
 
 

ย่อค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมรับผิดทำงแพ่ง 
 

เรื่องเสร็จที่ ครพ.1/๒๕63 
 

ส ำนวนเลขที่  18/74/2563 (มีมติครั้งที่ 18/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนำคม 2563) 
ประเภทส ำนวน  ทุจริตทำงกำรเงินหรือทรัพย์สิน 
เรื่อง   เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก. ทุจริตเบิกจ่ำยเงินโครงกำรจ้ำงงำนเร่งด่วนและพัฒนำทักษะฝีมือ  
       เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชำติ  
 สรุปข้อเท็จจริง ส ำนักงำน ก. ได้ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรตำมแผนงำน 
และโครงกำรต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 จำกระบบกำรบริหำรกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) พบว่ำ นำง ว. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงิน     
และบัญชีช ำนำญงำน ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและเป็นเจ้ำหน้ำที่รับจ่ำยเงินของส ำนักงำน ก. กระท ำกำร
ทุจริตโดยกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนเท็จแล้วน ำมำขอเบิกเงินงบประมำณจำกคลังโดยไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำยให้
ตรวจสอบหลำยรำยกำร และปลอมแปลงลำยมือชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมสั่งจ่ำยเช็คในกำรขอเบิกจ่ำยเงินแล้วน ำเงินที่
เบิกจ่ำยเท็จดังกล่ำวไปเป็นประโยชน์ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย เป็นเงิน
จ ำนวน ๒,๑๑๒,๙๑๘.๔๔ บำท  
ควำมเห็นของพนักงำนสอบสวน  - 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด นำง ว. รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
เต็มจ ำนวนควำมเสียหำย และนำงสำว ท. รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนรับผิดในอัตรำร้อยละ ๔๐ ของ 
ควำมเสียหำยที่ตนเกี่ยวข้อง  
ค ำวินิจฉัยสั่งกำรของผู้แต่งตั้ง  เห็นชอบด้วยกับคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด 
ประเด็นที่พิจำรณำ  มีผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ทำงรำชกำรหรือไม่ จ ำนวนเท่ำใด
กฎหมำยที่พิจำรณำ  พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

 ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมรับผิดทำงแพ่ง ตำมส ำนวนกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ส ำนักงำน ก. ได้ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรตำมแผนงำน
และโครงกำรต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 จำกระบบกำรบริหำรกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) พบว่ำ นำง ว. 
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและเป็นเจ้ำหน้ำที่รับ
จ่ำยเงินของส ำนักงำน ก. กระท ำกำรทุจริตโดยกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนเท็จแล้วน ำมำขอเบิกเงิน
งบประมำณจำกคลัง โดยไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำยให้ตรวจสอบหลำยรำยกำร และปลอมแปลงลำยมือชื่อผู้มี
อ ำนำจลงนำมสั่งจ่ำยเช็คในกำรขอเบิกจ่ำยเงินออกจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำร ชื่อบัญชีส ำนักงำน ก. บัญชี
เลขท่ี xxx – x – xxxxx – 6 แล้วน ำเงินที่เบิกจ่ำยเท็จดังกล่ำวไปเป็นประโยชน์ส ำหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน เป็น
เหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย เป็นเงินจ ำนวน ๒,๑๑๒,๙๑๘.๔๔ บำท ซึ่งแยกพิจำรณำได้ดังนี้ 
 กรณีที่ ๑ จัดท ำเอกสำรหลักฐำนเบิกเงินงบประมำณจำกคลังอันเป็นเท็จโดยไม่มีหลักฐำน
กำรจ่ำยให้ตรวจสอบ ควำมเสียหำยคิดเป็นเงิน ๕๓๘,๙๑๘.๔๔ บำท ซึ่งพิจำรณำกำรกระท ำและควำมรับผิด
ของเจ้ำหน้ำที่ได้ดังนี้ 
  

(1) ... 
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 (๑) ผู้ทุจริต 
  นำง ว. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินและเป็นเจ้ำหน้ำที่รับจ่ำยเงินของส ำนักงำน ก. มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรรับ กำรเบิก กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บ
รักษำเงิน กำรเก็บรักษำเช็ค และกำรน ำเงินส่งคลังทั้งเงิน ในงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ และเงิน
รำยได้แผ่นดิน จัดท ำข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ตำมระบบ GFMIS กำรรวบรวมและตรวจสอบควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน ใบส ำคัญจ่ำย และจัดท ำงบเดือนส่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำค และกรมเจ้ำสังกัด 
จัดท ำสมุดบัญชี บันทึกรำยกำรรับ – จ่ำยเงินในสมุดบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรำยงำน
กำรเงินทุกประเภทตำมค ำสั่งส ำนักงำน ก. ที่ ๐๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๒ เรื่อง กำรมอบหมำย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ นำง ว. อำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินและบัญชี และได้รับมอบหมำยจำกนำงสำว ท. หัวหน้ำส ำนักงำน ก. ให้เป็นผู้ถือรหัสผู้ใช้งำน (User 
Name) และรหัสผ่ำน (Password) เพ่ือท ำรำยกำรขอเบิกเงินจำกคลังในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กระท ำกำรทุจริตโดยวิธีกำรจัดท ำเอกสำรขอเบิกเงินจำกคลัง 
ในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เมื่อเงินงบประมำณโอนเข้ำบัญชี
เงินฝำกธนำคำร ชื่อบัญชีส ำนักงำน ก. บัญชีเลขที่ xxx – x – xxxxx – 6 แล้ว นำง ว. จะท ำกำรเขียนเช็ค
และลงลำยมือชื่อ สั่งจ่ำยเงินตำมเช็คร่วมกับนำงสำว ท. หัวหน้ำส ำนักงำน ก. โดยเช็คระบุสั่งจ่ำยนำง ว. 
จำกนั้นจึงท ำกำรเบิกถอนเงินตำมเช็คเป็นเงินสดออกจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำร ชื่อบัญชีส ำนักงำน ก. บัญชี
เลขที่ xxx – x – xxxxx – 6 ซึ่งจำกกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ นำง ว. ท ำรำยกำรเบิกเงินจำกคลังเพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยรำยกำรต่ำง ๆ โดยไม่มีหลักฐำน ใบส ำคัญคู่จ่ำยประกอบกำรขอเบิกเงินบำงรำยกำรเป็นรำยกำร  
ขอเบิกซ้ ำบำงรำยกำรเป็นรำยกำรขอเบิกเกินกว่ำหนี้ที่ต้องช ำระจริงโดยมีรำยละเอียดกำรเบิกเงิน
งบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 
 ๑) เบิกเงินงบประมำณตำมแผนงำน : พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนแรงงำน ผลผลิต 
ประชำชน วัยแรงงำนในพ้ืนที่/ชุมชน ได้รับบริกำรด้ำนแรงงำน ในระหว่ำงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ –       
๒๓ มีนำคม ๒๕๕๓ เพ่ือเป็นค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำตอบแทนอำสำสมัคร และจ่ำยลูกหนี้เงินยืม
โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพ ๕ รุ่น ตำมใบขอเบิกเงินงบประมำณ 
ที่ไม่อ้ำงใบสั่งซื้อฯ (GFMIS ขบ.๐๒) จ ำนวน ๑๐ ฉบับ เป็นเงินจ ำนวน ๔๖๒,๗๙๑.๗๕ บำท รำยกำรหักภำษี             
๒ รำยกำร จ ำนวนเงิน ๔๕.๘๓ บำท โดยสั่งจ่ำยเงินตำมเช็คจ ำนวน ๗ ฉบับ น ำไปจ่ำยให้แก่เจ้ำหนี้หรือ 
ผู้มีสิทธิรับเงินที่มีหลักฐำนกำรจ่ำยให้ตรวจสอบ จ ำนวนเงิน ๕๙,๙๙๘.๔๘ บำท ไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำย
จ ำนวนเงิน ๔๐๒,๗๔๗.๔๔ บำท จำกนั้นจึงน ำเงิน ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว 
 ๒) เบิกเงินงบประมำณตำมแผนงำน : พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนแรงงำน ผลผลิต  
กำรพัฒนำข้อเสนอแผนยุทธศำสตร์และระบบกำรบริหำรแรงงำน ในระหว่ำงวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๕๓ -     
๒๖ เมษำยน ๒๕๕๓ เพ่ือเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ่ำยลูกหนี้ เงินยืม และค่ำเช่ำบ้ำน ตำมใบขอเบิ กเงิน
งบประมำณ ที่ไม่อ้ำงใบสั่งซื้อฯ (GFMIS ขบ.๐๒) จ ำนวน ๔ ฉบับ เป็นเงินจ ำนวน ๙๗,๘๐๐ บำท โดย 
สั่งจ่ำยเงิน   ตำมเช็ค จ ำนวน ๔ ฉบับ น ำไปจ่ำยให้แก่เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินที่มีหลักฐำนกำรจ่ำยให้
ตรวจสอบจ ำนวนเงิน ๓๔,๑๒๐ บำท ไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำยจ ำนวนเงิน ๓๔,๑๒๐ บำท จำกนั้นจึงน ำเงินไป
เป็นประโยชน์ส่วนตัว 
 ๓) เบิกเงินงบประมำณตำมแผนงำน : พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนแรงงำน ผลผลิต 
ประชำชนวัยแรงงำนในพ้ืนที่ /ชุมชน ได้รับบริกำรด้ำนแรงงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจ้ำงงำน
เร่งด่วน และพัฒนำฝีมือเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพ ในวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๕๓ เพ่ือจ่ำยลูกหนี้
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เงินยืมตำมใบขอเบิกเงินงบประมำณที่ไม่อ้ำงใบสั่งซื้อฯ (GFMIS ขบ.๐๒) จ ำนวน ๑ ฉบับ เป็นเงินจ ำนวน 
๗๔,๗๖๒ บำท โดยสั่งจ่ำยเงินตำมเช็คจ ำนวน ๑ ฉบับ น ำไปจ่ำยให้แก่เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินที่มีหลักฐำน
กำรจ่ำยให้ตรวจสอบ จ ำนวนเงิน ๕,๖๓๑ บำท ไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำยจ ำนวนเงิน ๖๙,๑๓๑ บำท จำกนั้น 
จึงน ำเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว 
 ๔) เบิกเงินงบประมำณรำยจ่ำยเงินงบกลำง ในวันที่ 9 ธันวำคม ๒๕๕๒ เพ่ือจ่ำยเป็น 
ค่ำรักษำพยำบำล ตำมใบขอเบิกเงินงบประมำณที่ไม่อ้ำงใบสั่งซื้อฯ (GFMIS ขบ.๐๒) จ ำนวน ๑ ฉบับ     
เป็นเงินจ ำนวน 3,300 บำท โดยไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำยจำกนั้นจึงน ำเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว  
รวมเป็นเงินที่นำง ว. ขอเบิกโดยไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำยทั้งสิ้น ๕๓๘,๙๑๘.๔๔ บำท พฤติกำรณ์เป็นกำรอำศัย
โอกำสในกำรปฏิบัติหน้ำที่แสวงหำประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน 
เป็นกำรจงใจกระท ำละเมิด เป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย จึงให้นำง ว. รับผิดชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนเต็มจ ำนวนควำมเสียหำย ๕๓๘,๙๑๘.๔๔ บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่ 
วันท ำละเมิด จนกว่ำจะช ำระเสร็จสิ้น ตำมนัยมำตรำ ๑๐ ประกอบมำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิด 
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 (๒) เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
  ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ส ำนักงำน ก. ได้มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้นำง ว. 
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน เป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและเป็นเจ้ำหน้ำที่รับจ่ำยเงินของ
ส ำนักงำน ก. มีหน้ำที่ในกำรรับ กำรเบิก กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรเก็บรักษำเช็ค และกำรน ำเงินส่ง
คลังทั้งเงินในงบประมำณ เงินนอก งบประมำณ และเงินรำยได้แผ่นดินจัดท ำข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณตำมระบบ GFMIS กำรรวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ใบส ำคัญจ่ำย และจัดท ำ
งบเดือนส่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคและกรมเจ้ำสังกัดกำรจัดท ำสมุดบัญชี กำรบันทึกรำยกำรรับ - 
จ่ำยเงินในสมุดบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรำยงำนกำรเงินทุกประเภท ในช่วงเวลำที่เกิดเหตุ 
เป็นช่วงที่มีกำรโอนเงินงบประมำณตำมนโยบำยเร่งด่วนของกระทรวงให้ด ำเนินกำรที่มีก ำหนดเวลำในหลำย
เรื่องพร้อมกัน ประกอบกับในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ได้รับภำรกิจเพ่ิมเติม คือ งำนนโยบำยและงำน
ตำมยุทธศำสตร์จ้ำงงำนเร่งด่วนและพัฒนำทักษะฝีมือ ซึ่งด ำเนินกำรต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 งำน
ป้องกันและแก้ไขปัญญำยำเสพติดในกลุ่มจ้ำงแรงงำนภำยใต้โครงกำร TO BE NUMBER OME งำนส ำรวจ
และจัดท ำฐำนข้อมูลแรงงำนนอกระบบ ซึ่งส ำนักงำน ก. มีอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่เพียง 9 คน ประกอบด้วย 
ข้ำรำชกำรจ ำนวน 5 คน ลูกจ้ำงประจ ำจ ำนวน 2 คน ลูกจ้ำงชั่วครำวจ ำนวน 2 คน โดยส ำนักงำน ก.  
มีเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 1 คน เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนได้รับมอบหมำยให้แยกย้ำยกันไปประสำนงำนกับ
หน่วยงำนในพ้ืนที่ทั้ง 18 อ ำเภอ ซึ่งนำง ว. กระท ำกำรทุจริตโดยจัดท ำเอกสำรขอเบิกเงินจำกคลังในระบบ
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และนำง ว. สำมำรถกระท ำกำรทุจริต 
ส ำเร็จแต่เพียงผู้เดียว กำรที่นำง ว. กระท ำทุจริตส ำเร็จส่วนหนึ่งเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของ
ส ำนักงำน ก. หรือระบบกำรด ำเนินงำนส่วนรวม เนื่องปริมำณงำนมีจ ำนวนมำกและบุคลำกกรภำยใน
ส ำนักงำน ก. มีไม่เพียงพอ เมื่อค ำนึงถึงระดับควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำและควำมเป็นธรรมแล้ว จึงให้ 
หักส่วนควำมรับผิดออกในอัตรำร้อยละ 50 ของควำมเสียหำยจ ำนวน ๕๓๘,๙๑๘.๔๔ บำท เป็นเงินจ ำนวน 
269,459.22 บำท คงเหลือควำมเสียหำย เป็นเงินจ ำนวน 269,459.22 บำท โดยที่ควำมเสียหำย
ดังกล่ำวเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของเจ้ำหน้ำที่ในขั้นตอนกำรอนุมัติ
เบิกจ่ำยเงินและขั้นตอนกำรลงนำมสั่งจ่ำยเช็คก่อให้เกิดควำมเสียหำยไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกัน จึงให้เจ้ำหน้ำที่  
ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินรับผิดในอัตรำร้อยละ 50 ของควำมเสียหำย 269,459.22 บำท  
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คิดเป็นเงินจ ำนวน 134,729.61 บำท และขั้นตอนกำรลงนำมสั่งจ่ำยเช็ครับผิดในอัตรำร้อยละ 50 ของ
ควำมเสียหำย 269,459.22 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 134,729.61 บำท ซึ่งพิจำรณำกำรกระท ำและ
ควำมรับผิดของเจ้ำหน้ำที่ได้ ดังนี้ 
 1) ขั้นตอนกำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน 
  นำงสำว ท. หัวหน้ำส ำนักงำน ก. ในฐำนะผู้บังคับบัญชำสูงสุด ของส ำนักงำน ก.  
มีหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำให้ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบของ
ทำงรำชกำร และปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่ง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ นำงสำว ท. มอบหมำยให้นำง ว. เป็นผู้ถือรหัสผู้ใช้งำน (User 
Name) และรหัสผ่ำน (Password) เพ่ือท ำรำยกำรขอเบิกเงินจำกคลังในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จึงมีหน้ำที่ต้องควบคุมดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของนำง ว. 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแล และตรวจสอบกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของนำง ว. ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง 
พ.ศ.๒๕๕๑ และค ำสั่งส ำนักงำน ก. ที่ ๐๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ 9 ตุลำคม ๒๕๕๒ เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่โดยเคร่งครัด และในฐำนะผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรจ่ำยเงินโดยตรงของส ำนักงำน ก. 
ไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๒ (๒) ก ำหนดให้กำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
เป็นอ ำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรในภูมิภำค ข้อ ๓๓ ที่ก ำหนดว่ำ ให้ผู้มีอ ำนำจอนุมัติสั่งอนุมัติกำรจ่ำยเงิน
พร้อมกับลงลำยมือชื่อในหลักฐำนกำรจ่ำย หรือหลักฐำนกำรขอรับช ำระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลำยมือชื่อ
อนุมัติในหน้ำงบหลักฐำนกำรจ่ำยก็ได้ กำรที่นำงสำว ท. ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว
ข้ำงต้น จึงเป็นช่องทำงให้นำง ว. อำศัยโอกำสดังกล่ำวกระท ำกำรทุจริต โดยกำรจัดท ำเอกสำรขอเบิกเงิน
จำกคลังในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) แล้วเบียดบังเงินไปเป็น
ประโยชน์ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืนได้โดยง่ำยเป็นระยะเวลำต่อเนื่องยำวนำน พฤติกำรณ์ถือได้ว่ำ นำงสำว ท. 
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง เป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย เป็นเงิน
จ ำนวน 134,729.61 บำท แต่เนื่องจำกส ำนักงำน ก. มีข้อจ ำกัดด้ำนอัตรำเจ้ำหน้ำที่น้อยแต่ปริมำณงำน
ตำมภำรกิจมีจ ำนวนมำก นำงสำว ท. จึงมอบหมำยให้นำง ว. ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินเพียงคนเดียวโดยไม่มี
ผู้ช่วยปฏิบัติงำน อีกทั้งนอกจำกปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำน ก. ตำมแผนงำนแล้วยังมีงำนนโยบำยเร่งด่วน   
ที่จะด ำเนินกำรไปพร้อมกันด้วย เมื่อค ำนึงถึงระดับควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำและควำมเป็นธรรมแล้ว        
จึงให้นำงสำว ท. รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเฉพำะส่วนของตนในอัตรำร้อยละ 2๐ ของควำมเสียหำย
จ ำนวน 134,729.61 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 26,945.92 บำท ตำมนัยมำตรำ ๑๐ ประกอบมำตรำ ๘ 
แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 2) ขั้นตอนกำรลงนำมสั่งจ่ำยเช็ค 
  นำงสำว ท. หัวหน้ำส ำนักงำน ก. ในฐำนะผู้บังคับบัญชำสูงสุด ของส ำนักงำน ก.  
เป็นผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเช็คของส ำนักงำน ก. โดยเงื่อนไขกำรสั่งจ่ำยเช็คของส ำนักงำน ก. ต้องให้
ผู้มีอ ำนำจลงนำมสั่งจ่ำย อย่ำงน้อย ๒ ใน ๓ คน ในฐำนะผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเช็คมีหน้ำที่ปฏิบัติ
ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ 
นำงสำว ท. ในฐำนะผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเช็คไม่ได้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
อย่ำงเพียงพอเนื่องจำกก่อนลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเช็คไม่ได้ตรวจสอบให้ดีว่ำมีหนี้ที่ต้องช ำระให้แก่เจ้ำหนี้ 
หรือผู้มีสิทธิรับเงินตำมจ ำนวนเงินในเช็คสั่งจ่ำย จริงหรือไม่ อันเป็นช่องทำงให้นำง ว. อำศัยโอกำสดังกล่ำว
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กระท ำกำรทุจริต โดยกำรจัดท ำเอกสำร ขอเบิกเงินจำกคลังในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เมื่อเงินงบประมำณโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร ชื่อบัญชีส ำนักงำน ก. บัญชี
เลขที่ xxx – x – xxxxx – 6 นำง ว. จึงท ำกำรเขียนเช็คและลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเงินตำมเช็ค ร่วมกับนำงสำว ท. 
หัวหน้ำส ำนักงำน ก. โดยเช็คระบุสังจ่ำยนำง ว. จำกนั้น จึงท ำกำรเบิกถอนเงินตำมเช็คเป็นเงินสดออกจำก
บัญชีเงินฝำกธนำคำร ชื่อบัญชีส ำนักงำน ก. บัญชีเลขที่ xxx – x – xxxxx – 6 แล้วเบียดบังเงินไปเป็น
ประโยชน์ ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืนได้โดยง่ำยเป็นระยะเวลำต่อเนื่องยำวนำน พฤติกำรณ์ถือได้ว่ำ นำงสำว ท. 
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง เป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย เป็นเงิน
จ ำนวน 134,729.61 บำท แต่เนื่องจำกส ำนักงำน ก. มีข้อจ ำกัดด้ำนอัตรำเจ้ำหน้ำที่น้อยแต่ปริมำณงำน
ตำมภำรกิจมีจ ำนวนมำก นำงสำว ท. จึงมอบหมำยให้นำง ว. ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินเพียงคนเดียวโดยไม่มี
ผู้ช่วยปฏิบัติงำน อีกทั้งนอกจำกปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำน ก. ตำมแผนงำนแล้วยังมีงำนนโยบำยเร่งด่วน     
ที่จะด ำเนินกำรไปพร้อมกันด้วย เมื่อค ำนึงถึงระดับควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำและควำมเป็นธรรมแล้ว        
จึงให้นำงสำว ท. รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเฉพำะส่วนของตนในอัตรำร้อยละ 2๐ ของควำมเสียหำย
จ ำนวน 134,729.61 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 26,945.92 บำท ตำมนัยมำตรำ ๑๐ ประกอบมำตรำ ๘ 
แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 กรณี ที่  ๒  ปลอมแปลงลำยมือชื่ อผู้ มี อ ำนำจลงนำมสั่ งจ่ ำย เช็คจ ำนวน ๔  ฉบับ  
ควำมเสียหำย คิดเป็นเงิน ๑,๕๗๔,๐๐๐ บำท ซึ่งพิจำรณำกำรกระท ำและควำมรับผิดของเจ้ำหน้ำที่ได้ ดังนี้ 
 (๑) ผู้ทุจริต 
  นำง ว. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน ปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินและเป็นเจ้ำหน้ำที่รับจ่ำยเงินของส ำนักงำน ก. มีหน้ำที่ในกำรรับ กำรเบิก กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
กำรเก็บรักษำเช็ค และกำรน ำเงินส่งคลัง ทั้งเงินในงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ และเงินรำยได้แผ่นดิน 
จัดท ำข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมระบบ GFMIS กำรรวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน ใบส ำคัญจ่ำย และจัดท ำงบเดือนส่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำค และกรมเจ้ำสังกัดกำร
จัดท ำสมุดบัญชี กำรบันทึกรำยกำรรับ - จ่ำยเงินในสมุดบัญชี และทะเบียน ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรำยงำน
กำรเงินทุกประเภท ตำมค ำสั่งส ำนักงำน ก. ที่ ๐๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๒ เรื่อง กำรมอบหมำย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ นำง ว. อำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินและบัญชีและได้รับมอบหมำยจำกนำงสำว ท. หัวหน้ำส ำนักงำน ก. ให้เป็นผู้ถือรหัสผู้ใช้งำน (User 
Name) และรหัสผ่ำน (Password) เพ่ือท ำรำยกำรขอเบิกเงินจำกคลังในระบบบริหำร กำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กระท ำกำรทุจริตโดยจัดท ำเอกสำรขอเบิกเงินจำกคลัง ในระบบ
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรอนุมัติ จำกผู้มี
อ ำนำจอนุมัติเบิกจ่ำยเงินแต่อย่ำงใด เมื่อเงินงบประมำณโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร ชื่อบัญชีส ำนักงำน ก. 
บัญชีเลขท่ี xxx – x – xxxxx – 6 นำง ว. จึงท ำกำรเขียนเช็คและลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเงินตำมเช็คจ ำนวน ๔ 
ฉบับ ระบุสั่งจ่ำยนำง ว. และปลอมลำยมือชื่อนำงสำว ท. หัวหน้ำส ำนักงำน ก. ในเช็คทั้ง ๔ ฉบับ ดังกล่ำว 
จำกนั้นจึงท ำกำรเบิกถอนเงินตำมเช็คเป็นเงินสดออกจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำร ชื่อบัญชีส ำนักงำน ก. บัญชี
เลขที่ xxx – x – xxxxx – 6 แล้วน ำเงินที่เบิกถอนได้ จ ำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๗๔,000 บำท ไปเป็นประโยชน์
ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน พฤติกำรณ์เป็นกำรอำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติหน้ำที่แสวงหำประโยชน์อันมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เป็นกำรจงใจกระท ำละเมิด เป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับ  
ควำมเสียหำย จึงให้นำง ว. รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเต็มจ ำนวน ควำมเสียหำย ๑,๕๗๔,000 บำท 
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พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันท ำละเมิด จนกว่ำจะช ำระเสร็จสิ้น ตำมนัยมำตรำ ๑๐ 
ประกอบมำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๔๙ 
 (๒) เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ส ำนักงำน ก. ได้มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้นำง ว. ต ำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน เป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและเป็นเจ้ำหน้ำที่รับจ่ำยเงินของส ำนักงำน ก. 
มีหน้ำที่ในกำรรับ กำรเบิก กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรเก็บรักษำเช็ค และกำรน ำเงินส่งคลังทั้งเงินใน
งบประมำณ เงินนอก งบประมำณ และเงินรำยได้แผ่นดินจัดท ำข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมระบบ 
GFMIS กำรรวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ใบส ำคัญจ่ำย และจัดท ำงบเดือนส่งส ำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคและกรมเจ้ำสังกัดกำรจัดท ำสมุดบัญชี กำรบันทึกรำยกำรรับ - จ่ำยเงินในสมุดบัญชี 
และทะเบียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรำยงำนกำรเงินทุกประเภท ในช่วงเวลำที่เกิดเหตุ เป็นช่วงที่มีกำรโอน
เงินงบประมำณตำมนโยบำยเร่งด่วนของกระทรวงให้ด ำเนินกำรที่มีก ำหนดเวลำในหลำยเรื่องพร้อมกัน 
ประกอบกับในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ได้รับภำรกิจเพิ่มเติม คือ งำนนโยบำยและงำนตำมยุทศำสตร์
จ้ำงงำนเร่งด่วนและพัฒนำทักษะฝีมือ ซึ่งด ำเนินกำรต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 งำนป้องกันและแก้ไข
ปัญญำยำเสพติดในกลุ่มจ้ำงแรงงำนภำยใต้โครงกำร TO BE NUMBER OME งำนส ำรวจและจัดท ำ
ฐำนข้อมูลแรงงำนนอกระบบ ซึ่งส ำนักงำน ก. มีอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่เพียง 9 คน ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร
จ ำนวน 5 คน ลูกจ้ำงประจ ำจ ำนวน 2 คน ลูกจ้ำงชั่วครำวจ ำนวน 2 คน โดยส ำนักงำน ก. มีเจ้ำหน้ำที่
กำรเงินและบัญชี 1 คน เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนได้รับมอบหมำยให้แยกย้ำยกันไปประสำนงำนกับหน่วยงำน
ในพ้ินที่ทั้ง 18 อ ำเภอ ซึ่งนำง ว. กระท ำกำรทุจริตโดยจัดท ำเอกสำรขอเบิกเงินจำกคลังในระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ซึ่งส ำนักงำน ก. สำมำรถกระท ำกำรทุจริต ส ำเร็จ
แต่เพียงผู้เดียว กำรที่นำง ว. กระท ำทุจริตส ำเร็จส่วนหนึ่งเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของส ำนักงำน 
ก. หรือระบบกำรด ำเนินงำนส่วนรวม เนื่องปริมำณงำนมีจ ำนวนมำกและบุคลำกกรภำยในส ำนักงำน ก. มีไม่
เพียงพอ เมื่อค ำนึงถึงระดับควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำและควำมเป็นธรรมแล้ว จึงให้หักส่วนควำมรับผิด
ออกในอัตรำร้อยละ 50 ของควำมเสียหำยจ ำนวน ๑,๕๗๔,๐๐๐ บำท เป็นเงินจ ำนวน 787,000 บำท 
คงเหลือควำมเสียหำย เป็นเงินจ ำนวน 787,000 บำท โดยที่ควำมเสียหำยดังกล่ำวเกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของเจ้ำหน้ำที่ ในขั้นตอนกำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินและขั้นตอน
กำรลงนำมสั่งจ่ำยเช็คก่อให้เกิดควำมเสียหำยไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกัน จึงให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอน  
กำรเบิกจ่ำยเงินรับผิดในอัตรำร้อยละ 50 ของควำมเสียหำย 787,000 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 
393,500 บำท และข้ันตอนกำรลงนำมสั่งจ่ำยเช็ครับผิดในอัตรำร้อยละ 50 ของควำมเสียหำย 787,000 
บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 393,500 บำท ซึ่งพิจำรณำกำรกระท ำและควำมรับผิดของเจ้ำหน้ำที่ได้ ดังนี้ 
 1) ขั้นตอนกำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน 
  นำงสำว ท. หัวหน้ำส ำนักงำน ก. ในฐำนะผู้บังคับบัญชำสูงสุด ของส ำนักงำน ก.  
มีหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำให้ถูกต้อง และเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบของ
ทำงรำชกำร และปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงิน 
ส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ นำงสำว ท. มอบหมำยให้นำง ว. เป็นผู้ถือรหัสผู้ใช้งำน (User 
Name) และรหัสผ่ำน (Password) เพ่ือท ำรำยกำรขอเบิกเงินจำกคลังในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จึงมีหน้ำที่ต้องควบคุมดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของนำง 
ว. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแล และตรวจสอบกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของนำง ว. ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงิน  
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ส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ และค ำสั่งส ำนักงำน ก. ที่ ๐๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ 9 ตุลำคม ๒๕๕๒ เรื่อง กำรมอบหมำย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่โดยเคร่งครัด และในฐำนะผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรจ่ำยเงินโดยตรง            
ของส ำนักงำน ก. ไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและ 
กำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๒ (๒) ก ำหนดให้กำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรในรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำคเป็นอ ำนำจของหัวหน้ำ ส่วนรำชกำรในภูมิภำค ข้อ ๓๓ ให้ผู้มีอ ำนำจอนุมัติสั่งอนุมัติ 
กำรจ่ำยเงินพร้อมกับลงลำยมือชื่อในหลักฐำนกำรจ่ำย หรือหลักฐำนกำรขอรับช ำระหนี้ทุกฉบับ หรือจะลง
ลำยมือชื่ออนุมัติในหน้ำงบหลักฐำนกำรจ่ำยก็ได้ อันเป็นช่องทำงให้นำง ว. อำศัยโอกำสดังกล่ำวกระท ำกำร
ทุจริต โดยกำรจัดท ำเอกสำรขอเบิกเงินจำกคลังในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) แล้วเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืนได้โดยง่ำยเป็นระยะเวลำ
ต่อเนื่องยำวนำน พฤติกำรณ์ถือได้ว่ำ นำงสำว ท. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง  
เป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย เป็นเงินจ ำนวน 393,500 บำท แต่เนื่องจำกส ำนักงำน ก.  
มีข้อจ ำกัดด้ำนอัตรำเจ้ำหน้ำที่น้อยแต่ปริมำณงำนตำมภำรกิจมีจ ำนวนมำก นำงสำว ท. จึงมอบหมำยให้ 
นำง ว. ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินเพียงคนเดียวโดยไม่มีผู้ช่วยปฏิบัติงำน อีกทั้งนอกจำกปฏิบัติงำนประจ ำ
ส ำนักงำน ก. ตำมแผนงำน แล้วยังมีงำนนโยบำยเร่งด่วนที่จะด ำเนินกำรไปพร้อมกันด้วยเมื่อค ำนึงถึงระดับ
ควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำและควำมเป็นธรรมแล้ว จึงให้นำงสำว ท. รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
เฉพำะส่วนของตนในอัตรำร้อยละ 2๐ ของควำมเสียหำยจ ำนวน 393,500 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 
78,700 บำท ตำมนัยมำตรำ ๑๐ ประกอบมำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 2) ขั้นตอนกำรลงนำมสั่งจ่ำยเช็ค 
  นำงสำว ท. หัวหน้ำส ำนักงำน ก. ในฐำนะผู้บังคับบัญชำสูงสุด ของส ำนักงำน ก. มี
หน้ำที่ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำให้ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบของ
ทำงรำชกำร และเป็นผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเช็คของส ำนักงำน ก. โดยเงื่อนไขกำรสั่งจ่ำยเช็คของ
ส ำนักงำน ก. ต้องให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมสั่งจ่ำยอย่ำงน้อย ๒ ใน ๓ คน ในฐำนะผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำย
เช็คมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑  
แต่เนื่องจำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ นำง ว. กระท ำกำรทุจริต โดยจัดท ำเอกสำรขอเบิกเงินจำกคลังในระบบ
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรอนุมัติจำกผู้มี
อ ำนำจอนุมัติเบิกจ่ำยเงินแต่อย่ำงใด ทั้งยังท ำกำรเขียนเช็คและลงลำยมือชื่อ สั่งจ่ำยเงินตำมเช็คจ ำนวน ๔ ฉบับ      
ระบุสั่งจ่ำยนำง ว. โดยปลอมลำยมือชื่อนำงสำว ท. หัวหน้ำส ำนักงำน ก. ในเช็คทั้ง ๔ ฉบับ ดังกล่ำว ซึ่งนำง ว. 
สำมำรถกระท ำกำรทุจริต ส ำเร็จแต่เพียงผู้เดียว ท ำให้นำงสำว ท. ไม่อำจตรวจพบกำรทุจริตดังกล่ำวได้ 
พฤติกำรณ์ยังถือไม่ได้ว่ำ นำงสำว ท. กระท ำด้วยควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง จึงไม่ต้องรับ
ผิดชดใช้ ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ทำงรำชกำร 
 ส ำหรับกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำลำยมือชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมสั่งจ่ำยเช็ค จ ำนวน ๔ ฉบับ 
มิใช่ลำยมือชื่อของนำงสำว ท. หัวหน้ำส ำนักงำน ก. ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเช็คของส ำนักงำน ก. หำก
ส ำนักงำน ก. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรำกฏว่ำ ธนำคำรประมำทเลินเล่อยินยอมให้มีกำรเบิกถอนเงินตำม
ใบถอนเงินที่มีลำยมือชื่อปลอมดังกล่ำว ท ำให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย ซึ่งธนำคำรกจะอ้ำงอิง 
แสวงสิทธิจำกลำยมือชื่อปลอมไม่ได้ โดยธนำคำรจะต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเทียบเคียง 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๕๖๘๓/๒๕๕๖ ให้ส ำนักงำน ก. ใช้สิทธิเรียกร้องให้ธนำคำรคืนเงินตำมสัญญำ 
ฝำกทรัพย์ต่อไป 
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 หำกส ำนักงำน ก. ได้รับชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนจำกนำง ว. หรือได้รับชดใช้เงินจำกธนำคำร
เมื่อน ำมำรวมกับจ ำนวนเงินที่นำงสำว ท. ได้ชดใช้ไว้เกินจ ำนวนควำมเสียหำยแล้วให้คืนเงินส่วนที่ได้รับช ำระ
ไว้เกินให้แก่นำงสำว ท. ตำมสัดส่วนแห่งควำมรับผิดและท่ีได้รับช ำระไว้ต่อไป 
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