
สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔ 119119

เรื่อง   คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

	 	 	 	 	 	 นายมานพ		สังข์ศิริ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ฟ้องคดี
ระหว่าง	
	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการแพทยสภา	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถูกฟ้องคดี

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
	 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า	 ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในการประชุมครั้งที่	 ๗/๒๕๔๘	 ลงวันที่	 ๑๔	 กรกฎาคม
๒๕๔๘	พิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่	 ๒๕	 พฤษภาคม
๒๕๔๗	 เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนางอนงค์	 	 สังข์ศิริ	 ภรรยาของผู้ฟ้องคดีว่าคดีไม่มีมูล	 เนื่องจาก
ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า	 พันโท	 นายแพทย์วัลลภ	 	 ศานติธรรม	 ได้ให้การรักษาผู้ป่วยตามอาการแต่ผู้ป่วย
มีอาการทรุดลงเรื่อย	 ๆ	 ซึ่งแพทย์ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่	 แต่เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะ
ช่วยเหลือได้	 ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดี	 เป็นมติที่ไม่ชอบ	 เพราะไม่นำข้อมูลที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งไว้
ตามหนังสือร้องเรียนทั้งหมดมาพิจารณา	อันไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี	ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย
และต้องเสียทรัพย์ที่ไม่สามารถนำคืนวัสดุทางการแพทย์เพื่อขอคืนเงินมัดจำและค่าเสียหายอื่น	 เช่น
ค่าปลงศพ	ค่าการทำศพตามประเพณี	ค่าลอยอังคาร	ค่าพิธีสงฆ์	ค่าเสียหายท่ีต้องจ่ายขณะรักษาพยาบาล
เมื่อเข้าประกันในโครงการประกันสุขภาพแล้ว	ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	และค่าเสียหายทางจิตใจที่ต้องเสียภรรยา
	 จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งดังนี้
	 ๑.	ให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่	๗/๒๕๔๘	ลงวันที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๔๘
	 ๒.	ให้ผู้ถูกฟ้องคดีบังคับให้	พันโท	นายแพทย์วัลลภ		ศานติธรรม	และโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
จังหวัดนครสวรรค์	 จ่ายค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีไม่น้อยกว่า	 ๓๕๐,๐๐๐	 บาท	 พร้อมส่งคืนหลอดใส่
คอเบอร์	๘	ด้วย
 ศาลปกครองช้ันต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า	 มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ีสืบเน่ืองมาจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ
ร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
คืนเงินค่ารักษาพยาบาลภรรยาของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่จ่ายเกิน	 พร้อมส่งคืนหลอดใส่คอเบอร์	 ๘
ที่ผู้ฟ้องคดียืมมาจากโรงพยาบาลอื่นซึ่งเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา	 ๒๑

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๐๕/๒๕๔๙ 
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
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คำสั่งศาลปกครองสูงสุด	ที่	๔๐๕/๒๕๔๙
วันที่	๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙

แหง่พระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม	พ.ศ.	๒๕๒๕	แมผู้ถ้กูฟอ้งคดจีะมมีตวิา่เรือ่งรอ้งเรยีนของผูฟ้อ้งคดี
ไม่มีมูล และมติดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง แต่คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวก็ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดี
เสยีสทิธใินการฟอ้งเรยีกคา่เสยีหายทางแพง่ จากพนัโท นายแพทยว์ลัลภ  ศานตธิรรม และโรงพยาบาล
ค่ายจิรประวัติ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าทำให้ตนได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำ
ของผู้ถูกฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
	 ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ 	 ๑๖๗๕/๒๕๔๘	 หมายเลขแดงที่
๑๔๗๑/๒๕๔๘	 ของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา	 ความว่า	 เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดี
ในการประชุมครั้งที่	 ๗/๒๕๔๘	 ลงวันที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	๒๕๔๘	ที่ว่าคดีไม่มีมูล	 เป็นคำสั่งทางปกครอง
แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่เสียสิทธิในการเรียกค่าเสียหายจากพันโท นายแพทย์วัลลภ ศานติธรรม
และโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีขึ้นสู่ศาล ผู้ถูกฟ้องคดีก็จะนำมติดังกล่าว
และคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาขึ้นต่อสู้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งจะเป็นปฏิปักษ์และ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นอันมาก จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับ
คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 ตามมาตรา	 ๔๒	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 บัญญัติว่าผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	 หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือ
กรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา	 ๙	 และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือ
ความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น	 ศาลปกครองต้องสามารถกำหนดคำบังคับตามมาตรา	 ๗๒	 ได้	
วรรคสอง	 บัญญัติว่าในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ
เสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ	จะต้องดำเนินในเรื่องนั้นก่อนนำคดีมาฟ้องศาล
	 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่	 ๒๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๔๗	 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอความเป็นธรรม
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลภรรยาของผู้ฟ้องคดีโดยพันโท	 นายแพทย์วัลลภ	 	 ศานติธรรม	 จนเป็นเหตุ
ให้ภรรยาของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิต	 โดยกล่าวถึงพฤติกรรมของนายแพทย์เจ้าของไข้ที่ไม่เอาใจใส่ดูแลผู้ป่วย
ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยย้ายโรงพยาบาล	 ไม่จัดหาวัสดุทางการแพทย์ให้ผู้ป่วย	และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
จากผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโครงการประกันสุขภาพ	 ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติว่าคดีไม่มีมูล	 ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาล
เพิกถอนมติดังกล่าว	 เห็นว่า	กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมมีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน จึงกำหนดให้มีแพทยสภาทำหน้าท่ีควบคุม
ความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม และ
เมื่อบุคคลใดได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบ
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วชิาชพีเวชกรรมผูใ้ด บคุคลนัน้มสีทิธกิลา่วหาผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูน้ัน้ตอ่แพทยสภา  ขอ้เทจ็จรงิ
ในคดีนี้ปรากฏว่า	 เมื่อแพทยสภาได้รับเรื่องกล่าวหาจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้ส่งเรื่องไปให้คณะอนุกรรมการ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม	 ชุดที่เก้า	 พิจารณาแล้วเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดี	 และในการประชุม
ของผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่	 ๗/๒๕๔๘	วันที่	 ๑๔	กรกฎาคม	๒๕๔๘	ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า	ภรรยาของผู้ฟ้องคดี
มีอาการทรุดลงเรื่อย	ๆ	แพทย์ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วจึงมีมติว่าคดีไม่มีมูล
	 สำหรับปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือไม่
นั้นเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งมติดังกล่าวเป็นหนังสือแพทยสภา ด่วนที่สุด ที่ พส.๐๑๑/๑๘๒๘ ลงวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแล้วเห็นว่าเป็นมติที่ไม่ชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีและมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากน้ีกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติว่าคดีไม่มีมูล ก็เป็นกรณีท่ีไม่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภานายกพิเศษก่อนจะดำเนินการตามมตินั้น ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และมตินี้ก็เป็นคำสั่งทางปกครองออกโดยคณะกรรมการซึ่งไม่ต้องอุทธรณ์
คำสั่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย
ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องศาล
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
	 ส่วนคำขอที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีบังคับให้นายแพทย์เจ้าของไข้	 และโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติจ่ายค่า
เสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี	 พร้อมส่งคืนวัสดุทางการแพทย์นั้น	 เห็นว่าคำขอดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจวินิจฉัย
ของผู้ถูกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 และกรณีดังกล่าวเป็นการฟ้องว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง
แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้	 ตามมาตรา	 ๕	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 คำขอของผู้ฟ้องคดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครอง	 ที่ศาล
ปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องในข้อนี้ไว้พิจารณา	จึงชอบแล้ว

๓. ผลคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
	 จึงมีคำสั่งแก้คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี
ไว้พิจารณา	นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	




