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นางพิมลพัชร์ อริยะฌานกุล
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๐๑ – ๗๐๒/๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
คดีหมายเลขดำ�ที่ อ. ๑๓๓/๒๕๕๓
คดีหมายเลขแดงที่ /๒๕
นางกรณิการ์ สุรศิลป์ (ชุมนุม) 			
ระหว่าง
		
		

		

สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒			

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค�ำสั่งโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และการกระท�ำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจาก
ค�ำสั่งทางปกครอง (อุทธรณ์ค�ำพิพากษา)

คดีหมายเลขดำ�ที่ อ. ๑๓๔/๒๕๕๓
คดีหมายเลขแดงที่/๒๕

		

นางกรณิการ์ สุรศิลป์ (ชุมนุม) 			

ระหว่าง
		
		
		

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒
กรมบัญชีกลาง ที่ ๓					
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คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๐๑ – ๗๐๒/๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค�ำสั่งโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และการกระท�ำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกิดจาก
ค�ำสั่งทางปกครอง (อุทธรณ์ค�ำพิพากษา)
๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ และผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๓ อุทธรณ์คำ� พิพากษาในคดีหมายเลขด�ำที่
๔๓๑/๒๕๔๙ และคดี ห มายเลขด� ำ ที่ ๓๓๕/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๕๔๑ – ๕๔๒/๒๕๕๒
ของศาลปกครองชัน้ ต้น (ศาลปกครองนครราชสีมา) ซึง่ ศาลปกครองชัน้ ต้นมีคำ� สัง่ ให้รวมคดีหมายเลขด�ำที่
๔๓๑/๒๕๔๙ และคดีหมายเลขด�ำที่ ๓๓๕/๒๕๕๐ เข้าด้วยกัน โดยให้คดีหมายเลขด�ำที่ ๔๓๑/๒๕๔๙
เป็นส�ำนวนคดีหลัก และก�ำหนดให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๓ และกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔
ขณะเกิดเหตุคดีนเี้ มือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูฟ้ อ้ งคดีรบั ราชการในต�ำแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลปรางค์กู่ อ�ำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชีควบคุมดูแล
การเงิน รายรับและรายจ่ายและเขียนเช็คลงลายมือชือ่ สัง่ จ่ายร่วมกับผูม้ อี ำ� นาจอืน่ แล้วน�ำเช็คไปขึน้ เงิน
รับเงินตามเช็คเพือ่ น�ำไปบริหารราชการภายในของโรงพยาบาลปรางค์กู่ โดยมีผอู้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ปรางค์กู่ ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาของผูฟ้ อ้ งคดี ดังนี้ ๑. นายสมศักดิเ์ ป็นผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล ปี  พ.ศ. ๒๕๔๑
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (เดือนกันยายน) ๒. นายวีรยุทธเป็นผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (เดือนเมษายน) ๓. นายอัครเดชเป็นผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
(เดือนพฤษภาคม ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖) ขณะเกิดเหตุคดีนี้โรงพยาบาลปรางค์กู่ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
เก็บรักษาเงินซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องเงินคงเหลือประจ�ำวันลงลายมือชือ่ ในรายงาน
คงเหลือในสมุดเงินคงเหลือประจ�ำวัน ซึง่ มีขา้ ราชการในโรงพยาบาลปรางค์กไู่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการ
เก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายเงินและเบิกเงินเพื่อใช้จ่ายในราชการของโรงพยาบาลปรางค์กู่
ร่วมกับผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลและผู้ฟ้องคดี ดังนี้ ๑. นางเย็นจี ๒. นางกาญจนา ๓. นางอนงค์
๔. นางณัฐชยา ครองยุทธ
ต่อมาระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้ทำ� การตรวจสอบระบบการเงินการบัญชีของโรงพยาบาล
ปรางค์กู่ อ�ำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า จ�ำนวนเงินในระบบบัญชีของโรงพยาบาลไม่ตรงกับข้อมูล
การเงินในบัญชีของโรงพยาบาลจากธนาคารซึ่งอาจมีการทุจริตของเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาล
ปรางค์ก  ู่ จังหวัดศรีสะเกษ จึงมีค�ำสั่งที่ ๑๒๘๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการเงินการบัญชีของโรงพยาบาลปรางค์กู่ ผลการตรวจสอบ ปรากฏว่า พบความผิดปกติ
ในการเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖
โดยเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน คือ ผูฟ้ อ้ งคดี ปลอมแปลงเช็ค จ�ำนวน ๗๔ ฉบับ เบิกเงินจากธนาคารจ�ำนวนทัง้ สิน้
๒๑,๗๖๘,๘๓๙.๑๔ บาท ซึ่งในจ�ำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเพียง ๒,๙๙๖,๐๕๓.๓๙ บาท
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ส่วนที่เกินมา ๑๙,๗๐๐,๙๑๗.๕๓ บาท ผู้ฟ้องคดียักยอกไป โดยเงินส่วนใหญ่ที่ยักยอกไปได้โอนเข้า
บั ญ ชีส ่วนตัวของผู้ฟ ้องคดี จึงมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต�ำรวจภูธร
อ�ำเภอปรางค์กู่ให้ด�ำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีกับพวกอีกสี่ราย คือ ๑. นายพิภพ  สุรศิลป์ ซึ่งเป็นสามี
ของผูฟ้ อ้ งคดี ๒. นางวราภรณ์   วงศ์ขนั ธ์ ซึง่ เป็นพีส่ าวของผูฟ้ อ้ งคดี ๓. นายสมร วงศ์ขนั ธ์ ซึง่ เป็นพีเ่ ขย
ของผูฟ้ อ้ งคดี ๔. นางสาวจันทิมา  แจ่มกระจ่าง ซึง่ เป็นเพือ่ นของผูฟ้ อ้ งคดี ในความผิดต่อพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลจังหวัดศรีสะเกษมีค�ำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๔๘ ลงโทษจ�ำคุกผูฟ้ อ้ งคดี ๒๐ ปี ขณะนีค้ ดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓
ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดศรีสะเกษ ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ มีคำ� สัง่ ที่ ๔๖๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ หาตัว
ผู้ต้องรับผิดและจ�ำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้กระท�ำผิดต้องชดใช้ในกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้สอบข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องและพยานเอกสาร
ทัง้ ได้สอบปากค�ำผูฟ้ อ้ งคดีทถี่ กู คุมขังอยูท่ เี่ รือนจ�ำจังหวัดศรีสะเกษ โดยผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มหี นังสือ ลับ
ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๔/๔๓๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้บัญชาการเรือนจ�ำจังหวัดศรีสะเกษ
เพือ่ ขอให้แจ้งผูฟ้ อ้ งคดีวา่ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะเข้าท�ำการสอบปากค�ำ
ผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งเรือนจ�ำจังหวัดศรีสะเกษได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๔๗  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้เดินทางไปสอบปากค�ำ
ผูฟ้ อ้ งคดีทเี่ รือนจ�ำจังหวัดศรีสะเกษในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ และเมือ่ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดได้สอบข้อเท็จจริงเสร็จสิน้ แล้ว ได้ทำ� รายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีความเห็นว่า พฤติการณ์
ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระท�ำด้วยความจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐจึงมีมติให้
ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละร้อย คิดเป็นเงิน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท ตามนัยหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว.๑๒๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระท�ำละเมิด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบด้วยเมื่อวันที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๒๘๑ ลงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ส่งส�ำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีการทุจริตเงิน
ของโรงพยาบาลปรางค์กู่เป็นเงินจ�ำนวน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
ตามข้อ ๑๗ ของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีค�ำสั่งที่ ๑๖๒๐/๒๕๔๙
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการคิดเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท ผูฟ้ อ้ งคดีรบั ทราบค�ำสัง่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ และได้อทุ ธรณ์คำ� สัง่ ดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๐/๒๕๐
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ส่งค�ำอุทธรณ์ของผูฟ้ อ้ งคดีให้กระทรวงการคลังทราบ กระทรวงการคลัง
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาส�ำนวนการสอบข้อเท็จ จริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว มีหนังสือ
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๐๙๐๑๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ตามส�ำนวนการสอบ
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ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรับฟังได้ว่า ในการช�ำระหนี้หรือเบิกถอนเงินของโรงพยาบาล
ปรางค์กู่ เมื่อเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ โดยทาง
โรงพยาบาลจะจ่ายเช็คโดยถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝาก ในเช็คจะมี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
ต้นขั้วเช็คและตัวเช็ค ซึ่งมีผู้ฟ ้องคดี ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ เป็นเจ้าหน้าที่
จั ด ท� ำ บั ญ ชี แ ละการเงิ น ของโรงพยาบาลเป็นผู้เขียนเช็คทั้ง ๒ ส่วน แล้วเสนอผ่านนางอนงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ก่อนเสนอผู้มีอ�ำนาจลงชื่อสั่งจ่ายเงิน หลังจากที่ผู้มีอ�ำนาจสั่งจ่ายลงชื่อ
ครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้น�ำเช็คไปเบิกถอนเงินออกจากธนาคารเพื่อน�ำมาเป็นค่าใช้จ่าย
ของโรงพยาบาลหรือช�ำระหนี้แก่บุคคลภายนอก แต่ก่อนที่จะน�ำเช็คไปเบิกถอนเงินผู้ฟ้องคดี
ได้แก้ไขรายการในเช็คโดยเติมตัวเลขและตัวอักษรเพื่อเพิ่มจ�ำนวนเงิน รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการชื่อผู้รับเงิน แล้วเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ
ความเสียหายคิดเป็นเงิน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท ผูฟ้ อ้ งคดีในฐานะเจ้าหน้าทีก่ ารเงินโรงพยาบาล
ปรางค์กู่ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้อาศัยโอกาสในต�ำแหน่งหน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ขียน
รายการในเช็คและเป็นผู้น�ำเช็คไปเบิกถอนเงินรวมทั้งหมด ๘๘ ฉบับ เมื่อน�ำต้นขั้วเช็คเปรียบเทียบ
กับเอกสารแสดงการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว คิดเป็นเงินส่วนต่างที่
ทางราชการได้รบั ความเสียหายจ�ำนวน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท พฤติการณ์เป็นการจงใจกระท�ำละเมิด
ต่อทางราชการ จึงให้ผฟู้ อ้ งคดีชดใช้คา่ เสียหายเต็มจ�ำนวน คิดเป็นเงินจ�ำนวน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท
ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำ� สั่งที่ ๑๖๑๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงิน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และได้รบั แจ้งผลการวินจิ ฉัยอุทธรณ์ตามหนังสือ ด่วนทีส่ ดุ ที่ สธ
๐๒๐๑.๐๕๓/๔๒๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ว่าอุทธรณ์ของผูฟ้ อ้ งคดีฟงั ไม่ขนึ้ วินจิ ฉัยยืนตามค�ำสัง่ เดิม
			คดีนศี้ าลปกครองชัน้ ต้นมีคำ� พิพากษาให้เพิกถอนค�ำสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๖๒๐/๒๕๔๙
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ทัง้ ฉบับและค�ำสัง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๖๑๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
กับค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๔๒๖๒
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
เต็มจ�ำนวนความเสียหายจ�ำนวน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท แล้วให้กำ� หนดค่าเสียหายเสียใหม่ให้ถกู ต้อง
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ค�ำขออืน่ นอกจากนีใ้ ห้ยก ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ และผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์คำ� พิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
คดีมีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
			ประเด็นที่หนึ่ง ค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๖๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙
และค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๖๑๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงิน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท เป็นค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ก�ำหนดว่า เมื่อผู้แต่งตั้ง
ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือไม่ และเป็นจ�ำนวนเท่าใด แต่ยังมิต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ วรรคสอง ก�ำหนดว่า
ให้ ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง ส่ ง ส� ำ นวนภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให้ ก ระทรวงการคลั ง เพื่ อ ตรวจสอบ
เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศก�ำหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
และวรรคห้า ก�ำหนดว่าให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสนิ้ สุดไม่นอ้ ยกว่า
หกเดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้แต่งตั้ง
มีค�ำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ก�ำหนดว่าเมื่อกระทรวง
การคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีค�ำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังและแจ้งค�ำสั่งนั้น
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และวรรคสอง ก�ำหนดว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่ง
สั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งด�ำเนินการเพื่อออกค�ำสั่งให้ช�ำระค่าสินไหม
ทดแทน
คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ได้วนิ จิ ฉัยสัง่ การเมือ่ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยเห็นชอบด้วยกับความเห็น
ของคณะกรรมการฯ ทีเ่ สนอว่า การทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีได้ทำ� การแก้ไขรายการในเช็คแล้วทุจริตยักยอกเงินในเช็ค
ของโรงพยาบาลปรางค์กไู่ ปนัน้ เป็นการจงใจท�ำให้ราชการเสียหาย จึงมีมติให้ผฟู้ อ้ งคดีชดใช้คา่ เสียหาย
ในอัตราร้อยละร้อย คิดเป็นเงินจ�ำนวน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท  ดังนัน้ วันทีห่ น่วยงานรูถ้ งึ การละเมิด
และรูต้ วั เจ้าหน้าทีผ่ จู้ ะพึงชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจึงเริม่ นับจากวันทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ วินจิ ฉัยสัง่ การ
ดังกล่าว เมือ่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ส่งส�ำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามหนังสือ ด่วนมาก
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๒๘๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แต่กระทรวงการคลังมิได้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
ก่อนอายุความสองปีสนิ้ สุดไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน คือภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒
ได้รอความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาเป็นเวลา ๑ ปี ๕ เดือน
๒๖ วันแล้ว ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ เกรงว่าจะขาดอายุความ จึงได้มคี ำ� สัง่ ที่ ๑๖๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ�ำนวนดังกล่าว หลังจากนั้น กระทรวงการคลังได้แจ้งผล
การตรวจสอบให้ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖/๐๙๐๑๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐
โดยเห็นด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีค�ำสั่งที่ ๑๖๑๑/๒๕๕๐ ลงวันที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แก้ไขค�ำสั่งที่ ๑๖๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ยังไม่มีความเห็น
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ของกระทรวงการคลัง ดังนั้น ค�ำสั่งที่ ๑๖๑๑/๒๕๕๐ จึงมิได้เป็นการมีค�ำสั่งใหม่ แต่เป็นการแก้ไข
ค�ำสั่งเดิม ซึ่งยังไม่มีความเห็นของกระทรวงการคลัง เมื่อค�ำสั่งที่ ๑๖๑๑/๒๕๕๐ เป็นการแก้ไข
ค�ำสั่งที่ ๑๖๒๐/๒๕๔๙ จึงมิอาจถือว่าค�ำสั่งที่ ๑๖๑๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ออกเมือ่ พ้นก�ำหนดอายุความ การทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นมีคำ� พิพากษาให้เพิกถอนค�ำสัง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดี
ที่ ๒ ที่ ๑๖๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย
			ประเด็นทีส่ อง ค�ำสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ค�ำสัง่ ที่ ๑๖๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙
และค�ำสั่งที่ ๑๖๑๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ�ำนวน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท�ำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระท�ำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าทีใ่ ห้นำ� บทบัญญัตมิ าตรา ๘ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม แต่ถา้ มิใช่การกระท�ำ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บงั คับตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘ วรรคหนึง่
บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท�ำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
แก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าทีไ่ ด้กระท�ำการนัน้ ไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีด�ำรงต�ำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลปรางค์กู่ อ�ำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีหน้าทีร่ บั จ่ายเงินและจัดท�ำบัญชีของโรงพยาบาล
ปรางค์กู่ รวมทั้งมีหน้าที่เบิกถอนเงิน เขียนเช็ค และลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาลปรางค์กู่
ร่วมกับผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่และผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อในเช็คอีกหนึ่งคนรวมเป็นสามคน
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาล คือ มีผู้ร่วมลงลายมือชื่อในเช็คสองในสาม จึงสามารถ
สั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาลได้ รวมทั้งต้องมีลายมือชื่อของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลร่วมด้วยทุกครั้ง
ในทางปฏิบตั กิ ารเบิกถอนเงินจากธนาคารเพือ่ น�ำมาเป็นค่าใช้จา่ ยในโรงพยาบาลหรือช�ำระหนีใ้ ห้แก่
บุคคลภายนอกนั้น โรงพยาบาลจะใช้เช็คในการเบิกถอนโดยสั่งจ่ายในนามผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนใหญ่
แต่ก็มีบางกรณีที่โรงพยาบาลจะสั่งจ่ายเช็คให้แก่บุคคลภายนอกโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาล
สัง่ จ่ายเช็คในนามของผูฟ้ อ้ งคดีนนั้ ผูฟ้ อ้ งคดีมหี น้าทีเ่ บิกถอนเงินจากธนาคารแล้วน�ำมาเป็นค่าใช้จา่ ย
ในโรงพยาบาลหรือช�ำระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอก โดยขั้นตอนของการเบิกถอนเงินจากธนาคารนั้น
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะท�ำหน้าที่
เขียนเช็คทัง้ ต้นขัว้ เช็คและปลายเช็คเสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไปซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น
ของผูฟ้ อ้ งคดี ก่อนให้ผมู้ อี ำ� นาจสัง่ จ่ายเงินลงลายมือชือ่ ในเช็ค หลังจากนัน้ ผูฟ้ อ้ งคดีจะเป็นผูน้ ำ� เช็ค
ไปเบิกถอนเงินจากธนาคาร ซึง่ ผูฟ้ อ้ งคดีได้อาศัยโอกาสในต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการทีเ่ ป็นผูเ้ ขียนรายการ
ในเช็คและเป็นผูน้ ำ� เช็คไปเบิกถอนเงิน เมือ่ ผูม้ อี ำ� นาจลงลายมือชือ่ สัง่ จ่ายได้ลงลายมือชือ่ ครบถ้วนแล้ว
ได้ทำ� การแก้ไขรายการจ�ำนวนเงินในเช็คทัง้ ตัวเลขและตัวอักษรให้เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ แก้ไขเปลีย่ นแปลง
ชือ่ ผูร้ บั เงิน แล้วเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์สว่ นตน รวมเช็คทัง้ หมด ๘๘ ฉบับ เมือ่ น�ำต้นขัว้ เช็คเปรียบเทียบ
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

กับการเคลือ่ นไหวของเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร คิดเป็นเงินส่วนต่างทีท่ างราชการได้รบั ความเสียหาย
เป็นเงิน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท พฤติการณ์ของผูฟ้ อ้ งคดีเป็นการจงใจกระท�ำละเมิดต่อทางราชการ ท�ำให้
ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ เสียหาย ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ให้ผฟู้ อ้ งคดีชดใช้คา่ สินไหมทดแทนได้ตาม
นัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
			ประเด็นที่สาม ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียงใด
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำ� ละเมิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท�ำการนั้นไปด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง วรรคสอง บัญญัตวิ า่ สิทธิเรียกให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามวรรคหนึง่
จะมีได้เพียงใดให้คำ� นึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท�ำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์
โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ�ำนวนของความเสียหายก็ได้ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด�ำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิด
ดังกล่าวออกด้วย วรรคสี่ บัญญัติว่า ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น�ำหลัก
เรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน
เท่านั้น จากบทบัญญัติข้างต้น เห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายมิได้มุ่งหมายให้หน่วยงานของรัฐ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนเต็มจ�ำนวนความเสียหาย โดยไม่ค�ำนึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อ
เจ้าหน้าที่แต่ละคน โดยไม่ให้เป็นการบั่นทอนขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก
การที่เจ้าหน้าที่ดำ� เนินกิจการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการ
เฉพาะตัวไม่ ประกอบกับการให้คณ
ุ ให้โทษแก่เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ควบคุมการท�ำงานของเจ้าหน้าทีย่ งั มีวธิ กี าร
ในการบริหารงานบุคคลและการด�ำเนินการทางวินัยก�ำกับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นหลักประกันมิให้
เจ้าหน้าทีท่ ำ� การใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยูแ่ ล้ว การทีห่ น่วยงานของรัฐจะใช้สทิ ธิให้เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำ� ละเมิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงต้องค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ส�ำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) ต้องค�ำนึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระท�ำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี (๒) หากการละเมิดเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด�ำเนินงานส่วนรวม ต้องหักส่วนความรับผิด
ดังกล่าวออกด้วย และ (๓) กรณีละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าทีห่ ลายคน มิให้นำ� หลักเรือ่ งลูกหนีร้ ว่ มมาใช้บงั คับ
คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้มีค�ำสั่งที่ ๑๖๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ และค�ำสั่ง
ที่ ๑๖๑๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละร้อยของ
ค่าเสียหายทัง้ หมดจ�ำนวน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท เนือ่ งจากผูฟ้ อ้ งคดีกระท�ำละเมิดต่อผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑
ด้วยความจงใจ เจตนาทุจริตทีจ่ ะกระท�ำให้ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รบั ความเสียหาย นอกจากผูฟ้ อ้ งคดีแล้ว ผูถ้ กู
ฟ้องคดีที่ ๒ มีคำ� สัง่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องใช้คา่ สินไหมทดแทนตามส่วนทีแ่ ต่ละคนประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ไม่ตรวจสอบควบคุมในฐานะผู้บังคับบัญชาหรือในฐานะที่มิได้ใช้ความระมัดระวังในการลงลายมือชื่อ
ในเช็คในฐานะผู้มีอ�ำนาจสั่งจ่าย จึงมิใช่การรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร่วมกับผู้ฟ้องคดีในฐานะ
ลูกหนี้ร่วมที่ผู้ฟ้องคดีกระท�ำการโดยทุจริต ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่เจตนากระท�ำโดยทุจริต ท�ำให้ผู้ถูกฟ้อง
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วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

คดีที่ ๑ เสียหาย บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ๕ ราย ก็ไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้คา่ เสียหายในส่วนทีต่ นประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีผลมาจาก
การกระท�ำของผูฟ้ อ้ งคดีโดยตรง ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ต้องรับผิดชดใช้คา่ เสียหายทัง้ จ�ำนวน กรณีจงึ เป็นการ
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละส่วนกัน โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. นายสมศักดิ์ซึ่งเป็น
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และในฐานะ
ผูม้ อี ำ� นาจลงลายมือชือ่ สัง่ จ่ายเช็คร่วมกับผูม้ อี ำ� นาจอืน่ ๒. นายวีรยุทธในฐานะผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ปรางค์กู่ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และในฐานะผูม้ อี ำ� นาจลงลายมือชือ่ สัง่ จ่าย
เช็คร่วมกับผูม้ อี ำ� นาจอืน่ ๓. นายอัครเดชในฐานะผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลปรางค์กรู่ ะหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๐) และในฐานะผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คร่วมกับ
ผูม้ อี ำ� นาจอืน่ ๔. นางอนงค์หวั หน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไปในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้นของผูฟ้ อ้ งคดี และในฐานะ
ผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คร่วมกับผู้มีอ�ำนาจอื่น ๕. นางกาญจนาในฐานะเป็นผู้มีอ�ำนาจ
ลงลายมือชือ่ สัง่ จ่ายเช็คร่วมกับผูม้ อี ำ� นาจอืน่ ต้องร่วมรับผิดกับผูฟ้ อ้ งคดีโดยผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๒ ได้มคี ำ� สัง่ ที่
๑๑๕๘-๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้นางกาญจนารับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
แก่ราชการ เป็นเงิน ๖๒๒,๖๘๕.๐๘ บาท นายอัครเดช เป็นเงิน  ๓,๕๙๒,๕๖๕.๙๐ บาท นายวีรยุทธ
เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท นายสมศักดิ์ เป็นเงิน ๖,๕๐๙,๒๒๒.๕๘ บาทและนางอนงค์ เป็นเงิน
๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท ซึ่งในค�ำสั่งดังกล่าวได้ระบุว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับชดใช้เงิน
จากผู้ฟ้องคดี เมื่อน�ำมารวมกับจ�ำนวนเงินที่นางกาญจนา นายอัครเดช นายวีรยุทธ นายสมศักดิ์
และนางอนงค์ได้ชดใช้เกินมูลค่าความเสียหาย ให้คืนเงินส่วนที่ได้รับไว้เกินแก่บุคคลดังกล่าว
ตามสัดส่วนแห่งความรับผิดที่ได้รับช�ำระไว้ต่อไป กรณีจึงมิอาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ
ค่าเสียหายเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง
การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค�ำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก�ำหนดค่าเสียหายเสียใหม่
ให้ถกู ต้องตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีค�ำสั่งที่ ๑๖๑๑/๒๕๕๐
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจ�ำนวน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท จึงเป็น
การออกค�ำสัง่ ทีช่ อบด้วยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ส่วนประเด็นทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นมีคำ� พิพากษาให้เพิกถอนค�ำวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ กู ฟ้องคดี
ที่ ๓ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๑/๐๕๓/๔๒๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ นั้น เห็นว่า
หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลที่มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาอรรถคดีต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งเป็นหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติที่ว่า ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาล
ที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในค�ำฟ้องทุกข้อ แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือท�ำค�ำสั่งให้สิ่งใด ๆ
เกินไปกว่าหรือนอกจากทีป่ รากฏตามค�ำฟ้อง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอืน่ ซึง่ ถือได้วา่
เป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองตามนัยข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อคดีนี้
ผู้ฟ้องคดีมิได้มีค�ำขอให้เพิกถอนค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ข้างต้น ศาลจึงมิอาจพิพากษาเกินค�ำขอได้
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

๓. ผลค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๖๒๐/๒๕๔๙
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ทั้งฉบับและค�ำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๖๑๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม
๒๕๕๐ กับค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๔๒๖๒
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนทีใ่ ห้ผฟู้ อ้ งคดีชดใช้คา่ สินไหมทดแทนแก่ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ เต็มจ�ำนวน
ความเสียหายจ�ำนวน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท แล้วให้กำ� หนดค่าเสียหายเสียใหม่ให้ถกู ต้องตามมาตรา ๘
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ค�ำขออื่นนอกจากนี้
ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย
			พิพากษากลับค�ำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้อง
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