
 
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุท้ังท่ีผูรับจางทํางานไมเสร็จ 

   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๗๑ (๒) กําหนดให 
“คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนาท่ีตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณีท่ี
มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผ ูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ
พัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ
นั้น ๆ ก็ได ในกรณีจําเปนท่ีไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ” 
กรณีท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุไดลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุกอนท่ีผูรับจางจะทํางานแลวเสร็จ และตอมาผ ูรับจาง    
ไดสงมอบงานจนครบถวน แตลาชาเกินกวากําหนด เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรณีเชนนี้ถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ
เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
และเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือไม  
   ขอเท็จจริงในคดีนี้ คือ ผู ถูกฟองคดีท่ี ๒ (กรมทางหลวงชนบท) มีคําสั่งลงโทษไลผู ฟองคดี 
ออกจากราชการตามมติของผ ูถูกฟองคดีท่ี ๑ (คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ)    
กรณีขณะท่ีผู ฟ องคดีดํารงตําแหนงนายชางเครื่องกล ๕ สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ไดรับแตงตั้งเปน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวมกับนาย พ. และนาย ส. ในงานจางซอมรถยนตสวนกลาง หมายเลขครุภัณฑ 
01 - 01 โดยรวมกันลงลายมือชื่อตรวจรับงานซอมในใบตรวจรับพัสดุ ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2535 ท้ังท่ี    
งานซอมยังไมแลวเสร็จ ผู ร ับจางจึงสงมอบงานลาชากวากําหนด แตมีการเบิกจายเงินคาซอมแซมรถยนต     
คันดังกลาวใหกับผูรับจาง ถือเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๗๑ (๒) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําใหสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทไดรับความเสียหาย เปนความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหรือละเวน  
การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ
และเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง และฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง และมีความผิดอาญาฐานเปน       
เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา  
   ผู ฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว จึงยื่นอุทธรณตอผู ถูกฟองคดีท่ี ๓ (คณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม) โดยผู ถูกฟองคดีท่ี ๓ มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผู ฟ องคดีเห็นวาผู ถูกฟองคดีท่ี ๑ 
ดําเนินการสอบสวนหลังจากท่ีผู ฟองคดีกระทําผิดเปนเวลากวา ๑๐ ป โดยไมปรากฏเหตุแหงความลาชา 
ประกอบกับตนสังกัดเดิมถูกยุบเลิกไป เปนผลใหผู ฟองคดีไมอาจรวบรวมพยานหลักฐานท่ีจะพิสูจนความบริสุทธิ ์ 
ตามขอกลาวหาไดอยางครบถวน และไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีชี้แจงแกขอกลาวหาหรือนําพยานหลักฐาน      
มาหักลางแกขอกลาวหา เปนการใชดุลพินิจลงโทษท่ีรุนแรงไมสมควรแกความผิด จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของผู ถูกฟองคดีท่ี ๑ ท่ีมีมติว าผู ฟองคดี มีความผิดวินัย       
อยางรายแรง และเพิกถอนคําสงของผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ท่ีลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และคําวินิจฉัยของ
ผูถูกฟองคดีท่ี ๓ ท่ีใหยกอุทธรณ 
   คดีนี้มีประเด็นปญหาท่ีสําคัญ ๒ ประเด็น ประเด็นแรกคือ ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิควรได     
เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ และฐานประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือไม 
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   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ผูฟองคดีใหการตอเจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๓๙ รับวาการซอมรถยนตคันดงักลาวยังไมแลวเสร็จ แตท่ีลงลายมือชื่อเพราะเห็นวา 
นาย พ. ประธานกรรมการ ไดลงลายมือชื่อตรวจรับ และเจาของอูใหการเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๓๙     
ยอมรับเชนกันวา การซอมรถยนตคันดังกลาวตามรายการท่ี ๑ - ๕ ซอมเสร็จประมาณกลางป พ.ศ. ๒๕๓๘    
สวนรายการท่ี ๖ - ๑๑ ซอมเสร็จประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๓๘ และเสร็จเรียบรอยทุกอยางเม่ือเดือน
มกราคม ๒๕๓๙ และไดนํารถยนตไปสงมอบท่ีสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทในวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙     
คําใหการดังกลาวเปนคําใหการท่ีใกลชิดกับวันเกิดเหตุยอมมีความนาเชื่อถือ จึงรับฟง เปนท่ียุติไดวารถยนต   
คันดังกลาวยังซอมไมแลวเสร็จ สวนการดําเนินการสอบสวนผูฟองคดี แมลาชาภายหลังวันเกิดเหตุถึง ๑๒ ป   
แตผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ไดดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลความผิดภายในอายุความตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และเปดโอกาสใหผู ฟองคดีไดใชสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวอยางครบถวนแลว     
การดําเนินการไตสวนของผูถูกฟองคดีท่ี ๑ จึงเปนไปตามรูปแบบ ข้ันตอน และวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   ดังนั้น การท่ีผูฟองคดีซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางซอมรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขครุภัณฑ ชพ ๐๑ - ๐๑ ทราบวาผูรับจางยังซอมรถยนตไมแลวเสร็จตามท่ีวันเวลาท่ีกําหนด อันเปนการ  
ผิดสัญญาจาง แตยังลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุในใบตรวจรับงานซอมรถยนตวางานซอมแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอง 
อันเปนเท็จ เพ่ือใหสามารถนําเอกสารมาเบิกเงินคาจางซอมรถยนตใหแกผูรับจางไปกอน จึงเปนการไมปฏิบัติตาม    
ขอ ๗๑ (๒) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําใหผู รับจางไดรับประโยชน       
ซ่ึงเปนการแสดงเจตนาใหเห็นวาผูฟองคดีตั้งใจละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ถือไดวาผูฟองคดีปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบ ทําใหสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทไดรับความเสียหาย แมภายหลังจะไดสงมอบรถยนตท่ีซอมแลวเสร็จ
เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ ซ่ึงความเสียหายสวนนี้ระงับไปก็ตาม แตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ไมได
เสนอใหผู วาจางเรียกคาปรับจากผูร ับจาง ซ่ึงจะตองถูกปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาจาง  
จากการสงมอบงานลาชากวากําหนด ๒๙๙ วัน เปนเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท อันเปนการทําใหผูร ับจางไดรับประโยชน   
แมวาผูฟองคดี จะไมไดรับประโยชนตอบแทน แตก็เปนการทําใหผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิควรไดรับ การท่ีผูถูกฟ
องคดีท่ี ๑ วินิจฉัยวา พฤติการณแหงการกระทําของผูฟองคดีถือวามีมูลความผิดโดยถือเปนการปฏิบัติหนาท่ี
หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริตตอ 
หนาท่ีราชการ อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จึงชอบดวยกฎหมาย 
   ประเด็นท่ีสอง คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติของผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และคําวินิจฉัย
อุทธรณของผูถูกฟองคดีท่ี ๓ ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ไมปรากฏขอเท็จจริงวาการพิจารณาลงโทษผูฟองคดีมีความลาชา  
แตอยางใด โดยไดปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนเปดโอกาสใหผูฟองคดี    
ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยตอผูถูกฟองคดีท่ี ๓ คําสั่งผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ท่ีลงโทษไลผูฟองคดอีอกจากราชการ 
จึงชอบดวยกฎหมาย สวนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีท่ี ๓ ท่ีใหยกอุทธรณนั้น เม่ือการพิจารณาอุทธรณ
ของผูฟองคดี  ผูถูกฟองคดีท่ี  ๓ ดําเนินการไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ี กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการ 
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พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว การท่ีผู ถูกฟองคดีท่ี ๓ เห็นวาผู ฟองคดีกระทําผิดวินัย      
และระดับโทษทางวินัยท่ีรับเหมาะสมแลว ไมมีเหตุลดหยอนโทษ และคําสั่งผู ถูกฟองคดีท่ี ๒ ท่ีลงโทษไลผู ฟองคดี
ออกจากราชการเปนคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น การท่ีผูถูก   
ฟองคดีท่ี ๓ มีคําวินิจฉัยอุทธรณให ยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมาย   
   ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนศาลปกครองสูงสุด จึงมีคําพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดท่ี ฟ. ๒๐/๒๕๖๐31) 
   คําพิพากษาดังกลาวเปนอุทาหรณท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีไดรับ
การแตงตั้งใหทําหนาท่ีเปนกรรมการตรวจรับพัสดุวา กอนจะทําการตรวจรับพัสดุจะตองศึกษาระเบียบ     
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงจะมีผลใชบังคับในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป และขอกําหนดในสัญญาใหเขาใจ
เพ่ือปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดในสัญญา และไมทําใหราชการไดรับความเสียหาย 
หากกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุโดยไมมีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบและขอกําหนดในสัญญา 
หรือละเวนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอกําหนดในสัญญา จนเปนเหตุใหราชการไดรับความเสียหาย 
อันเปนการกระทําผิดวินัยท่ีต องถูกลงโทษทางวินัย และอาจเป นความผิดทางอาญา ตามมาตรา ๑๕๗         
แหงประมวลกฎหมายอาญา ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิด
ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต 
 
 
 


