(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 20 สิ งหาคม 2559)
ดูแลให้ ความช่ วยเหลือสมํา่ เสมอ...จึงถือเป็ นผู้อุปการะตามกฎหมาย ครับ !
คดีพิพาทที่นาํ มาเล่าสู่ กนั ฟั งในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องราวของผูม้ ีสิทธิ รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของข้าราชการ
ที่เสี ยชีวติ ตามกฎหมาย กรณี “ผูอ้ ุปการะ” ซึ่ งจะต้องมีพฤติการณ์อย่างไร
ข้ อเท็จจริงในคดีนีม้ วี ่ า นายทองได้ยนื่ ขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของนางสาวกําไลข้าราชการที่เสี ยชีวิต
โดยไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตรและบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว แต่คณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ช.พ.ค.) มีมติจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่นางสร้อย
นายทองเห็นว่า นางสาวกําไลได้ทาํ พินยั กรรมระบุในส่ วนของเงินสงเคราะห์ครอบครัวว่าหากนางสาวกําไล
เสี ยชีวิตให้หลานหรื อใครใช้เงินสงเคราะห์ครอบครัวจัดการงานศพตามสมควร ส่ วนเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่เหลือให้คน
จัดการเรื่ องศพ ซึ่ งนายทองเป็ นผูจ้ ดั งานพิธีศพของนางสาวกําไล และตนเองมีความสัมพันธ์ฉนั ท์เครื อญาติกบั นางสาวกําไล
จึงเป็ นผูอ้ ุปการะของนางสาวกําไลมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
นายทองจึงยืน่ ฟ้ อง ขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการ ช.พ.ค.
คดีน้ ี มีประเด็นที่น่าสนใจว่า นายทองเป็ น “ผูอ้ ุปการะ” นางสาวกําไลตามกฎหมายหรื อไม่ ? โดยข้อ 6
ของระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2540 (ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั้น) ปั จจุบันคือ
ระเบี ยบสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิ การและสวัสดิ ภาพครู และบุคลากรทางการศึ กษา ว่ าด้ วยการฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ช่ วยเพื่ อนครู และบุคลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2550 กําหนดว่า ผูม้ ี สิทธิ ได้รับเงิ นสงเคราะห์ครอบครั วได้แก่
(1) คู่สมรส บุ ตรโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึ งบุ ตรนอกสมรสที่ บิดารั บรองแล้ว และบิ ดา-มารดาของสมาชิ ก ช.พ.ค.
(2) ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ค. (3) ผูอ้ ุปการะสมาชิก ช.พ.ค. ซึ่ งหากผูม้ ีสิทธิ รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ลําดับก่อนยังมีชีวิตอยู่ ผูท้ ี่อยูใ่ นลําดับถัดไปย่อมไม่มีสิทธิ และตามข้อ 8 ของระเบียบฉบับเดียวกันกําหนดว่า กรณี ที่สมาชิก
ช.พ.ค. ระบุผมู ้ ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลนั้น
นายทองเป็ นผูม้ ีสิทธิ รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว หรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ข้อเท็จจริ งรับฟังจากบุคคลผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ยว่า ขณะที่นางสาวกําไลมีชีวิตอยู่
ได้ส่งเสี ยค่าเล่าเรี ยนให้บุตรของนางสร้อยตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย โดยนางสร้อยและบุตรเป็ นผูใ้ ห้การดูแล
นางสาวกําไลอย่างใกล้ชิดสมํ่าเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นจัดการอาหาร การไปโรงพยาบาล รวมถึงการพานางสาวกําไลไปซื้ อของ
หรื อไปธุระอื่น ๆ พฤติกรรมของนางสร้อยถือเป็ นผูอ้ ุปการะนางสาวกําไลตามข้อ 6 ของระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2540
ทั้งนี้ การเป็ นผูอ้ ุปการะสมาชิ ก ช.พ.ค. ตามระเบียบดังกล่าว ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงิ นเท่านั้น การดูและช่ วยเหลื อเกื้ อกูลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิ ก ช.พ.ค. มี การดํารงชี วิตและมี ความเป็ นอยู่
ในชี วิตประจําวันที่ ดีถือได้ว่าเป็ นผูอ้ ุปการะ นายทอง (ผูฟ้ ้ องคดี ) ซึ่ งเป็ นหลานได้มาเยี่ยมเยียนนางสาวกําไลปี ละหนึ่ ง
ถึงสองครั้งเท่านั้น จึงไม่เป็ นผูอ้ ุปการะของนางสาวกําไลที่จะมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
สําหรั บพินัยกรรมของนางสาวกําไลที่ กาํ หนดเกี่ ย วกับการจัดการเงิ นสงเคราะห์ ครอบครั ว เมื่ อ เงิ น
สงเคราะห์ครอบครัวไม่ใช่ทรั พย์สินที่นางสาวกําไลมี ก่อนหรื อขณะถึงแก่ความตาย จึ งไม่ใช่ทรัพย์มรดกที่นางสาวกําไล
จะจัดสรรหรื อยกให้แก่บุคคลใดนอกเหนือจากบุคคลผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบคุรุสภา
ดังนั้น เฉพาะส่ วนการระบุเงิ นสงเคราะห์ครอบครัวส่ วนที่เหลือให้แก่คนจัดการเรื่ องศพ จึ งไม่มีผลบังคับใช้ และกรณี น้ ี
ไม่ถือว่าสมาชิก ช.พ.ค. ได้ระบุผมู้ ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามข้อ 8 ของระเบียบฉบับเดียวกัน
ดังนั้น มติให้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวของนางสาวกําไลให้แก่นางสร้อย จึงชอบด้วยระเบียบคุรุสภา
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2540 (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 944/2556)
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คดีน้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดได้วางบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีว่า (1) เงินสงเคราะห์ครอบครัวไม่ใช่
ทรัพย์สินที่ เจ้ามรดกมี ก่อนหรื อขณะถึงแก่ความตาย จึ งไม่ใช่ทรัพย์มรดก บุคคลผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครั ว
จึ งเป็ นไปตามระเบียบกําหนด (2) การจ่ายเงินให้ผมู้ ีสิทธิ รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวในฐานะ “ผูอ้ ุปการะ” ต้องพิจารณา
พฤติกรรมอันเป็ นที่รับรู้ของบุคคลโดยทัว่ ไปในเรื่ องการให้ความช่วยเหลือดูแลเรื่ องสภาพความเป็ นอยู่และการรักษาพยาบาล
ที่ได้กระทําอย่างใกล้ชิดและสมํ่าเสมอ จึงเป็ นผูอ้ ุปการะมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว...ครับ
นายปกครอง

