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นางพิมลพัชร์ อริยะฌานกุล
นิติกร สำ นักกฎหมาย

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลปกครองสูงสุด
คดีหม�ยเลขแดงที่ อ. ๗๐๑ – ๗๐๒/๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๑ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๙

เรื่อง	 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค�าสั่งโดยไม่ชอบ
	 	 ด้วยกฎหมาย	และการกระท�าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัอนัเกดิจาก
	 	 ค�าสั่งทางปกครอง	(อุทธรณ์ค�าพิพากษา)

   นางกรณิการ์  สุรศิลป์ (ชุมนุม)              ผู้ฟ้องคดี
  
  ระหว่าง
   สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒            ผู้ถูกฟ้องคดี

   นางกรณิการ์  สุรศิลป์ (ชุมนุม)               ผู้ฟ้องคดี
  
  ระหว่าง
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒
   กรมบัญชีกลาง ที่ ๓          ผู้ถูกฟ้องคดี

คดีหม�ยเลขดำ�ที่ อ. ๑๓๓/๒๕๕๓
คดีหม�ยเลขแดงที่ /๒๕

คดีหม�ยเลขดำ�ที่ อ. ๑๓๔/๒๕๕๓
คดีหม�ยเลขแดงที่/๒๕
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๑.	ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป	
	 	 	 ผูถ้กูฟ้องคดท่ีี	๑	ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๒	และผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๓	อทุธรณ์ค�าพพิากษาในคดหีมายเลขด�าที่	
๔๓๑/๒๕๔๙	 และคดีหมายเลขด�าที่	 ๓๓๕/๒๕๕๐	 หมายเลขแดงที่	 ๕๔๑	 –	 ๕๔๒/๒๕๕๒
ของศาลปกครองช้ันต้น	(ศาลปกครองนครราชสมีา)	ซึง่ศาลปกครองชัน้ต้นมคี�าสัง่ให้รวมคดหีมายเลขด�าที่	
๔๓๑/๒๕๔๙	และคดีหมายเลขด�าที่	๓๓๕/๒๕๕๐	เข้าด้วยกัน	โดยให้คดีหมายเลขด�าที่	๔๓๑/๒๕๔๙
เป็นส�านวนคดีหลัก	 และก�าหนดให้ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๑
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นผู้ถูกฟ้อง
คดีที่	๓	และกรมบัญชีกลาง	เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่	๔
	 	 	 ขณะเกดิเหตุคดนีีเ้มือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	ถึงปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ผูฟ้้องคดรีบัราชการในต�าแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงนิและบญัช	ี๕	โรงพยาบาลปรางค์กู	่อ�าเภอปรางค์กู	่จังหวดัศรสีะเกษ	มหีน้าทีจ่ดัท�าบญัชคีวบคมุดแูล
การเงนิ	รายรบัและรายจ่ายและเขยีนเชค็ลงลายมอืชือ่สัง่จ่ายร่วมกบัผูม้อี�านาจอืน่แล้วน�าเชค็ไปขึน้เงนิ
รบัเงินตามเช็คเพือ่น�าไปบรหิารราชการภายในของโรงพยาบาลปรางค์กู	่โดยมผีูอ้�านวยการโรงพยาบาล
ปรางค์กู	่ซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของผูฟ้้องคด	ีดงันี	้๑.	นายสมศกัดิเ์ป็นผูอ้�านวยการโรงพยาบาล	ปี		พ.ศ.	๒๕๔๑	
ถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 (เดือนกันยายน)	 ๒.	 นายวีรยุทธเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔
ถึงปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	 (เดือนเมษายน)	๓.	นายอัครเดชเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	
(เดือนพฤษภาคม	ถึง	พ.ศ.	๒๕๔๖)	ขณะเกิดเหตุคดีนี้โรงพยาบาลปรางค์กู่ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
เกบ็รกัษาเงนิซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบตรวจสอบความถกูต้องเงนิคงเหลือประจ�าวันลงลายมอืชือ่ในรายงาน
คงเหลือในสมดุเงินคงเหลอืประจ�าวัน	ซึง่มข้ีาราชการในโรงพยาบาลปรางค์กูไ่ด้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ
เก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายเงินและเบิกเงินเพื่อใช้จ่ายในราชการของโรงพยาบาลปรางค์กู่
ร่วมกับผู้อ�านวยการโรงพยาบาลและผู้ฟ้องคดี	 ดังน้ี	๑.	นางเย็นจี	๒.	นางกาญจนา	๓.	นางอนงค์
๔.	นางณัฐชยา	ครองยุทธ	
	 	 	 ต่อมาระหว่างวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๔๖	ถึงวันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๔๖	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัดศรสีะเกษได้ท�าการตรวจสอบระบบการเงนิการบญัชขีองโรงพยาบาล
ปรางค์กู่	อ�าเภอปรางค์กู่	จงัหวัดศรสีะเกษ	พบว่า	จ�านวนเงนิในระบบบญัชขีองโรงพยาบาลไม่ตรงกบัข้อมลู
การเงินในบัญชีของโรงพยาบาลจากธนาคารซึ่งอาจมีการทุจริตของเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาล
ปรางค์กู	่	จังหวัดศรีสะเกษ	จึงมีค�าสั่งที่	๑๒๘๓/๒๕๔๖	ลงวันที่	๓	กรกฎาคม	๒๕๔๖	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการเงินการบัญชีของโรงพยาบาลปรางค์กู่	ผลการตรวจสอบ	ปรากฏว่า	พบความผิดปกติ
ในการเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลา	๕	ปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	ถึงปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	
โดยเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ	คอื	ผูฟ้้องคด	ีปลอมแปลงเชค็	จ�านวน	๗๔	ฉบบั	เบิกเงนิจากธนาคารจ�านวนทัง้สิน้
๒๑,๗๖๘,๘๓๙.๑๔	บาท	ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเพียง	๒,๙๙๖,๐๕๓.๓๙	บาท
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ส่วนที่เกินมา	๑๙,๗๐๐,๙๑๗.๕๓	บาท	ผู้ฟ้องคดียักยอกไป	โดยเงินส่วนใหญ่ที่ยักยอกไปได้โอนเข้า
บัญชีส่วนตัวของผู ้ฟ้องคดี	 จึงมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจภูธร
อ�าเภอปรางค์กู่ให้ด�าเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีกับพวกอีกสี่ราย	คือ	๑.	นายพิภพ		สุรศิลป์	ซึ่งเป็นสามี
ของผูฟ้้องคด	ี๒.	นางวราภรณ์		วงศ์ขนัธ์	 ซ่ึงเป็นพีส่าวของผูฟ้้องคด	ี๓.	นายสมร	วงศ์ขนัธ์	ซึง่เป็นพีเ่ขย
ของผูฟ้้องคด	ี๔.	นางสาวจนัทมิา		แจ่มกระจ่าง	ซึง่เป็นเพือ่นของผูฟ้้องคด	ีในความผดิต่อพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒	ซึ่งศาลจังหวัดศรีสะเกษมีค�าพิพากษาเมื่อวันที่	๒๗	
ธนัวาคม	๒๕๔๘	ลงโทษจ�าคกุผู้ฟ้องคด	ี๒๐	ปี	ขณะนีค้ดอียูใ่นระหว่างการพจิารณาของศาลอทุธรณ์ภาค	๓	
ในระหว่างการพจิารณาคดขีองศาลจังหวดัศรสีะเกษ	ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑	มคี�าสัง่ที	่๔๖๓/๒๕๔๗	ลงวนัที	่๒๔	
กมุภาพนัธ์	๒๕๔๗	แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าทีเ่พือ่หาตวั
ผู้ต้องรับผิดและจ�านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้กระท�าผิดต้องชดใช้ในกรณีดังกล่าว	ซึ่งคณะกรรมการ
สอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิได้สอบข้อเทจ็จรงิจากพยานบคุคลทีเ่กีย่วข้องและพยานเอกสาร
ทัง้ได้สอบปากค�าผูฟ้้องคดทีีถ่กูคมุขงัอยูท่ีเ่รอืนจ�าจังหวัดศรสีะเกษ	โดยผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑	ได้มหีนงัสอื	ลบั	
ด่วนมาก	ที่	สธ	๐๒๐๔/๔๓๔	ลงวันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๔๗	ถึงผู้บัญชาการเรือนจ�าจังหวัดศรีสะเกษ	
เพือ่ขอให้แจ้งผูฟ้้องคดว่ีาคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิจะเข้าท�าการสอบปากค�า
ผู้ฟ้องคดีในวันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๔๗	ซึ่งเรือนจ�าจังหวัดศรีสะเกษได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่	๖	
กันยายน	๒๕๔๗		คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้เดินทางไปสอบปากค�า
ผูฟ้้องคดทีีเ่รอืนจ�าจงัหวดัศรสีะเกษในวนัที	่๑๕	กนัยายน	๒๕๔๗	และเมือ่คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริง
ความรับผิดทางละเมิดได้สอบข้อเท็จจรงิเสรจ็สิน้แล้ว	ได้ท�ารายงานการสอบข้อเท็จจรงิความรบัผิด
ทางละเมิด	ลงวันที่	๔	 กุมภาพันธ์	๒๕๔๘	เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	 โดยมีความเห็นว่า	พฤติการณ์
ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระท�าด้วยความจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐจึงมีมติให้
ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละร้อย	คิดเป็นเงิน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	ตามนัยหนังสือ
กระทรวงการคลงั	ที	่กค	๐๔๐๖.๖/ว.๑๒๑	ลงวนัที	่๒๖	ธันวาคม	๒๕๔๕	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีผู้กระท�าละเมิด	ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๒	 เห็นชอบด้วยเมื่อวันท่ี	๑๑	
กุมภาพันธ์	๒๕๔๘	และผู้ถูกฟ้องคดีที	่๑	ได้มีหนังสือ	ด่วนมาก	ที่	สธ	๐๒๐๑.๐๕๓/๒๘๑	ลงวันที	่
๓๑	 มีนาคม	 ๒๕๔๘	 ส่งส�านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	 กรณีการทุจริตเงิน
ของโรงพยาบาลปรางค์กู่เป็นเงินจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
ตามข้อ	๑๗	ของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๓๙	หลังจากน้ันผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	จึงมีค�าสั่งที่	๑๖๒๐/๒๕๔๙	
ลงวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๔๙	ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการคิดเป็นเงินทั้งสิ้น	
๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	ผูฟ้้องคดรีบัทราบค�าสัง่วันที	่๒๑	สงิหาคม	๒๕๔๙	และได้อุทธรณ์ค�าสัง่ดงักล่าว
เมื่อวันที่	๓๐	 สิงหาคม	๒๕๔๙	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	 ได้มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	 ท่ี	สธ	๐๒๐๑.๐๕๐/๒๕๐
ลงวนัที	่๒๒	กนัยายน	๒๕๔๙	ส่งค�าอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดใีห้กระทรวงการคลงัทราบ	กระทรวงการคลงั
โดยผู ้ถูกฟ้องคดีที่	๔	พิจารณาส�านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว	มีหนังสือ
ที่	กค	๐๔๐๖.๔/๐๙๐๑๙	ลงวันที	่๑๙	เมษายน	๒๕๕๐	แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ว่า	ตามส�านวนการสอบ
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ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรับฟังได้ว่า	 ในการช�าระหนี้หรือเบิกถอนเงินของโรงพยาบาล
ปรางค์กู่	 เมื่อเจ้าหน้าที่ด�าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้	 โดยทาง
โรงพยาบาลจะจ่ายเช็คโดยถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝาก	 ในเช็คจะมี	 ๒	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่เป็น
ต้นขั้วเช็คและตัวเช็ค	ซึ่งมีผู ้ฟ้องคดี	ต�าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๕	เป็นเจ้าหน้าที่
จัดท�าบัญชีและการเงินของโรงพยาบาลเป็นผู้เขียนเช็คท้ัง	 ๒	 ส่วน	 แล้วเสนอผ่านนางอนงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ก่อนเสนอผู้มีอ�านาจลงชื่อสั่งจ่ายเงิน	หลังจากท่ีผู้มีอ�านาจสั่งจ่ายลงชื่อ
ครบถ้วนแล้ว	ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้น�าเช็คไปเบิกถอนเงินออกจากธนาคารเพื่อน�ามาเป็นค่าใช้จ่าย
ของโรงพยาบาลหรือช�าระหน้ีแก่บุคคลภายนอก	 แต่ก่อนที่จะน�าเช็คไปเบิกถอนเงินผู้ฟ้องคดี
ได้แก้ไขรายการในเช็คโดยเติมตัวเลขและตัวอักษรเพื่อเพิ่มจ�านวนเงิน	รวมท้ังแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการชื่อผู้รับเงิน	 แล้วเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน	 เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ
ความเสียหายคดิเป็นเงิน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	ผูฟ้้องคดีในฐานะเจ้าหน้าท่ีการเงนิโรงพยาบาล
ปรางค์กู่	ในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	ถึงปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้อาศยัโอกาสในต�าแหน่งหน้าทีเ่ป็นผูเ้ขยีน
รายการในเช็คและเป็นผู้น�าเช็คไปเบิกถอนเงินรวมทั้งหมด	๘๘	ฉบับ	เมื่อน�าต้นขั้วเช็คเปรียบเทียบ
กับเอกสารแสดงการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว	 คิดเป็นเงินส่วนต่างที่
ทางราชการได้รบัความเสยีหายจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	พฤตกิารณ์เป็นการจงใจกระท�าละเมดิ
ต่อทางราชการ	จงึให้ผูฟ้้องคดชีดใช้ค่าเสยีหายเตม็จ�านวน	คดิเป็นเงนิจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	
ตามนยัมาตรา	๑๐	และมาตรา	๘	แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙	
ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	จึงมีค�าสั่งที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐	ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงิน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ค�าสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่	๓	
ตามหนงัสอืลงวนัที	่๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๐	และได้รบัแจ้งผลการวนิจิฉยัอทุธรณ์ตามหนงัสอื	ด่วนทีสุ่ด	ที	่สธ	
๐๒๐๑.๐๕๓/๔๒๖๒	ลงวันที	่๑๘	กนัยายน	๒๕๕๐	ว่าอทุธรณ์ของผูฟ้้องคดฟัีงไม่ขึน้	วินิจฉยัยนืตามค�าสัง่เดมิ
   คดนีีศ้าลปกครองชัน้ต้นมคี�าพพิากษาให้เพกิถอนค�าสัง่ของผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๒	ที	่๑๖๒๐/๒๕๔๙
ลงวนัที	่๗	สงิหาคม	๒๕๔๙	ทัง้ฉบบัและค�าสัง่ผูถ้กูฟ้องคดท่ีี	๒	ที	่๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวนัที	่๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐
กับค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๓	ตามหนังสือ	ด่วนที่สุด	 ท่ี	 สธ	๐๒๐๑.๐๕๓/๔๒๖๒	
ลงวันที่	๑๘	กันยายน	๒๕๕๐	เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	
เตม็จ�านวนความเสยีหายจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	แล้วให้ก�าหนดค่าเสยีหายเสยีใหม่ให้ถูกต้อง
ตามมาตรา	๘	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี	พ.ศ.	๒๕๓๙	
ค�าขออืน่นอกจากนีใ้ห้ยก	ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑	ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๒	และผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๓	อทุธรณ์ค�าพพิากษา
ของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด
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๒.	ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 	 	 คดีมีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัย	ดังนี้
   ประเด็นที่หนึ่ง	ค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที	่๒	ที่	๑๖๒๐/๒๕๔๙	ลงวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๔๙	
และค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐	ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน	เป็นเงิน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	เป็นค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
	 	 	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ข้อ	 ๑๗	 วรรคหนึ่ง	 ก�าหนดว่า	 เมื่อผู้แต่งตั้ง
ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว	 ให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือไม่	และเป็นจ�านวนเท่าใด	แต่ยังมิต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	วรรคสอง	ก�าหนดว่า	
ให้ผู ้แต่งตั้งส่งส�านวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ	
เว้นแต่เป็นเรื่องท่ีกระทรวงการคลังประกาศก�าหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	
และวรรคห้า	ก�าหนดว่าให้กระทรวงการคลงัพจิารณาให้แล้วเสรจ็ก่อนอายคุวามสองปีสิน้สดุไม่น้อยกว่า
หกเดือน	ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้แต่งตั้ง
มีค�าส่ังตามท่ีเห็นสมควรและแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ	 ข้อ	 ๑๘	 วรรคหน่ึง	 ก�าหนดว่าเมื่อกระทรวง
การคลังพิจารณาเสร็จแล้ว	 ให้ผู้แต่งต้ังมีค�าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังและแจ้งค�าสั่งนั้น
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	และวรรคสอง	ก�าหนดว่า	 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่ง
สั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง	 ให้ผู้แต่งตั้งด�าเนินการเพื่อออกค�าสั่งให้ช�าระค่าสินไหม
ทดแทน
	 	 	 คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรบัผิดทางละเมิด	ได้วนิจิฉยัสัง่การเมือ่วนัที	่๑๑	กมุภาพนัธ์	๒๕๔๘	โดยเหน็ชอบด้วยกับความเหน็
ของคณะกรรมการฯ	ทีเ่สนอว่า	การทีผู้่ฟ้องคดไีด้ท�าการแก้ไขรายการในเชค็แล้วทุจรติยกัยอกเงนิในเชค็
ของโรงพยาบาลปรางค์กูไ่ปนัน้	เป็นการจงใจท�าให้ราชการเสยีหาย	จึงมมีตใิห้ผูฟ้้องคดชีดใช้ค่าเสยีหาย
ในอตัราร้อยละร้อย	คดิเป็นเงนิจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท		ดังนัน้	วนัท่ีหน่วยงานรู้ถึงการละเมดิ
และรูต้วัเจ้าหน้าทีผู่จ้ะพงึชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจงึเริม่นบัจากวนัท่ีผูถ้กูฟ้องคดีท่ี	๒	วนิจิฉัยสัง่การ
ดงักล่าว	เม่ือผู้ถูกฟ้องคดีที	่๒	ส่งส�านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลงัตรวจสอบตามหนังสอื	ด่วนมาก	
ที่	สธ	๐๒๐๑.๐๕๓/๒๘๑	ลงวันที	่๓๑	มีนาคม	๒๕๔๘	แต่กระทรวงการคลังมิได้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
ก่อนอายคุวามสองปีส้ินสุดไม่น้อยกว่าหกเดอืน	คอืภายในวนัที	่๑๑	สงิหาคม	๒๕๔๙	ซึง่ผูถ้กูฟ้องคดีที	่๒	
ได้รอความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ	๑๗	วรรคห้า	ของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏิบติัเกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙	มาเป็นเวลา	๑	ปี	๕	เดอืน	
๒๖	วนัแล้ว	ผูถ้กูฟ้องคดท่ีี	๒	เกรงว่าจะขาดอายคุวาม	จงึได้มคี�าสัง่ที	่๑๖๒๐/๒๕๔๙	ลงวนัที	่๗	สงิหาคม	
๒๕๔๙	ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ�านวนดังกล่าว	หลังจากนั้น	กระทรวงการคลังได้แจ้งผล
การตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดทีี	่๒	ทราบ	ตามหนงัสอื	ที	่กค	๐๔๐๖/๐๙๐๑๙	ลงวนัที	่๑๙	เมษายน	๒๕๕๐	
โดยเห็นด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที	่๒	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	จึงได้มีค�าสั่งที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวันที่	
๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐	แก้ไขค�าส่ังที่	๑๖๒๐/๒๕๔๙	ลงวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๔๙	ที่ยังไม่มีความเห็น
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ของกระทรวงการคลัง	ดังน้ัน	ค�าส่ังที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	จึงมิได้เป็นการมีค�าส่ังใหม่	แต่เป็นการแก้ไข
ค�าสั่งเดิม	ซึ่งยังไม่มีความเห็นของกระทรวงการคลัง	 เมื่อค�าส่ังท่ี	๑๖๑๑/๒๕๕๐	 เป็นการแก้ไข
ค�าสั่งที่	 ๑๖๒๐/๒๕๔๙	 จึงมิอาจถือว่าค�าสั่งที่	 ๑๖๑๑/๒๕๕๐	 ลงวันที่	 ๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๐	
ออกเมือ่พ้นก�าหนดอายคุวาม	การทีศ่าลปกครองชัน้ต้นมีค�าพพิากษาให้เพกิถอนค�าสัง่ผูถ้กูฟ้องคดี
ที่	๒	ที่	๑๖๒๐/๒๕๔๙	ลงวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๔๙	นั้น	ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย
   ประเดน็ทีส่อง	ค�าส่ังของผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๒	ค�าสัง่ที	่๑๖๒๐/๒๕๔๙	ลงวนัที	่๗	สงิหาคม	๒๕๔๙	
และค�าสั่งที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวันที	่๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐	ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้ถูกฟ้องคดีที	่๑	จ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
	 	 	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	
มาตรา	๑๐	วรรคหนึ่ง	บัญญัติว่า	 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท�าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่	 ถ้าเป็นการกระท�าในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้อง
ค่าสนิไหมทดแทนจากเจ้าหน้าทีใ่ห้น�าบทบญัญตัมิาตรา	๘	มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม	แต่ถ้ามิใช่การกระท�า
ในการปฏิบัติหน้าทีใ่ห้บังคบัตามบทบัญญัตแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	๘	วรรคหนึง่	
บัญญัติว่า	 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี	 ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท�าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
แก่หน่วยงานของรฐัได้	ถ้าเจ้าหน้าทีไ่ด้กระท�าการน้ันไปด้วยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง
	 	 	 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	ผู้ฟ้องคดีด�ารงต�าแหน่งพนักงานการเงินและบัญช	ี๕	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
โรงพยาบาลปรางค์กู	่อ�าเภอปรางค์กู	่จงัหวดัศรสีะเกษ	มหีน้าทีร่บัจ่ายเงนิและจดัท�าบญัชขีองโรงพยาบาล
ปรางค์กู่	 รวมทั้งมีหน้าที่เบิกถอนเงิน	 เขียนเช็ค	และลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาลปรางค์กู	่
ร่วมกับผู้อ�านวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่และผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อในเช็คอีกหนึ่งคนรวมเป็นสามคน	
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาล	คือ	มีผู้ร่วมลงลายมือชื่อในเช็คสองในสาม	จึงสามารถ
สั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาลได้	 รวมทั้งต้องมีลายมือชื่อของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลร่วมด้วยทุกคร้ัง	
ในทางปฏบิตักิารเบกิถอนเงนิจากธนาคารเพือ่น�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลหรอืช�าระหนีใ้ห้แก่
บุคคลภายนอกนั้น	 โรงพยาบาลจะใช้เช็คในการเบิกถอนโดยสั่งจ่ายในนามผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนใหญ	่
แต่ก็มีบางกรณีที่โรงพยาบาลจะส่ังจ่ายเช็คให้แก่บุคคลภายนอกโดยตรง	 กรณีที่โรงพยาบาล
สัง่จ่ายเชค็ในนามของผูฟ้้องคดนีัน้	ผูฟ้้องคดมีหีน้าทีเ่บกิถอนเงนิจากธนาคารแล้วน�ามาเป็นค่าใช้จ่าย
ในโรงพยาบาลหรือช�าระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอก	โดยขั้นตอนของการเบิกถอนเงินจากธนาคารนั้น
เม่ือเจ้าหน้าที่ได้เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติแล้ว	 ผู้ฟ้องคดีจะท�าหน้าที่
เขยีนเชค็ท้ังต้นขัว้เชค็และปลายเชค็เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายบรหิารท่ัวไปซึง่เป็นผูบ้งัคับบญัชาช้ันต้น
ของผูฟ้้องคด	ีก่อนให้ผูม้อี�านาจสัง่จ่ายเงนิลงลายมอืชือ่ในเช็ค	หลงัจากนัน้	ผูฟ้้องคดีจะเป็นผูน้�าเชค็
ไปเบกิถอนเงินจากธนาคาร	ซึง่ผูฟ้้องคดไีด้อาศัยโอกาสในต�าแหน่งหน้าท่ีราชการทีเ่ป็นผูเ้ขยีนรายการ
ในเชค็และเป็นผูน้�าเช็คไปเบิกถอนเงิน	เมือ่ผูม้อี�านาจลงลายมือชือ่สัง่จ่ายได้ลงลายมอืชือ่ครบถ้วนแล้ว
ได้ท�าการแก้ไขรายการจ�านวนเงนิในเชค็ท้ังตัวเลขและตัวอกัษรให้เพิม่ขึน้	รวมท้ังแก้ไขเปลีย่นแปลง
ชือ่ผูร้บัเงิน	แล้วเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน	รวมเชค็ทัง้หมด	๘๘	ฉบบั	เมือ่น�าต้นขัว้เชค็เปรยีบเทยีบ
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กับการเคลือ่นไหวของเงนิในบญัชเีงนิฝากธนาคาร	คดิเป็นเงนิส่วนต่างทีท่างราชการได้รบัความเสยีหาย
เป็นเงนิ	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	พฤตกิารณ์ของผูฟ้้องคดเีป็นการจงใจกระท�าละเมดิต่อทางราชการ	ท�าให้
ผูถ้กูฟ้องคดีที	่๑	เสยีหาย	ผู้ถูกฟ้องคดทีี	่๒	จงึมีอ�านาจออกค�าสัง่ให้ผูฟ้้องคดชีดใช้ค่าสนิไหมทดแทนได้ตาม
นยัมาตรา	๑๐	ประกอบมาตรา	๘	แห่งพระราชบัญญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙	
   ประเด็นที่สาม	 ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่	 ๑	 เพียงใด
	 	 	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 มาตรา	 ๘	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๓๙	บัญญัติว่า	 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที	่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท�าละเมิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้	 ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท�าการน้ันไปด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	วรรคสอง	บญัญตัว่ิา	สทิธเิรยีกให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง
จะมไีด้เพยีงใดให้ค�านงึถงึระดบัความร้ายแรงแห่งการกระท�าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณเีป็นเกณฑ์
โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ�านวนของความเสียหายก็ได้	 วรรคสาม	บัญญัติว่า	ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด�าเนินงานส่วนรวม	ให้หักส่วนแห่งความรับผิด
ดังกล่าวออกด้วย	 วรรคส่ี	 บัญญัติว่า	 ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน	 มิให้น�าหลัก
เรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน
เท่านั้น	จากบทบัญญัติข้างต้น	 เห็นได้ว่า	 เจตนารมณ์ของกฎหมายมิได้มุ่งหมายให้หน่วยงานของรัฐ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนเต็มจ�านวนความเสียหาย	โดยไม่ค�านึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อ
เจ้าหน้าที่แต่ละคน	โดยไม่ให้เป็นการบ่ันทอนขวัญก�าลังใจในการท�างานของเจ้าหน้าที่	 เน่ืองจาก
การที่เจ้าหน้าที่ด�าเนินกิจการต่าง	ๆ	ของหน่วยงานของรัฐ	หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการ
เฉพาะตวัไม่	ประกอบกบัการให้คณุให้โทษแก่เจ้าหน้าทีเ่พือ่ควบคมุการท�างานของเจ้าหน้าทีย่งัมวีธิกีาร
ในการบริหารงานบุคคลและการด�าเนินการทางวินัยก�ากับดูแลอีกส่วนหน่ึง	อันเป็นหลักประกันมิให้
เจ้าหน้าทีท่�าการใด	ๆ 	โดยไม่รอบคอบอยูแ่ล้ว	การท่ีหน่วยงานของรฐัจะใช้สิทธิให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท�าละเมดิ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงต้องค�านึงถึงหลักเกณฑ์ส�าคัญ	๓	ประการ	คือ	 (๑)	ต้องค�านึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระท�าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณ	ี(๒)	หากการละเมดิเกดิจากความผิด
หรอืความบกพร่องของหน่วยงานของรฐัหรอืระบบการด�าเนนิงานส่วนรวม	ต้องหักส่วนความรบัผิด
ดงักล่าวออกด้วย	และ	(๓)	กรณลีะเมดิเกดิจากเจ้าหน้าท่ีหลายคน	มใิห้น�าหลกัเรือ่งลกูหนีร่้วมมาใช้บงัคบั
	 	 	 คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	 ได้มีค�าสั่งที่	๑๖๒๐/๒๕๔๙	ลงวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๔๙	และค�าสั่ง
ที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวันที	่๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐	ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละร้อยของ
ค่าเสยีหายทัง้หมดจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	เน่ืองจากผูฟ้้องคดกีระท�าละเมดิต่อผูถู้กฟ้องคดทีี	่๑	
ด้วยความจงใจ	เจตนาทจุรติทีจ่ะกระท�าให้ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑	ได้รบัความเสยีหาย	นอกจากผูฟ้้องคดแีล้ว	ผูถู้ก
ฟ้องคดทีี	่๒	มีค�าสัง่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามส่วนทีแ่ต่ละคนประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง
ไม่ตรวจสอบควบคุมในฐานะผู้บังคับบัญชาหรือในฐานะที่มิได้ใช้ความระมัดระวังในการลงลายมือช่ือ
ในเช็คในฐานะผู้มีอ�านาจส่ังจ่าย	 จึงมิใช่การรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร่วมกับผู้ฟ้องคดีในฐานะ
ลูกหนี้ร่วมที่ผู้ฟ้องคดีกระท�าการโดยทุจริต	 ซ่ึงหากผู้ฟ้องคดีไม่เจตนากระท�าโดยทุจริต	ท�าให้ผู้ถูกฟ้อง
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คดทีี	่๑	เสยีหาย	บคุคลทีเ่กีย่วข้องทัง้	๕	ราย	กไ็ม่ต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายในส่วนทีต่นประมาทเลนิเล่อ
อย่างร้ายแรงดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ดังนั้น	ความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที	่๑	จึงมีผลมาจาก
การกระท�าของผูฟ้้องคดโีดยตรง	ผูฟ้้องคดจีงึต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายท้ังจ�านวน	กรณจีงึเป็นการ
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละส่วนกัน	 โดยมีบุคคลที่เก่ียวข้อง	 ดังน้ี	๑.	นายสมศักดิ์ซ่ึงเป็น
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่	ระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๓๓	ถึงปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	และในฐานะ
ผูม้อี�านาจลงลายมือช่ือส่ังจ่ายเช็คร่วมกับผูม้อี�านาจอ่ืน	๒.	นายวรียุทธในฐานะผูอ้�านวยการโรงพยาบาล
ปรางค์กู	่ระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๔๔	ถงึปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	และในฐานะผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่สัง่จ่าย
เชค็ร่วมกบัผูม้อี�านาจอืน่	๓.	นายอคัรเดชในฐานะผูอ้�านวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ระหว่างปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ถึงปีปัจจุบัน	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๐)	 และในฐานะผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คร่วมกับ
ผูมี้อ�านาจอืน่	๔.	นางอนงค์หวัหน้าฝ่ายบรหิารทัว่ไปในฐานะผูบ้งัคบับญัชาชัน้ต้นของผูฟ้้องคด	ีและในฐานะ
ผู้มีอ�านาจลงลายมือช่ือส่ังจ่ายเช็คร่วมกับผู้มีอ�านาจอื่น	๕.	นางกาญจนาในฐานะเป็นผู้มีอ�านาจ
ลงลายมอืช่ือสัง่จ่ายเช็คร่วมกบัผูม้อี�านาจอืน่	ต้องร่วมรบัผดิกบัผูฟ้้องคดีโดยผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๒	ได้มคี�าส่ังที่	
๑๑๕๘-๑๑๖๒/๒๕๕๐	ลงวนัที	่๒๕	พฤษภาคม	๒๕๕๐	ให้นางกาญจนารบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
แก่ราชการ	เป็นเงิน	๖๒๒,๖๘๕.๐๘	บาท	นายอคัรเดช	เป็นเงนิ		๓,๕๙๒,๕๖๕.๙๐	บาท	นายวรียทุธ
เป็นเงิน	๕๕๐,๐๐๐	บาท	นายสมศักด์ิ	 เป็นเงิน	๖,๕๐๙,๒๒๒.๕๘	บาทและนางอนงค์	 เป็นเงิน
๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘	 บาท	 ซึ่งในค�าสั่งดังกล่าวได้ระบุว่า	 หากผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ได้รับชดใช้เงิน
จากผู้ฟ้องคดี	 เม่ือน�ามารวมกับจ�านวนเงินท่ีนางกาญจนา	นายอัครเดช	นายวีรยุทธ	นายสมศักด์ิ
และนางอนงค์ได้ชดใช้เกินมูลค่าความเสียหาย	 ให้คืนเงินส่วนที่ได้รับไว้เกินแก่บุคคลดังกล่าว
ตามสัดส่วนแห่งความรับผิดที่ได้รับช�าระไว้ต่อไป	กรณีจึงมิอาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๑	 ได้รับ
ค่าเสียหายเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง
	 	 	 การที่ศาลปกครองช้ันต้นมีค�าพิพากษาให้ผู ้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ก�าหนดค่าเสียหายเสียใหม่
ให้ถกูต้องตามมาตรา	๘	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙	
ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลปกครองสูงสุด	ดังนั้น	การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	มีค�าสั่งที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	
ลงวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๐	ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	 จึงเป็น
การออกค�าสัง่ทีช่อบด้วยมาตรา	๘	แห่งพระราชบญัญติัความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙
	 	 	 ส่วนประเดน็ท่ีศาลปกครองช้ันต้นมคี�าพพิากษาให้เพกิถอนค�าวินิจฉยัอุทธรณ์ของผูถ้กูฟ้องคดี
ที่	๓	ตามหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	สธ	๐๒๐๑.๑/๐๕๓/๔๒๖๒	ลงวันที่	๑๘	กันยายน	๒๕๕๐	นั้น	เห็นว่า	
หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลที่มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาอรรถคดีต่าง	ๆ	ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	ซึ่งเป็นหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติที่ว่า	ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาล
ที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในค�าฟ้องทุกข้อ	 แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือท�าค�าสั่งให้สิ่งใด	 ๆ	
เกินไปกว่าหรอืนอกจากทีป่รากฏตามค�าฟ้อง	เว้นแต่จะมกีฎหมายบญัญัติไว้เป็นอย่างอืน่	ซึง่ถอืได้ว่า
เป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองตามนัยข้อ	๕	วรรคสอง	แห่งระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๓	เมื่อคดีนี้
ผู้ฟ้องคดีมิได้มีค�าขอให้เพิกถอนค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ข้างต้น	 ศาลจึงมิอาจพิพากษาเกินค�าขอได้
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สรุปคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล และผลก�รวินิจฉัยปัญห�ข้อกฎหม�ยที่น่�สนใจ

จุลนิติ

๓.	ผลค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
	 	 	 การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ที่	๑๖๒๐/๒๕๔๙	
ลงวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๔๙	ทั้งฉบับและค�าสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ที่	๑๖๑๑/๒๕๕๐	ลงวันที่	๔	กรกฎาคม	
๒๕๕๐	กับค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๓	ตามหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	สธ	๐๒๐๑.๐๕๓/๔๒๖๒	
ลงวนัที	่๑๘	กนัยายน	๒๕๕๐	เฉพาะส่วนทีใ่ห้ผูฟ้้องคดชีดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑	เตม็จ�านวน
ความเสยีหายจ�านวน	๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐	บาท	แล้วให้ก�าหนดค่าเสยีหายเสยีใหม่ให้ถกูต้องตามมาตรา	๘	
วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙	ค�าขออื่นนอกจากนี้
ให้ยก	นั้น	ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย
   พิพากษากลับค�าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	เป็นยกฟ้อง 


