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คําพพิากษาท่ีนาสนใจ: เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 

เรียกชดใชคาสินไหมทดแทนคดีละเมิดจากทายาทผูรับมรดก 

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ* 

ยอคาํพพิากษา 

คดีน้ีผูฟองคดีเปนทายาทและเปนผูจัดการมรดกของผูตาย ซึ่งผูตายโดนคําสั่งศาลจังหวัดสรุาษฎรธานี 

ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจากการทําละเมิด กรณีท่ีผูตายไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายขณะท่ี

ดํารงตําแหนงผูบริหาร (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด) เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

งานรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือเก้ือกูล (งบ สปร.) โดยที่ใหผูฟองคดี (ผูจัดการมรดก

และทายาท) ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน 840,208 บาท กรมบัญชีกลางเห็นวา ผูตายขณะดํารง

ตําแหนงไดมีความรับผิด 1) จัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งานรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอยและผูท่ี

สงัคมควรชวยเหลือเก้ือกูล โดยไมมีการเรียกประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล

สวนจังหวัด เพ่ือจัดสรรเงินใหกับหนวยบริการตางๆ ตามวัตถุประสงคของเงนิงบ สปร. แตกลับนําเงินงบประมาณ

ดังกลาว เอาไปเก็บไวท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แลวนําไปจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยา สงใหหนวยบริการ

ตางๆ แทนการจัดสรรเปนเงิน และ 2) งบประมาณหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งานบริการสาธารณสุข

ระดับอําเภอ ผูตายเปนผูมีอํานาจลงนามอนุมัติการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาก็ไมไดตรวจสอบการจัดซ้ือยา

และเวชภัณฑท่ีไมใชยาดังกลาว ทั้งยังเปนผูอนุมัติใหมีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา โดยมิไดตรวจสอบวา 

การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและจะทําใหทางราชการไดรับความ

เสียหายหรือไม 3) ไมไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูบังคับบัญชา ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแลปฏิบัติหนาท่ีของ

ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ พฤติการณ

ถือไดวา เปนการกระทําที่ไมระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ อันเปนการประมาทเลินเลออยาง

รายแรงเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย  
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Interesting verdict:  Invoking the administrative officials’ order  

on the case of an heir’s suing the deceased’s violation  

Chardsumon Prutipinyo* 

Abstract 

In this case, the plaintiff is the heir and estate manager of the deceased.  The deceased has 

received a verdict from the Surat-Thani Provincial Court to pay for compensation, for a violation. In this 

case, the violation was due to not performing duties according to the prescribed law, while in the 

position of an administration (Provincial Public Health Official).  He did not allocate budget for general 

subsidies, which should be used for low-income population’s medical care, and for those deemed 

subsidized by the society.  The estate manager paid the compensation in the amount of 840,208 THB, 

according to the judgement. According to the Comptroller General's Department, the deceased while 

holding an administrative position, admitted to the following:  1) allocating budget for general subsidies 

for low-income population’s medical care and for those deemed subsidized by the society, without 

calling for a Provincial People’s Welfare Committee meeting, in order to allocate funds for various 

service units according to the Bureau of the Budget’s objectives. Instead, allocated the said budget and 

put it in the Provincial Public Health Office, and used the budget for buying medicines and other 

pharmaceutical products, for various service units.  2) Budgets for Compensation of Materials, for district 

public health services, the deceased was authorized to purchase medications and other 

pharmaceutical and medical supplies, but did not inspect or examine the said procurement of 

medications and other pharmaceutical and medical supplies.  Moreover, the deceased authorized and 

approved the procurement without checking that the said procurement was according to the law or 

not, and whether it would cause any damage to the government or not.  3) The deceased was not 

authorized to perform duties as a supervisor, which would have responsibilities for overseeing the 

operations of subordinates, to perform duties in accordance with the laws and regulations of the 

government.  This circumstance is regarded as a careless act in not protecting the interests of the 

government, which is a gross negligence for causing damage. 
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คําพิพากษาที่นาสนใจในวารสารฉบับนี้ บรรณาธิการเรียบเรียงจากคําพิพากษาของศาล

ปกครองสูงสุด เปนคดีหมายเลขแดงที่ อ.1309/2558 เรื่องคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง

ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายอุทธรณคําพิพากษา ผูฟองคดีอยูในฐานะผูจัดการมรดก ผูถูกฟองคดี 3 

ราย ไดแก  ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีที่  1    กระทรวงสาธารณสุขท่ี 2   กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลังที่ 3 

หลักกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 448 บัญญัติวาสิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้นทานวาขาดอายุความ

เมื่อพนปหนึ่ง นับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิด และรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนหรือเมื่อ

พน 10 ป นับแตวันทําละเมิด  

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  

มาตรา 8  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิด

ของเจาหนาท่ี ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแก

หนวยงานของรฐัไดถาเจาหนาท่ีไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

มาตรา 10  ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงาน

ของรัฐที่ผูน้ันอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก

เจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีให

บังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดอายุ

ความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน 

และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวา

ตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐมี

คําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ทีบั่ญญัติวาใน

กรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐโดยใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา 8 หรือใน

กรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําละเมิด ตอหนวยงานของรัฐ
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ตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหาย มีอํานาจออกคาํสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้น

ชําระเงนิดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด  

 

ประเด็นการวินจิฉัย 

1.  การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 มีคําสั่งจังหวัดสุราษฎรธานี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 สั่งใหผู

ฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน 840,208 บาทเปนคําสั่งที่ชอบดวย

กฎหมายหรือไม 

2.  ผูถูกฟองคดีที่ 1 มีอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ใหผูฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดกและทายาทของผูตาย

ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวหรือไม 

ขอเท็จจริง 

ขอเท็จจริงรับฟงไดวา สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจพบการทุจริตการซื้อยาและ

เวชภัณฑที่มิใชยาของผูถูกฟองคดีที่ 2 และหนวยงานสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ 2 หลายแหงท่ัวประเทศ 

กลุมคลังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งขณะนั้นนายเจริญดํารงตําแหนงนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานีมีหนา ท่ีเปนผูจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งาน

รักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย และผูที่สังคมสมควรชวยเหลือเกื้อกูล (งบ สปร.) และงบประมาณหมวดคา

ใชสอยและวัสดุงานบริการสาธารณสุขระดับอําเภอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 13 สุราษฎร

ธาน ีจึงมหีนังสือลับมาก แจงใหจังหวัดสุราษฎรธานีตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว  

ความรับผิดของนายเจริญ ขณะเปนเจาหนาท่ีรัฐขณะดํารงตําแหนงนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัด 

- ไดจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งานรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอยและผูที่

สังคมควรชวยเหลือเก้ือกูลโดยไมมีการเรียกประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการประชาชน 

ดานการรักษาพยาบาลสวนจังหวัดเพื่อพิจารณาจัดสรรใหหนวยบริการสวนตางๆ ตาม

วัตถุประสงคของงบ สปร.  

- นําเงินงบประมาณดังกลาวไปเก็บไวที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แลวนําไปจัดซื้อยาและ

เวชภัณฑที่มิใชยาสงใหหนวยงานบริการตางๆ แทนการจัดสรรเปนเงิน  

- อนุมัติใหมีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาโดยไมไดมีการตรวจสอบวาการจัดซื้อ

ดังกลาวชอบดวยกฎหมายและจะทําใหทางราชการไดรบัความเสียหายหรือไม 
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- มิไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูบังคับบัญชาที่มีหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ

ผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ  

วิธีการขางตนถือวาเปนการกระทําท่ีไมระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการอันเปนการ

ประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายเปนเงินจํานวน 1,841,175 บาท

ดังนั้น จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายในอัตรารอยละ 20 ของความเสียหายดังกลาว คิดเปนจํานวนเงิน 

368,235 บาท  

และในสวนเก่ียวกับงบประมาณ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุงานบริการสาธารณสุขระดับ

อําเภอ 

- ไดลงนามอนุมัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาโดยไมไดตรวจสอบวาการจัดซื้อยาและ

เวชภัณฑที่มิใชยาเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายและจะทําใหทางราชการไดรบัความเสียหาย

หรอืไมและไมไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูบังคับบัญชาที่มีหนาที่กํากับดูแล  

ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

รวมทั้งไมไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่ใชเงินงบประมาณหมวด

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุงานบริการสาธารณสุขระดับอําเภอ พฤติการณจึงถือไดวา เปนการกระทําที่ไม

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนทางราชการและกันและเปนการไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย

ระเบียบ อันเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย คิดเปนเงิน

จํานวน 943,946 บาท นายเจริญคงตองรับผิดชดใชคาเสียหายในอัตรารอยละ 50 ของความเสียหายคิด

เปนเงินจํานวน 471,973 บาท รวมเปนเงินที่นายเจริญตองรับผิดชดใชท้ังสิ้นจํานวน 840,208 บาท 

ประมวลระยะเวลา 

ผูถูกฟองคดีท่ี 1 มีคําส่ังจังหวัดสุราษฎรธานีลงวันท่ี 12 มกราคม 2543 แตงตั้งคณะกรรมการ

สอบขอเท็จจรงิความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เพ่ือสอบสวนขอเท็จจรงิเรื่องดงักลาว  

ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดมีหนังสือจังหวัดสุราษฎรธานีดวนมาก ลงวันที่ 29 มีนาคม 2545 แจงผล

การสอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิดไปยังผูถูกฟองคดีที่ 3 แตโดยที่ทางการสอบสวนความรับผิดทาง

ละเมิดรับฟงไดวา ทางราชการไดรับความเสียหายเปนเงินจํานวน 2,785,121 บาท เนื่องจากไมมียาและ

เวชภัณฑที่ไมใชยาใหตรวจนับ  
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ผู ถูกฟองคดีที่ 1 ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ไดมีคําสั่งจังหวัดสุราษฎรธานี ลงวันที่ 12 

มีนาคม 2546 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ชุดใหม  

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีชุดใหมพิจารณาสอบสวน

แลว เห็นวาผูขายไดจัดสงยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาใหกับทางราชการครบจํานวนเพียงแตการจัดซื้อ

เวชภัณฑที่มิใชยามีราคาสูงกวาที่โรงพยาบาลซื้อเอง ทําใหทางราชการไดรับความเสียหายเปนจํานวนเงิน 

138,593 บาท โดยนายเจริญจะตองรับผิดชดใช 1 ใน 3 คิดเปนเงินจํานวน 46,197.67 บาท และไดบันทึก

รายงานการสอบสวนความผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 เสนอผูถูกฟองคดีที่ 

1 และนายธวัชชัยรองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดลงนาม

รับทราบบันทึกรายงานการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดดังกลาวเม่ือวันที่ 20 มกราคม 2548 และมี

หนังสือลงวันที่ 20 มกราคม 2548 รายงานผลการสอบสวนความผิดทางละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ 1  

นายธวัชชัยในฐานะปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดีท่ี 1 ยังมีหนังสือ 2 ฉบับ ลงวันที่  20 

มกราคม 2548 ถึงปลัดกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามลําดับ แจงผลรายงานการ

สอบสวนความผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีเพ่ือทราบและพิจารณา 

ในระหวางการสอบสวนเพ่ือหาตัวผูรับผิดทางละเมิดนั้น  นายเจริญไดถึงแกความตายเมื่อวันที่ 

31 สิงหาคม 2548  

ผูถูกฟองคดีท่ี 1 ศาลพิจารณารายงานการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดและไดมีหนังสือถึง

กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 แจงผลการพิจารณาใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 ทราบวา การจัดซื้อยา

และเวชภัณฑฯ มีคาเสยีหายทั้งสิ้นจํานวน 2,785,121 บาท 

คําสั่งใหผูฟองคดีในฐานะทายาทของนายเจริญผูตาย รวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปน

เงิน 840,208 บาท ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงหากพน

กําหนดดังกลาวจะตองชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันผิดนัดจนกวาจะชําระเงินเสรจ็สิ้น   

ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาวจึงไดมีหนังสือลงวันที่ 6 สิงหาคม 2552 อุทธรณคําสั่งให

ชดใชคาสินไหมทดแทนความผิดทางละเมิด ตอผูถูกฟองคดีที่ 1  

ตอมารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไดมีหนังสือดวนมากลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 แจงผลการ

พิจารณาอุทธรณผูฟองคดีทราบวาอุทธรณฟงไมขึ้น  จึงมีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี 
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คําขอของผูฟองคดีขอใหเพิกถอนคําสั่งชดใชคาสินไหมทดแทนจากการทําละเมิดของจา

หนาที่รัฐผูถึงแกความตาย 

ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 1 ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจากการทํา

ละเมิดของนายเจริญเปนเงินจํานวน 840,208 บาท ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากความเห็นของ

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ตามคําสั่งสุราษฎรธานีลงวันที่ 12 

มีนาคม 2546 เห็นวา  ความเสียหายที่แทจริงเปนเงินจํานวนเพียง 138,593 บาทโดยนายเจริญตองชดใช

คาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน 46,193.67 บาท การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 มีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคา

สินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน 840,208 บาท จึงไมชอบดวยกฎหมาย  

นอกจากน้ีการสอบสวนของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี

ไมไดแจงใหนายเจริญทราบและไมไดเปดโอกาสใหนายเจริญไดชี้แจงโตแยงหรือแสดงพยานหลักฐานอยาง

เพียงพอ เพียงแตนําเอาจํานวนการสอบสวนทางวินัยของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาประกอบ

พิจารณาการสอบสวนดังกลาว จึงไมเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ

เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามคําสั่งจังหวัดสุราษฎรธานี 

ไดรายงานการสอบสวนใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ทราบ และนายธวัชชัย รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี

ปฏิบัติหนาที่แทน ผูถูกฟองคดทีี่ 1 ไดลงนามรบัทราบผลการสอบสวนและไดรายงานผูถูกฟองคดีที่ 2 และ

ผูถูกฟองคดีที่ 3 ทราบเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548 ตามหนังสือลงวันที่ 20 มกราคม 2548  

การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ออกคําสั่ง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ใหผูฟองคดีชดใชเงินจึงเปนการ

ออกคําสั่งเมื่อพนกําหนด 2 ป นับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ีผูจะพึงตองใช

คาสินไหมทดแทนแลวตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 

2539  

การใชงบประมาณ พ.ศ.  2541 ซึ่งเกิดเหตุในป 2541 เมื่อนับถึงวันออกคําสั่งใหชดใชเงิน

ดังกลาวจึงเกิน 10 ป ขาดอายุความตามมาตรา 193/30 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

ทางราชการไดจายบําเหน็จตกทอดแกผูฟองคดีและทายาท เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2549 การที่ผู

ถูกฟองคดีที่ 1 ออกคําสั่งใหชดใชเงินดังกลาวเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 จึงเปนการออกคําสั่ง เมื่อพน

กําหนด 1 ป นับแตเจามรดกตายหรือทายาทโดยธรรมไดรูหรือควรรูถึงความตายของเจามรดก ตามมาตรา 

1754 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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คําวินิจฉัย 

คดีมีประเด็นตองพิจารณากอนวาผูถูกฟองคดีที่ 1 มีอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา 12 แหง

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ใหผูฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดกและ

ทายาทของนายเจริญรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวหรือไม 

ในกรณีที่เจาหนาที่ผูพึงตองใชคาสินไหมทดแทนไดถึงแกความตายกอนที่หนวยงานของรัฐท่ี

เสียหายจะออกคําสั่งใหเจาหนาท่ีชําระคาสินไหมทดแทนโดยที่มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติวาเมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท มาตรา 1600 

บัญญัติวาภายใตบทบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้กองมรดกของผูตาย ไดแก ทรัพยสินทุก

ชนิดของผูตายตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลวเปน

การเฉพาะตัวของผูตายโดยแท ดังนั้น เมื่อเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดถึงแกความตาย ความรับผิดของ

เจาหนาที่ผูนั้นในอันจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐที่เสียหายเปนมรดกตกทอดแก

ทายาทของเจาหนาท่ีผูนั้นทันที ที่เจาหนาท่ีผูนั้นถึงแกความตาย หนวยงานของรัฐที่เสียหายจึงไมมี

อํานาจออกคําสั่งให เจาหน าท่ีผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แหง

พระราชบัญญัติดังกลาวไดอีกตอไป ในขณะเดียวกันหนวยงานของรัฐที่เสียหายก็ไมอาจใชสิทธิเรียกรอง

คาสินไหมทดแทนจากทายาทของเจาหนาท่ีผูนั้นโดยการออกคําสั่งใหทายาทของเจาหนาที่ผูนั้นชําระคา

สินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ได  

แมวาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 จะไมไดมีบทบัญญัติหามหนวยงาน

ของรัฐที่เสียหายออกคําสั่งเพ่ือเรียกให ผูจัดการมรดกหรือทายาทใหชําระหนี้ดังกลาว แตโดยที่มาตรา 4 

แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวาในพระราชบัญญัตินี้เจาหนาที่หมายความวาขาราชการพนักงาน

ลูกจางหรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานะอื่นใด  ดังนั้นเมื่อ

ผูจัดการมรดกและทายาทของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่มิไดเปนเจาหนาที่ตามนิยามใน

มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงไมอาจ

ออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีในฐานะผูจัดการมรดกและทายาทของนายเจริญรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน

ดังกลาวตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได โดยที่ขอ 24 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 กําหนดวา ใน

กรณีที่เจาหนาท่ีผูรับผิดตาย ใหรีบดําเนินการตามระเบียบน้ีโดยอนุโลมเพ่ือใหไดขอยุติโดยเร็วและ

ระมัดระวังอยาใหขาดอายุความมรดก ในกรณีที่ผูแตงตั้งเห็นวาเจาหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหม

ทดแทนแกหนวยงานของรัฐ ใหสงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อฟองผูจัดการมรดกหรือทายาทตอไป คดีน้ี

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาในระหวางการสอบสวนหาตัวผูตองรับผิดทางละเมิดนั้น  คณะกรรมการสอบสวน
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ขอเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดไดรายงานผลการสอบสวน ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตอผูถูก

ฟองคดีท่ี 1 ในฐานะผูสั่งแตงตั้งวานายเจริญจะตองรับผิดชดใชเปนเงินจํานวน 46,197.67 บาท โดยไดทํา

บันทึกรายงานการสอบสวนความผิดทางละเมิดเจาหนาที่ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 เสนอผูถูกฟองคดี

ที่ 1 และผูถูกฟองคดีที่ 1 ลงนามรับทราบบันทึกรายงานการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดดังกลาวเมื่อ

วันที่ 20 มกราคม 2548 และผูถูกฟองคดีที่ 1 มีหนังสือ 2 ฉบับลงวันท่ี 20 มกราคม 2548 ถึงปลัด

กระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามลําดับ แจงผลรายงานการสอบสวนความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ กรณีจึงถือไดวา ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดทราบความเสียหายและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึง

ตองชดใชแลว แตในระหวางรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังนั้นวันท่ี 31 สิงหาคม 2548 นาย

เจริญไดถึงแกกรรม  ตอมาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีบันทึกวันที่ 19 กันยายน 2548 

ถึงผูถูกฟองคดีที่ 1 ขอใหจายบําเหน็จตกทอดแกผูฟองคดีและทายาท และผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดลงนาม

รับทราบเม่ือวันที่ 20 กันยายน 2548 ตามเอกสารคําฟองกรณีดังกลาวเมื่อ เมื่อผูถูกฟองคดีที่ 1 ในฐานะผู

สั่งแตงตั้งคณะกรรมการไดรับทราบวานายเจริญเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดถึงแกความตายและเห็นวานาย

เจริญตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแลวผูถูกฟองคดีที่ 1 ตองสงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีใน

ฐานะผูจัดการมรดกหรือทายาทของนายเจริญตอศาลภายในอายุความมรดกตอไป ดังนั้นการที่ผูถูกฟองคดี

ที่ 1 มีคําสั่ง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ใหผูฟองคดี ทายาททั้งสอง ในฐานะทายาทของนายเจริญ

รวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวนเงิน 840,208 บาท ตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ 3 ตาม

หนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 จึงเปนกรณีท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 ออกคําสั่งโดยไมมี

อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย  

 

สรุปคําวินจิฉัย 

การใชสิทธิเรียกรองใหทายาทของเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดที่ถึงแกความตายใหชดใชคาสินไหม

ทดแทนน้ันจะตองพิจารณาดังนี้  

(1) ในกรณีท่ีเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดไดถึงแกความตายกอนออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคา

สินไหมทดแทนหนวยงานงานของรัฐไมอาจใชอํานาจตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ออกคําสั่งใหทายาทของเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนได เนื่องจาก

ทายาทของเจาหนาที่มิใชเจาหนาที่ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

พ.ศ. 2539 และ  
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(2) เมื่อไมอาจออกคําสั่งตามมาตราดังกลาวได จึงไมอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองบังคับเอา

กับทรัพยมรดกของทายาทของเจาหนาที่ได หนวยงานของรัฐจะตองไปใชสิทธิทางศาลโดยตองขอใหศาลมี

คําพิพากษาหรือคําสั่งใหทายาทของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนเทานั้นและตองใช

สิทธิภายในอายุความมรดก 

ศาลปกครองสูงสุดไดเพิกถอนคําสั่งที่สั่งใหผูฟองคดีและทายาท ในฐานะทายาทของนายเจริญ

รวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน 840,208 บาท เพราะผูถูกฟองคดีที่ 1 ไมมีอํานาจ

ออกคําสั่งตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ใหผูฟอง

คดีในฐานะผูจัดการมรดกและทายาทของนายเจริญ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว 

 

เอกสารอางอิง 

คดีหมายเลขแดงที่ อ.1309/2558 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไม

ชอบดวยกฎหมายอุทธรณคําพิพากษา  

 


