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“ตรวจรับการจ้างตามรายงานของผู้ควบคุมงาน ... ไม่ละเอียด ! ต้องรับผิดในความเสียหาย?”
งานวินัยฯ สนง.ศธจ.อุทัยธานี
สาหรับบทความและสาระน่ารู้ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานฉบับนี้
จะขอเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ก็สามารถนาข้อเท็จจริงในคดีมาปรับใช้กับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพั สดุ ฯ
โดยคดีนี้จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการตรวจการจ้างทีป่ ฏิบัติหน้าที่โดยขาดความระมัดระวัง ไม่ได้ออกไปตรวจ
งานจ้างในขณะที่ผู้รับจ้างกาลั งปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เหตุ เพราะคณะกรรมการตรวจการจ้างเชื่อตาม
รายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน เนื่องจากในรายงานไม่มีประเด็นหรือข้อสงสัยที่จะเป็นเหตุให้ ต้อง
ออกไปตรวจงานจ้ างก่อนลงชื่อตรวจรั บ งาน อันเป็นเหตุ และทาให้ ทางราชการเสี ยหาย ซึ่งตามระเบี ย บ
กาหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างมีอานาจหน้าที่ทาการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และ
ข้อกาหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้ว
รายงานหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาสั่งการ และหากกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการ
ต่างๆ ไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานในสถานที่ กาหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทางานจ้างนั้น ๆ โดยให้
มีอานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญาได้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกาหนด ซึ่งข้ออ้างดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทา
ให้พ้นความรับผิดได้หรือไม่ ถ้าไม่พ้นความรับผิดจะต้องรับผิดอย่างไร บทความฉบับนี้จึงขอเสนอเกี่ยวกับ
คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘๓-๕๘๔/๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดสรุปความดังนี้ “ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่รับกันว่าในขณะผู้รับจ้างกาลังปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ออกไป
ตรวจงานจ้างเพราะได้พิจารณารายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานแล้วเห็นว่า ไม่มีประเด็นข้อสงสั ย
ตามข้อ ๔๘ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘
แต่จากรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานไม่มีการจดบันทึกเพื่อรายงานการปฏิบัติงานว่าในวันที่ ผู้รับจ้าง
เข้าดาเนินการตามสัญญาจ้างมีรถบรรทุกขนดินเข้ามาจานวนกี่คัน แต่ละคันบรรทุกดินจานวนกี่ลูกบาศก์เมตร
เพราะการจดบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดย่อมทาให้รับทราบผลการปฏิบัติงานในแต่ละ
วันได้ว่า ขณะนี้ได้ถมดินไปแล้วกี่ลูกบาศก์เมตร อัน จะเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงเพื่อทาการตรวจสอบจานวน
ดินในเบื้องต้นได้ว่า การดาเนินงานของผู้รั บจ้างตามสั ญญาจ้างคืบหน้าและเป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญา
หรือไม่ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดี ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก็จะเห็น
ข้อสงสัยในการรายงานการปฏิบัติงานและออกไปตรวจงานจ้างเพื่อดูว่าการดาเนินงานเป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญาหรือไม่ ทั้งข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและสานักงานโยธาธิการจังหวัดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็เป็นหลักฐาน
ยืนยันได้ชัดเจนว่าจานวนดินที่ถมไม่ครบตามสัญญา ถือได้ว่าผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา การตรวจรับ
การจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงไม่เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เนื่องจากเป็นการตรวจรับการจ้าง
ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในสัญญา และหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ไม่สามารถยืนยันปริมาณดินที่ถม
ถูกต้องตามสัญญา โดยหน้าที่แล้วก็ควรที่จะดาเนินการแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบในการตรวจรับงานจ้าง
ร่วมได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่รัฐ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดาเนินการแต่อย่างใด พฤติการณ์ของผู้ฟ้อง
คดี จึงเป็นการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดการตรวจสอบที่ถูกต้อง ตามวิสัยและพฤติการณ์ของ
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บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้
เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทาให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงต้อง
รั บ ผิ ดชดใช้ค่าสิ น ไหมทดแทนแก่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีต ามมาตรา ๔๒๐ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์
และมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อกรมบัญชีกลางเห็นว่า การคานวณจานวนที่ดินที่ขาดหายไปของสานักงานโยธาธิการ
จั ง หวั ด โดยวั ด ขนาดของพื้ น ที่ และวั ด ความสู ง ต่ าของดิ น เดิ ม กั บ ดิ น ถมโดยใช้ ก ล้ อ งระดั บ อาจมี ค วาม
คลาดเคลื่ อนเนื่ องจากดิน มีการบดอัด ไม่ เท่า กัน โดยคิดเป็นเงินสู งถึง ๒๑๒,๑๕๖ บาท อาจไม่เป็นธรรม
แก่เจ้าหน้าที่ จึงให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดร้อยละ ๖๐ ของความเสียหายตามที่คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตรวจสอบความเสียหาย (๑๒๙,๑๖๔ บาท) โดยให้แต่ละคนรับผิดเป็นส่วนละ
เท่าๆ กัน อันเป็นการกาหนดค่าสินไหมทดแทนโดยคานึงถึงระดับความร้ายแรง แห่งการกระทาและความเป็น
ธรรมแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคาสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินคนละ ๒๕,๘๓๒.๘๐ บาท
จึงชอบด้วยกฎหมาย
คดีนี้ เป็ น บรรทั ดฐานการปฏิบัติ ราชการที่ดี ให้ กับหน่ว ยงานของรัฐ และเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ
โดยเฉพาะผู้ที่ทาหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งการที่กฎหมายกาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก็โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้การตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบว่าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา อันเป็นประโยชน์ต่อราชการหรือไม่ คณะกรรมการตรวจรับงานจึงมีหน้าที่
ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและใช้ความระมัดระวังรอบคอบ
ในการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน และตรวจสอบงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอีย ดและข้อกาหนดในสั ญญา ดังนั้ น คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงไม่เพียงแต่ตรวจรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเท่านั้น หากเห็นว่ารายงานมีข้อบกพร่องหรือมีข้อสงสัย
จะต้องออกไปตรวจงานจ้ างเพื่ อดูว่า การด าเนินงานของผู้ รั บจ้างเป็น ไปตามรายละเอีย ดของสั ญ ญาหรื อ
ข้อกาหนดในสัญญาหรือไม่ นอกจากนี้ หากเห็นว่าไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบงานได้อย่าง ครบถ้วน
ก็ควรจะดาเนินการเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เข้ามาตรวจสอบ เพราะการที่ราชการได้รับความเสียหาย
อัน เนื่ องมาจากการไม่ ใช้ความระมัดระวัง และไม่ ตรวจสอบงานจ้ างด้ว ยความละเอียดรอบคอบตามวิ สั ย
และพฤติการณ์ การทาหน้ าที่เป็ น กรรมการตรวจการจ้าง ย่ อมเป็นการกระทาโดยประมาทเลิ นเล่ออย่าง
ร้ า ยแรงที่ ก รรมการตรวจการจ้ า งจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙”1
จากคดีปกครองดังกล่ าวจึ งถือเป็นแนวทางที่คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถใช้เ ป็น
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง
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