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กองการเจาหนาท่ี 

 
ความรบัผดิในทางอาญา 
 ประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา  147  บัญญัติไววา  ผูใดเปนเจาพนักงาน  มีหนาที่ซื้อ                              
ทํา  จัดการหรือรักษาทรัพยใด  เบียดบังทรัพยน้ันเปนของตน หรือเปนของผูอ่ืนโดยทุจริต  หรือ                        
โดยทุจริตยอมใหผูอ่ืนเอาทรัพยน้ันเสีย  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป  หรือจําคุกตลอดชีวิต  
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท” 
 สําหรับคําวา  “ทุจริต”  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  (1)  หมายถึง  “เพื่อแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” 
 ขาราชการที่ทุจริตเงินราชการ  ซึ่งมีหนาท่ีควบคุม  ดูแล  และเก็บรักษาเงินของทางราชการ
ถอนเงิน หรือรวมกันถอนเงินในบัญชีธนาคารซึ่งเปนเงินของทางราชการใชสวนตัว  บางรายก็นําเงินใน
มือที่ตนเองเก็บรักษาไวไปใชสวนตัวสําหรับตนเองและของคนอื่น  การกระทําดังกลาวถือวาเปน
ความผิดอาญา  ฐานเปนเจาพนักงานยักยอกทรัพย  มีโทษจําคุกตั้งแต  5-20  ป  ตามประมวลกฎหมาย
อาญา   มาตรา  147 
 
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542   
มาตรา  4  บัญญัติไววา 
 “ทุจริตตอหนาที่”  หมายถึง  “การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง หรือละเวน

การปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําให ผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังที่ตนมิไดมีตําแหนง

หรือหนาที่นั้น  หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่  ท้ังนี้  เพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ

สําหรับตนเองหรือผูอื่น” 
 ในการดําเนินคดีอาญาแกผูทุจริต  กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายเฉพาะ ไดบัญญัติไวเปนพิเศษ   เชน 
 1. ถาผูทุจริต  ยังเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐยังไมเกิน  2  ป         
(เชน  เกษียณอายุราชการ  ลาออก  หรือถูกไลออกจากราชการ  ฯลฯ)  อํานาจการไตสวนคดีอาญา                      
ในเรื่องการทุจริตดังกลาว  การควบคุมตัว  และการสงเรื่องใหพนักงานอัยการฟองคดีอาญา  เปนอํานาจ
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ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ไมใชเปนของพนักงานสอบสวน  (ตํารวจ)  เหมือนแตกอน  แตถาเจาหนาที่
ของรัฐไดออกจากราชการไปแลวเกิน  2  ป  ก็เปนอํานาจของพนักงานสอบสวน (ตํารวจ)  ดังนั้น                      
เรื่องการทุจริตตอหนาท่ี  ถาไดแจงความไวกับพนักงานสอบสวน (ตํารวจ)  และเรื่องนั้นอยูอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว  พนักงานสอบสวนจะตองสงเรื่องไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการ               
ไตสวน  ภายใน  30  วัน  นับแตวันที่รับแจงความ 
 2. เมื่อไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลว  ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิด
ทางวินัย  ใหสงเรื่องพรอมความเห็นไปใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจถอดถอนเพื่อพิจารณาโทษ                 
ทางวินัย  ตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ  โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอีก  โดยใหถือวารายงานเอกสารและความเห็น  ของคณะกรรมการฯ  เปนสํานวนการสอบสวน
ทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย  ตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ  วาดวยการบริหารงานบุคคล   
และจะตองพิจารณาลงโทษภายใน   30 วัน   นับแตไดรับ เรื่ องจากคณะกรรมการ  ป .ป .ช .                     
และใหสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน  15  วันนับแตวันที่ออกคําส่ัง                      
ท้ังนี้  ผูถูกลงโทษทางวินัยดังกลาว  มีสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการสั่งลงโทษได  ภายใน  30  วันนับแต
วันท่ีมีคําสั่งลงโทษ 
 3. เมื่อไตสวนขอเท็จจริงแลว  ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิด                 
ทางอาญา  ใหสงเรื่องเอกสารหลักฐาน  และความเห็น  ไปใหอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินคดีในศาล                    
โดยใหถือวารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และใหศาลประทับฟองไวพิจารณาโดย  ไมตองไตสวนมูลฟอง เมื่อจะมีการฟอง
คดีอาญา ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจงผูถูกกลาวหาไปรายงานตัวตอบุคคลท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.  มอบหมายตามวันและเวลาที่กําหนด  หากไมไปรายงานตัวใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจง
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  จัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหา  เพ่ือสงอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดําเนินคดีตอไป  ทั้งนี้  อํานาจในการควบคุมตัวและการปลอยตัวช่ัวคราว  เปนอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออัยการสูงสุด  แลวแตกรณี  ที่จะเปนผูพิจารณา 
 

ความรับผิดในทางแพง 
 สําหรับความรับผิดในทางแพงของผูที่ทุจริต น้ัน เมื่อปรากฎการทุจริตเกิดขึ้น  ตามระเบียบ                 
ของทางราชการจะตองมีการรายงานไปใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ  และจะตองมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดย  ผูวาราชการจังหวัด  (ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค)  เพื่อพิจารณาหาตัวผูรับผิดชดใชเงินใหแกทางราชการ  ตามพระราชบัญญัติความรับผิด                  
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539  คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีความเห็นวาการทุจริตเงิน ไมถอืวาเปน
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การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่  ดังนั้น  ผูทุจริต  จะตองรับผิดชดใชเงินที่ตนเองทุจริตไปเต็ม
จํานวน  โดยไมอาจใชหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539              
ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐสามารถพิจารณาใหผูรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแตเพียงบางสวน                          
โดยไมตองรับผิดเต็มจํานวน  มาใชในกรณีนี้ได  สําหรับผูบังคับบัญชาของผูทุจริตและผูที่เกี่ยวของ                  
ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการควบคุม  กํากับดูแล  และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูทุจริต  ถาไมได                  
รวมทําการทุจริตดวย  แตปฏิบัติหนาที่ของตนไมดีโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง   
ผูบังคับบัญชาของผูทุจริตและผูที่เกี่ยวของ  จะตองรับผิดชดใชเงินดวย  แตอาจไมตองรับผิดชดใช                
เต็มจํานวนตามที่มีการทุจริตก็ได  เชน ไดรวมลงชื่อถอนเงินจากธนาคารโดยไมตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบการจายวามีและถูกตองครบถวนหรือไม  แลวผูทุจริตไดถอนเงินนําไปใชสวนตัว เปนตน                 
เมื่ อทางราชการมี คํ าสั่ ง เรี ยกให เจ าหน าที่ ผู ตองรับผิดชอบ   ชดใช เ งินใหแกทางราชการ                                   
จะมีการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. กรณีที่ผูทุจริตไมยอมชดใชเงินคืน ทางราชการจะฟองคดีทางแพง  ตอศาลยุติธรรม                       
(ศาลจังหวัดหรือศาลแพง) 
 2. กรณีผูบังคับบัญชาของผูทุจริตหรือผูท่ีเกี่ยวของ ไมยอมชดใชเงินใหแกทางราชการ หรือ   
เห็นวาตนเองไมตองรับผิดชดใชเงิน  หรือตองรับผิดแตจํานวนเงินไมนาจะมากตามที่ทางราชการ
เรียกรอง   บุคคลเหลานี้มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองวาคําสั่งที่เรียกใหตนชดใชเงินนั้นไมชอบ                  
ดวยกฎหมายได  เนื่องจากเปนคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ  ซึ่งอยูในอํานาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ                
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  มาตรา  9 (3) 
  3. กรณีผูบังคับบัญชาของผูทุจริตหรือผูที่เกี่ยวของ ไมยอมชดใชเงินใหแกทางราชการ แมวาคดี
ในลักษณะนี้จะเปนคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลปกครองตามกฎหมายดังกลาว  ทางราชการก็ไมมีสิทธิ              
ท่ีจะฟองบุคคลเหลานี้ตอศาลปกครองเพื่อใหชดใชเงินได  เรื่องในทํานองนี้ศาลปกครองสูงสุด  เคยมี
คําสั่งที่  113/2545  ในคดีปกครอง  ระหวาง  กรมสรรพากร  ผูฟองคดี  และนางสมหญิง  ที่  1  นายวินัย  
(หัวหนาฝาย)  ที่  2  และนายพิสิทธิ์  (สรรพากรเขต) ที่ 3  ผูถูกฟองคดี โดยกรมสรรพากร  ฟองวา                
นางสมหญิง  ผูถูกฟองที่  1   ไดเบียดบังเงินภาษีอากรไปเปนเงินจํานวน  6  ลานเศษ  นายวินัย เปน
ผูบังคับบัญชาชั้นตน  ประมาทเลินเลอตอหนาที่ โดยปลอยปละละเลยไมควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของนางสมหญิง  และนายพิสิทธิ์  เปนผูบังคับบัญชาของคนทั้งสอง และไมจัดใหมีการปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  ทําใหเปนชองทางให  นางสมหญิงกับพวก  รวมกัน
ทุจริต  ศาลปกครองสูงสุด พิจารณาแลวเห็นวา  “กรมสรรพากร ไดมีคําสั่งใหบุคคลท้ังสามชดใช
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คาเสียหายและไดมีหนังสือเตือนใหบุคคลท้ังสาม  ชําระเงินภายใน  7  วันแลว  เมื่อไมมีการปฏิบัติตาม

คําเตือน  กรมสรรพากร  ยอมมีอํานาจบังคับชําระหนี้ดวยตนเองโดยใชมาตรการทางปกครอง ตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูกฟองคดี

ท้ังสามและขายทอดตลาด เพื่อชําระใหครบถวนตามมาตรา  57 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได  กรณี  

จึงถือวาการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายของกรมสรรพากร ไมจําตองมีคําบังคับ

ตามที่กําหนดไวในมาตรา  72  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.

2542    ดังนั้น  กรมสรรพากร  จึงมิใชผูมิสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง  ตามนัยมาตรา  42  วรรคหนึ่ง  

แหงพระราชบัญญัติดังกลาว” 
 

 ดังนั้น  ถาผูบังคับบัญชาของผูที่ทุจริตหรือผูที่เกี่ยวของ ถูกทางราชการเรียกใหชดใชคาเสียหาย
ในคดีเกี่ยวกับการทุจริต  มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองวาคําสั่งของทางราชการที่เรียกใหตนชดใช
คาเสียหาย นั้น ไมชอบดวยกฎหมายได แตทางราชการซึ่งเปนผูเสียหายไมมีสิทธิฟองเจาหนาที่ของรัฐ
ดังกลาว  ตอศาลปกครองได  เพราะสามารถดําเนินการยึดอายัดทรัพยสินของเจาหนาที่นํามาชดใช
คาเสียหายไดเลยโดยไมตองฟองศาลแตอยางใด 
 
ความรับผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542  มาตรา  19                    
ไดบัญญัติใหมีการกําหนดโทษปรับทางปกครองแกเจาหนาท่ี ที่ฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม
การเงินของรัฐ โดยใหหักจากเงินเดือนหรือหักเงินเทากับจํานวนเงินเดือนที่เจาหนาท่ีผูกระทําผิดจะพึง
ไดรับในเวลาที่กระทําความผิด  ทั้งนี้ ไดกาํหนดอัตราโทษปรับทางปกครองไว  จํานวน  4  ช้ัน  คือโทษ
ช้ันที่  1  โทษปรับไมเกินเงินเดือน  1 เดือน  โทษชั้นที่  2  โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต  2-4  เดือน   
โทษชั้นท่ี  3 โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต  5-8 เดือน และโทษชั้นท่ี  4  โทษปรับเทากับเงินเดือน
ตั้งแต  9-12 เดือน และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ไดออกระเบียบวาดวยวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง  เชน 
 1. เจาหนาที่ผูใดมีหนาทีเบิกเงินหรือจายเงิน  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย
หรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ  และเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับ
โทษปรับทางปกครอง  ช้ันที่  4 
 2. เจาหนาท่ีผูใดมีหนาที่จายเงิน  จายเงินนั้นโดยไมมีหลักฐานการจายเงินตามกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจ  หรือทําหลักฐานการจายเงินเปนเท็จ  และเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับทางปกครอง  ช้ันที่  4 
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 3. เจาหนาที่ผูใดมีหนาท่ีเบิกเงิน ทําหลักฐานการเบิกเงินเปนเท็จ  และเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับทางปกครอง  ช้ันที่  4 
 4. เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีจัดทําบัญชีหรือเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี  ปฏิบัติ                       
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ                             
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง  ช้ันที่  3 
 

ความรับผิดในทางวินัย 
 สําหรับความผิดทางวินัย  นั้น   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ .2535                     
มาตรา  82  วรรคสาม  บัญญัติไววา “การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให
ตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได  เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง”  ผูที่มีความผิดวินัยตามมาตรานี้  คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหลงโทษไลออกสถานเดียว  หามลด
โทษต่ํากวานี้  ซึ่งมีผลทําใหผูถูกลงโทษไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จบํานาญ  สําหรับความผิดวินัยอยาง
รายแรงฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ  มีองคประกอบ  3  ประการ  คือ 
 1. มีหนาที่ราชการที่จะตองปฏิบัติ  หนาที่ราชการ  นั้น  อาจเกิดจากกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  
หรือไดรับมอบหมายก็ได 
 2. ไดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ  
  การปฏิบัติหนาที่ราชการ  จะไมรวมถึงการใชสิทธิขอเบิกจายเงินทางราชการ  เชน  
ขาราชการมีสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลแตทําเอกสารเท็จเบิกเงินไป  กรณีน้ีไมถือวาเปนความผิดวินัย
ฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ  แตจะเปนความผิดวินัยฐานประพฤติช่ัวอยางรายแรง  สําหรับการละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการจะตองเปนกรณีที่จงใจหรือเจตนาที่จะไมปฏิบัติหนาที่ของตน  ไมใชเปนเรื่อง
พลั้งเผลอ  หลงลืม  หรือเขาใจผิด  สวนคําวา”โดยมิชอบ”  หมายถึง  ไมเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบ  แบบแผนของทางราชการ และทํานองคลองธรรม 
 3. เพื่อใหตนเองหรอืผูอื่นไดประโยชนท่ีมิควรได 
  ประโยชน น้ัน  อาจเปนเงินทอง   สิ่งของ   หรือจะเปนการไดรับบริการ   ก็ได                            
โดยจะตองเปนประโยชนท่ีไมมีสิทธิจะไดรับโดยชอบธรรม 
 


