คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ผูรับจางทํางานไมเสร็จ
ตามระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๗๑ (๒) กํ าหนดให
“คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนาที่ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่
มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
พัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ
นั้น ๆ ก็ได ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ”
กรณี ที่กรรมการตรวจรับพัสดุไดลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุกอนที่ผูรับจางจะทํางานแลวเสร็จ และตอมาผูรับจาง
ไดสงมอบงานจนครบถวน แตลาชาเกินกวากําหนด เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรณีเชนนี้ถือเปนการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
และเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือไม
ขอเท็จ จริงในคดีนี้ คือ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ (กรมทางหลวงชนบท) มีคําสั่งลงโทษไลผู ฟองคดี
ออกจากราชการตามมติ ของผูถูกฟองคดี ที่ ๑ (คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุ จริ ตแหงชาติ )
กรณี ข ณะที่ ผู ฟ อ งคดี ดํ ารงตํ าแหนงนายชางเครื่อ งกล ๕ สํ านั ก งานเรงรั ด พั ฒ นาชนบท ไดรั บ แตงตั้ งเปน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวมกับนาย พ. และนาย ส. ในงานจางซอมรถยนตสวนกลาง หมายเลขครุภัณฑ
01 - 01 โดยรวมกัน ลงลายมือชื่อตรวจรับ งานซอมในใบตรวจรับ พั ส ดุ ลงวัน ที่ 29 มีน าคม 2535 ทั้งที่
งานซอมยั งไมแลวเสร็จ ผูรับ จางจึงสงมอบงานลาชากวากํ าหนด แตมีการเบิ กจายเงิน คาซอมแซมรถยนต
คันดังกลาวใหกับผูรับจาง ถือเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๗๑ (๒) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําใหสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทไดรับความเสียหาย เปนความผิดทางวินั ยฐานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ
และเปน ความผิ ด ทางวินั ยอยางรายแรง และฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง และมี ความผิ ด อาญาฐานเปน
เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา
ผู ฟอ งคดี ไมเห็ น ดว ยกั บ คําสั่งดังกลาว จึงยื่น อุทธรณตอผูถูกฟองคดี ที่ ๓ (คณะกรรมการ
พิ ทั ก ษร ะบบคุ ณ ธรรม) โดยผูถู กฟองคดีที่ ๓ มี คํ าวิ นิ จ ฉั ย ใหย กอุท ธรณ ผู ฟ องคดี เห็ น วาผู ถูก ฟอ งคดี ที่ ๑
ดํ าเนิ น การสอบสวนหลั งจากที่ ผู ฟ องคดีกระทําผิดเปน เวลากวา ๑๐ ป โดยไมป รากฏเหตุแหงความลาชา
ประกอบกับตนสังกัดเดิมถูกยุบเลิกไป เปนผลใหผูฟองคดีไมอาจรวบรวมพยานหลักฐานที่จะพิสูจนความบริสุทธิ์
ตามขอกลาวหาไดอยางครบถ วน และไมเป ดโอกาสให ผูฟองคดี ชี้แจงแกขอกล าวหาหรือนําพยานหลักฐาน
มาหักลางแกขอกลาวหา เปนการใชดุลพินิจลงโทษที่รุนแรงไมสมควรแกความผิด จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ขอใหศ าลมี คํ าพิ พ ากษาหรื อคํ า สั่ งใหเพิ ก ถอนมติข องผู ถูก ฟอ งคดี ที่ ๑ ที่ มี ม ติ ว าผู ฟ อ งคดี มีค วามผิ ดวินั ย
อยางรายแรง และเพิกถอนคําสงของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และคําวินิจฉัยของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหยกอุทธรณ
คดีนี้มีประเด็นปญหาที่สําคัญ ๒ ประเด็น ประเด็นแรกคือ ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ฐานปฏิ บัติ หรือละเวน การปฏิ บั ติห นาที่ ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่น ไดรับประโยชนที่มิควรได
เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และฐานประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือไม
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-2ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ผูฟองคดีใหการตอเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๙ รับวาการซอมรถยนตคันดังกลาวยังไมแลวเสร็จ แตที่ลงลายมือชื่อเพราะเห็นวา
นาย พ. ประธานกรรมการ ไดล งลายมื อชื่ อตรวจรับ และเจาของอูใหการเมื่ อวั น ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๙
ยอมรับเชนกันวา การซอมรถยนตคันดังกลาวตามรายการที่ ๑ - ๕ ซอมเสร็จประมาณกลางป พ.ศ. ๒๕๓๘
สวนรายการที่ ๖ - ๑๑ ซอมเสร็จประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๓๘ และเสร็จเรียบรอยทุกอยางเมื่อเดือน
มกราคม ๒๕๓๙ และไดนํ ารถยนตไปสงมอบที่ สํานั กงานเรงรัดพั ฒ นาชนบทในวัน ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙
คําใหการดังกลาวเปนคําใหการที่ใกลชิดกับวันเกิดเหตุยอมมีความนาเชื่อถือ จึงรับฟง เปนที่ยุติไดวารถยนต
คันดังกลาวยังซอมไมแลวเสร็จ สวนการดําเนินการสอบสวนผูฟองคดี แมลาชาภายหลังวันเกิดเหตุถึง ๑๒ ป
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลความผิดภายในอายุความตามที่กฎหมายกําหนด
และเปด โอกาสใหผู ฟ องคดี ไดใชสิ ท ธิในกระบวนการยุ ติ ธรรมตามที่ กฎหมายบั ญ ญั ติ ไวอยางครบถว นแลว
การดําเนินการไตสวนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนไปตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
ดังนั้น การที่ผูฟองคดีซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางซอมรถยนตสวนกลาง
หมายเลขครุภัณฑ ชพ ๐๑ - ๐๑ ทราบวาผูรับจางยังซอมรถยนตไมแลวเสร็จตามที่วันเวลาที่กําหนด อันเปนการ
ผิดสัญญาจาง แตยังลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุในใบตรวจรับงานซอมรถยนตวางานซอมแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอง
อันเปนเท็จ เพื่อใหสามารถนําเอกสารมาเบิกเงินคาจางซอมรถยนตใหแกผูรับจางไปกอน จึงเปนการไมปฏิบัติตาม
ขอ ๗๑ (๒) ของระเบี ย บสํานั กนายกรัฐมนตรีวาดวยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทํ าใหผูรับ จางไดรับ ประโยชน
ซึ่งเปนการแสดงเจตนาใหเห็นวาผูฟองคดีตั้งใจละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ถือไดวาผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ ทําใหสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทไดรับความเสียหาย แมภายหลังจะไดสงมอบรถยนตที่ซอมแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ ซึ่งความเสียหายสวนนี้ระงับไปก็ตาม แตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ไมได
เสนอใหผูวาจางเรียกคาปรับจากผูรับจาง ซึ่งจะตองถูกปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาจาง
จากการสงมอบงานลาชากวากําหนด ๒๙๙ วัน เปนเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท อันเปนการทําใหผูรับจางไดรับประโยชน
แมวาผูฟองคดี จะไมไดรับประโยชนตอบแทน แตก็เปนการทําใหผอู ื่นไดรับประโยชนที่มิควรไดรับ การที่ผูถูกฟ
องคดีที่ ๑ วินิจฉัยวา พฤติการณแหงการกระทําของผูฟองคดีถือวามีมูลความผิดโดยถือเปนการปฏิบัติหนาที่
หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอ
หนาที่ราชการ อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงชอบดวยกฎหมาย
ประเด็นที่สอง คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัย
อุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชอบดวยกฎหมายหรือไม
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ไมปรากฏขอเท็จจริงวาการพิจารณาลงโทษผูฟองคดีมีความลาชา
แตอยางใด โดยไดปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเปดโอกาสใหผูฟองคดี
ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ คําสั่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ลงโทษไลผฟู องคดีออกจากราชการ
จึงชอบดวยกฎหมาย สวนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหยกอุทธรณนั้น เมื่อการพิจารณาอุทธรณ
ของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดําเนินการไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการ
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-3พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว การที่ ผูถู กฟอ งคดี ที่ ๓ เห็ น วาผู ฟ อ งคดี ก ระทํ าผิ ดวินั ย
และระดับโทษทางวินัยที่รับเหมาะสมแลว ไมมีเหตุลดหยอนโทษ และคําสั่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผูถูก
ฟองคดีที่ ๓ มีคําวินิจฉัยอุทธรณให ยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมาย
ดว ยเหตุ ผลดั งกลาวขางตน ศาลปกครองสู งสุ ด จึงมีคําพิพากษายกฟอง (คําพิ พากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ ฟ. ๒๐/๒๕๖๐31)
คําพิพากษาดังกลาวเปนอุทาหรณที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ไดรับ
การแตงตั้ งใหทํ าหนาที่ เปน กรรมการตรวจรับ พั ส ดุ ว า กอ นจะทํ าการตรวจรับ พั ส ดุจ ะตอ งศึ ก ษาระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีผลใชบังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป และขอกําหนดในสัญญาใหเขาใจ
เพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดในสัญญา และไมทําใหราชการไดรับความเสียหาย
หากกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุโดยไมมีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบและขอกําหนดในสัญญา
หรือละเวนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอกําหนดในสัญญา จนเปนเหตุใหราชการไดรับความเสียหาย
อั น เปน การกระทํ าผิ ด วิ นั ย ที่ ต อ งถู ก ลงโทษทางวิ นั ย และอาจเปน ความผิ ด ทางอาญา ตามมาตรา ๑๕๗
แหงประมวลกฎหมายอาญา ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผหู นึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต

