดือน 

อายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพของทรัพยสิน ๑๐ ป 

ราคาซ้ือขายเครื่องขยายเสียงปจจุบัน (ป ๒๕๕๓) คือ ๕๐,๐๐๐ บาท  (ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ) 

จํานวนเงินท่ีเรียกใหชดใช   = ราคาปจจุบัน – คาเสื่อมราคาสะสมถึงปท่ีสูญหาย  

คาเสื่อมราคาตอป            =       ราคาปจจุบัน – ราคาซาก 

 

ราคาซาก                      = ราคาปจจุบัน x อัตรามูลคาซากปท่ีหมดอายุการใชงาน 

อัตรามูลคาซากปท่ีหมดอายุการใชงาน = ๑๑ % 

ราคาซาก                                    = ๕๐,๐๐๐ x ๑๑                      =   ๕,๐๐๐          

บาท 

 

คาเสื่อมราคาตอป                         = ๕๐,๐๐๐ – ๕,๕๐๐                  =   ๔,๔๕๐          

บาท 

  

คาเสื่อมราคา ๓ ป ๙ เดือน               = ๔,๔๕๐ x ๓ + ๔,๔๕๐ x ๙        =   ๑๖,๖๘๗.๕๐   

บาท 

 

จํานวนเงินท่ีเรียกใหชดใช                = ๕๐,๐๐๐ – ๑๖,๖๘๗.๕๐           =   ๓๓,๓๑๒.๕๐    

บาท  

 

 

 

 

  

 

 

        

 

 

อายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๐๐ 

๑๐ 

๑๒ 

ผนวก ๕   (ตัวอยางท่ี ๓) 

 




