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มนษุย์เราเกิดมาพรอ้มกบัเสรภีาพ การจำากดัเสรภีาพ 
ของมนุษย์จะกระทำาได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 
เท่านั้น ถ้าหากมีการไปกระทำาละเมิดก่อให้ เกิด 
ความเดือดร้อนเสียหายแก่ร่างกาย ชีวิตหรือทรัพย์สิน
ของผู้อื่น ผู้กระทำาก็จะต้องถูกดำาเนินคดีและต้องรับโทษ 
ตามกฎหมาย ซ่ึงการรับโทษประเภทหน่ึง ก็คือ “การถูกจำากัด 
เสรีภาพหรืออิสรภาพด้วยการคุมขังอยู่ในเรือนจำา”

เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ในคดีท่ีเคยกระทำาผิดฐาน 
ชิงทรัพย์และต้องโทษจำาคุกมาแล้ว 12 ปี หลังจากที่ 
พ้นโทษไม่ถึง 5 ปี ก็ได้กระทำาความผิดอีกในฐานข่มขืน 
กระทำาชำาเรา ศาลอาญาจึงได้มีคำาพิพากษาเพิ่มโทษอีก  
1 ใน 3 ตามมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
ให้จำาคุก 15 ปี และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีรับโทษอยู่ที่ 
เรือนจำา ก. ก็ได้ปฏิบัติตนเป็นนักโทษเด็ดขาดช้ันดีมาก 
ต่อมาได้ มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 

เรียกสินไหมทดแทน...
จากการคุมขัง “เกินกำาหนด”

เรื ่องราวตัวอย่างของการกระทำาละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ซึ่งต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการขาดอิสรภาพและรายได้ในระหว่างที่ถูกคุมขังเกินกำาหนด

พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547 โดยมีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบผู้ซ่ึงจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ประกอบด้วย 
ผู้วา่ราชการจังหวัดแหง่ทอ้งที ่1 คน ผู้พพิากษาแหง่ทอ้งที ่
หรือตุลาการศาลทหารแห่งท้องที่ 1 คน และพนักงาน 
อัยการแห่งท้องที่หรืออัยการทหารแห่งท้องที่ 1 คน  
รวมทั้งหมด 3 คน ทำาหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ของผูต้อ้งขงัทกุราย ตามมาตรา 13 แหง่พระราชกฤษฎกีา 
ดังกล่าว การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ต้องขัง เรือนจำา ก.  
ได้แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อทำาหน้าที่สำารวจตรวจสอบ 
รายช่ือผู้ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษในเรือนจำา 
และเสนอไปยังคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดข้างต้น 
เพ่ือพิจารณา ซ่ึงตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
ไดบ้ญัญตัใิหน้กัโทษช้ันดมีาก จะไดร้บัการลดโทษ 1 ใน 3  
ฉะนั้น กรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษชั้นดีมาก ก็จะได้รับ 
การลดโทษเหลือจำาคุก 10 ปีจาก 15 ปี
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จากผลการตรวจสอบของคณะทำางาน 
ซึ่ ง พิจารณาแล้วได้นำ า เสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ว่า ผู้ฟ้องคดี
ขาดคณุสมบตั ิเนือ่งจากเคยไดร้บัการเพิม่โทษ 
ตามมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
ซึ่งมาตรา 11 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกา 
พระราชทานอภัยโทษฯ ได้บัญญัติว่า “ผู้ซึ่ง 
ถกูศาลพิพากษาใหเ้พิม่โทษฐานกระทำาผดิอกี 
ตามมาตรา 92 หรือมาตรา 93 ในความผิด 
ประเภทเดียวกันแห่งประมวลกฎหมายอาญา...”  
ไมอ่ยูใ่นขา่ยทีจ่ะได้รับพระราชทานอภยัโทษ 
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ พิจารณาแล้วจึงได้มีมติไม่ให้ 
ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ต่ อมาผู้ ฟ้ อ งคดี ถู กย้ ายมารั บ โทษ 
ที่ เรือนจำา ข. จึงได้ยื่นคำาร้องต่ออธิบดี 
กรมราชทณัฑ ์ขอใหต้รวจสอบกรณีทีต่นไมไ่ด ้
รับพระราชทานอภัยโทษดังกล่าว เพราะตน 
มิได้ถูกเพิ่มโทษใน “ความผิดประเภท 
เดียวกัน” ตามมาตรา 11 (2) แห่งพระราช 
กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ โดยตนได ้
กระทำาความผิดฐานข่มขืนกระทำาชำาเรา 
และเคยกระทำาความผดิฐานชงิทรพัยม์ากอ่น 
ยังไม่ถึง 5 ปี ศาลอาญาจึงได้เพิ่มโทษ 1 ใน 3 
ซึง่ความผดิทัง้สองครัง้ดงักลา่ว  เปน็ความผดิ 
คนละฐานกัน ตนจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีจะ 
ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราช 
กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547

อธบิดกีรมราชทณัฑพิ์จารณาแลว้เหน็วา่ 
ผู้ฟ้องคดีอยู่ในข่ายที่จะได้รับพระราชทาน 
อภยัโทษจรงิ จึงสง่เรือ่งใหเ้รอืนจำา ก. ทบทวน  
คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาแล้ว 
จึงได้มีการแก้ไขมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับ 
พระราชทานอภัยโทษ เหลือโทษจำาคุก 10 ป ี
ผูฟ้้องคดจีงึไดรั้บการปลอ่ยตัวจากเรอืนจำา ข.

อย่างไรก็ดี จากการที่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ มีมติ ไ ม่ ให้ผู้ฟ้องคดี ได้ รับ 
พระราชทานอภัยโทษ มีผลให้ผู้ฟ้องคดี 
ถูกคุมขังเกินกำาหนดเป็นเวลากว่า 2 ปี ผู้ฟ้องคดี 
ย่ืนฟ้องกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำา ก.  
และกระทรวงการคลัง ต่อศาลปกครอง  

เ พ่ือขอให้ชดใช้ค่า สินไหมทดแทนจาก 
การขาดอิสรภาพและรายได้ในระหว่าง 
ที่ถูกคุมขังเกินกำาหนด

การที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติ 
ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษ 
จึงเป็นการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับโทษจำาคุก 
เกินกว่ากำาหนด อันเป็นการกระทำาละเมิด 
ต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 420 แห่งประมวล 
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ซึง่กำาหนดวา่ “ผู้ใด 
จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำาต่อบุคคลอื่น 
โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ด ี
แก่ร่างกายก็ดี  อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี   
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  
ท่านว่าผู้นั้นทำาละเมิดจำาต้องชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนเพื่อการนั้น 

นอกจากนี้ ศาลเห็นว่า คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ ไดท้ำาการพจิารณาโดยปราศจาก 
ความระมัดระวัง ซ่ึงบุคคลในภาวะเช่น 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ท่ีได้รับมอบอำานาจ 
หนา้ทีใ่หต้รวจสอบการพระราชทานอภยัโทษ 
จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ในการใช้ 
ความระมัดระวังตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 
และพิจารณาทบทวนด้วยความรอบคอบ  
หากพบข้อบกพร่องย่อมมีอำานาจส่ังให้  
คณะทำางานตรวจสอบคุณสมบตัผู้ิต้องขงัใหม่ 
อกีครัง้ได ้แตค่ณะกรรมการตรวจสอบฯ หาได ้
ใช้ให้เพียงพอไม่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับ 

แหล่งที่มา : อุทาหรณ์จากคดีปกครอง 
www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_260416_112557.pdf
(คอลัมน์รายงานพิเศษ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โดยนางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำานักงานศาลปกครอง)

ความเสียหาย จึงเป็นการกระทำาละเมิดต่อ 
ผู้ฟ้องคดีและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
โดยมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 
2539 ได้กำาหนดว่า การละเมิดอันเกิดจาก 
เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐ 
แห่ ง ใด  ให้ ถื อว่ า  กระทรวงการคลั ง 
เป็นหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  
แม้ ก รณี นี้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ก ร ะทำ า ล ะ เ มิ ด 
คอื คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบดว้ย  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษาและพนักงาน 
อยัการ ซึง่เปน็เจ้าหนา้ทีข่องรัฐทีม่หีน่วยงาน 
ต้นสังกัดตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วน 
ราชการนั้น ๆ ก็ตาม แต่เมื่อการดำาเนินการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ ใช้อำานาจตามพระราชกฤษฎีกา 
พระราชทานอภัยโทษฯ อันเป็นการปฏิบัติ 
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
เปน็การเฉพาะ มใิชก่ารปฏบิตัหินา้ท่ีราชการ 
โดยทั่วไปในหน่วยงานต้นสังกัดของตน

กรณีน้ีจึงเป็นการกระทำาละเมิดในการ 
ปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบฯ  
ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด  
กระทรวงการคลัง จึงต้องรับผิดชดใช้เงิน 
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากการกระทำาละเมิดของ 
คณะกรรมการดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุด 
พิพากษาให้กระทรวงการคลังชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี  


