ย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมรับผิดทำงแพ่ง
เรื่องเสร็จที่ ครพ.1/๒๕63
สำนวนเลขที่ 18/74/2563 (มีมติครั้งที่ 18/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนำคม 2563)
ประเภทสำนวน ทุจริตทำงกำรเงินหรือทรัพย์สิน
เรื่อง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส ำนั ก งำน ก. ทุ จ ริ ต เบิ ก จ่ ำ ยเงิ น โครงกำรจ้ ำ งงำนเร่ ง ด่ ว นและพั ฒ นำทั ก ษะฝี มื อ
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชำติ
สรุปข้อเท็จจริง สำนักงำน ก. ได้ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรตำมแผนงำน
และโครงกำรต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 จำกระบบกำรบริหำรกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) พบว่ำ นำง ว. ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงิน
และบัญชีชำนำญงำน ปฏิบัติ หน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและเป็นเจ้ำหน้ำที่รับจ่ำยเงินของสำนักงำน ก. กระทำกำร
ทุจริตโดยกำรจั ดทำเอกสำรหลั กฐำนเท็จแล้ วนำมำขอเบิกเงินงบประมำณจำกคลังโดยไม่มีหลั กฐำนกำรจ่ำยให้
ตรวจสอบหลำยรำยกำร และปลอมแปลงลำยมือชื่อผู้มีอำนำจลงนำมสั่งจ่ ำยเช็คในกำรขอเบิกจ่ำยเงินแล้วนำเงินที่
เบิกจ่ำยเท็จดังกล่ำวไปเป็นประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นเหตุให้ ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย เป็นเงิน
จำนวน ๒,๑๑๒,๙๑๘.๔๔ บำท
ควำมเห็นของพนักงำนสอบสวน ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด นำง ว. รับผิดชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทน
เต็ มจ ำนวนควำมเสี ยหำย และนำงสำว ท. รั บผิ ดชดใช้ ค่ ำสิ นไหมทดแทนรั บผิ ด ในอั ตรำร้ อยละ ๔๐ ของ
ควำมเสียหำยที่ตนเกี่ยวข้อง
คำวินิจฉัยสั่งกำรของผู้แต่งตั้ง เห็นชอบด้วยกับคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด
ประเด็ น ที่ พิ จ ำรณำ มี ผู้ ใดต้องรับ ผิ ดชดใช้ค่ ำสิ น ไหมทดแทนให้ แก่ ทำงรำชกำรหรือ ไม่ จำนวนเท่ ำใด
กฎหมำยที่พิจำรณำ พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ค ำวิ นิ จ ฉั ยคณะกรรมกำรพิ จำรณำควำมรั บ ผิ ด ทำงแพ่ ง ตำมส ำนวนกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ สำนักงำน ก. ได้ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรตำมแผนงำน
และโครงกำรต่ ำ ง ๆ ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2553 จำกระบบกำรบริ ห ำรกำรคลั งภำครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) พบว่ ำ นำง ว.
ตำแหน่งเจ้ำพนั กงำนกำรเงินและบัญ ชีชำนำญงำน ปฏิบัติห น้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและเป็นเจ้ำหน้ำที่รับ
จ่ ำ ยเงิน ของส ำนั ก งำน ก. กระท ำกำรทุ จ ริ ต โดยกำรจั ด ท ำเอกสำรหลั ก ฐำนเท็ จ แล้ ว น ำมำขอเบิ ก เงิ น
งบประมำณจำกคลัง โดยไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำยให้ตรวจสอบหลำยรำยกำร และปลอมแปลงลำยมือชื่อผู้มี
อำนำจลงนำมสั่งจ่ำยเช็ค ในกำรขอเบิกจ่ำยเงินออกจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำร ชื่อบัญชีสำนักงำน ก. บัญชี
เลขที่ xxx – x – xxxxx – 6 แล้วนำเงินที่เบิกจ่ำยเท็จดังกล่ำวไปเป็นประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้ อื่น เป็น
เหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย เป็นเงินจำนวน ๒,๑๑๒,๙๑๘.๔๔ บำท ซึ่งแยกพิจำรณำได้ดังนี้
กรณีที่ ๑ จัดทำเอกสำรหลักฐำนเบิกเงินงบประมำณจำกคลังอันเป็นเท็จโดยไม่มีหลักฐำน
กำรจ่ำยให้ตรวจสอบ ควำมเสียหำยคิดเป็นเงิน ๕๓๘,๙๑๘.๔๔ บำท ซึ่งพิจำรณำกำรกระทำและควำมรับผิด
ของเจ้ำหน้ำที่ได้ดังนี้
(1) ...

-๒-

(๑) ผู้ทุจริต
นำง ว. ตำแหน่ งเจ้ ำพนักงำนกำรเงินและบัญ ชีช ำนำญงำน ปฏิ บัติห น้ำ ที่ เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินและเป็นเจ้ำหน้ำที่รับจ่ำยเงินของสำนักงำน ก. มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรรับ กำรเบิก กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บ
รักษำเงิน กำรเก็บ รักษำเช็ค และกำรน ำเงินส่งคลังทั้งเงิน ในงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ และเงิน
รำยได้แผ่นดิน จัดทำข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ตำมระบบ GFMIS กำรรวบรวมและตรวจสอบควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน ใบสำคัญจ่ำย และจัดทำงบเดือนส่งสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำค และกรมเจ้ำสังกัด
จัดทำสมุดบัญ ชี บั น ทึกรำยกำรรับ – จ่ ำยเงินในสมุดบัญ ชี และทะเบียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรำยงำน
กำรเงินทุกประเภทตำมคำสั่งสำนักงำน ก. ที่ ๐๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๒ เรื่อง กำรมอบหมำย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ นำง ว. อำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินและบัญชี และได้รับมอบหมำยจำกนำงสำว ท. หัวหน้ำสำนักงำน ก. ให้เป็นผู้ถือรหัสผู้ใช้งำน (User
Name) และรหั ส ผ่ ำน (Password) เพื่ อ ท ำรำยกำรขอเบิ กเงิน จำกคลั งในระบบบริห ำรกำรเงิน กำรคลั ง
ภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) กระทำกำรทุจริตโดยวิธีกำรจัดทำเอกสำรขอเบิกเงินจำกคลั ง
ในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เมื่อเงินงบประมำณโอนเข้ำบัญชี
เงินฝำกธนำคำร ชื่อบัญชีสำนักงำน ก. บัญชีเลขที่ xxx – x – xxxxx – 6 แล้ว นำง ว. จะทำกำรเขียนเช็ค
และลงลำยมือชื่อ สั่งจ่ำยเงินตำมเช็คร่วมกับ นำงสำว ท. หัวหน้ำสำนักงำน ก. โดยเช็คระบุสั่งจ่ำยนำง ว.
จำกนั้นจึงทำกำรเบิกถอนเงินตำมเช็คเป็นเงินสดออกจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำร ชื่อบัญชีสำนักงำน ก. บัญชี
เลขที่ xxx – x – xxxxx – 6 ซึ่ งจำกกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ นำง ว. ท ำรำยกำรเบิ กเงินจำกคลั งเพื่ อเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยรำยกำรต่ำง ๆ โดยไม่มีหลักฐำน ใบสำคัญคู่จ่ำยประกอบกำรขอเบิกเงินบำงรำยกำรเป็นรำยกำร
ขอเบิ ก ซ้ ำบำงรำยกำรเป็ น รำยกำรขอเบิ ก เกิ น กว่ ำ หนี้ ที่ ต้ อ งช ำระจริ งโดยมี ร ำยละเอี ย ดกำรเบิ ก เงิ น
งบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
๑) เบิ กเงิน งบประมำณตำมแผนงำน : พั ฒ นำและยกระดับ มำตรฐำนแรงงำน ผลผลิ ต
ประชำชน วัยแรงงำนในพื้นที่/ชุมชน ได้รับบริกำรด้ำนแรงงำน ในระหว่ำงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ –
๒๓ มีนำคม ๒๕๕๓ เพื่อเป็นค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำตอบแทนอำสำสมัคร และจ่ำยลูกหนี้เงินยืม
โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพ ๕ รุ่น ตำมใบขอเบิกเงินงบประมำณ
ที่ไม่อ้ำงใบสั่งซื้อฯ (GFMIS ขบ.๐๒) จำนวน ๑๐ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๔๖๒,๗๙๑.๗๕ บำท รำยกำรหักภำษี
๒ รำยกำร จำนวนเงิน ๔๕.๘๓ บำท โดยสั่งจ่ำยเงินตำมเช็คจำนวน ๗ ฉบับ นำไปจ่ำยให้แก่เจ้ำหนี้หรือ
ผู้มีสิ ทธิรับ เงิน ที่ มีห ลักฐำนกำรจ่ำยให้ ตรวจสอบ จำนวนเงิน ๕๙,๙๙๘.๔๘ บำท ไม่มีห ลั กฐำนกำรจ่ำย
จำนวนเงิน ๔๐๒,๗๔๗.๔๔ บำท จำกนั้นจึงนำเงิน ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว
๒) เบิ กเงิน งบประมำณตำมแผนงำน : พั ฒ นำและยกระดับ มำตรฐำนแรงงำน ผลผลิ ต
กำรพัฒนำข้อเสนอแผนยุทธศำสตร์และระบบกำรบริหำรแรงงำน ในระหว่ำงวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๕๓ ๒๖ เมษำยน ๒๕๕๓ เพื่อเป็ นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ่ำยลูกหนี้ เงินยืม และค่ำเช่ำบ้ำน ตำมใบขอเบิ กเงิน
งบประมำณ ที่ไม่อ้ำงใบสั่งซื้อฯ (GFMIS ขบ.๐๒) จำนวน ๔ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๙๗,๘๐๐ บำท โดย
สั่งจ่ำยเงิน ตำมเช็ค จำนวน ๔ ฉบับ นำไปจ่ำยให้ แก่เจ้ำหนี้ห รือผู้มีสิทธิรับเงินที่มีห ลักฐำนกำรจ่ำยให้
ตรวจสอบจำนวนเงิน ๓๔,๑๒๐ บำท ไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำยจำนวนเงิน ๓๔,๑๒๐ บำท จำกนั้นจึงนำเงินไป
เป็นประโยชน์ส่วนตัว
๓) เบิ กเงิน งบประมำณตำมแผนงำน : พั ฒ นำและยกระดับ มำตรฐำนแรงงำน ผลผลิ ต
ประชำชนวัยแรงงำนในพื้นที่ /ชุมชน ได้รับบริกำรด้ำนแรงงำน งบรำยจ่ำยอื่น ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจ้ำงงำน
เร่งด่วน และพัฒนำฝีมือเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพ ในวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๕๓ เพื่อจ่ำยลูกหนี้
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เงินยืมตำมใบขอเบิกเงินงบประมำณที่ไม่อ้ำงใบสั่งซื้อฯ (GFMIS ขบ.๐๒) จำนวน ๑ ฉบับ เป็นเงินจำนวน
๗๔,๗๖๒ บำท โดยสั่งจ่ำยเงินตำมเช็คจำนวน ๑ ฉบับ นำไปจ่ำยให้แก่เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินที่มีหลักฐำน
กำรจ่ำยให้ตรวจสอบ จำนวนเงิน ๕,๖๓๑ บำท ไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำยจำนวนเงิน ๖๙,๑๓๑ บำท จำกนั้น
จึงนำเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว
๔) เบิ กเงิน งบประมำณรำยจ่ำยเงิน งบกลำง ในวันที่ 9 ธันวำคม ๒๕๕๒ เพื่อ จ่ำยเป็ น
ค่ำรั ก ษำพยำบำล ตำมใบขอเบิ กเงิน งบประมำณที่ ไม่ อ้ ำงใบสั่ งซื้อ ฯ (GFMIS ขบ.๐๒) จำนวน ๑ ฉบั บ
เป็นเงินจำนวน 3,300 บำท โดยไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำยจำกนั้นจึงนำเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว
รวมเป็นเงินที่นำง ว. ขอเบิกโดยไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำยทั้งสิ้น ๕๓๘,๙๑๘.๔๔ บำท พฤติกำรณ์เป็นกำรอำศัย
โอกำสในกำรปฏิ บั ติห น้ ำที่ แสวงหำประโยชน์อั นมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้ อื่น
เป็นกำรจงใจกระทำละเมิด เป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย จึงให้ นำง ว. รับผิดชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนเต็มจำนวนควำมเสียหำย ๕๓๘,๙๑๘.๔๔ บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่
วันทำละเมิด จนกว่ำจะชำระเสร็จสิ้น ตำมนัยมำตรำ ๑๐ ประกอบมำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๒) เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
ข้อเท็ จ จริงปรำกฏว่ำ ส ำนั กงำน ก. ได้ม อบหมำยหน้ ำที่ ค วำมรับผิ ดชอบให้ น ำง ว.
ตำแหน่ งเจ้ำพนั กงำนกำรเงินและบั ญชีช ำนำญงำน เป็ นเจ้ำหน้ ำที่กำรเงินและเป็นเจ้ำหน้ ำที่รับจ่ำยเงินของ
สำนักงำน ก. มีหน้ำที่ในกำรรับ กำรเบิก กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรเก็บรักษำเช็ค และกำรนำเงินส่ง
คลั ง ทั้ งเงิน ในงบประมำณ เงิ น นอก งบประมำณ และเงิ น รำยได้ แ ผ่ น ดิ น จั ด ท ำข้ อ มู ล กำรเบิ ก จ่ ำยเงิ น
งบประมำณตำมระบบ GFMIS กำรรวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ใบสำคัญจ่ำย และจัดทำ
งบเดือนส่งสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคและกรมเจ้ำสังกัดกำรจัดทำสมุดบัญชี กำรบันทึกรำยกำรรับ จ่ำยเงินในสมุดบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรำยงำนกำรเงินทุกประเภท ในช่วงเวลำที่เกิดเหตุ
เป็นช่วงที่มีกำรโอนเงินงบประมำณตำมนโยบำยเร่งด่วนของกระทรวงให้ดำเนินกำรที่มีกำหนดเวลำในหลำย
เรื่องพร้อมกัน ประกอบกับในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ได้รับภำรกิจเพิ่มเติม คือ งำนนโยบำยและงำน
ตำมยุ ท ธศำสตร์จ้ำงงำนเร่งด่วนและพัฒ นำทักษะฝีมือ ซึ่งดำเนินกำรต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 งำน
ป้องกันและแก้ไขปัญญำยำเสพติดในกลุ่มจ้ำงแรงงำนภำยใต้โครงกำร TO BE NUMBER OME งำนสำรวจ
และจัดทำฐำนข้อมูลแรงงำนนอกระบบ ซึ่ง สำนักงำน ก. มีอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่เพียง 9 คน ประกอบด้วย
ข้ำรำชกำรจ ำนวน 5 คน ลู กจ้ ำงประจำจำนวน 2 คน ลู กจ้ำงชั่วครำวจำนวน 2 คน โดยส ำนักงำน ก.
มีเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 1 คน เจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนได้รับมอบหมำยให้แยกย้ำยกันไปประสำนงำนกับ
หน่วยงำนในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ ซึ่งนำง ว. กระทำกำรทุจริตโดยจัดทำเอกสำรขอเบิกเงินจำกคลังในระบบ
บริหำรกำรเงิน กำรคลั งภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และนำง ว. สำมำรถกระทำกำรทุจริต
สำเร็จแต่เพียงผู้เดียว กำรที่นำง ว. กระทำทุจริตสำเร็จส่วนหนึ่งเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของ
ส ำนั กงำน ก. หรื อระบบกำรดำเนิ น งำนส่ วนรวม เนื่องปริม ำณงำนมีจำนวนมำกและบุ คลำกกรภำยใน
สำนักงำน ก. มีไม่เพียงพอ เมื่อคำนึงถึงระดับควำมร้ำยแรงแห่ งกำรกระทำและควำมเป็นธรรมแล้ว จึงให้
หักส่วนควำมรับผิดออกในอัตรำร้อยละ 50 ของควำมเสียหำยจำนวน ๕๓๘,๙๑๘.๔๔ บำท เป็นเงินจำนวน
269,459.22 บำท คงเหลือควำมเสี ยหำย เป็นเงินจำนวน 269,459.22 บำท โดยที่ควำมเสี ยหำย
ดังกล่ำวเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของเจ้ำหน้ำที่ในขั้นตอนกำรอนุมัติ
เบิกจ่ำยเงินและขั้นตอนกำรลงนำมสั่งจ่ำยเช็คก่อให้เกิดควำมเสียหำยไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกัน จึงให้เจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินรับผิดในอัตรำร้อยละ 50 ของควำมเสียหำย 269,459.22 บำท
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คิดเป็นเงินจำนวน 134,729.61 บำท และขั้นตอนกำรลงนำมสั่งจ่ำยเช็ครับผิดในอัตรำร้อยละ 50 ของ
ควำมเสียหำย 269,459.22 บำท คิดเป็นเงินจำนวน 134,729.61 บำท ซึ่งพิจำรณำกำรกระทำและ
ควำมรับผิดของเจ้ำหน้ำที่ได้ ดังนี้
1) ขั้นตอนกำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
นำงสำว ท. หั ว หน้ ำส ำนั ก งำน ก. ในฐำนะผู้ บั งคั บ บั ญ ชำสู งสุ ด ของส ำนั ก งำน ก.
มีหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำให้ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบของ
ทำงรำชกำร และปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่ง
คลั ง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อเท็ จ จริงปรำกฏว่ำ นำงสำว ท. มอบหมำยให้ น ำง ว. เป็ น ผู้ ถือ รหั ส ผู้ ใช้งำน (User
Name) และรหั ส ผ่ ำน (Password) เพื่ อ ท ำรำยกำรขอเบิ กเงิน จำกคลั งในระบบบริห ำรกำรเงิน กำรคลั ง
ภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จึงมีหน้ำที่ต้องควบคุมดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของนำง ว.
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแล และตรวจสอบกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของนำง ว. ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงิ นจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลัง
พ.ศ.๒๕๕๑ และคำสั่งสำนักงำน ก. ที่ ๐๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ 9 ตุลำคม ๒๕๕๒ เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่โดยเคร่งครัด และในฐำนะผู้มีอำนำจอนุมัติกำรจ่ำยเงินโดยตรงของสำนักงำน ก.
ไม่ป ฏิบั ติห น้ ำที่ ให้ เป็ น ไปตำมระเบี ย บกำรเบิ กจ่ำยเงิน จำกคลั ง กำรเก็บ รักษำเงินและกำรนำเงินส่ งคลั ง
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๒ (๒) กำหนดให้กำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
เป็นอำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรในภูมิภำค ข้อ ๓๓ ที่กำหนดว่ำ ให้ผู้มีอำนำจอนุมัติสั่งอนุมัติกำรจ่ำยเงิน
พร้อมกับลงลำยมือชื่อในหลักฐำนกำรจ่ำย หรือหลักฐำนกำรขอรับชำระหนี้ทุกฉบับหรือ จะลงลำยมือชื่อ
อนุมัติในหน้ำงบหลักฐำนกำรจ่ำยก็ได้ กำรที่ นำงสำว ท. ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ ให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว
ข้ำงต้น จึงเป็นช่องทำงให้ นำง ว. อำศัยโอกำสดังกล่ำวกระทำกำรทุจริต โดยกำรจัดทำเอกสำรขอเบิกเงิน
จำกคลังในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) แล้วเบียดบังเงินไปเป็น
ประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นได้โดยง่ำยเป็นระยะเวลำต่อเนื่องยำวนำน พฤติกำรณ์ถือได้ว่ำ นำงสำว ท.
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง เป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย เป็นเงิน
จำนวน 134,729.61 บำท แต่เนื่องจำกสำนักงำน ก. มีข้อจำกัดด้ำนอัตรำเจ้ำหน้ำที่น้อยแต่ปริมำณงำน
ตำมภำรกิจมีจำนวนมำก นำงสำว ท. จึงมอบหมำยให้ นำง ว. ทำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินเพียงคนเดียวโดยไม่มี
ผู้ช่วยปฏิบัติงำน อีกทั้งนอกจำกปฏิบัติงำนประจำสำนักงำน ก. ตำมแผนงำนแล้วยังมีงำนนโยบำยเร่งด่วน
ที่จะดำเนินกำรไปพร้อมกันด้วย เมื่อคำนึงถึงระดับควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำและควำมเป็นธรรมแล้ว
จึงให้นำงสำว ท. รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเฉพำะส่วนของตนในอัตรำร้อยละ 2๐ ของควำมเสียหำย
จำนวน 134,729.61 บำท คิดเป็นเงินจำนวน 26,945.92 บำท ตำมนัยมำตรำ ๑๐ ประกอบมำตรำ ๘
แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๕
2) ขั้นตอนกำรลงนำมสั่งจ่ำยเช็ค
นำงสำว ท. หั ว หน้ ำส ำนั ก งำน ก. ในฐำนะผู้ บั งคั บ บั ญ ชำสู งสุ ด ของส ำนั ก งำน ก.
เป็นผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเช็คของสำนักงำน ก. โดยเงื่อนไขกำรสั่งจ่ำยเช็คของสำนักงำน ก. ต้องให้
ผู้มีอำนำจลงนำมสั่งจ่ำย อย่ำงน้อย ๒ ใน ๓ คน ในฐำนะผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเช็คมีหน้ำที่ปฏิ บัติ
ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ
นำงสำว ท. ในฐำนะผู้ มี อ ำนำจลงลำยมื อ ชื่ อ สั่ ง จ่ ำ ยเช็ ค ไม่ ได้ ใช้ ค วำมระมั ด ระวั งในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่
อย่ำงเพียงพอเนื่องจำกก่อนลงลำยมือชื่ อสั่ งจ่ำยเช็คไม่ได้ตรวจสอบให้ ดีว่ำมีหนี้ที่ต้องชำระให้ แก่เจ้ำหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงินตำมจำนวนเงินในเช็คสั่งจ่ำย จริงหรือไม่ อันเป็นช่องทำงให้ นำง ว. อำศัยโอกำสดังกล่ำว
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กระทำกำรทุจริต โดยกำรจัดทำเอกสำร ขอเบิกเงินจำกคลังในระบบบริห ำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เมื่อเงินงบประมำณโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร ชื่อบัญชีสำนักงำน ก. บัญชี
เลขที่ xxx – x – xxxxx – 6 นำง ว. จึงทำกำรเขียนเช็คและลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเงินตำมเช็ค ร่วมกับนำงสำว ท.
หัวหน้ำสำนักงำน ก. โดยเช็คระบุสังจ่ำยนำง ว. จำกนั้น จึงทำกำรเบิกถอนเงินตำมเช็คเป็นเงินสดออกจำก
บั ญ ชี เงิน ฝำกธนำคำร ชื่อบั ญ ชี ส ำนั กงำน ก. บั ญ ชีเลขที่ xxx – x – xxxxx – 6 แล้ วเบี ยดบังเงินไปเป็ น
ประโยชน์ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นได้โดยง่ำยเป็นระยะเวลำต่อเนื่องยำวนำน พฤติกำรณ์ถือได้ว่ำ นำงสำว ท.
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง เป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย เป็นเงิน
จำนวน 134,729.61 บำท แต่เนื่องจำกสำนักงำน ก. มีข้อจำกัดด้ำนอัตรำเจ้ำหน้ำที่น้อยแต่ปริมำณงำน
ตำมภำรกิจมีจำนวนมำก นำงสำว ท. จึงมอบหมำยให้ นำง ว. ทำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินเพียงคนเดียวโดยไม่มี
ผู้ช่วยปฏิบัติงำน อีกทั้งนอกจำกปฏิบัติงำนประจำสำนักงำน ก. ตำมแผนงำนแล้วยังมีงำนนโยบำยเร่งด่วน
ที่จะดำเนินกำรไปพร้อมกันด้วย เมื่อคำนึงถึงระดับควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำและควำมเป็นธรรมแล้ว
จึงให้นำงสำว ท. รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเฉพำะส่วนของตนในอัต รำร้อยละ 2๐ ของควำมเสียหำย
จำนวน 134,729.61 บำท คิดเป็นเงินจำนวน 26,945.92 บำท ตำมนัยมำตรำ ๑๐ ประกอบมำตรำ ๘
แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๕
กรณี ที่ ๒ ปลอมแปลงลำยมื อ ชื่ อ ผู้ มี อ ำนำจลงนำมสั่ ง จ่ ำ ยเช็ ค จ ำนวน ๔ ฉบั บ
ควำมเสียหำย คิดเป็นเงิน ๑,๕๗๔,๐๐๐ บำท ซึ่งพิจำรณำกำรกระทำและควำมรับผิดของเจ้ำหน้ำที่ได้ ดังนี้
(๑) ผู้ทุจริต
นำง ว. ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญ ชีชำนำญงำน ปฏิบัติห น้ำที่ เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินและเป็นเจ้ำหน้ำที่รับจ่ำยเงินของสำนักงำน ก. มีหน้ำที่ในกำรรับ กำรเบิก กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน
กำรเก็บรักษำเช็ค และกำรนำเงินส่งคลัง ทั้งเงินในงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ และเงินรำยได้แผ่นดิน
จั ด ท ำข้ อ มู ล กำรเบิ ก จ่ ำยเงิน งบประมำณตำมระบบ GFMIS กำรรวบรวมและตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ใบสำคัญจ่ำย และจัดทำงบเดือนส่งสำนักงำนตรวจเงินแผ่ นดินภูมิภำค และกรมเจ้ำสังกัดกำร
จัดทำสมุดบัญชี กำรบันทึกรำยกำรรับ - จ่ำยเงินในสมุดบัญชี และทะเบียน ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรำยงำน
กำรเงินทุกประเภท ตำมคำสั่งสำนักงำน ก. ที่ ๐๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๒ เรื่อง กำรมอบหมำย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ นำง ว. อำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินและบัญชีและได้รับมอบหมำยจำกนำงสำว ท. หัวหน้ำสำนักงำน ก. ให้เป็นผู้ถือรหัสผู้ใช้งำน (User
Name) และรหั ส ผ่ ำน (Password) เพื่อทำรำยกำรขอเบิ กเงิน จำกคลั งในระบบบริห ำร กำรเงิน กำรคลั ง
ภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กระทำกำรทุจริตโดยจัดทำเอกสำรขอเบิกเงินจำกคลัง ในระบบ
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรอนุมัติ จำกผู้มี
อำนำจอนุมัติเบิกจ่ำยเงินแต่อย่ำงใด เมื่อเงินงบประมำณโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร ชื่อบัญชีสำนักงำน ก.
บัญชีเลขที่ xxx – x – xxxxx – 6 นำง ว. จึงทำกำรเขียนเช็คและลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเงิ นตำมเช็คจำนวน ๔
ฉบับ ระบุสั่งจ่ำยนำง ว. และปลอมลำยมือชื่อนำงสำว ท. หัวหน้ำสำนักงำน ก. ในเช็คทั้ง ๔ ฉบับ ดังกล่ำว
จำกนั้นจึงทำกำรเบิกถอนเงินตำมเช็คเป็นเงิน สดออกจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำร ชื่อบัญชีสำนักงำน ก. บัญชี
เลขที่ xxx – x – xxxxx – 6 แล้วนำเงินที่เบิกถอนได้ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๗๔,000 บำท ไปเป็นประโยชน์
สำหรับตนเองหรือผู้อื่น พฤติกำรณ์เป็นกำรอำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติหน้ำที่แสวงหำประโยชน์อันมิควรได้
โดยชอบด้ วยกฎหมำยส ำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น เป็นกำรจงใจกระทำละเมิด เป็นเหตุให้ ทำงรำชกำรได้รับ
ควำมเสียหำย จึงให้ นำง ว. รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเต็มจำนวน ควำมเสียหำย ๑,๕๗๔,000 บำท
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พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันทำละเมิด จนกว่ำจะชำระเสร็จสิ้ น ตำมนัยมำตรำ ๑๐
ประกอบมำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๔๙
(๒) เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ สำนักงำน ก. ได้มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้นำง ว. ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน เป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและเป็นเจ้ำหน้ำที่รับจ่ำยเงินของสำนักงำน ก.
มีหน้ำที่ในกำรรับ กำรเบิก กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรเก็บรักษำเช็ค และกำรนำเงินส่งคลังทั้งเงินใน
งบประมำณ เงินนอก งบประมำณ และเงินรำยได้แผ่นดินจัดทำข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมระบบ
GFMIS กำรรวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ใบสำคัญจ่ำย และจัดทำงบเดือนส่งสำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคและกรมเจ้ำสังกัดกำรจัดทำสมุดบัญชี กำรบันทึกรำยกำรรับ - จ่ำยเงินในสมุดบัญชี
และทะเบียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรำยงำนกำรเงินทุกประเภท ในช่วงเวลำที่เกิดเหตุ เป็นช่วงที่มีกำรโอน
เงิน งบประมำณตำมนโยบำยเร่งด่วนของกระทรวงให้ดำเนินกำรที่มีกำหนดเวลำในหลำยเรื่องพร้อมกัน
ประกอบกับในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ได้รับภำรกิจเพิ่มเติม คือ งำนนโยบำยและงำนตำมยุทศำสตร์
จ้ำงงำนเร่งด่วนและพัฒ นำทักษะฝีมือ ซึ่งดำเนินกำรต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 งำนป้องกันและแก้ไข
ปั ญ ญำยำเสพติ ด ในกลุ่ ม จ้ ำ งแรงงำนภำยใต้ โ ครงกำร TO BE NUMBER OME งำนส ำรวจและจั ด ท ำ
ฐำนข้อมูลแรงงำนนอกระบบ ซึ่งสำนักงำน ก. มีอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่เพียง 9 คน ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร
จำนวน 5 คน ลูกจ้ำงประจำจำนวน 2 คน ลูกจ้ำงชั่วครำวจำนวน 2 คน โดยสำนักงำน ก. มีเจ้ำหน้ำที่
กำรเงินและบัญชี 1 คน เจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนได้รับมอบหมำยให้แยกย้ำยกันไปประสำนงำนกับหน่วยงำน
ในพิ้นที่ทั้ง 18 อำเภอ ซึ่ง นำง ว. กระทำกำรทุจริตโดยจัดทำเอกสำรขอเบิกเงินจำกคลังในระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ซึ่งสำนักงำน ก. สำมำรถกระทำกำรทุจริต สำเร็จ
แต่เพียงผู้เดียว กำรที่นำง ว. กระทำทุจริตสำเร็จส่วนหนึ่งเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของสำนักงำน
ก. หรือระบบกำรดำเนินงำนส่วนรวม เนื่องปริมำณงำนมีจำนวนมำกและบุคลำกกรภำยในสำนักงำน ก. มีไม่
เพียงพอ เมื่อคำนึงถึงระดับควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำและควำมเป็นธรรมแล้ว จึงให้หักส่วนควำมรับผิด
ออกในอัตรำร้อยละ 50 ของควำมเสียหำยจำนวน ๑,๕๗๔,๐๐๐ บำท เป็นเงินจำนวน 787,000 บำท
คงเหลือควำมเสียหำย เป็นเงินจำนวน 787,000 บำท โดยที่ควำมเสียหำยดังกล่ำวเกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของเจ้ำหน้ำที่ ในขั้นตอนกำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินและขั้นตอน
กำรลงนำมสั่ งจ่ ำยเช็คก่อให้ เกิดควำมเสี ยหำยไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกัน จึงให้ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในขั้น ตอน
กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น รั บ ผิ ด ในอั ต รำร้ อ ยละ 50 ของควำมเสี ย หำย 787,000 บำท คิ ด เป็ น เงิ น จ ำนวน
393,500 บำท และขั้นตอนกำรลงนำมสั่งจ่ำยเช็ครับผิดในอัตรำร้อยละ 50 ของควำมเสียหำย 787,000
บำท คิดเป็นเงินจำนวน 393,500 บำท ซึ่งพิจำรณำกำรกระทำและควำมรับผิดของเจ้ำหน้ำที่ได้ ดังนี้
1) ขั้นตอนกำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
นำงสำว ท. หั ว หน้ ำส ำนั ก งำน ก. ในฐำนะผู้ บั งคั บ บั ญ ชำสู งสุ ด ของส ำนั ก งำน ก.
มีหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำให้ถูกต้อง และเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบของ
ทำงรำชกำร และปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ ำ นำงสำว ท. มอบหมำยให้ นำง ว. เป็นผู้ถือรหัสผู้ใช้งำน (User
Name) และรหั ส ผ่ ำน (Password) เพื่ อ ท ำรำยกำรขอเบิ กเงิน จำกคลั งในระบบบริห ำรกำรเงิน กำรคลั ง
ภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จึงมีหน้ำที่ต้องควบคุมดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของนำง
ว. เจ้ำพนักงำนกำรเงิน และบัญชีชำนำญงำน แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแล และตรวจสอบกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของนำง ว. ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงิน
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ส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ และคำสั่งสำนักงำน ก. ที่ ๐๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ 9 ตุลำคม ๒๕๕๒ เรื่อง กำรมอบหมำย
หน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบให้ เจ้ ำหน้ ำ ที่ โ ดยเคร่ ง ครัด และในฐำนะผู้ มี อ ำนำจอนุ มั ติ ก ำรจ่ ำ ยเงิน โดยตรง
ของส ำนั กงำน ก. ไม่ป ฏิบั ติห น้ ำที่ให้ เป็ น ไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและ
กำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๒ (๒) กำหนดให้กำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรในรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำคเป็น อำนำจของหัวหน้ำ ส่วนรำชกำรในภูมิภำค ข้อ ๓๓ ให้ผู้มีอำนำจอนุมัติ สั่งอนุมัติ
กำรจ่ำยเงินพร้อมกับลงลำยมือชื่อในหลักฐำนกำรจ่ำย หรือหลักฐำนกำรขอรับชำระหนี้ทุกฉบับ หรือจะลง
ลำยมือชื่ออนุมัติในหน้ำงบหลักฐำนกำรจ่ำยก็ได้ อันเป็นช่องทำงให้ นำง ว. อำศัยโอกำสดังกล่ำวกระทำกำร
ทุ จ ริ ต โดยกำรจั ด ท ำเอกสำรขอเบิ ก เงิ น จำกคลั ง ในระบบบริ ห ำรกำรเงิน กำรคลั ง ภำครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) แล้วเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นได้โดยง่ำยเป็นระยะเวลำ
ต่อเนื่องยำวนำน พฤติกำรณ์ถือได้ว่ำ นำงสำว ท. ปฏิบัติห น้ำที่ด้วยควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง
เป็ น เหตุให้ ทำงรำชกำรได้รับ ควำมเสียหำย เป็นเงินจำนวน 393,500 บำท แต่เนื่องจำกสำนักงำน ก.
มีข้อจำกัดด้ำนอัตรำเจ้ำหน้ำที่น้อยแต่ปริมำณงำนตำมภำรกิจ มีจำนวนมำก นำงสำว ท. จึงมอบหมำยให้
นำง ว. ทำหน้ ำที่ ด้ำนกำรเงิน เพี ย งคนเดียวโดยไม่มี ผู้ ช่ วยปฏิ บั ติงำน อี กทั้ งนอกจำกปฏิ บั ติงำนประจ ำ
สำนักงำน ก. ตำมแผนงำน แล้วยังมีงำนนโยบำยเร่งด่วนที่จะดำเนินกำรไปพร้อมกันด้วยเมื่อคำนึงถึงระดับ
ควำมร้ ำยแรงแห่ งกำรกระท ำและควำมเป็น ธรรมแล้ ว จึงให้ น ำงสำว ท. รับผิ ดชดใช้ค่ำสิ น ไหมทดแทน
เฉพำะส่ วนของตนในอัตรำร้อยละ 2๐ ของควำมเสี ยหำยจำนวน 393,500 บำท คิดเป็นเงิน จำนวน
78,700 บำท ตำมนัย มำตรำ ๑๐ ประกอบมำตรำ ๘ แห่ งพระรำชบัญ ญั ติควำมรับผิ ดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๕
2) ขั้นตอนกำรลงนำมสั่งจ่ำยเช็ค
นำงสำว ท. หั วหน้ ำสำนักงำน ก. ในฐำนะผู้ บังคับบั ญชำสู งสุ ด ของส ำนักงำน ก. มี
หน้ำที่ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำให้ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบของ
ทำงรำชกำร และเป็นผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำ ยเช็คของสำนักงำน ก. โดยเงื่อนไขกำรสั่งจ่ำยเช็คของ
สำนักงำน ก. ต้องให้ผู้มีอำนำจลงนำมสั่งจ่ำยอย่ำงน้อย ๒ ใน ๓ คน ในฐำนะผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำย
เช็คมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
แต่เนื่องจำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ นำง ว. กระทำกำรทุจริต โดยจัดทำเอกสำรขอเบิกเงินจำกคลังในระบบ
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรอนุมัติจำกผู้มี
อำนำจอนุมัติเบิกจ่ำยเงินแต่อย่ำงใด ทั้งยังทำกำรเขียนเช็คและลงลำยมือชื่อ สั่งจ่ำยเงินตำมเช็คจำนวน ๔ ฉบับ
ระบุสั่งจ่ำยนำง ว. โดยปลอมลำยมือชื่อนำงสำว ท. หัวหน้ำสำนักงำน ก. ในเช็คทั้ง ๔ ฉบับ ดังกล่ำว ซึ่งนำง ว.
สำมำรถกระทำกำรทุ จริต สำเร็จแต่เพีย งผู้เดียว ทำให้นำงสำว ท. ไม่อำจตรวจพบกำรทุจริตดังกล่ำวได้
พฤติกำรณ์ยังถือไม่ได้ว่ำ นำงสำว ท. กระทำด้วยควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง จึงไม่ต้องรับ
ผิดชดใช้ ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ทำงรำชกำร
สำหรับกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำลำยมือชื่อผู้มีอำนำจลงนำมสั่งจ่ำยเช็ค จำนวน ๔ ฉบับ
มิใช่ลำยมือชื่อของนำงสำว ท. หัวหน้ำสำนักงำน ก. ผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเช็คของสำนักงำน ก. หำก
สำนักงำน ก. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรำกฏว่ำ ธนำคำรประมำทเลินเล่อยินยอมให้มีกำรเบิกถอนเงินตำม
ใบถอนเงิน ที่ มี ล ำยมื อ ชื่อ ปลอมดังกล่ ำว ท ำให้ ท ำงรำชกำรได้รับ ควำมเสี ยหำย ซึ่งธนำคำรก จะอ้ำงอิ ง
แสวงสิ ท ธิ จ ำกลำยมื อ ชื่ อ ปลอมไม่ ได้ โดยธนำคำรจะต้ อ งรั บ ผิ ด ในควำมเสี ย หำยที่ เกิ ด ขึ้ น เที ย บเคี ย ง
คำพิ พ ำกษำศำลฎีกำที่ ๕๖๘๓/๒๕๕๖ ให้ ส ำนัก งำน ก. ใช้สิ ทธิเรียกร้องให้ ธนำคำรคืน เงิน ตำมสั ญ ญำ
ฝำกทรัพย์ต่อไป
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หำกสำนักงำน ก. ได้รับชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนจำกนำง ว. หรือได้รับชดใช้เงินจำกธนำคำร
เมื่อนำมำรวมกับจำนวนเงินที่นำงสำว ท. ได้ชดใช้ไว้เกินจำนวนควำมเสียหำยแล้วให้คืนเงินส่วนที่ได้รับชำระ
ไว้เกินให้แก่นำงสำว ท. ตำมสัดส่วนแห่งควำมรับผิดและที่ได้รับชำระไว้ต่อไป
ผู้ย่อ นำงสำวกมลทิพย์ ทองทิพย์
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