
 
 
 
 

จุลสารความรู้เกี่ยวกับวินยัข้าราชการ 
และข่าวกฎหมายใกล้ตัว 

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ 
************************ 

วินัยข้าราชการ 
 

“ เพิกเฉย ไม่ช ำระหนี้ ผิดวินัย ? ” 
 

นาย ก. ข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง 
ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากนาย  ข. เป็นเงินจ านวน 
๕,๐๐๐ บาท แล้วไม่ช าระหนี้  
นาย ข. จึงน าเรื่องไปแจ้ง 
ต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับ- 
บัญชาทราบเรื่อง ได้สั่งให้นาย ก. ช าระหนี้ 
แต ่นาย ก. ก็เพิกเฉย นาย ข. จึงไปแจ้งความด าเนินคดี 
ต่อมาพ่ีสาวของนาย ก. ได้น าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยมา
ช าระหนี้แทน   
  จากพฤติการณ์ของนาย ก. เป็นการกระท า
ความผิดวินัยตามข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรีเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวัย 
 

-๒- 
 

และการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน และรักษา 
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อม
เสีย โดยไม่กระท าการใดๆอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
 
 

 หลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการพิจารณา 
     ว่าการกระท าใดจะถือเป็นความผิดฐานไม่รักษา           
     ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
     ของตนมิให้เสื่อมเสีย ดังนี้ 

 ๑. เกียรติของข้าราชการ พิจารณาโดยค านึง 
     ถึงต าแหน่งหน้าที่ราชการของผู้กระท าประกอบ 
     กับพฤติการณ์ในการกระท าผิด 
           ๒. ความรู้สึกของสังคม 
     ว่าเป็นการประพฤติชั่ว 
     หรือไม ่   
            ๓. เจตนา โดยค านึง 
     ว่าผู้กระท ารู้ส านึกและประสงค ์
     ต่อผล หรือยอ่มเล็งเห็นผลของการกระท านั้น 
     หรือไม ่
 

* คดีเป็นอุทาหรณ์ส าหรับข้าราชการที่ต้อง
รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องรักษา 

-๓- 
 
เกียรติศักดิ์ ชื่อเสียงของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มิให้เสื่อมเสีย การกระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่
รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย อาจถูกลงโทษภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน และหากมีความร้ายแรง
ถึงขนาดท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการอย่างร้ายแรงก็จะเป็นความผิดฐานกระท าการ
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจถูก
ลงโทษสถานหนักถึงปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
ได ้

--------------------------- 

  กฎหมายใกล้ตัว 
 “ ของหลุดจ ำน ำ ” 
 

ปัจจุบัน มักมีการโพสต์ขายของหลุดจ าน าใน
โลกสังคมออนไลน์ เช่น ทอง รถจักรยานยนต์ รถยนต์
ฯลฯ โดยอ้างว่า เป็นของหลุดจ าน าในราคาถูก จึงเป็น
สิ่งล่อตาล่อใจต่อผู้พบเห็นจ านวนมาก ซึ่งการซื้อของ
หลุดจ าน าจะเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ซื้อ
มาแล้วมีสิทธิตามกฎหมายหรือไม่ ต้องพิจารณาตาม
พฤติการณ์เป็นรายๆ ไป 

โดยศาลจะพิเคราะห์
จากพยานหลักฐาน 
ถ้าเห็นว่าผู้ซื้อ รู้ หรือ 
ควรจะรู้ ว่า ทรัพย์สิน 



           -๔- 
 
นั้นเป็นการได้มาจากการกระท าผิด ผู้ซื้อก็จะมีความผิด
ฐานรับของโจร แต่ถ้าศาลเห็นว่า ไม่รู้ หรือ ไม่มีเหตุอัน
ควรรู้ ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  

 

ในส่ วนของค าว่ า  "ควรจะรู้ "  ศาลได้วาง
หลักการตีความไว้ ดังนี้ 

 

 ๑. พิจารณาจากตัวทรัพย์สิน ว่าเป็นที่นิยมซื้อ
ขายกันในท้องตลาด มีการตีตรา ท าสัญลักษณ์ มีต าหนิ 
เป็นที่น่าสงสัยหรือไม่ เช่น กรณีเอาทรัพย์สินที่ตีตรา
ของทางราชการมาขาย ผู้ซื้อก็ต้องควรจะรู้ว่าได้
ทรัพย์สินมาจากการกระท าความผิด เป็นต้น 

 

 ๒. ราคาทรัพย์สิน ย่อมต้องมีราคาที่สามารถ
เทียบเคียงได้ตามท้องตลาด เช่น รถยนต์ ซื้อใหม่ป้าย
แดง แต่ราคาลดต่ ากว่ าท้องตลาดมาก ย่อมต้อง
สันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่า รถคันดังกล่าว อาจได้มา
โดยมิชอบ 
 
 
 
 
 

๓. การซื้อขายของที่สุจริตนั้น จะท าการโดย
เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีการบริการทั้งก่อนและหลังการ 
ขาย  

๔. ความน่าเชื่อถือของผู้ขาย เช่น เด็กวัยรุ่น 
ไม่เรียนหนังสือ เกเร แต่น าของแบรนด์เนม มาขายใน
ราคาถูก  

-๕- 
 

๕. ตัวผู้ซื้อเอง ว่าเคยมีประวัติในการกระท า
ความผิดมาก่อน  

จากหลักการพิจารณา 
เบื้องต้น เป็นหลักในการพิจารณา 
ของศาลว่า ค าปฏิเสธของผู้ซื้อ 
 จะน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด  
 
ข้อควรรู้ กรณีซ้ือรถหลุดจ าน า/รถมือสอง 

 

เมื่อจะซื้อรถที่ผู้ประกาศขาย โดยอ้างว่า รถ
หลุดจ าน า/รถมือสอง ก่อนซื้อต้องมานั่งพิจารณาใน
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑. รถคันนั้นเป็นของใคร โดยการตรวจสอบ
เบื้องต้นจากสมุดคู่มือจดทะเบียนว่า กรรมสิทธิ์ในทาง
เอกสารนั้นโอนให้แก่ใคร หากเป็นของผู้จ าน า ผู้รับ
จ าน าก็สามารถบังคับจ าน าหลุดได้ แต่หากเป็นของ 

                         บริษัทไฟแนนซ์ ผู้เอามา 
                         จ าน าอาจมีความผิดฐาน 
                          ยักยอกได้และท่านใน 

ฐานะผู้ซื้อต่อ ก็จะตกเป็นผู้รับของโจรได้ แต่ถ้าเป็น
กรณีเอกสารในข้อนี้เป็นที่เรียบร้อย ต้องพิจารณาในข้อ
ต่อไป 

๒. ราคาซื้อขายเทียบเคียงจากราคาท้องตลาด 
หากราคายังใกล้เคียงหรือถูกไมม่ากเกินไป ก็ต้องพิจารณา 
ข้อต่อไป 

๓. ผู้ขายยินยอมให้การท าสัญญาซื้อขาย
เป็นไปโดยเปิดเผยหรือไม่ ให้หน่วยงานราชการที่มี 

-๖- 
 
หน้าที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือไม่ และมีการส่งมอบ
เอกสารประจ ารถครบถ้วนหรือไม่  

๔. ผู้ขายน่าเชื่อถือหรือไม่ เป็นใคร เพราะผู้ที่
อ้างว่า รับจ าน ารถจากบุคคลอื่น อย่างน้อยๆ ต้องเป็นผู้
มีฐานะพอสมควร  

 
 
 
 

 
หากพิจารณาแล้ว มีข้อหนึ่งข้อใด ที่ไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์เบื้องต้น ไม่ว่าค าโฆษณาของผู้ขายจะ 
เป็นอย่างไร และรถคันดังกล่าวท่านจะชอบขนาดไหน 
ค าแนะน าสั้นๆ ก็คือ "อย่าเสี่ยง " 

 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗  บัญญัต ิ
    ว่า "ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ  
    รับจ าน า หรือรับไวโ้ดยประการใด ซึ่งทรัพย์อันไดม้าโดย 
    การกระท าความผิด ถ้าความผดินั้นเข้าลักษณะ ลักทรัพย์ 
      วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก  รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์  
    ฉ้อโกง ยักยอก หรือ เจ้าพนักงาน ยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระ- 
    ท าความผิดฐานรับของโจร" 
 
 

         ********************* 
ผู้รวบรวม  พิมวดี  กิจพิทยาฤทธ์ิ  นิติกร 
จัดท าโดย  งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน 



    
 
 


