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อายุความตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ขอความเบื้องตน
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนกฎหมายที่ตราขึ้น
เพือ่ คุม ครองการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเจาหนาทีว่ า หากการกระทําของเจาหนาทีเ่ ปนการกระทําในการปฏิบตั ิ
หนาที่แมจะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอกก็จะไดรับความคุมครอง โดยไดมีการกําหนด
หลักเกณฑเกีย่ วกับอายุความไวเปนการเฉพาะเพิม่ เติมจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึง่ ตัง้ แต
กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับเปนตนมา มีแนวคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของจํานวนมาก
ไมวา จะเปนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาศาลฎีกา คําพิพากษาหรือคําสัง่ ของ
ศาลปกครองสูงสุด บทความนีจ้ งึ ไดรวบรวมและสรุปแบงกลุม ประเภทแนวคําวินจิ ฉัยขององคกรตาง ๆ
ที่สําคัญเกี่ยวกับอายุความ ทําการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของและใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมในรายละเอียดตอไป ดังนี้
๑. อายุความกรณีความรับผิดของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๕
การฟองหนวยงานของรัฐกรณีท่ีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอผูเสียหายในการปฏิบัติหนาที่๒
อันเกิดจากการใชอาํ นาจตามกฎหมายในการออกกฎ คําสัง่ ทางปกครอง หรือคําสัง่ อืน่ จากการละเลยตอ
หนาทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดใหตอ งปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาวลาชาเกินสมควรทีอ่ ยูใ นเขตอํานาจ
ของศาลปกครองตองฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน
สิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๓ (คําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๒/๒๕๔๗) หากคําฟองเปนเรือ่ งขอให
เพิกถอนคําสั่งทางปกครองและเรียกคาเสียหายจากคําสั่งดังกลาว กําหนดระยะเวลาการฟองคดี
สําเร็จการศึกษา นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปจจุบันดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒
การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ตองเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย
กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง และการปฏิบัติหนาที่น้ันไดกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นหรือแกรัฐขึ้น
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ แตการกระทําของผูเ ขารับการคัดเลือกเพือ่ เขาศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอทีไ่ ดเขียนกระดาษคําตอบ
ขึ้นใหมนอกหองสอบเปนการกระทําละเมิดแตมิใชในการปฏิบัติหนาที่ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่
๘๐๑/๒๕๖๑).
๓
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ บัญญัติวา
“มาตรา ๕๑ การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งป และการฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
ใหยื่นฟองภายในหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”.
๑

๒๗
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อายุความตามพระราชบัญญัตค
ิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

จึงตองแยกพิจารณาออกเปนสองสวน คือ ฟองเพิกถอนคําสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ตองฟอง
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามนัยมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๔ สวนการฟองคดีเรียกคาเสียหายจากการ
ออกคําสั่งอนุญาตดังกลาว ตองฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตาม
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อผูฟองคดีไดรูเหตุแหงการฟองคดีในการเรียกคาเสียหาย
เมือ่ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และผูฟ อ งคดีนาํ คดีมาฟองในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ จึงเปนการฟอง
คดีภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่
อ. ๑๙๑/๒๕๕๒, ๒๓๙/๒๕๕๓ และคําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๕๔, ๘๖๒/๒๕๕๑, ๖๘๔/๒๕๕๑,
๔๘๐/๒๕๕๑) การฟองคดีละเมิดอันเกิดจากคําสัง่ ทางปกครองเมือ่ พนระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวนั ทีร่ ู
หรือควรรูเ หตุแหงการฟองคดีแลว คดีจงึ ขาดอายุความตามมาตรา ๔๙ เมือ่ ผูฟ อ งคดีไมอาจฟองคดีโตแยง
ความชอบดวยกฎหมายของคําสัง่ ทางปกครองดังกลาวตอศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) แหง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดเสียแลว ผูฟ อ งคดีกไ็ มอาจ
นําคําสัง่ ดังกลาวมาฟองเปนคดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากคําสัง่ ดังกลาวตอศาลปกครองตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) แหงพระราชบัญญัตเิ ดียวกันไดอกี เชนกัน เนือ่ งจากในการพิจารณาพิพากษาคดี
พิพาทเกีย่ วกับการกระทําละเมิดของผูถ กู ฟองคดีอนั เกิดจากการออกคําสัง่ ทางปกครอง ศาลปกครอง
จะตองวินจิ ฉัยเสียกอนวาคําสัง่ ทางปกครองดังกลาวชอบดวยกฎหมายหรือไม (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๙๖๙/๒๕๕๖ คําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๑๘๓/๒๕๕๙) และแมจะพนระยะเวลาทีผ่ ฟู อ งคดี
รูตั้งแตแรกแลว หากเปนการกระทําละเมิดที่มีอยูอยางตอเนื่องจนถึงวันฟองก็ยังถือวาเปนผูมีสิทธิ
ฟองคดี เชน ถนนทีก่ อ สรางรุกลํา้ เขาไปในทีด่ นิ ยังคงอยูใ นทีด่ นิ ของผูฟ อ งคดียงั มิไดรอื้ ถอนออกไป จึงถือ
ไดวา องคการบริหารสวนตําบลกระทําละเมิดตอเนือ่ งมาจนถึงปจจุบนั ผูฟ อ งคดีจงึ มีสทิ ธินาํ คดีมาฟองได
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๒/๒๕๕๐, ๑๙๔/๒๕๕๙, ๑๑๕๕/๒๕๕๙, ๑๗๕๑/๒๕๕๙)
หากเปนการละเมิดในการปฏิบัติหนาที่แตมิไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายในการออก
กฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น จากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาวลาชาเกินสมควรทีอ่ ยูใ นเขตอํานาจของศาลยุตธิ รรม พระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไมไดบญ
ั ญัตอิ ายุความกรณีความรับผิดของหนวยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๕ วรรคหนึง่ ไวโดยเฉพาะจึงตองนํากําหนดอายุความ ๑๐ ป ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐๕ มาใชบงั คับ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๙๒/๒๕๕๖, ๑๒๖๘๖/๒๕๕๗,
๔๓๗๓/๒๕๕๘, ๗๑๖๐/๒๕๕๘, ๑๔๘๑๓/๒๕๕๘ (ญ))
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ บัญญัติวา
“มาตรา ๔๙ การฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่
พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนั ทีผ่ ฟู อ งคดีไดมหี นังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐเพือ่ ใหปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
กําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล
แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น”.
๕
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความนั้น ถาประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหมีกําหนดสิบป”.
๔

จุ ล นิิ ติ

๒๘
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๒. กรณีขยายอายุความเนื่องจากศาลพิพากษายกฟองตามมาตรา ๗ วรรคสอง
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๗ วรรคสอง
ใหขยายอายุความฟองรองผูที่ตองรับผิดซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแตวันที่
คําพิพากษานั้นถึงที่สุด ในกรณีที่ศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ที่
ถูกฟองมิใชผูตองรับผิด ดังนั้น เมื่อคดีกอนโจทกไดฟองสิบเอก ช. ซึ่งเปนเจาหนาที่และศาลพิพากษา
ยกฟองเนื่องจากโจทกจะฟองเจาหนาที่ไมไดตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนกรณีที่
ศาลยกฟองเพราะเหตุทเี่ จาหนาทีท่ ถ่ี กู ฟองมิใชผตู อ งรับผิด ดังนัน้ อายุความฟองรองจําเลยคดีนซี้ งึ่ เปน
หนวยงานของรัฐทีม่ ไิ ดถกู เรียกเขามาในคดีกอ นจึงขยายออกไปถึงหกเดือนนับแตวนั ทีค่ าํ พิพากษานัน้ ถึง
ทีส่ ดุ ตามมาตรา ๗ วรรคสอง การทีโ่ จทกไดฟอ งกองทหารพลาธิการ กองพลทหารมาที่ ๒ เปนจําเลย
ในคดีกอ นดวย แตศาลยกฟองเพราะผูถ กู ฟองดังกลาวไมมฐี านะเปนนิตบิ คุ คล มิใชเหตุทจี่ ะไมขยาย
อายุความฟองรองจําเลยซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีแตอยางใด โจทกยื่นฟองจําเลยภายใน ๖ เดือน
นับแตวนั ทีค่ าํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ คดีจงึ ไมขาดอายุความ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๒๕/๒๕๔๙) ซึง่ การที่
ศาลยกฟองดังกลาวตองเปนกรณีเพราะเหตุทหี่ นวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีท่ ถี่ กู ฟองคดีมใิ ชผตู อ งรับผิด
จึงจะเขาเงือ่ นไขการขยายอายุความ แตหากเปนกรณีทศี่ าลพิพากษาวาจําเลยหรือผูถ กู ฟองคดีมไิ ดกระทํา
ละเมิดยอมไมสามารถขยายอายุความได
อนึ่ง มีปญหาตองพิจารณาวา หากคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล โจทกหรือผูฟองคดี
รูแลววาตนฟองหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่มิใชผูตองรับผิด ถาคดีขาดอายุความแลวโจทกหรือ
ผูฟ อ งคดีจะเรียกใหผตู อ งรับผิดทีถ่ กู ตองเขามาในคดีโดยการรองสอดตามมาตรา ๕๗ แหงประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความแพง หรือขอ ๗๘ แหงระเบียบของทีป่ ระชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดวาดวย
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดหรือไม หรือหากศาลพิพากษายกฟองตามมาตรา ๗ วรรคสอง แลว
ตอมาโจทกหรือผูฟองคดียังคงฟองหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่มิใชผูตองรับผิดมาเปนจําเลยหรือ
ผูถูกฟองคดีอีกครั้ง โจทกหรือผูฟองคดีจะยังคงไดรับประโยชนจากการขยายอายุความตามมาตรา ๗
วรรคสอง อีกหรือไม
๓. อายุความในการเรียกใหอีกฝายชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๙
หากปรากฏวาเจาหนาทีไ่ ดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง เจาหนาทีต่ อ งรับผิด
ทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาว เมื่อสวนราชการไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย
สวนราชการยอมมีสทิ ธิทจี่ ะเรียกใหเจาหนาทีช่ ดใชคา สินไหมทดแทนแกตนไดภายในกําหนดอายุความ
ตามมาตรา ๙ แตถา ปรากฏวาเจาหนาทีไ่ มไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง แตเปน
เพียงการประมาทเลินเลอธรรมดาเทานัน้ เจาหนาทีก่ ไ็ มตอ งรับผิด การทีส่ ว นราชการไดใชคา สินไหม
ทดแทนแกผูเสียหาย สวนราชการไมมีสิทธิที่จะเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนแตอยางใด
(ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๘๐/๒๕๔๗) หรือกรณีเจาหนาที่ไดใชเงิน
สวนตัวชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ ตอมาคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเห็นวาการกระทําของเจาหนาทีม่ ไิ ดเปนการประมาทเลินเลอ

๒๙

พ.ค.
ม.ค. - ก.พ.
มิ.ย. ๖๓
๖๒

อายุความตามพระราชบัญญัตค
ิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

อยางรายแรง จึงไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนซึ่งกรมราชทัณฑไดพิจารณาเห็นชอบแลว ตอมา
เจาหนาที่ไดมีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ขอใหกรมราชทัณฑชดใชคาสินไหมทดแทนที่ตนได
ชําระใหแกผเู สียหายไป จึงเปนกรณีทเี่ จาหนาทีม่ ไิ ดใชสทิ ธิเรียกรองภายในอายุความหนึง่ ปนบั แตวนั ที่
ไดใชคา สินไหมทดแทน กรมราชทัณฑจงึ ไมมหี นาทีต่ ามกฎหมายทีจ่ ะตองใชคา สินไหมทดแทนคืนแก
เจาหนาที่ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๑๑๐/๒๕๔๙)
มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิใชการใช
สิทธิเรียกใหเจาหนาทีช่ าํ ระคาสินไหมทดแทนเนือ่ งจากเจาหนาทีก่ ระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐ วรรคสอง ทีจ่ ะตองใชสทิ ธิเรียกรองภายในอายุความสิบปนบั แตวนั ทําละเมิด หนวยงานของ
รัฐจึงมีสทิ ธิเรียกใหเจาหนาทีช่ ดใชคา สินไหมทดแทนไดภายในอายุความหนึง่ ปนบั แตวนั ทีห่ นวยงาน
ของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูไดรับความเสียหาย แมจะเกินสิบปนับแตวันทําละเมิดแลว
ก็ตาม (ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๓๓๘/๒๕๔๐, ๗๕๗/๒๕๕๒,
๙๙๐/๒๕๕๙) หากการเรียกใหชดใชคา สินไหมทดแทนใกลจะขาดอายุความหนึง่ ปตามมาตรา ๙ และเมือ่
คํานึงถึงประโยชนแกทางราชการ ซึ่งหากไมดําเนินการออกคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน
จะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการแลว ยอมถือไดวา มีเหตุอนั สมควรทีไ่ มตอ งรอผลการตรวจสอบ
ของกระทรวงการคลัง (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๑๖๔๕/๒๕๕๙,
๑๐๖๔/๒๕๖๐) และการวางเงินตอศาลยังไมใชการชําระหนีแ้ กผเู สียหาย และการนับอายุความใชสทิ ธิ
ไลเบี้ยตามมาตรา ๙ จะเริ่มนับแตวันที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับเงินที่นําไปวางศาล (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรือ่ งเสร็จที่ ๑๓/๒๕๔๖, ๙๙๐/๒๕๕๙, ๑๐๖๔/๒๕๖๐) นอกจากนี้
การนับอายุความการใชสทิ ธิไลเบีย้ จากเจาหนาทีต่ ามมาตรา ๙ จะเริม่ นับทันทีนบั แตวนั ทีห่ นวยงานของรัฐ
ไดใชคา สินไหมทดแทนใหแกผเู สียหาย โดยไมตอ งคํานึงวาหนวยงานของรัฐจะไดใชคา สินไหมทดแทน
แกผเู สียหายครบถวนหรือไม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๖๘/๒๕๖๐) กรณีหนวยงานของรัฐ
ถูกฟองใหรวมรับผิดทางละเมิดตอผูเสียหาย เมื่อคดีถึงที่สุดศาลพิพากษาใหหนวยงานของรัฐรับผิดตอ
ผูเสียหายและหนวยงานของรัฐไดวางเงินชําระคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายตามคําพิพากษาแลว
หนวยงานของรัฐจึงอาจใชสทิ ธิไลเบีย้ เจาหนาทีผ่ ทู าํ ละเมิดนับแตวนั ทีห่ นวยงานของรัฐวางเงินดังกลาว
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๙๓/๒๕๕๖) การทีผ่ อู าํ นวยการทดรองจายคาเสียหายใหแกผเู สียหายไปกอน
นัน้ มิไดเปนการใชคา สินไหมทดแทนใหแกผเู สียหายตามมาตรา ๙ เพราะผูอ าํ นวยการมิไดเปนเจาหนาที่
ผูกระทําละเมิดที่กอใหเกิดความเสียหาย ผูอํานวยการจึงไมมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนคืนจาก
หนวยงานของรัฐตามมาตรา ๙ จึงไมอยูภ ายใตอายุความตามมาตรา ๙ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๒๐/๒๕๔๘)
๔. อายุความเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐
แมวา มาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ ๒๕๓๙
จะบัญญัติใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับกับกรณีที่การกระทํา
ละเมิดของเจาหนาที่ที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ แตในสวนที่เกี่ยวกับอายุความ วรรคสอง
จุ ล นิิ ติ

๓๐

บทความทางวิชาการ

ของมาตราเดียวกันไดบญ
ั ญัตใิ หสทิ ธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาทีท่ งั้ กรณีของการกระทําละเมิด
ในการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละการกระทําละเมิดทีม่ ใิ ชการกระทําในการปฏิบตั หิ นาทีม่ กี าํ หนดอายุความสองป
นับแตวนั ทีห่ นวยงานของรัฐรูถ งึ การละเมิดและรูต วั เจาหนาทีผ่ จู ะพึงตองใชคา สินไหมทดแทน ดังนัน้ สิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนในกรณีท่ีเจาหนาที่กระทําละเมิดอันมิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่
จึงตองใชอายุความสองปตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
เรื่องเสร็จที่ ๔๒๖/๒๕๔๖)
๔.๑ กรณีหนวยงานของรัฐใชสิทธิเรียกรองเจาหนาที่
การนับอายุความตองเริ่มนับตั้งแตวันที่ผูมีอํานาจฟองคดีรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่
ผูต อ งชดใชคา สินไหมทดแทน ดังนัน้ จึงตองถือเอาวันทีห่ วั หนาหนวยงานของรัฐซึง่ เปนผูแ ทนนิตบิ คุ คลรูถ งึ
การละเมิดและรูต วั เจาหนาทีผ่ ตู อ งชดใชคา สินไหมทดแทนเปนวันเริม่ นับอายุความ ซึง่ หัวหนาหนวยงาน
ของรัฐอาจรูไ ดจากขอเท็จจริงทีป่ รากฏหรือจากรายงานของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๔๘๔/๒๕๔๔, ๕๒๙/๒๕๔๔,
๑๕๔/๒๕๔๘, ๗๘๖/๒๕๕๑, ๓๐๑/๒๕๖๒ และสอดคลองกับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๑/
๒๕๕๖) แตหากมีการแตงตัง้ คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดชุดใหม ตองถือวาวันที่
คณะกรรมการสอบสวนชุดใหมรายงานผลการตรวจสอบใหผมู อี าํ นาจแตงตัง้ ทราบเปนวันทีร่ ถู งึ การ
กระทําละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูพึงจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนอันเปนวันเริ่มนับอายุความ
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๔๔/๒๕๕๓)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังนั้น จึงไมอยูในฐานะเปนเจาของ
ทรัพยสนิ ได การฟองคดีจงึ เปนอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึง่ เปนนิตบิ คุ คลเจาของ
ทรัพยสนิ การนับอายุความในเรือ่ งนีจ้ งึ ตองเริม่ นับตัง้ แตวนั ทีผ่ มู อี าํ นาจฟองคดีคอื ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะผูแ ทนของหนวยงานของรัฐรูถ งึ การทําละเมิดและรูต วั เจาหนาทีผ่ จู ะพึงตองชดใชคา สินไหมทดแทน
และการทีจ่ ะถือวาหนวยงานของรัฐรูถ งึ การละเมิดและรูต วั เจาหนาทีผ่ จู ะพึงตองชดใชคา สินไหมทดแทน
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง อาจเปนไปไดใน ๒ กรณี คือ ๑) การรูต ามขอเท็จจริง และ ๒) รูจ ากรายงานของ
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยจะตองถือวาผูม อี าํ นาจฟองคดีรถู งึ การละเมิดและ
รูตัวเจาหนาที่ผูพึงจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนจากรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่แจงใหทราบ สวนการดําเนินการเรียกรองใหเจาหนาที่ของรัฐชดใช
คาสินไหมทดแทนในกรณีที่เจาหนาที่ดังกลาวกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่
สามารถกระทําได ๒ วิธี คือ ๑) การออกคําสัง่ ตามมาตรา ๑๒ และ ๒) การฟองคดีภายในอายุความตามที่
กําหนดไวในมาตรา ๑๐ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๔๓๔/๒๕๔๔,
๔๒๖/๒๕๔๖) สอดคลองกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๔๕/๒๕๕๐ ที่วินิจฉัยวา การที่ น. ซึ่งเปน
ผูอ าํ นวยการกองกฎหมายอันเปนเจาหนาทีร่ ะดับลางของโจทกรถู งึ การกระทําละเมิดและรูต วั ผูจ ะพึง
ตองใชคาสินไหมทดแทน จะถือวาโจทกรูดวยหาไดไม เพราะ น. ไมใชผูมีอํานาจทําการแทนโจทก
ตอมาเมือ่ ปรากฏวา ส. ผูว า การของโจทกไดทราบเรือ่ งตามทีเ่ จาหนาทีเ่ สนอมาตามลําดับชัน้ และลงนาม
อนุมตั ใิ หดาํ เนินคดีกบั จําเลยเมือ่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ จึงตองถือวาโจทกรถู งึ การละเมิดและรูต วั ผูต อ ง
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รับผิดในวันดังกลาว (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๑๓/๒๕๔๕, ๘๔๑๔/๒๕๕๒ ไดวินิจฉัยไวทํานอง
เดียวกัน)
การที่ผูถูกฟองคดีไดลงนามไวในทายหนังสือรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวา “ทราบ” พรอมสั่งการวา
“ดําเนินการตามขัน้ ตอนและระเบียบปฏิบตั ”ิ ถือไดวา ผูถ กู ฟองคดีไดมคี าํ วินจิ ฉัยสัง่ การแลวตามความใน
ขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และถือไดวาผูถูกฟองคดีไดรูถึงการกระทําละเมิดและรูตัว
เจาหนาทีผ่ จู ะพึงตองชดใชคา สินไหมทดแทนแลวตัง้ แตวนั ทีผ่ ถู กู ฟองคดีไดลงนามรับทราบรายงาน
ผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของคณะกรรมการดังกลาว แมตอ มากรมบัญชีกลางจะมี
ความเห็นใหผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงินแตกตางจากที่ผูถูกฟองคดีได
วินจิ ฉัยสัง่ การไวหรือมีการกําหนดตัวผูท จี่ ะตองรับผิดชดใชคา สินไหมทดแทนเพิม่ ขึน้ ก็ไมมผี ลทําใหการ
เริ่มนับอายุความการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูฟองคดีที่เริ่มนับแลวเปลี่ยนแปลงไป
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๑/๒๕๕๙) และการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครวินิจฉัย
เมือ่ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหาผูร บั ผิดทางแพง
ที่เสนอใหผูถูกฟองคดีทั้งหกเปนผูตองรับผิดและใหรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี จึงเปน
วันทีร่ หู รือควรรูถ งึ เหตุแหงการฟองคดีในวันนัน้ แลว และตองฟองคดีนภี้ ายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒/๒๕๕๓)
มาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
เปนกฎหมายพิเศษ มีขอความขัดหรือแยงกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซึ่งเปนกฎหมายทั่วไปและมีผลเปนการยกเวนมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง ก็เฉพาะแตในสวนที่
กําหนดใหสทิ ธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมลู ละเมิดขาดอายุความเมือ่ พนหนึง่ ปนบั แตวนั ทีผ่ เู สียหายรู
ถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนเทานั้น ไมมีขอความขัดหรือแยงและมีผลเปน
การยกเลิกมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึง่ ในสวนทีก่ าํ หนดวาสิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมลู ละเมิด
ขาดอายุความเมื่อพนกําหนดสิบปนับแตวันทําละเมิดไปดวยแตอยางใด (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๙๖/๒๕๕๒, ๕๔๗/๒๕๕๖, ๘๘๗/๒๕๕๖, ๒๖๕/๒๕๕๗, ๕๘๕/๒๕๕๗, ๑๒๐/๒๕๕๙)
สอดคลองกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๙๐/๒๕๕๙ ทีพ่ พิ ากษาวา มาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนกฎหมายพิเศษที่บัญญัติเรื่องอายุความ
ไวเปนการเฉพาะซึ่งขัดหรือแยงกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ซึ่งเปนกฎหมายทั่วไป จึงมีผลยกเวนมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง เฉพาะในสวนที่กําหนดใหสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายอันเกิดแตมลู ละเมิดขาดอายุความ ๑ ป นับแตวนั ทีผ่ เู สียหายรูถ งึ การละเมิดและรูต วั ผูจ ะพึง
ตองใชคา สินไหมทดแทนเทานัน้ แตไมมผี ลยกเลิกบทบัญญัตมิ าตรา ๔๔๘ วรรคหนึง่ ในสวนทีก่ าํ หนด
วาสิทธิเรียกรองคาเสียหายขาดอายุความเมื่อพนกําหนด ๑๐ ป นับแตวันทําละเมิด
๖

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๘ บัญญัติวา

จุ ล นิิ ติ

๓๒

บทความทางวิชาการ

สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ผูทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐
วรรคสอง กําหนดใหมีอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่
ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนมิใชนับแตวันที่เจาหนาที่รับเงินไวจากลูกคาแทนหนวยงานของรัฐ
แลวยักยอกไป (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๓๐/๒๕๔๘) วันทําละเมิดซึง่ เปนวันเริม่ ตนการนับอายุความ
สิบปตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึง่ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยอ มเกิดขึน้ ตัง้ แตวนั ทีไ่ ดกระทํา
หรืองดเวนการกระทําอันเปนมูลเหตุใหเกิดความเสียหายขึน้ ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๒๔/๒๕๕๐๗
สวนวันทีส่ าํ นักงานการตรวจเงินแผนดินไดมหี นังสือแจงผลการตรวจสอบมายังองคการบริหารสวนตําบล
กมลา จึงมิใชวนั เดียวกับวันทําละเมิดซึง่ เปนวันเริม่ ตนการนับอายุความสิบป ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึง่
องคการบริหารสวนตําบลกมลาจะตองถือเอาวันทีเ่ จาหนาทีไ่ ดกระทําหรืองดเวนการกระทําอันเปนมูลเหตุ
ใหเกิดความเสียหายเปนวันเริม่ นับอายุความสิบปตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึง่ (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๑๐๕๙/๒๕๕๙) หากพนกําหนดอายุความสิบปตามมาตรา ๔๔๘
วรรคหนึ่ง แลวตอมาเจาหนาที่ถึงแกความตายก็จะอางอายุความหนึ่งปตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมได เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวเปนกรณีที่สิทธิเรียกรอง
ของเจาหนี้ยังไมขาดอายุความ โดยกฎหมายบัญญัติใหยนอายุความลงมาใหเหลือเพียงหนึ่งปเทานั้น
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๙/๒๕๕๗ และคําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๘/๒๕๕๓, ๑๒๘/๒๕๕๔,
๔๓๔/๒๕๕๖ และความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรือ่ งเสร็จที่ ๒๑๑/๒๕๕๑ ไดวนิ จิ ฉัยไว
ทํานองเดียวกัน) และแมการสอบขอเท็จจริงเพือ่ ใชสทิ ธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจะเกินอายุความตาม
มาตรา ๑๐ วรรคสอง คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดก็ตองดําเนินการสอบ
ขอเท็จจริงตอไปใหแลวเสร็จ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ ๕๐๘/๒๕๔๒, ๔๙๐/
๒๕๔๓, ๕๖๖/๒๕๔๘)
๔.๒ กรณีกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด
เมื่อหนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังเห็นวาเจาหนาที่ตอง
รับผิด หนวยงานของรัฐยอมมีหนาทีต่ อ งมีคาํ สัง่ เรียกใหเจาหนาทีช่ ดใชคา สินไหมทดแทนตามความเห็น
กระทรวงการคลัง ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถมีคําสั่งดังกลาวไดทันทีที่ไดรับแจงความเห็นของ
กระทรวงการคลัง อายุความหนึ่งปจึงตองเริ่มนับจากวันที่หนวยงานของรัฐไดรับแจงความเห็นของ
“มาตรา ๔๔๘ สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมลู ละเมิดนัน้ ทานวาขาดอายุความเมือ่ พนปหนึง่ นับแตวนั ทีผ่ ตู อ งเสียหาย
รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันทําละเมิด.
แตถา เรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกาํ หนดอายุความทางอาญายาวกวา
ที่กลาวมานั้นไซร ทานใหเอาอายุความที่ยาวกวานั้นมาบังคับ”
๗
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๒๔/๒๕๕๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดอายุความ
สิทธิเรียกรองอันเกิดแตมูลละเมิดไว ๒ กรณี คือ กรณีแรกมีอายุความหนึ่งปนับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหม
ทดแทน กรณีที่สองมีอายุความสิบปนับแตวันทําละเมิด ซึ่งหากเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังกลาวก็ถือวาสิทธิเรียกรองคาเสียหายดังกลาว
ขาดอายุความ บทบัญญัติดังกลาวที่ใหนับอายุความสิบปนับจากวันทําละเมิดนั้น วันทําละเมิดยอมเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ไดกระทําหรือ
งดเวนการกระทําอันเปนมูลเหตุใหเกิดความเสียหายขึ้น สวนผลของการทําละเมิดจะเกิดขึ้นเมื่อใด ยอมเปนอีกเรื่องหนึ่ง
วันทําละเมิดกับวันที่ผลของการทําละเมิดเกิดขึ้นจึงตางกัน.
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กระทรวงการคลัง มิใชหมายความวาหนวยงานของรัฐจะมีคาํ สัง่ ตามความเห็นของกระทรวงการคลังกอน
แลวจึงเริม่ นับอายุความใชสทิ ธิเรียกรองไปหนึง่ ปนบั แตวนั ดังกลาว เนือ่ งจากหากนําวันทีห่ นวยงานของรัฐ
มีคาํ สัง่ ตามความเห็นของกระทรวงการคลังเปนวันเริม่ ตนนับอายุความ วันเริม่ ตนนับอายุความในกรณีนี้
จะตั้งตนตามอําเภอใจของหนวยงานของรัฐ ซึง่ จะมีผลทําใหการเริม่ นับอายุความในการใชสทิ ธิเรียกรอง
ตองขยายออกไปโดยไมมกี าํ หนด ซึง่ ไมนา จะถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๑๐๗๙/๒๕๕๘)
กรณีที่กระทรวงการคลังมีความเห็นใหเจาหนาที่อื่นรับผิดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ผูแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรายงานความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง หาใชเปน
กรณีทหี่ นวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาทีผ่ นู นั้ ไมตอ งรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตอง
รับผิดอันจะทําใหสทิ ธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนมีกาํ หนดอายุความ ๑ ป นับแตวนั ทีห่ นวยงานของรัฐมี
คําสัง่ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง กรณีเชนนีถ้ อื วาหนวยงานของรัฐรูว า เจาหนาทีผ่ นู นั้ เปนผูก ระทํา
ละเมิดและตองชดใชคา สินไหมทดแทนในวันทีห่ นวยงานของรัฐรับทราบความเห็นของกระทรวงการคลัง
อายุความใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่มีอายุความ ๑ ปนับแตวันดังกลาว ทั้งนี้
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๘/๒๕๖๑)
๕. กรณีผูเสียหายยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐ (มาตรา ๑๑)
ผูเสียหายจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐจะใช
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยฟองคดีตอ ศาลตามมาตรา ๕ หรือจะยืน่ คําขอใหหนวยงานของรัฐชดใช
คาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ ก็ได โดยการใชสทิ ธิเรียกรองดวยวิธกี ารยืน่ คําขอใหหนวยงานของรัฐ
ชดใชคา สินไหมทดแทน จะตองกระทําภายในหนึง่ ปนบั แตวนั ทีร่ ถู งึ การละเมิดและรูต วั ผูจ ะพึงตองใช
คาสินไหมทดแทน แตไมเกินสิบปนบั แตวนั ทําละเมิด เชนเดียวกับการใชสทิ ธิเรียกรองดวยวิธกี ารฟองคดี
ไมวา จะเปนการฟองคดีตอ ศาลยุตธิ รรมทีต่ อ งยืน่ ฟองภายในหนึง่ ปนบั แตวนั ทีผ่ เู สียหายรูถ งึ การละเมิด
และรูต วั ผูจ ะพึงตองใชคา สินไหมทดแทน แตไมเกินสิบปนบั แตวนั ทําละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือการฟองคดีตอศาลปกครองที่ตองยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่
รูห รือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ ๑๕๑๕/๒๕๖๐ สอดคลองกับคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๓/๒๕๔๙,
ฟ. ๓๗/๒๕๕๕, อ. ๑๔/๒๕๕๖ ไดวนิ จิ ฉัยไวทาํ นองเดียวกัน) ซึง่ ตามกฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หากหนวยงานของรัฐไมพจิ ารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง ยอมถือวาเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ผูเ สียหายสามารถใชสทิ ธิฟอ งคดีตอ ศาลปกครองไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗/๒๕๕๒,
๕๑๓/๒๕๕๙, ๕๑๖/๒๕๖๐)
จุ ล นิิ ติ

๓๔

บทความทางวิชาการ

๖. กรณีที่หนวยงานของรัฐออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชําระเงิน (มาตรา ๑๒)
ปญหาอายุความการใชสิทธิเรียกรองของหนวยงานของรัฐในการออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่
ของรัฐรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนปญหาขอกฎหมายอันเกีย่ วดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แมคกู รณี
จะมิไดยกขึน้ กลาวอาง ศาลมีอาํ นาจยกขึน้ วินจิ ฉัยแลวมีคาํ พิพากษาหรือคําสัง่ ได ตามขอ ๙๒ ประกอบ
ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๑๐/๒๕๕๗, ๙๒/๒๕๕๒) การทีห่ นวยงานของรัฐจะมี
คําสัง่ เรียกใหเจาหนาทีร่ บั ผิดชดใชคา เสียหายเปนการใชสทิ ธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒
จึงตองอยูภายในกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่
ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนหรือภายในกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมี
คําสัง่ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในกรณีทหี่ นวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาทีผ่ นู นั้ ไมตอ งรับผิด
แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด แตทงั้ นีก้ าํ หนดอายุความดังกลาวตองอยูภ ายใต
อายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึง่ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ มีอายุความ
สิบปนับแตวันทําละเมิด ซึ่งเมื่อพนสิบปแลวสิทธิเรียกรองดังกลาวยอมขาดอายุความ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๕/๒๕๕๗, ๕๘๕/๒๕๕๗, ๒๐๘๔/๒๕๕๙, ๘๘๙/๒๕๕๘, ๓๗๕/๒๕๖๐)
ดังนัน้ หากหนวยงานของรัฐเรียกใหเจาหนาทีช่ าํ ระคาสินไหมทดแทนซึง่ เปนเวลาภายหลังจากทีเ่ หตุละเมิด
ไดเกิดขึน้ แลวกวาสิบปเศษ จึงเปนการออกคําสัง่ เรียกใหเจาหนาทีผ่ กู ระทําละเมิดชดใชคา สินไหมทดแทน
เมือ่ ลวงพนกําหนดอายุความสิบปนบั แตวนั ทําละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึง่ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชําระคาสินไหมทดแทนที่ไมชอบดวย
กฎหมาย ดวยเหตุน้ีหนวยงานของรัฐจึงไมสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองกับเจาหนาที่ได
เพราะจะขัดตอหลักทีว่ า การกระทําทางปกครองของรัฐตองเคารพความชอบดวยกฎหมาย (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรือ่ งเสร็จที่ ๗๘๑/๒๕๖๐ และความเห็นคณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองเรือ่ งเสร็จที่ ๓๕๒/๒๕๔๗, ๒๖๗/๒๕๔๙) แตหากเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปน
ความผิดที่มีโทษตามกฎหมายอาญาและมีกําหนดอายุความทางอาญายาวกวาที่กลาวมานั้น ก็ตองเอา
อายุความทีย่ าวกวามาบังคับ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๘/๒๕๕๔, คําสัง่ ศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๖๙๒/๒๕๖๐) อยางไรก็ดีมีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙/๒๕๕๗ วินิจฉัยวา คดีนี้ไดมีการรองทุกข
ใหมีการดําเนินคดีอาญากับนาย บ. ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดชี้มูลความผิดแลว แตขอเท็จจริง
ปรากฏวานาย บ. ไดถึงแกความตายตั้งแตวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทําใหสิทธิการฟองคดีอาญาแก
นาย บ. ระงับไปตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา จึงไมอาจรับฟงเปนที่
ยุตไิ ดวา การกระทําละเมิดของนาย บ. เปนการกระทําความผิดอาญา เนือ่ งจากการจะนําอายุความทาง
อาญาทีย่ าวกวามาบังคับใชนนั้ ตองมีการฟองคดีและศาลมีคาํ พิพากษาวาไดกระทําความผิดอาญาจริง
กรณีตามคําฟองคดีนี้จึงไมอาจนํากําหนดอายุความทางอาญาที่ยาวกวามาใชบังคับได
กรณีหนวยงานของรัฐออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินแลวตอมาเจาหนาที่ถึงแกความตาย
คํ า สั่ ง ทางปกครองดั ง กล า วย อ มมี ผ ลทางกฎหมายก อ ให เ กิ ด หน า ที่ แ ก เ จ า หน า ที่ ใ นอั น ที่ จ ะต อ ง
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อายุความตามพระราชบัญญัตค
ิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

นําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระแกหนวยงานของรัฐใหถูกตองครบถวนภายในเวลาที่ระบุไวในคําสั่ง
ดังกลาว หนาทีข่ องเจาหนาทีท่ จี่ ะตองนําไปชําระแกหนวยงานของรัฐมิใชหนาทีซ่ งึ่ ตามกฎหมายหรือวา
โดยสภาพแลวเปนการเฉพาะตัวโดยแทแตอยางใด จึงเปนมรดกตกทอดแกทายาทของเจาหนาที่ทันที
ที่เจาหนาที่ถึงแกความตาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖๐๐ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย๘ ทายาทของเจาหนาที่จึงมีหนาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งที่สั่งใหเจาหนาที่
ชําระเงินคาสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กําหนดแทนเจาหนาที่ และหากทายาทของเจาหนาที่ไมชําระ
เงินคาสินไหมทดแทนจํานวนดังกลาวใหแกหนวยงานของรัฐโดยถูกตองครบถวนภายในเวลาทีก่ าํ หนดใน
คําสั่ง หนวยงานของรัฐก็ยอมมีอํานาจตามมาตรา ๕๗ (เดิม) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๙ ยึดหรืออายัดทรัพยสินของทายาทขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินคาสินไหม
ทดแทนใหครบถวนตามจํานวนที่ระบุไวในคําสั่งตอไปได โดยที่มาตรา ๑๖๐๑ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยบญ
ั ญัตวิ า ทายาทไมจาํ ตองรับผิดเกินกวาทรัพยมรดกทีต่ กทอดไดแกตน (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๕/๒๕๕๒, ๒๑๓๘/๒๕๕๙) แตกรณีเจาหนาทีถ่ งึ แกความตายไปกอนออก
คําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน จึงไมมีสภาพบุคคลที่จะรับคําสั่งได จึงไมสามารถออกคําสั่งแก
เจาหนาที่ที่ถึงแกความตายไปแลวได หนวยงานของรัฐจะออกคําสั่งเรียกใหทายาทของเจาหนาที่
ดังกลาว ชดใชคา สินไหมทดแทนไมได เนือ่ งจากทายาทไมใชเจาหนาทีผ่ กู ระทําละเมิด จึงตองฟองเรียก
คาสินไหมทดแทนจากกองมรดกภายในเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูถึงความตายของเจาหนาที่ ตามมาตรา
๑๗๕๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตอ ไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๓๐/๒๕๕๘,
๑๖๐๙/๒๕๕๘, ๖๗๖/๒๕๕๙, ๓๐๗/๒๕๖๐ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๒๑/๒๕๕๙) แตทั้งนี้
ตองฟองภายในอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึง
ตองใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ดวย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๖๖/
๒๕๕๘)
อยางไรก็ดี อายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม เปนอายุความการใชสทิ ธิเรียกรอง โดยกรณี
ที่หนวยงานของรัฐประสงคจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหทายาทของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใช
คาสินไหมทดแทน หนวยงานของรัฐในฐานะเจาหนี้จะตองฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตไดรูหรือควรรูถึง
ความตายของเจาหนาที่ซึ่งเปนเจามรดก แตกรณีตามขอหารือนี้เทศบาลตําบลศาลเจาไกตอไดอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคําสัง่
ทางปกครองใหนาง จ. ชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว ซึ่งตอมาความรับผิดในการชําระเงินไดตกเปน
มรดกตกทอดแกทายาทของนาง จ. ดังนั้น ในขั้นตอนที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองอันเปนการ
บังคับตามคําสัง่ ใหชดใชคา สินไหมทดแทน การใชมาตรการบังคับทางปกครองยอมไมอยูใ นบังคับตอง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอด
แกทายาท” และมาตรา ๑๖๐๐ บัญญัติวา “ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตายไดแกทรัพยสิน
ทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตาง ๆ เวนแตตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตาย
โดยแท”.
๙
ปจจุบันตรงกับมาตรา ๖๓/๗ และมาตรา ๖๓/๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕.
๘

จุ ล นิิ ติ
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กระทําภายในอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตมี
ระยะเวลาในการดําเนินการภายในสิบปนบั แตวนั ทีห่ นวยงานของรัฐมีคาํ สัง่ ทางปกครองเรียกใหชดใช
คาสินไหมแทดแทน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗๑ (เดิม) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง๑๐
(ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรือ่ งเสร็จที่ ๓๔๖/๒๕๖๐, ความเห็นคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๔๙๔/๒๕๔๕, คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๗๕/
๒๕๕๘)
การที่หนวยงานของรัฐไดออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปน
เหตุใหอายุความสะดุดหยุดลง ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย๑๑
ซึ่งตามมาตรา ๑๙๓/๑๕๑๒ แหงกฎหมายฉบับเดียวกันบัญญัติวา “เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว
ระยะเวลาทีล่ ว งไปกอนนัน้ ไมนบั เขาในอายุความ” วรรคสองบัญญัตวิ า “เมือ่ เหตุทที่ าํ ใหอายุความสะดุด
หยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น” (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๔/
๒๕๕๗, ๘๔๔/๒๕๕๗, และความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรือ่ งเสร็จที่ ๗๘๖/๒๕๕๑ ได
วินจิ ฉัยไวทาํ นองเดียวกัน) แตหากเพียงไดรบั แจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด ก็เปนเพียงผล
ผูกพันหนวยงานของรัฐใหตองปฏิบัติตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แตไมใชเปนกรณีที่เจาหนี้ได
กระทําการอื่นใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคดี ไมทําใหอายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา
๑๙๓/๑๔ (๕) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๘๗/๒๕๕๖)
๗. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
เมือ่ ผูแ ตงตัง้ ไดรบั ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงแลว จะตองวินจิ ฉัยสัง่ การ
วามีเจาหนาทีต่ อ งรับผิดชดใชคา สินไหมทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใดดวย แตยงั ไมตอ งแจงคําสัง่
ไปยังเจาหนาที่นั้น ใหผแู ตงตั้งสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่มีการ
วินจิ ฉัยสัง่ การ โดยระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ผูแ ตงตัง้ จะตองเตรียมเรือ่ งใหพรอมในการ

ปจจุบันตรงกับมาตรา ๒๗๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐.
๑๑
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๑๔ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๙๓/๑๔ อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) เจาหนี้ไดกระทําการอื่นใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคดี”.
๑๒
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๑๕ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๙๓/๑๕ เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขาในอายุความ
เมื่อเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น”.
๑๐

๓๗

พ.ค.
ม.ค. - ก.พ.
มิ.ย. ๖๓
๖๒

อายุความตามพระราชบัญญัตค
ิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนภายในกําหนดอายุความ สวนกระทรวงการคลังจะตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จกอนอายุความสิน้ สุดไมนอ ยกวาหกเดือน หากเปนกรณีองคกรปกครองสวนทองถิน่
หรือรัฐวิสาหกิจตองพิจารณาใหแลวเสร็จกอนอายุความสองปสิ้นสุดไมนอยกวาหนึ่งป ตามขอ ๑๗
๗.๑ การสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ
กอนออกคําสั่งใหเจาหนาที่รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิด โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๑๒ หนวยงานของรัฐจะตองสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ
ตามขอ ๑๗ เมื่อหนวยงานของรัฐดําเนินการแจงคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนกอนที่จะสง
สํานวนการสอบสวนและรายงานผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาทีใ่ หกระทรวงการคลัง
เพือ่ ตรวจสอบ จึงเปนการขามขัน้ ตอนทีถ่ อื วาเปนสาระสําคัญและเปนกรณีทยี่ งั มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะใช
สิทธิเรียกรองคาเสียหายภายในอายุความสองปภายหลังจากทีไ่ ดสง เรือ่ งใหกระทรวงการคลังพิจารณา
การออกคําสัง่ จึงไมถกู ตองตามรูปแบบ ขัน้ ตอน และวิธกี ารอันเปนสาระสําคัญ จึงไมชอบดวยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๙๙/๒๕๕๓, ๘๓๑/๒๕๕๖) แตหากเทศบาลเมืองผูเสียหายสง
สํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบแลว หากกระทรวงการคลังยังพิจารณาไมเสร็จสิ้น
กอนอายุความสองปสนิ้ สุดลงไมนอ ยกวาหนึง่ ป เพือ่ มิใหขาดอายุความ นายกเทศมนตรีอาจมีคาํ สัง่ เรียก
ใหเจาหนาทีผ่ ตู อ งรับผิดชดใชคา สินไหมทดแทนไปกอนได (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
เรื่องเสร็จที่ ๒๑๙/๒๕๔๘)
การแจงผลการตรวจสอบละเมิดของกระทรวงการคลังที่เกินกวากําหนดอายุความการใช
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน สองปนับแตวันที่นายกเทศมนตรีวินิจฉัยสั่งการ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา ๑๐ ประกอบขอ ๑๗ ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยกระทรวงการคลังเห็นวาเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดจะตองรับผิดเพิ่มขึ้นนั้น ไมมีผลทําใหการเริ่มนับ
อายุความสําหรับการใชสทิ ธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนทีเ่ ริม่ นับแตวนั ทีร่ ถู งึ การกระทําละเมิดและรูต วั
เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดตองเปลี่ยนแปลงไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๙/๒๕๖๒)
๗.๒ ระยะเวลาการพิจารณาสํานวนของกระทรวงการคลัง
แมวาการออกคําสั่งไดกระทํากอนที่กระทรวงการคลังจะไดพิจารณาตรวจสอบสํานวนการ
สอบสวนแลวเสร็จ และแจงความเห็นใหทราบภายในระยะเวลาหนึ่งปหกเดือนก็ไมทําใหคําสั่งดังกลาว
เปนคําสัง่ ทีไ่ มชอบดวยกฎหมาย ซึง่ ระยะเวลาดังกลาวเปนเพียงระยะเวลาเรงรัดใหกระทรวงการคลัง
และสวนราชการที่เสียหายดําเนินการเพื่อใชสิทธิเรียกรองใหทันภายในกําหนดอายุความเทานั้น
ดังนั้นคําสั่งของหนวยงานของรัฐที่เรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน จึงออกโดยถูกตองตาม
รูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเปนสาระสําคัญทีก่ ฎหมายกําหนดไวแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๑๖๘/๒๕๕๙)

จุ ล นิิ ติ
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บทสรุป
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับอายุความตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับอายุความไวเปนการเฉพาะ แตก็ยังตองอิงกับหลักกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย อาทิ มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง, มาตรา ๑๗๕๔ และยังมีประเด็นปญหา
ขอกฎหมายเกีย่ วกับอายุความทีค่ วรไดรบั การศึกษาเพิม่ เติมตอไป เชน ปญหาอายุความการฟองคดีละเมิด
ทีเ่ กิดจากการออกกฎหรือคําสัง่ หรือเกิดจากการละเลยตอหนาทีห่ รือปฏิบตั หิ นาทีล่ า ชาเกินสมควร,
ปญหาอายุความในการฟองหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๕ ตอศาลยุตธิ รรม, ปญหาการเริม่ นับอายุความ
กรณีทหี่ นวยงานของรัฐมีคาํ สัง่ ตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง, ปญหา
กรณีอายุความสะดุดหยุดลงจากการออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒, ปญหาการนับอายุความกรณีมีการ
รับสภาพหนี้ เปนตน ดังนัน้ ผูป ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของจึงตองใชความระมัดระวังเกีย่ วกับประเด็นเรือ่ งอายุ
ความเปนอยางยิง่ เพราะการดําเนินคดีในศาลปกครองปญหาเรือ่ งอายุความเปนทัง้ เงือ่ นไขการฟองคดี
และเปนปญหาเกีย่ วกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนทีศ่ าลสามารถยกขึน้ วินจิ ฉัย
เองได จึงอาจทําใหสงผลแพชนะในทางคดีกันไดโดยที่ยังไมตองวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดี
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อายุความตามพระราชบัญญัตค
ิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
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