
บทความทางวิชาการ

ม.ค. - ก.พ. ๖๒๒๗ พ.ค. - มิ.ย. ๖๓๒๗๒๗

๑ สาํเรจ็การศกึษา นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหงเนตบิณัฑติยสภา 
ปจจุบันดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
   ๒ การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ตองเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย 
กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง และการปฏิบัติหนาที่นั้นไดกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นหรือแกรัฐขึ้น
โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ แตการกระทาํของผูเขารบัการคดัเลอืกเพือ่เขาศกึษาอบรมหลกัสตูรนายอาํเภอทีไ่ดเขยีนกระดาษคาํตอบ
ขึ้นใหมนอกหองสอบเปนการกระทําละเมิดแตมิใชในการปฏิบัติหนาที่ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที ่
๘๐๑/๒๕๖๑).
   ๓ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ บัญญัติวา 
  “มาตรา ๕๑ การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) ใหยื่นฟองภายในหน่ึงป และการฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
ใหยื่นฟองภายในหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคด”ี. 

ขอความเบื้องตน
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนกฎหมายท่ีตราขึ้น

เพือ่คุมครองการปฏิบัติหนาทีข่องเจาหนาทีว่า หากการกระทาํของเจาหนาทีเ่ปนการกระทาํในการปฏบิตัิ
หนาที่แมจะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอกก็จะไดรับความคุมครอง โดยไดมีการกําหนด
หลกัเกณฑเกีย่วกบัอายคุวามไวเปนการเฉพาะเพ่ิมเตมิจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึง่ตัง้แต
กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับเปนตนมา มีแนวคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของจํานวนมาก
ไมวาจะเปนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาํพพิากษาศาลฎีกา คาํพพิากษาหรือคาํสัง่ของ
ศาลปกครองสงูสดุ บทความน้ีจงึไดรวบรวมและสรุปแบงกลุมประเภทแนวคําวนิิจฉยัขององคกรตาง ๆ
ที่สําคัญเก่ียวกับอายุความ ทําการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของและใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมในรายละเอยีดตอไป ดังนี้

๑. อายุความกรณีความรับผิดของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๕
การฟองหนวยงานของรัฐกรณีที่เจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอผูเสียหายในการปฏิบัติหนาท่ี๒

อนัเกิดจากการใชอาํนาจตามกฎหมายในการออกกฎ คาํสัง่ทางปกครอง หรอืคาํสัง่อืน่ จากการละเลยตอ
หนาทีต่ามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบตัหิรือปฏิบตัหินาทีด่งักลาวลาชาเกินสมควรท่ีอยูในเขตอํานาจ
ของศาลปกครองตองฟองคดีภายในหน่ึงปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน
สิบปนับแตวันท่ีมีเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๓  (คาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๖๖๒/๒๕๔๗) หากคาํฟองเปนเรือ่งขอให
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองและเรียกคาเสียหายจากคําสั่งดังกลาว กําหนดระยะเวลาการฟองคดี

อายุความตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

¹Ò§¾ÔÁÅ¾ÑªÃ� ÍÃÔÂÐ¬Ò¹¡ØÅ
¹ÔμÔ¡ÃªÓ ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂñ
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อายุความตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๒๘จุ ล นิิ ติ ๒๘จุ ล นิิ ติ ๒๘

จึงตองแยกพิจารณาออกเปนสองสวน คือ ฟองเพิกถอนคําสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) ตองฟอง
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามนัยมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๔ สวนการฟองคดีเรียกคาเสียหายจากการ
ออกคําส่ังอนุญาตดังกลาว ตองฟองคดีภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตาม
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อผูฟองคดีไดรูเหตุแหงการฟองคดีในการเรียกคาเสียหาย
เมือ่วนัที ่๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และผูฟองคดนีาํคดมีาฟองในวนัที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๔๙ จึงเปนการฟอง
คดีภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ 
อ. ๑๙๑/๒๕๕๒, ๒๓๙/๒๕๕๓ และคาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๐๔/๒๕๕๔, ๘๖๒/๒๕๕๑, ๖๘๔/๒๕๕๑,
๔๘๐/๒๕๕๑) การฟองคดีละเมิดอนัเกดิจากคําสัง่ทางปกครองเม่ือพนระยะเวลาเกาสบิวันนับแตวนัทีรู่
หรือควรรูเหตุแหงการฟองคดแีลว คดจึีงขาดอายคุวามตามมาตรา ๔๙ เมือ่ผูฟองคดไีมอาจฟองคดโีตแยง
ความชอบดวยกฎหมายของคาํสัง่ทางปกครองดงักลาวตอศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) แหง
พระราชบัญญัตจิดัต้ังศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดเสยีแลว ผูฟองคดีก็ไมอาจ
นาํคําสัง่ดังกลาวมาฟองเปนคดพีพิาทเก่ียวกบัการกระทําละเมิดอันเกิดจากคําสัง่ดงักลาวตอศาลปกครองตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) แหงพระราชบญัญัติเดยีวกนัไดอกีเชนกัน เนือ่งจากในการพจิารณาพพิากษาคดี
พพิาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของผูถกูฟองคดีอนัเกิดจากการออกคําสัง่ทางปกครอง ศาลปกครอง
จะตองวนิจิฉยัเสยีกอนวาคาํสัง่ทางปกครองดงักลาวชอบดวยกฎหมายหรอืไม (คาํพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุที ่อ. ๙๖๙/๒๕๕๖ คาํสัง่ศาลปกครองสูงสดุที ่คบ. ๑๘๓/๒๕๕๙) และแมจะพนระยะเวลาท่ีผูฟองคดี
รูตั้งแตแรกแลว หากเปนการกระทําละเมิดท่ีมีอยูอยางตอเน่ืองจนถึงวันฟองก็ยังถือวาเปนผูมีสิทธิ
ฟองคด ีเชน ถนนทีก่อสรางรุกลํา้เขาไปในทีด่นิยงัคงอยูในทีด่นิของผูฟองคดยีงัมไิดรือ้ถอนออกไป จงึถือ
ไดวาองคการบริหารสวนตําบลกระทําละเมิดตอเนือ่งมาจนถึงปจจุบนั ผูฟองคดีจงึมีสทิธินําคดีมาฟองได
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๒/๒๕๕๐, ๑๙๔/๒๕๕๙, ๑๑๕๕/๒๕๕๙, ๑๗๕๑/๒๕๕๙)

หากเปนการละเมิดในการปฏิบัติหนาที่แตมิไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายในการออก
กฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น จากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏบิติัหนาทีด่งักลาวลาชาเกนิสมควรทีอ่ยูในเขตอาํนาจของศาลยติุธรรม พระราชบญัญตัคิวามรบัผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ไมไดบญัญตัอิายุความกรณีความรับผิดของหนวยงานของรัฐ 
ตามมาตรา ๕ วรรคหน่ึง ไวโดยเฉพาะจงึตองนาํกาํหนดอายุความ ๑๐ ป ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐๕ มาใชบงัคบั (คาํพพิากษาศาลฎีกาท่ี ๔๒๙๒/๒๕๕๖, ๑๒๖๘๖/๒๕๕๗, 
๔๓๗๓/๒๕๕๘, ๗๑๖๐/๒๕๕๘, ๑๔๘๑๓/๒๕๕๘ (ญ))

   ๔ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ บัญญัติวา
 “มาตรา ๔๙ การฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่
พนกําหนดเกาสิบวันนบัแตวนัท่ีผูฟองคดไีดมหีนงัสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่องรัฐเพือ่ใหปฏิบติัหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล 
แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น”.
   ๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๐ บัญญัติวา 
“มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความนั้น ถาประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหมีกําหนดสิบป”.

27-40-MAC6.indd   2827-40-MAC6.indd   28 10/28/20   5:02 PM10/28/20   5:02 PM



บทความทางวิชาการ

ม.ค. - ก.พ. ๖๒๒๙ พ.ค. - มิ.ย. ๖๓๒๙๒๙

๒. กรณีขยายอายุความเนื่องจากศาลพิพากษายกฟองตามมาตรา ๗ วรรคสอง
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๗ วรรคสอง 

ใหขยายอายุความฟองรองผูที่ตองรับผิดซ่ึงมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแตวันที่
คําพิพากษาน้ันถึงที่สุด ในกรณีที่ศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ที่
ถูกฟองมิใชผูตองรับผิด ดังนั้น เมื่อคดีกอนโจทกไดฟองสิบเอก ช. ซึ่งเปนเจาหนาที่และศาลพิพากษา
ยกฟองเนื่องจากโจทกจะฟองเจาหนาที่ไมไดตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนกรณีที่
ศาลยกฟองเพราะเหตุทีเ่จาหนาทีท่ีถ่กูฟองมิใชผูตองรับผดิ ดงันัน้ อายุความฟองรองจําเลยคดีนีซ้ึง่เปน
หนวยงานของรัฐทีม่ไิดถกูเรียกเขามาในคดีกอนจึงขยายออกไปถึงหกเดือนนับแตวนัทีค่าํพพิากษาน้ันถงึ
ทีส่ดุตามมาตรา ๗ วรรคสอง การท่ีโจทกไดฟองกองทหารพลาธกิาร กองพลทหารมาท่ี ๒ เปนจาํเลย
ในคดกีอนดวย แตศาลยกฟองเพราะผูถกูฟองดังกลาวไมมฐีานะเปนนติิบคุคล มใิชเหตทุีจ่ะไมขยาย
อายุความฟองรองจําเลยซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีแตอยางใด โจทกยื่นฟองจําเลยภายใน ๖ เดือน
นบัแตวนัทีคํ่าพพิากษาถงึทีส่ดุ คดจีงึไมขาดอายคุวาม (คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๑๕๒๕/๒๕๔๙) ซึง่การที่
ศาลยกฟองดงักลาวตองเปนกรณเีพราะเหตทุีห่นวยงานของรฐัหรอืเจาหนาทีท่ีถ่กูฟองคดมีใิชผูตองรบัผดิ 
จงึจะเขาเงือ่นไขการขยายอายุความ แตหากเปนกรณทีีศ่าลพพิากษาวาจําเลยหรอืผูถกูฟองคดีมไิดกระทาํ
ละเมิดยอมไมสามารถขยายอายุความได

อนึ่ง มีปญหาตองพิจารณาวา หากคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล โจทกหรือผูฟองคดี
รูแลววาตนฟองหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่มิใชผูตองรับผิด ถาคดีขาดอายุความแลวโจทกหรือ
ผูฟองคดจีะเรยีกใหผูตองรบัผดิทีถ่กูตองเขามาในคดโีดยการรองสอดตามมาตรา ๕๗ แหงประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพง หรอืขอ ๗๘ แหงระเบียบของท่ีประชุมใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสดุวาดวย
วธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดหรอืไม หรอืหากศาลพิพากษายกฟองตามมาตรา ๗ วรรคสอง แลว
ตอมาโจทกหรือผูฟองคดียังคงฟองหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่มิใชผูตองรับผิดมาเปนจําเลยหรือ
ผูถูกฟองคดีอีกครั้ง โจทกหรือผูฟองคดีจะยังคงไดรับประโยชนจากการขยายอายุความตามมาตรา ๗ 
วรรคสอง อีกหรือไม 

๓. อายุความในการเรียกใหอีกฝายชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๙
หากปรากฏวาเจาหนาทีไ่ดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง เจาหนาทีต่องรบัผดิ

ทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาว เม่ือสวนราชการไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย
สวนราชการยอมมสีทิธทิีจ่ะเรยีกใหเจาหนาทีช่ดใชคาสนิไหมทดแทนแกตนไดภายในกาํหนดอายคุวาม
ตามมาตรา ๙ แตถาปรากฏวาเจาหนาท่ีไมไดกระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลออยางรายแรง แตเปน
เพยีงการประมาทเลนิเลอธรรมดาเทานัน้ เจาหนาทีก่ไ็มตองรบัผดิ การท่ีสวนราชการไดใชคาสนิไหม
ทดแทนแกผูเสียหาย สวนราชการไมมีสิทธิที่จะเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนแตอยางใด 
(ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๘๐/๒๕๔๗) หรอืกรณีเจาหนาที่ไดใชเงิน
สวนตัวชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ ตอมาคณะกรรมการ
สอบสวนขอเทจ็จรงิความรับผดิทางละเมิดเหน็วาการกระทําของเจาหนาทีม่ไิดเปนการประมาทเลินเลอ
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อายุความตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๓๐จุ ล นิิ ติ ๓๐จุ ล นิิ ติ ๓๐

อยางรายแรง จึงไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนซึ่งกรมราชทัณฑไดพิจารณาเห็นชอบแลว ตอมา
เจาหนาที่ไดมีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ขอใหกรมราชทัณฑชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีตนได
ชาํระใหแกผูเสียหายไป จงึเปนกรณีทีเ่จาหนาท่ีมไิดใชสทิธิเรียกรองภายในอายุความหน่ึงปนบัแตวันท่ี
ไดใชคาสนิไหมทดแทน กรมราชทณัฑจงึไมมหีนาทีต่ามกฎหมายท่ีจะตองใชคาสนิไหมทดแทนคนืแก
เจาหนาที่ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จท่ี ๑๑๐/๒๕๔๙) 

มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิใชการใช
สทิธิเรยีกใหเจาหนาทีช่าํระคาสินไหมทดแทนเน่ืองจากเจาหนาทีก่ระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐ วรรคสอง ทีจ่ะตองใชสทิธเิรยีกรองภายในอายคุวามสบิปนับแตวันทาํละเมดิ หนวยงานของ
รฐัจงึมสีทิธเิรยีกใหเจาหนาทีช่ดใชคาสนิไหมทดแทนไดภายในอายุความหนึง่ปนบัแตวนัท่ีหนวยงาน
ของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูไดรับความเสียหาย แมจะเกินสิบปนับแตวันทําละเมิดแลว
ก็ตาม (ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๓๓๘/๒๕๔๐, ๗๕๗/๒๕๕๒, 
๙๙๐/๒๕๕๙) หากการเรียกใหชดใชคาสนิไหมทดแทนใกลจะขาดอายุความหน่ึงปตามมาตรา ๙ และเม่ือ
คํานึงถึงประโยชนแกทางราชการ ซึ่งหากไมดําเนินการออกคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน
จะกอใหเกดิความเสียหายแกทางราชการแลว ยอมถอืไดวามเีหตอุนัสมควรทีไ่มตองรอผลการตรวจสอบ
ของกระทรวงการคลัง (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จท่ี ๑๖๔๕/๒๕๕๙, 
๑๐๖๔/๒๕๖๐) และการวางเงินตอศาลยงัไมใชการชาํระหน้ีแกผูเสยีหาย และการนับอายุความใชสิทธิ
ไลเบ้ียตามมาตรา ๙ จะเริ่มนับแตวันที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับเงินที่นําไปวางศาล (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพิเศษ) เรือ่งเสรจ็ที ่๑๓/๒๕๔๖, ๙๙๐/๒๕๕๙, ๑๐๖๔/๒๕๖๐) นอกจากนี้
การนบัอายคุวามการใชสิทธิไลเบีย้จากเจาหนาทีต่ามมาตรา ๙ จะเริม่นับทนัทนัีบแตวันท่ีหนวยงานของรฐั
ไดใชคาสนิไหมทดแทนใหแกผูเสยีหาย โดยไมตองคํานงึวาหนวยงานของรัฐจะไดใชคาสนิไหมทดแทน
แกผูเสยีหายครบถวนหรือไม (คาํพพิากษาศาลปกครองสูงสดุที ่อ. ๗๖๘/๒๕๖๐) กรณีหนวยงานของรัฐ
ถูกฟองใหรวมรับผิดทางละเมิดตอผูเสียหาย เมื่อคดีถึงที่สุดศาลพิพากษาใหหนวยงานของรัฐรับผิดตอ
ผูเสียหายและหนวยงานของรัฐไดวางเงินชําระคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายตามคําพิพากษาแลว 
หนวยงานของรัฐจงึอาจใชสทิธไิลเบีย้เจาหนาทีผู่ทําละเมิดนบัแตวนัท่ีหนวยงานของรัฐวางเงินดังกลาว
(คาํพพิากษาศาลฎีกาท่ี ๕๐๙๓/๒๕๕๖) การท่ีผูอาํนวยการทดรองจายคาเสียหายใหแกผูเสยีหายไปกอน
นัน้ มิไดเปนการใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสยีหายตามมาตรา ๙ เพราะผูอาํนวยการมไิดเปนเจาหนาท่ี
ผูกระทําละเมิดที่กอใหเกิดความเสียหาย ผูอํานวยการจึงไมมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนคืนจาก
หนวยงานของรฐัตามมาตรา ๙ จงึไมอยูภายใตอายคุวามตามมาตรา ๙ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) เร่ืองเสร็จที่ ๒๐/๒๕๔๘) 

๔. อายุความเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐
แมวามาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ แหงพระราชบญัญัตคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ ๒๕๓๙

จะบัญญัติใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับกับกรณีที่การกระทํา
ละเมิดของเจาหนาท่ีที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ แตในสวนที่เกี่ยวกับอายุความ วรรคสอง
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บทความทางวิชาการ

ม.ค. - ก.พ. ๖๒๓๑ พ.ค. - มิ.ย. ๖๓๓๑๓๑

ของมาตราเดยีวกนัไดบญัญตัใิหสิทธเิรยีกรองคาสนิไหมทดแทนจากเจาหนาทีท่ัง้กรณขีองการกระทาํละเมดิ
ในการปฏิบตัหินาทีแ่ละการกระทาํละเมดิทีม่ใิชการกระทาํในการปฏบิตัหินาทีม่กีาํหนดอายคุวามสองป
นบัแตวนัทีห่นวยงานของรฐัรูถงึการละเมดิและรูตวัเจาหนาทีผู่จะพงึตองใชคาสนิไหมทดแทน ดงันัน้ สทิธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดอันมิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่
จึงตองใชอายุความสองปตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
เรื่องเสร็จที่ ๔๒๖/๒๕๔๖)

๔.๑ กรณีหนวยงานของรัฐใชสิทธิเรียกรองเจาหนาที่
การนับอายุความตองเริ่มนับตั้งแตวันท่ีผูมีอํานาจฟองคดีรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่

ผูตองชดใชคาสนิไหมทดแทน ดงันัน้ จงึตองถอืเอาวนัทีห่วัหนาหนวยงานของรฐัซึง่เปนผูแทนนติบิคุคลรูถึง
การละเมดิและรูตวัเจาหนาทีผู่ตองชดใชคาสนิไหมทดแทนเปนวันเริม่นับอายคุวาม ซึง่หวัหนาหนวยงาน
ของรัฐอาจรูไดจากขอเท็จจริงทีป่รากฏหรือจากรายงานของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผดิ
ทางละเมิด (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ) เรื่องเสร็จที่ ๔๘๔/๒๕๔๔, ๕๒๙/๒๕๔๔, 
๑๕๔/๒๕๔๘, ๗๘๖/๒๕๕๑, ๓๐๑/๒๕๖๒ และสอดคลองกับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๒๕๑/
๒๕๕๖) แตหากมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผดิทางละเมิดชุดใหม ตองถอืวาวนัที่
คณะกรรมการสอบสวนชดุใหมรายงานผลการตรวจสอบใหผูมอีาํนาจแตงต้ังทราบเปนวนัทีรู่ถงึการ
กระทําละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูพึงจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนอันเปนวันเริ่มนับอายุความ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๔๔/๒๕๕๓) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังนั้น จึงไมอยูในฐานะเปนเจาของ
ทรพัยสินได การฟองคดีจงึเปนอาํนาจของสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึง่เปนนติบิคุคลเจาของ
ทรพัยสิน การนบัอายคุวามในเรือ่งนีจ้งึตองเริม่นบัตัง้แตวนัทีผู่มอีาํนาจฟองคดคีอืปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ในฐานะผูแทนของหนวยงานของรฐัรูถงึการทาํละเมดิและรูตวัเจาหนาทีผู่จะพงึตองชดใชคาสนิไหมทดแทน
และการทีจ่ะถอืวาหนวยงานของรฐัรูถงึการละเมดิและรูตวัเจาหนาทีผู่จะพงึตองชดใชคาสนิไหมทดแทน
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง อาจเปนไปไดใน ๒ กรณ ีคอื ๑) การรูตามขอเทจ็จรงิ และ ๒) รูจากรายงานของ
คณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิความรับผดิทางละเมิด โดยจะตองถอืวาผูมอํีานาจฟองคดีรูถงึการละเมิดและ
รูตัวเจาหนาท่ีผูพึงจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนจากรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่แจงใหทราบ สวนการดําเนินการเรียกรองใหเจาหนาที่ของรัฐชดใช
คาสินไหมทดแทนในกรณีที่เจาหนาที่ดังกลาวกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ 
สามารถกระทาํได ๒ วธิ ีคอื ๑) การออกคาํสัง่ตามมาตรา ๑๒ และ ๒) การฟองคดภีายในอายคุวามตามที่
กําหนดไวในมาตรา ๑๐ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๔๓๔/๒๕๔๔,
๔๒๖/๒๕๔๖) สอดคลองกับคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๓๔๕/๒๕๕๐ ที่วินิจฉัยวา การท่ี น. ซึ่งเปน
ผูอาํนวยการกองกฎหมายอันเปนเจาหนาทีร่ะดบัลางของโจทกรูถงึการกระทําละเมิดและรูตวัผูจะพงึ
ตองใชคาสินไหมทดแทน จะถือวาโจทกรูดวยหาไดไม เพราะ น. ไมใชผูมีอํานาจทําการแทนโจทก
ตอมาเมือ่ปรากฏวา ส. ผูวาการของโจทกไดทราบเรือ่งตามทีเ่จาหนาทีเ่สนอมาตามลาํดบัชัน้และลงนาม
อนมุตัใิหดาํเนินคดีกบัจาํเลยเม่ือวนัที ่๑๖ สงิหาคม ๒๕๔๒ จงึตองถือวาโจทกรูถงึการละเมิดและรูตัวผูตอง

27-40-MAC6.indd   3127-40-MAC6.indd   31 10/28/20   5:02 PM10/28/20   5:02 PM

creo




อายุความตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๓๒จุ ล นิิ ติ ๓๒จุ ล นิิ ติ ๓๒

รับผิดในวันดังกลาว (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๑๓/๒๕๔๕, ๘๔๑๔/๒๕๕๒ ไดวินิจฉัยไวทํานอง
เดียวกัน) 

การที่ผู ถูกฟองคดีไดลงนามไวในทายหนังสือรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวา “ทราบ” พรอมส่ังการวา 
“ดําเนินการตามข้ันตอนและระเบียบปฏิบัต”ิ ถอืไดวาผูถกูฟองคดีไดมคีาํวินิจฉยัสัง่การแลวตามความใน
ขอ ๑๗ วรรคหน่ึง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และถือไดวาผูถูกฟองคดีไดรูถึงการกระทําละเมิดและรูตัว
เจาหนาทีผู่จะพงึตองชดใชคาสนิไหมทดแทนแลวตัง้แตวนัท่ีผูถูกฟองคดไีดลงนามรบัทราบรายงาน
ผลการสอบขอเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมิดของคณะกรรมการดงักลาว แมตอมากรมบัญชกีลางจะมี
ความเห็นใหผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงินแตกตางจากท่ีผูถูกฟองคดีได
วนิจิฉยัส่ังการไวหรอืมกีารกาํหนดตวัผูทีจ่ะตองรบัผดิชดใชคาสนิไหมทดแทนเพิม่ขึน้ ก็ไมมผีลทาํใหการ
เริ่มนับอายุความการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูฟองคดีที่เริ่มนับแลวเปล่ียนแปลงไป 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๑/๒๕๕๙) และการท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครวินิจฉัย
เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เหน็ชอบตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหาผูรบัผิดทางแพง
ที่เสนอใหผูถูกฟองคดีทั้งหกเปนผูตองรบัผิดและใหรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี จึงเปน
วนัทีรู่หรอืควรรูถงึเหตแุหงการฟองคดใีนวนันัน้แลว และตองฟองคดน้ีีภายในวนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒/๒๕๕๓)

มาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เปนกฎหมายพิเศษ มีขอความขัดหรือแยงกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหน่ึง๖  แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซึ่งเปนกฎหมายท่ัวไปและมีผลเปนการยกเวนมาตรา ๔๔๘ วรรคหน่ึง ก็เฉพาะแตในสวนท่ี
กําหนดใหสทิธเิรียกรองคาเสยีหายอนัเกดิแตมลูละเมดิขาดอายคุวามเมือ่พนหนึง่ปนับแตวันทีผู่เสยีหายรู
ถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนเทานั้น ไมมีขอความขัดหรือแยงและมีผลเปน
การยกเลกิมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึง่ ในสวนท่ีกาํหนดวาสทิธเิรยีกรองคาเสยีหายอนัเกดิแตมลูละเมดิ
ขาดอายุความเมื่อพนกําหนดสิบปนับแตวันทําละเมิดไปดวยแตอยางใด (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๙๖/๒๕๕๒, ๕๔๗/๒๕๕๖, ๘๘๗/๒๕๕๖, ๒๖๕/๒๕๕๗, ๕๘๕/๒๕๕๗, ๑๒๐/๒๕๕๙) 
สอดคลองกับคาํพิพากษาศาลฎีกาที ่๗๙๙๐/๒๕๕๙ ทีพ่พิากษาวา มาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญตัิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนกฎหมายพิเศษที่บัญญัติเรื่องอายุความ
ไวเปนการเฉพาะซึ่งขัดหรือแยงกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ซึ่งเปนกฎหมายทั่วไป จึงมีผลยกเวนมาตรา ๔๔๘ วรรคหน่ึง เฉพาะในสวนท่ีกําหนดใหสิทธิเรียกรอง
คาเสยีหายอนัเกดิแตมลูละเมดิขาดอายคุวาม ๑ ป นบัแตวนัทีผู่เสยีหายรูถงึการละเมดิและรูตวัผูจะพงึ
ตองใชคาสินไหมทดแทนเทานัน้ แตไมมผีลยกเลกิบทบญัญตัมิาตรา ๔๔๘ วรรคหนึง่ ในสวนทีก่าํหนด
วาสิทธิเรียกรองคาเสียหายขาดอายุความเมื่อพนกําหนด ๑๐ ป นับแตวันทําละเมิด 

   ๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๘ บัญญัติวา
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บทความทางวิชาการ

ม.ค. - ก.พ. ๖๒๓๓ พ.ค. - มิ.ย. ๖๓๓๓๓๓

“มาตรา ๔๔๘ สทิธเิรยีกรองคาเสยีหายอนัเกดิแตมลูละเมดินัน้ ทานวาขาดอายคุวามเมือ่พนปหนึง่นบัแตวนัทีผู่ตองเสยีหาย
รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันทําละเมิด.
 แตถาเรยีกรองคาเสยีหายในมลูอนัเปนความผดิมีโทษตามกฎหมายลกัษณะอาญา และมีกาํหนดอายคุวามทางอาญายาวกวา
ที่กลาวมานั้นไซร ทานใหเอาอายุความที่ยาวกวานั้นมาบังคับ”
   ๗ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๒๔/๒๕๕๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดอายุความ
สิทธิเรียกรองอันเกิดแตมูลละเมิดไว ๒ กรณี คือ กรณีแรกมีอายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหม
ทดแทน กรณีที่สองมีอายุความสิบปนับแตวันทําละเมิด ซึ่งหากเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังกลาวก็ถือวาสิทธิเรียกรองคาเสียหายดังกลาว
ขาดอายุความ บทบัญญัติดังกลาวที่ใหนับอายุความสิบปนับจากวันทําละเมิดนั้น วันทําละเมิดยอมเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ไดกระทําหรือ
งดเวนการกระทําอันเปนมูลเหตุใหเกิดความเสียหายข้ึน สวนผลของการทําละเมิดจะเกิดขึ้นเม่ือใด ยอมเปนอีกเร่ืองหน่ึง
วันทําละเมิดกับวันที่ผลของการทําละเมิดเกิดขึ้นจึงตางกัน. 

สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ผูทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง กําหนดใหมีอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ี
ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนมิใชนับแตวันท่ีเจาหนาท่ีรับเงินไวจากลูกคาแทนหนวยงานของรัฐ
แลวยกัยอกไป (คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๔๐๓๐/๒๕๔๘) วนัทาํละเมดิซึง่เปนวนัเริม่ตนการนบัอายคุวาม
สบิปตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยอมเกิดขึน้ตัง้แตวนัทีไ่ดกระทํา
หรอืงดเวนการกระทาํอนัเปนมูลเหตใุหเกดิความเสยีหายขึน้ ตามนยัคาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๖๐๒๔/๒๕๕๐๗

สวนวนัทีส่าํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิไดมหีนงัสอืแจงผลการตรวจสอบมายงัองคการบรหิารสวนตาํบล
กมลา จงึมใิชวนัเดยีวกับวนัทาํละเมิดซึง่เปนวนัเร่ิมตนการนับอายุความสิบป ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหน่ึง 
องคการบริหารสวนตําบลกมลาจะตองถือเอาวันทีเ่จาหนาทีไ่ดกระทําหรืองดเวนการกระทําอันเปนมลูเหตุ
ใหเกดิความเสียหายเปนวันเริม่นบัอายคุวามสบิปตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหน่ึง (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที ่๑๐๕๙/๒๕๕๙) หากพนกําหนดอายุความสิบปตามมาตรา ๔๔๘ 
วรรคหน่ึง แลวตอมาเจาหนาที่ถึงแกความตายก็จะอางอายุความหน่ึงปตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมได เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวเปนกรณีที่สิทธิเรียกรอง
ของเจาหนี้ยังไมขาดอายุความ โดยกฎหมายบัญญัติใหยนอายุความลงมาใหเหลือเพียงหนึ่งปเทาน้ัน
(คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ. ๑๙/๒๕๕๗ และคาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่๓๒๘/๒๕๕๓, ๑๒๘/๒๕๕๔,
๔๓๔/๒๕๕๖ และความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ) เรือ่งเสร็จที ่๒๑๑/๒๕๕๑ ไดวนิจิฉยัไว
ทาํนองเดียวกนั) และแมการสอบขอเทจ็จรงิเพือ่ใชสทิธิเรยีกรองคาสินไหมทดแทนจะเกินอายุความตาม
มาตรา ๑๐ วรรคสอง คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดก็ตองดําเนินการสอบ
ขอเท็จจริงตอไปใหแลวเสร็จ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ ๕๐๘/๒๕๔๒, ๔๙๐/
๒๕๔๓, ๕๖๖/๒๕๔๘) 

๔.๒ กรณีกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด
เมื่อหนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังเห็นวาเจาหนาที่ตอง

รบัผดิ หนวยงานของรัฐยอมมหีนาทีต่องมคีาํสัง่เรียกใหเจาหนาทีช่ดใชคาสนิไหมทดแทนตามความเห็น
กระทรวงการคลัง ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถมีคําสั่งดังกลาวไดทันทีที่ไดรับแจงความเห็นของ
กระทรวงการคลัง อายุความหนึ่งปจึงตองเริ่มนับจากวันที่หนวยงานของรัฐไดรับแจงความเห็นของ
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อายุความตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๓๔จุ ล นิิ ติ ๓๔จุ ล นิิ ติ ๓๔

กระทรวงการคลงั มใิชหมายความวาหนวยงานของรฐัจะมคีาํสัง่ตามความเหน็ของกระทรวงการคลงักอน
แลวจงึเร่ิมนบัอายุความใชสิทธเิรยีกรองไปหน่ึงปนบัแตวนัดงักลาว เน่ืองจากหากนําวนัทีห่นวยงานของรัฐ
มีคาํสัง่ตามความเห็นของกระทรวงการคลังเปนวันเริม่ตนนับอายคุวาม วันเริม่ตนนับอายคุวามในกรณีนี้
จะต้ังตนตามอาํเภอใจของหนวยงานของรฐั ซึง่จะมผีลทําใหการเริม่นับอายคุวามในการใชสทิธเิรยีกรอง
ตองขยายออกไปโดยไมมกีาํหนด ซึง่ไมนาจะถกูตองตามเจตนารมณของกฎหมาย (คาํพพิากษาศาลปกครอง
สูงสุดท่ี อ. ๑๐๗๙/๒๕๕๘)

กรณีที่กระทรวงการคลังมีความเห็นใหเจาหนาที่อื่นรับผิดเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากท่ีผูแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิรายงานความเหน็ไปยงักระทรวงการคลงั หาใชเปน
กรณทีีห่นวยงานของรฐัเหน็วาเจาหนาทีผู่นัน้ไมตองรบัผดิ แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเหน็วาตอง
รบัผดิอนัจะทาํใหสทิธิเรยีกรองคาสนิไหมทดแทนมกีาํหนดอายคุวาม ๑ ป นบัแตวนัทีห่นวยงานของรฐัมี
คาํสัง่ตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั กรณเีชนน้ีถอืวาหนวยงานของรฐัรูวาเจาหนาทีผู่นัน้เปนผูกระทาํ
ละเมิดและตองชดใชคาสนิไหมทดแทนในวันทีห่นวยงานของรัฐรบัทราบความเห็นของกระทรวงการคลัง
อายุความใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่มีอายุความ ๑ ปนับแตวันดังกลาว ทั้งนี้ 
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๘/๒๕๖๑) 

๕. กรณีผูเสียหายยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐ (มาตรา ๑๑) 
ผูเสียหายจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐจะใช

สทิธเิรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยฟองคดตีอศาลตามมาตรา ๕ หรอืจะย่ืนคาํขอใหหนวยงานของรฐัชดใช
คาสนิไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ กไ็ด โดยการใชสทิธเิรยีกรองดวยวธิกีารยืน่คาํขอใหหนวยงานของรฐั
ชดใชคาสนิไหมทดแทน จะตองกระทําภายในหน่ึงปนบัแตวนัท่ีรูถงึการละเมิดและรูตวัผูจะพงึตองใช
คาสนิไหมทดแทน แตไมเกินสบิปนบัแตวนัทาํละเมดิ เชนเดียวกบัการใชสทิธเิรยีกรองดวยวธิกีารฟองคดี
ไมวาจะเปนการฟองคดีตอศาลยตุธิรรมทีต่องย่ืนฟองภายในหน่ึงปนับแตวนัท่ีผูเสยีหายรูถงึการละเมิด
และรูตวัผูจะพึงตองใชคาสนิไหมทดแทน แตไมเกินสบิปนบัแตวนัทาํละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือการฟองคดีตอศาลปกครองที่ตองย่ืนฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่
รูหรอืควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันท่ีมีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา (คณะพเิศษ) ที ่๑๕๑๕/๒๕๖๐ สอดคลองกบัคาํพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุที ่๕๗๓/๒๕๔๙,
ฟ. ๓๗/๒๕๕๕, อ. ๑๔/๒๕๕๖ ไดวินจิฉยัไวทาํนองเดียวกัน) ซึง่ตามกฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
พจิารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วนั หากหนวยงานของรฐัไมพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๘๐ วนั
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง ยอมถือวาเปนการละเลยตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ผูเสยีหายสามารถใชสทิธฟิองคดตีอศาลปกครองไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) แหงพระราชบัญญตัิ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗/๒๕๕๒, 
๕๑๓/๒๕๕๙, ๕๑๖/๒๕๖๐) 
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บทความทางวิชาการ
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๖. กรณีที่หนวยงานของรัฐออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชําระเงิน (มาตรา ๑๒)
ปญหาอายุความการใชสิทธิเรียกรองของหนวยงานของรัฐในการออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่

ของรัฐรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนปญหาขอกฎหมายอันเกีย่วดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แมคูกรณี
จะมไิดยกขึน้กลาวอาง ศาลมอีาํนาจยกขึน้วินิจฉยัแลวมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ได ตามขอ ๙๒ ประกอบ
ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ. ๔๑๐/๒๕๕๗, ๙๒/๒๕๕๒) การทีห่นวยงานของรฐัจะมี
คาํสัง่เรียกใหเจาหนาทีร่บัผดิชดใชคาเสียหายเปนการใชสทิธเิรยีกรองคาสนิไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ 
จึงตองอยูภายในกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่
ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนหรือภายในกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมี
คาํสัง่ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในกรณีทีห่นวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาทีผู่นัน้ไมตองรับผดิ
แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเหน็วาตองรบัผดิ แตท้ังนีก้าํหนดอายุความดังกลาวตองอยูภายใต
อายคุวามตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึง่ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย กลาวคอื มอีายคุวาม
สิบปนับแตวันทําละเมิด ซึ่งเมื่อพนสิบปแลวสิทธิเรียกรองดังกลาวยอมขาดอายุความ (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๕/๒๕๕๗, ๕๘๕/๒๕๕๗, ๒๐๘๔/๒๕๕๙, ๘๘๙/๒๕๕๘, ๓๗๕/๒๕๖๐) 
ดงันัน้ หากหนวยงานของรัฐเรียกใหเจาหนาทีช่าํระคาสนิไหมทดแทนซ่ึงเปนเวลาภายหลังจากท่ีเหตลุะเมิด
ไดเกดิขึน้แลวกวาสิบปเศษ จงึเปนการออกคําสัง่เรยีกใหเจาหนาทีผู่กระทาํละเมดิชดใชคาสนิไหมทดแทน
เมือ่ลวงพนกาํหนดอายคุวามสบิปนบัแตวนัทาํละเมดิตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึง่ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชําระคาสินไหมทดแทนท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย ดวยเหตุนี้หนวยงานของรัฐจึงไมสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองกับเจาหนาที่ได 
เพราะจะขัดตอหลักทีว่าการกระทําทางปกครองของรัฐตองเคารพความชอบดวยกฎหมาย (ความเหน็
คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) เรือ่งเสรจ็ที ่๗๘๑/๒๕๖๐ และความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครองเรือ่งเสรจ็ที ่๓๕๒/๒๕๔๗, ๒๖๗/๒๕๔๙) แตหากเรยีกรองคาเสยีหายในมลูอนัเปน
ความผิดที่มีโทษตามกฎหมายอาญาและมีกําหนดอายุความทางอาญายาวกวาที่กลาวมานั้น ก็ตองเอา
อายคุวามท่ียาวกวามาบังคบั (คาํพพิากษาศาลปกครองสูงสดุที ่อ. ๒๙๘/๒๕๕๔, คาํสัง่ศาลปกครองสูงสดุ
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. ระงบัไปตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา จงึไมอาจรับฟงเปนที่
ยตุไิดวาการกระทําละเมิดของนาย บ. เปนการกระทําความผิดอาญา เนือ่งจากการจะนําอายคุวามทาง
อาญาท่ียาวกวามาบังคบัใชนัน้ตองมกีารฟองคดีและศาลมคีาํพิพากษาวาไดกระทําความผิดอาญาจริง
กรณีตามคําฟองคดีนี้จึงไมอาจนํากําหนดอายุความทางอาญาที่ยาวกวามาใชบังคับได

กรณีหนวยงานของรัฐออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชเงินแลวตอมาเจาหนาที่ถึงแกความตาย
คําสั่งทางปกครองดังกลาวยอมมีผลทางกฎหมายกอใหเกิดหนาที่แกเจาหนาที่ในอันที่จะตอง
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อายุความตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๓๖จุ ล นิิ ติ ๓๖จุ ล นิิ ติ ๓๖

นําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระแกหนวยงานของรัฐใหถูกตองครบถวนภายในเวลาที่ระบุไวในคําสั่ง
ดงักลาว หนาท่ีของเจาหนาท่ีทีจ่ะตองนําไปชําระแกหนวยงานของรัฐมใิชหนาท่ีซึง่ตามกฎหมายหรือวา
โดยสภาพแลวเปนการเฉพาะตัวโดยแทแตอยางใด จึงเปนมรดกตกทอดแกทายาทของเจาหนาที่ทันที
ที่เจาหนาที่ถึงแกความตาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๖๐๐ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย๘ ทายาทของเจาหนาที่จึงมีหนาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งที่สั่งใหเจาหนาที่
ชําระเงินคาสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กําหนดแทนเจาหนาที่ และหากทายาทของเจาหนาที่ไมชําระ
เงินคาสนิไหมทดแทนจํานวนดงักลาวใหแกหนวยงานของรัฐโดยถกูตองครบถวนภายในเวลาท่ีกําหนดใน
คําสั่ง หนวยงานของรัฐก็ยอมมีอํานาจตามมาตรา ๕๗ (เดิม) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๙ ยึดหรืออายัดทรัพยสินของทายาทขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินคาสินไหม
ทดแทนใหครบถวนตามจํานวนท่ีระบุไวในคําสั่งตอไปได โดยท่ีมาตรา ๑๖๐๑ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยบญัญตัวิา ทายาทไมจาํตองรับผดิเกินกวาทรัพยมรดกท่ีตกทอดไดแกตน (คําพพิากษา
ศาลปกครองสงูสุดท่ี อ.๔๘๕/๒๕๕๒, ๒๑๓๘/๒๕๕๙) แตกรณเีจาหนาท่ีถงึแกความตายไปกอนออก
คําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน จึงไมมีสภาพบุคคลที่จะรับคําสั่งได จึงไมสามารถออกคําส่ังแก
เจาหนาที่ที่ถึงแกความตายไปแลวได หนวยงานของรัฐจะออกคําสั่งเรียกใหทายาทของเจาหนาที่
ดงักลาว ชดใชคาสนิไหมทดแทนไมได เนือ่งจากทายาทไมใชเจาหนาทีผู่กระทําละเมิด จงึตองฟองเรียก
คาสินไหมทดแทนจากกองมรดกภายในเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูถึงความตายของเจาหนาที่ ตามมาตรา 
๑๗๕๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยตอไป (คาํพิพากษาศาลปกครองสงูสุดที ่อ. ๙๓๐/๒๕๕๘, 
๑๖๐๙/๒๕๕๘, ๖๗๖/๒๕๕๙, ๓๐๗/๒๕๖๐ และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๒๑/๒๕๕๙) แตทั้งนี้
ตองฟองภายในอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึง
ตองใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ดวย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๖๖/
๒๕๕๘) 

อยางไรกด็ ีอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม เปนอายคุวามการใชสทิธเิรียกรอง โดยกรณี
ที่หนวยงานของรัฐประสงคจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหทายาทของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใช
คาสินไหมทดแทน หนวยงานของรัฐในฐานะเจาหน้ีจะตองฟองคดีภายในหน่ึงปนับแตไดรูหรือควรรูถึง
ความตายของเจาหนาที่ซึ่งเปนเจามรดก แตกรณีตามขอหารือนี้เทศบาลตําบลศาลเจาไกตอไดอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตคิวามรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคําสัง่
ทางปกครองใหนาง จ. ชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว ซึ่งตอมาความรับผิดในการชําระเงินไดตกเปน
มรดกตกทอดแกทายาทของนาง จ. ดังนั้น ในขั้นตอนที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองอันเปนการ
บงัคบัตามคําสัง่ใหชดใชคาสนิไหมทดแทน การใชมาตรการบังคบัทางปกครองยอมไมอยูในบงัคบัตอง

๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๙ วรรคหน่ึง บัญญัติวา “เม่ือบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอด
แกทายาท” และมาตรา ๑๖๐๐ บัญญัติวา “ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตายไดแกทรัพยสิน
ทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตาง ๆ เวนแตตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตาย
โดยแท”.
  ๙ ปจจุบันตรงกับมาตรา ๖๓/๗ และมาตรา ๖๓/๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕.
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กระทําภายในอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตมี
ระยะเวลาในการดําเนนิการภายในสิบปนบัแตวนัทีห่นวยงานของรัฐมคีาํสัง่ทางปกครองเรียกใหชดใช
คาสินไหมแทดแทน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗๑ (เดิม) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง๑๐

(ความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) เรือ่งเสรจ็ที ่๓๔๖/๒๕๖๐, ความเหน็คณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๔๙๔/๒๕๔๕, คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๗๕/
๒๕๕๘) 

การท่ีหนวยงานของรัฐไดออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปน
เหตุใหอายุความสะดุดหยุดลง ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย๑๑

ซึ่งตามมาตรา ๑๙๓/๑๕๑๒  แหงกฎหมายฉบับเดียวกันบัญญัติวา “เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว 
ระยะเวลาทีล่วงไปกอนนัน้ไมนบัเขาในอายคุวาม” วรรคสองบญัญตัวิา “เมือ่เหตทุีท่าํใหอายคุวามสะดดุ
หยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น” (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๔/
๒๕๕๗, ๘๔๔/๒๕๕๗, และความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) เรือ่งเสรจ็ที ่๗๘๖/๒๕๕๑ ได
วนิจิฉยัไวทาํนองเดียวกัน) แตหากเพียงไดรบัแจงผลการพิจารณาความรับผดิทางละเมิด กเ็ปนเพียงผล
ผูกพันหนวยงานของรัฐใหตองปฏิบัติตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แตไมใชเปนกรณีที่เจาหนี้ได
กระทําการอ่ืนใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคดี ไมทําใหอายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา 
๑๙๓/๑๔ (๕) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ. ๘๘๗/๒๕๕๖) 

๗. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เมือ่ผูแตงตัง้ไดรบัผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงแลว จะตองวินิจฉยัสัง่การ
วามเีจาหนาทีต่องรับผดิชดใชคาสนิไหมทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใดดวย แตยงัไมตองแจงคําสัง่
ไปยังเจาหนาที่นั้น ใหผูแตงตั้งสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่มีการ
วนิจิฉยัสัง่การ โดยระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ผูแตงตัง้จะตองเตรียมเร่ืองใหพรอมในการ

   ๑๐ ปจจุบันตรงกับมาตรา ๒๗๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐.
   ๑๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๑๔ บัญญัติวา 
 “มาตรา ๑๙๓/๑๔ อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้
          ฯลฯ                 ฯลฯ 
 (๕) เจาหน้ีไดกระทําการอ่ืนใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคด”ี.
   ๑๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๑๕ บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๙๓/๑๕ เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขาในอายุความ
 เมื่อเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น”.
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อายุความตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๓๘จุ ล นิิ ติ ๓๘จุ ล นิิ ติ ๓๘

ออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนภายในกําหนดอายุความ สวนกระทรวงการคลังจะตอง
พจิารณาใหแลวเสร็จกอนอายุความส้ินสดุไมนอยกวาหกเดือน หากเปนกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือรัฐวิสาหกิจตองพิจารณาใหแลวเสร็จกอนอายุความสองปสิ้นสุดไมนอยกวาหน่ึงป ตามขอ ๑๗ 

๗.๑ การสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ
กอนออกคําสั่งใหเจาหนาที่รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิด โดยอาศัย

อํานาจตามมาตรา ๑๒ หนวยงานของรัฐจะตองสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ
ตามขอ ๑๗ เมื่อหนวยงานของรัฐดําเนินการแจงคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนกอนท่ีจะสง
สาํนวนการสอบสวนและรายงานผลการพจิารณาความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาท่ีใหกระทรวงการคลงั
เพือ่ตรวจสอบ จึงเปนการขามขัน้ตอนท่ีถอืวาเปนสาระสําคญัและเปนกรณีทียั่งมเีวลาเพียงพอท่ีจะใช
สทิธเิรยีกรองคาเสียหายภายในอายุความสองปภายหลังจากท่ีไดสงเร่ืองใหกระทรวงการคลังพจิารณา
การออกคําส่ังจึงไมถกูตองตามรูปแบบ ขัน้ตอน และวิธกีารอันเปนสาระสําคญั จงึไมชอบดวยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๙๙/๒๕๕๓, ๘๓๑/๒๕๕๖) แตหากเทศบาลเมืองผูเสียหายสง
สํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบแลว หากกระทรวงการคลังยังพิจารณาไมเสร็จสิ้น
กอนอายคุวามสองปสิน้สดุลงไมนอยกวาหน่ึงป เพือ่มใิหขาดอายคุวาม นายกเทศมนตรอีาจมีคาํสัง่เรยีก
ใหเจาหนาทีผู่ตองรบัผดิชดใชคาสนิไหมทดแทนไปกอนได (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ)
เรื่องเสร็จที่ ๒๑๙/๒๕๔๘) 

การแจงผลการตรวจสอบละเมิดของกระทรวงการคลังที่เกินกวากําหนดอายุความการใช
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน สองปนับแตวันที่นายกเทศมนตรีวินิจฉัยสั่งการ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิความรบัผดิทางละเมดิตามมาตรา ๑๐ ประกอบขอ ๑๗ ของระเบยีบสาํนัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดยกระทรวงการคลังเห็นวาเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดจะตองรับผิดเพิ่มขึ้นน้ัน ไมมีผลทําใหการเร่ิมนับ
อายคุวามสาํหรบัการใชสิทธเิรียกรองคาสนิไหมทดแทนทีเ่ริม่นับแตวันทีรู่ถงึการกระทาํละเมดิและรูตวั
เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดตองเปล่ียนแปลงไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๙/๒๕๖๒) 

๗.๒ ระยะเวลาการพิจารณาสํานวนของกระทรวงการคลัง
แมวาการออกคําส่ังไดกระทํากอนที่กระทรวงการคลังจะไดพิจารณาตรวจสอบสํานวนการ

สอบสวนแลวเสร็จ และแจงความเห็นใหทราบภายในระยะเวลาหน่ึงปหกเดือนก็ไมทําใหคําสั่งดังกลาว
เปนคาํสัง่ทีไ่มชอบดวยกฎหมาย ซึง่ระยะเวลาดงักลาวเปนเพียงระยะเวลาเรงรดัใหกระทรวงการคลงั
และสวนราชการท่ีเสียหายดําเนินการเพ่ือใชสิทธิเรียกรองใหทันภายในกําหนดอายุความเทานั้น
ดังนั้นคําส่ังของหนวยงานของรัฐที่เรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน จึงออกโดยถูกตองตาม
รปูแบบ ขัน้ตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญทีก่ฎหมายกําหนดไวแลว (คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ
ที่ อ. ๑๖๘/๒๕๕๙) 
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บทสรุป 
บทบัญญติัเก่ียวกับอายุความตามพระราชบัญญตัคิวามรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙

ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับอายุความไวเปนการเฉพาะ แตก็ยังตองอิงกับหลักกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย อาทิ มาตรา ๔๔๘ วรรคหน่ึง, มาตรา ๑๗๕๔ และยังมีประเด็นปญหา
ขอกฎหมายเกีย่วกบัอายคุวามทีค่วรไดรบัการศกึษาเพิม่เตมิตอไป เชน ปญหาอายุความการฟองคดลีะเมิด
ทีเ่กดิจากการออกกฎหรอืคาํสัง่หรอืเกดิจากการละเลยตอหนาทีห่รอืปฏบิตัหินาทีล่าชาเกนิสมควร,
ปญหาอายุความในการฟองหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๕ ตอศาลยตุธิรรม, ปญหาการเร่ิมนบัอายคุวาม
กรณีทีห่นวยงานของรัฐมคีาํสัง่ตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง, ปญหา
กรณีอายุความสะดุดหยุดลงจากการออกคําสั่งตามมาตรา ๑๒, ปญหาการนับอายุความกรณีมีการ
รบัสภาพหนี ้เปนตน ดงันัน้ ผูปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของจงึตองใชความระมดัระวงัเกีย่วกบัประเดน็เรือ่งอายุ
ความเปนอยางยิง่ เพราะการดําเนินคดีในศาลปกครองปญหาเร่ืองอายุความเปนทัง้เง่ือนไขการฟองคดี
และเปนปญหาเก่ียวกบัความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดขีองประชาชนท่ีศาลสามารถยกข้ึนวนิจิฉยั
เองได จึงอาจทําใหสงผลแพชนะในทางคดีกันไดโดยที่ยังไมตองวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคด ี

27-40-MAC6.indd   3927-40-MAC6.indd   39 10/28/20   5:02 PM10/28/20   5:02 PM

creo




อายุความตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙

๔๐จุ ล นิิ ติ ๔๐จุ ล นิิ ติ ๔๐

เอกสารอางอิง
ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่, 

วิญูชน, ๒๕๖๓.
ชูชาติ อัศวโรจน, คําอธิบายกฎหมายสําคัญที่เจาหนาที่ใชในการปฏิบัติงานและท่ีศาล

ปกครองใชในการพิจารณาคดี, โรงพิมพเดือนตุลา, ๒๕๖๒.
ประนัย วณิชชานนท, หลักกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่, พิมพครั้งที่ ๒, โรงพิมพเดือนตุลา, ๒๕๖๒
สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย

วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เลม ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๕๐), บริษัท ธนาเพลส จํากัด, ๒๕๕๘. (ขอมูลจาก www.krisdiga.go.th)

สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย
วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เลม ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๗), บริษัท ธนาเพลส จํากัด, ๒๕๕๘. (ขอมูลจาก www.krisdiga.go.th)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หลักการและแนวคําวินิจฉัยเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙, (ขอมูลจาก www.krisdiga.go.th)

สํานกังานศาลปกครอง, แนวคาํวนิจิฉัยของศาลปกครอง (พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๕๒) ในโอกาส
ครบรอบ ๙ ปศาลปกครอง, บรษิทั ประชาชน จาํกดั, ๒๕๕๓. (ขอมลูจากhttp://www.admincourt.go.th)

สํานักงานศาลปกครอง, สรุปหลักการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ในคดีพพิาทเก่ียวกับความรับผดิทางละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่องรัฐ, ๒๕๔๙, 
(ขอมูลจาก www.admincourt.or.th)

สาํนกัวิจยัและวิชาการ สํานกังานศาลปกครอง, แนวคาํวนิจิฉยัคดีปกครองเก่ียวกบัการกระทํา
ละเมิดของเจาหนาที่ : กรณีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ, พี เพรส, ๒๕๕๓. (ขอมูลจาก
www.admincourt.or.th)

เวบ็ไซตศาลปกครอง (คาํพพิากษา คาํสัง่ ศาลปกครองสงูสดุ) http://www.admincourt.go.th
เว็บไซตกรมบัญชีกลาง (หนังสือเวียน) https://www.cgd.go.th
เว็บไซตระบบสืบคนคําพิพากษาศาลฎีกา http://deka.supremecourt.or.th/
เว็บไซตกองกฎหมายปกครอง สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา http://www.krisdika.go.th
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