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บทคดัย่อ 

พระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� มาตรา �� วรรคสอง ได้
ก�าหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที�ที�ได้กระท�าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าที�โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเอาไว้ โดยให้หน่วยงานของรัฐที�เสียหายมีอ�านาจออก
ค�าสั�งเรียกให้เจ้าหน้าที�ผู้นั�นชดใช้เงินภายในก�าหนดอายุความสองปีนับแต่วันที�หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการ
ละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที� ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที�หน่วยงานของรัฐเหน็ว่าเจ้าหน้าที�            
ผู้นั�นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
นั�นมีก�าหนดอายุความหนึ�งปีนับแต่วันที�หน่วยงานของรัฐมีค�าสั�งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  

จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบค�าพิพากษาของศาลปกครอง พบว่า กรณีหน่วยงานของรัฐได้ออก
ค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วเจ้าหน้าที�ไม่ชดใช้เงินนั�น เมื�อหน่วยงานของรัฐน�าคดีมาฟ้องต่อ
ศาลปกครอง ศาลได้ให้เหตุผลในการรับคดีไว้พิจารณาด้วยอายุความที�แตกต่างกัน และการเริ�มนับอายุความ
ใหม่กแ็ตกต่างกนั ส่วนกรณีที�หน่วยงานของรัฐได้ออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนภายในอายุ
ความแล้ว หากต่อมาหน่วยงานของรัฐจะออกค�าสั�งเพื�อแก้ไขหรือเพิกถอนค�าสั�งดังกล่าวจะด้วยเหตุออก
ตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือด้วยเหตุอื�นใดนั�น การออกค�าสั�งเพื�อแก้ไขหรือเพิกถอนค�าสั�งให้
เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจะต้องออกภายในอายุความตามมาตรา �� วรรคสอง ด้วย
หรือไม่นั�นกม็ีความเห็นแตกต่างกันออกไปเช่นกัน  

จากการศึกษาจึงขอเสนอแนะให้มีการเพิ�มเติมบทบั��ัติในพระราชบั��ัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� ในเรื�องอายุความการฟ้องคดีในกรณีที�หน่วยงานของรัฐได้ออกค�าสั�งให้
เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วเจ้าหน้าที�ผู้นั�นไม่ชดใช้เงิน ให้หน่วยงานสามารถยื�นฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองได้ภายในก�าหนดอายุความสองปีนับแต่วันที�พ้นก�าหนดระยะเวลาที�ก�าหนดให้เจ้าหน้าที�ชดใช้เงิน
ดังกล่าว หรือในกรณีที�หน่วยงานของรัฐเหน็ว่าเจ้าหน้าที�ผู้นั�นไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบ
แล้วเหน็ว่าต้องรับผิด ให้มีก�าหนดอายุความฟ้องคดีหนึ�งปีนับแต่วันที�พ้นก�าหนดระยะเวลาที�ก �าหนดให้
เจ้าหน้าที�ชดใช้เงินนับแต่วันที�หน่วยงานของรัฐได้ออกค�าสั�งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง รวมทั�ง

                                                           
* บทความนี�มาจากวิทยานิพนธ์ เรื�อง “ปั�หาทางกฎหมายเกี�ยวกับอายุความการใช้สิทธเิรียกร้องให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่า
สนิไหมทดแทนเนื�องจากการกระท�าละเมดิในการปฏบิตัหิน้าที�” 
** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
*** ที�ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐในกรณีที�ต้องออกค�าสั�งแก้ไขหรือเพิกถอนค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน หน่วยงานของรัฐต้องออกภายในก�าหนดอายุความตามมาตรา �� วรรคสอง เช่นกัน 

 
ABSTRACT 

Section 10 paragraph two of Act on Liability for Wrongful Act of Officials B.E. 2539 
has prescribed the prescription to exercise the right to claim compensation from the official who 
commits intentionally or grossly negligent the wrongful act against a State agency. As the above 
Section, the injured State agency shall have the power to give an order requiring such official to make 
the payment within two years as from the date on which the State agency knows of the wrongful act 
and of the official who would have paid the compensation. And in case where the State agency opines 
that such official is not liable, but the Ministry of Finance, having examined the same, opines the 
official to be liable, the right to claim such compensation shall be exercised within one year as from 
the date on which the State agency renders an order in accordance with the Ministry of Finance’s 
opinion. 

According to a comparative analysis of the Administrative Court judgments, it was found 
that in the cases where the State Agency filed the plaint with the Administrative Court claiming that 
the official refused to comply with its order requiring such official to reimburse the compensation, 
the Court accepted the above cases for trial by using the different grounds of prescription; and the 
restarting to compute the prescription of such cases was also differently. Moreover, in the cases where 
the State Agency had issued the order requiring the official to pay compensation within the 
prescription to exercise the right to claim compensation as prescribed in Section 10 paragraph two of 
the aforementioned Act, the State Agency then issued the new order to amend or revoke the previous 
order by the reason of being subject to the opinion of the Ministry of Finance or any other reason, 
the Court as well held the dissimilar opinions whether or not such new order had to be issued within 
the prescription pursuant to Section 10 paragraph two of the said Act. 

From the studying, it is recommended that there should be the amendment of Act on 
Liability for Wrongful Act of Officials B.E. 2539 by prescribing the additional provisions regarding 
the prescription for filing the case. That is in the case where the official refuse to comply with the 
order of the State Agency requiring such official pays the compensation, the State Agency has the 
right to file the case with the Administrative Court within two years as from the expired date for the 
official to make such payment. And in the case where the State agency opines that such official is 
not liable, but the Ministry of Finance, having examined the same, opines the official to be liable, 
the right to file the case with the Court shall be exercised within one year as from the expired date 
for the official to make the payment as determined by the order rendered in compliance with the 
Ministry of Finance’s opinion. Furthermore, in the case where the State Agency has to issue the new 
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order to amend or revoke the previous order requiring the official to reimburse the compensation, 
such new order has to be issued within the prescription in accordance with Section 10 paragraph two 
of the above-mentioned Act, as well. 

 

�. บทน�า 
อายุความหรือระยะเวลาที�กฎหมายก�าหนดขึ�นเพื�อให้ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องคดีต่อศาล เป็น

เรื�องที�มีความส�าคั�เพราะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความมั�นคงแน่นอนในสิทธิต่างๆ ของบุคคล1 
จึงมีความส�าคั�และจ�าเป็นที� รัฐจะต้องก�าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีหรืออายุความการฟ้องคดีไว้ ใน
กฎหมาย เพื�อให้ผู้ที�ถูกกระทบสิทธิรวมทั�งผู้ที�เกี�ยวข้องทราบได้ว่า อายุความมีก�าหนดระยะเวลาสั�นยาว
เท่าใด และเริ�มต้นนับอายุความเมื�อใด อายุความครบก�าหนดเมื�อใด เพราะแม้จะทราบก�าหนดระยะเวลา
ของอายุความ แต่หากไม่ทราบจะเริ�มนับอายุความตั�งแต่เมื�อใด กเ็ป็นอันไม่อาจทราบได้ว่าสิทธิเรียกร้องนั�น
จะครบก�าหนดหรือขาดอายุความเมื�อใด2 ดังนั�น วันเริ�มต้นนับอายุความจึงต้องมีความชัดเจนว่าจะเริ�มนับ
อายุความเมื�อใด เพื�อให้ผู้ที�เกี�ยวข้องได้ใช้สิทธิและรักษาสิทธิของตนได้ถูกต้อง รวมทั�งเพื�อให้การบังคับใช้
กฎหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

พระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� ได้ถูกบั��ัติขึ�นด้วยความ
มุ่งหมายที�จะคุ้มครองเจ้าหน้าที�เพื�อให้เกดิความเป็นธรรมและเพิ�มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื�อ
เจ้าหน้าที�ได้ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความสุจริตและได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว เว้นแต่จะได้ปฏิบัติ
หน้าที�โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงต้องรับผิดที�เกิดขึ� น ทั�งนี� มาตรา �� วรรคสอง ได้
ก�าหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที�ที�ได้กระท�าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าที�โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเอาไว้ โดยให้หน่วยงานของรัฐที�เสียหายมีอ�านาจออก
ค�าสั�งเรียกให้เจ้าหน้าที�ผู้นั�นชดใช้เงินภายในก�าหนดอายุความสองปีนับแต่วันที�หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการ
ละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที�ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที�หน่วยงานของรัฐเหน็ว่าเจ้าหน้าที�             
ผู้นั�นไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
นั�นมีก�าหนดอายุความหนึ�งปีนับแต่วันที�หน่วยงานของรัฐมีค�าสั�งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ปัจจุบัน
ได้มีคดีพิพาทเกี�ยวกับการเรียกให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในลักษณะเดียวกันแต่มีแนวค�าวินิจฉัย
เกี�ยวกับอายุความรับฟ้องของศาลแตกต่างกันในกรณีที�หน่วยงานได้ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายหลังจากที�
หน่วยงานของรัฐได้ใช้สิทธิออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว รวมทั�งในกรณีที�
หน่วยงานได้ออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วภายในอายุความ หากต่อมาหน่วยงาน
ของรัฐออกค�าสั�งแก้ไขหรือเพิกถอนค�าสั�งดังกล่าวจะต้องออกภายในอายุความด้วยหรือไม่ แนวค�าวินิจฉัย
ของศาลกมี็ความแตกต่างกัน ท�าให้เกิดปั�หาในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 

                                                           
1 พระยาเทพวิทุร. (บุ�ช่วย วนิกกุล), ค�าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ �-� มาตรา � ถึง ���, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยพิทยา, ����), น. ���. 
2 ศักดิ�  สนองชาติ, ค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสั��าพร้อมทั�ง

ระยะเวลาและอายุความ, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์นิติบรรณการ, ����), น. ���. 
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บทความนี�ผู้ศึกษาจึงมีความมุ่งหมายที�จะศึกษาเพื�อให้ทราบถึงปั�หาอายุความที�ศาลปกครอง
จะรับฟ้องไว้พิจารณาในกรณีที�หน่วยงานของรัฐน�าคดีมาฟ้องต่อศาล ภายหลังจากที�หน่วยงานได้ใช้สิทธิ
ออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วเจ้าหน้าที�ไม่ชดใช้เงิน และปั�หาอายุความการออก
ค�าสั�งแก้ไขหรือเพิกถอนค�าสั�งที�เรียกให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนที�หน่วยงานของรัฐได้ออกไปแล้ว
ภายในอายุความ พร้อมทั�งข้อเสนอแนะในตอนท้าย 

 

2. สภาพปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกบัอายุความการใช้สิทธิเรียกรอ้งให้เจ้าหนา้ที�ชดใชค้่า
สินไหมทดแทนเนื�องจากกระท�าละเมิดในการปฏิบติัหนา้ที� 

2.1 ปั�หาทางกฎหมายเกี�ยวกับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐที�ได้ 
ใช้สิทธอิอกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนไปแล้วแต่เจ้าหน้าที�ไม่ชดใช้เงิน 

จากการศึกษาวิเคราะห์แนวค�าวินิจฉัยของศาลปกครองพบว่า ศาลปกครองได้รับค�าฟ้องในคดี
ลักษณะดังกล่าวด้วยอายุความที�แตกต่างกัน และการเริ�มนับอายุความในการรับฟ้องของศาลก็มีความ
แตกต่างกัน ดังนี� 

2.1.1 ปั�หาอายุความที�ศาลปกครองจะรับฟ้องไว้พิจารณา จากการศึกษาค�าพิพากษาและ
ค�าสั�งของศาลปกครอง พบแนวค�าวินิจฉัยของศาลปกครองแยกได้เป็นสองแนวทาง ดังนี�   

แนวทางแรก เป็นกรณีที�ศาลรับฟ้องไว้พิจารณาด้วยอายุความตามมาตรา �� วรรคสอง แห่ง
พระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� โดยศาลวินิจฉัยว่า การออกค�าสั�งให้
เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นกรณีที�หน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหนี� ได้กระท�าการอื�นใดอันมีผล
เป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีตามมาตรา ���/�� (�) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันมี
ผลท�าให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามมาตรา �� วรรคสอง แห่งพระราชบั��ัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� สะดุดหยุดลง 

แนวทางที�สอง เป็นกรณีที�ศาลรับฟ้องด้วยอายุความตามมาตรา �� แห่งพระราชบั��ัติจัดตั�ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ���� โดยศาลวินิจฉัยว่า การฟ้องคดีเพื�อเรียกให้เจ้าหน้าที�รับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการกระท�าละเมิดอันเกิดจากการปฏบิัติหน้าที�นั�น เป็นคดีพิพาทตามมาตรา 
� วรรคหนึ�ง (�) แห่งพระราชบั��ัติจัดตั�งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ���� ซึ�งมี
บทบั��ัติเกี�ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีหรืออายุความในการฟ้องคดีไว้ในมาตรา �� แห่งพระราชบั��ัติ
เดียวกันว่า การฟ้องคดีตามมาตรา � วรรคหนึ�ง (�) ในคดีพิพาทเกี�ยวกบัการกระท�าละเมิดหรือความรับผิด
อย่างอื�นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย หรือจาก
กฎ ค�าสั�งทางปกครอง หรือค�าสั�งอื�นหรือจากการละเลยต่อหน้าที�ตามที�กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบัิติหรือ
ปฏบัิติหน้าที�ดังกล่าวล่าช้าเกนิสมควร ต้องยื�นฟ้องภายในหนึ�งปีนับแต่วันที�รู้หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่งการฟ้อง
คดี แต่ไม่เกนิสบิปีนับแต่วันที�มีเหตุแห่งการฟ้องคดี  

ผู้ศึกษาเห็นว่า การที�หน่วยงานของรัฐออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว
เจ้าหน้าที�ไม่ชดใช้เงิน หน่วยงานของรัฐสามารถด�าเนินมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา �� แห่ง
พระราชบั��ัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ���� โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที�
ขายทอดตลาดได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาลเช่นเจ้าหนี� ทั�วไป ถือได้ว่าเป็นการสั�งบังคับตามที�
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กฎหมายให้อ�านาจไว้ อันเป็นการที�กฎหมายให้ “เอกสิทธิ�”3 แก่หน่วยงานของรัฐที�ไม่ต้องใช้สิทธิทางศาล
เช่นเจ้าหนี�ทั�วไป เมื�อศึกษาเปรียบเทียบกับประมวลรัษฎากร มาตรา �� ที�ให้ “อ�านาจ” อธิบดีในการสั�งยึด
หรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือน�าส่งภาษีอากรได้ทั�ว
ราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั�ง การแจ้งค�าสั�งประเมินภาษี จึงมีผลเป็นอย่าง
เดียวกันกับการฟ้องคดี และเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ���/�� (�) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ศึกษาจึงเหน็ว่าการที�หน่วยงานของรัฐออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแล้วเจ้าหน้าที�ไม่ชดใช้เงินดังกล่าว จึงเทียบเคียงได้กับการกระท�าอื�นใดของเจ้าหนี� อันมีผลเป็น
อย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีตามมาตรา ���/�� (�) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันมีผลท�า
ให้อายุความตามมาตรา �� วรรคสอง แห่งพระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� 
สะดุดหยุดลง ด้วยเช่นกัน และเมื�อหน่วยงานของรัฐน�าคดีมาฟ้องต่อศาลเพื�อขอให้ศาลออกค�าบังคับให้
เจ้าหน้าที�ชดใช้เงิน หนี�ที�หน่วยงานของรัฐน�ามาฟ้องต่อศาลนั�นยังคงเป็นหนี� เดิม ไม่ใช่กรณีที�มีหนี� เกิดขึ� น
ใหม่ ทั�งยังไม่ปรากฏการแสดงเจตนาของทั�งหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที�ซึ�งเป็นคู่กรณีในการที�จะท�าการ
แปลงหนี�ใหม่ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า กรณีนี� ไม่เข้าหลักเกณฑ์การแปลงหนี�ใหม่หรือก่อตั�งสิทธิขึ�นใหม่ ดังนั�น อายุ
ความที�จะเริ�มต้นนับใหม่จึงต้องนับตามก�าหนดอายุความของมูลหนี� เดิม คือ อายุความตามมาตรา �� 
วรรคสอง แห่งพระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. 2539 ประกอบกับหลักในการ
ปรับใช้กฎหมาย ต้องปรับใช้ตามบทบั��ัติของกฎหมายเฉพาะ เว้นแต่เมื�อไม่มีกฎหมายเฉพาะก�าหนดไว้ จึง
น�ากฎหมายกลางในเรื�องนั�นมาปรับใช้ได้ เมื�ออายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนได้ถูกบั��ัติไว้ในพระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� แล้ว จึงถือเป็น
กรณีพระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� ซึ�งเป็นกฎหมายเฉพาะได้ก�าหนดไว้
แล้ว อายุความในการใช้สิทธเิรียกร้องจึงต้องถือตามที�พระราชบั��ัติดังกล่าวก�าหนด ผู้ศึกษาจึงเหน็ว่าใน
กรณีนี� ไม่สามารถน�ามาตรา �� แห่งพระราชบั��ัติจัดตั�งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง              
พ.ศ. ��42 อันถือเป็นกฎหมายกลางมาปรับใช้ได้ 

2.1.2 อายุความการฟ้องคดีจะเริ�มต้นนับใหม่เมื�อใด 
เมื�อหน่วยงานของรัฐได้ออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในก�าหนดอายุความ

ตามมาตรา �� วรรคสอง แห่งพระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� คือ              
นับแต่วันที� “รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที�ที�ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน” ซึ�งคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) เรื�องเสรจ็ที� ���/���� มีความเหน็ว่า การที�จะถือว่าหน่วยงานของรัฐ “รู้ถึงการละเมิดและ
รู้ ตัวเจ้าหน้าที� ผู้พึงจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน” อาจเป็นไปได้ใน � กรณี คือ กรณีแรก รู้ตาม
ข้อเทจ็จริง กรณีที�สอง รู้จากรายงานของคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี�ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที�                    
พ.ศ. ���� กล่าวคือ ในกรณีที�หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที�เสียหายยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีการกระท�าละเมิด
เกิดขึ�นหรือไม่ และผู้ใดต้องรับผิดบ้าง จะต้องตั�งคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงตามระเบียบฯ ก�าหนดไว้ 

                                                           
3 ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์, ปั�หาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทายาทของเจ้าหน้าที� ผู้กระท�าละเมิด  

สบืค้นเมื�อวันที� �� มิถุนายน ����, จาก http://web.krisdika.go.th/data/activity/act287.pdf, น. 1. 
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เพื�อให้ทราบข้อเทจ็จริงในเรื�องดังกล่าว4 ความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื�องเสรจ็ที� ���/���� 
เห็นว่า เมื�อกฎหมายให้นับอายุความโดยใช้ “หลักนับแต่รู้ถึงการละเมิด” การนับอายุความใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน จึงควรถือเอาวันที�หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับรายงานการสอบข้อเทจ็จริงความรับผิด
ทางละเมิดของคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที�เป็นวันที�รู้ถึงการละเมิด
และรู้ตัวผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในส่วนค�าพิพากษาของศาลฎีกาแยกได้เป็น � แนวทาง คือแนวทาง
แรกเห็นว่า เริ�มนับอายุความตั�งแต่วันที�หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ “ได้รับรายงาน” การสอบสวนข้อเทจ็จริง
ของคณะกรรมการสอบสวนเพื�อหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง5 แนวทางที�สองเหน็ว่า เริ�มนับอายุความตั�งแต่วันที�
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ “ได้ลงนามรับทราบรายงาน” การสอบสวนข้อเทจ็จริงของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเทจ็จริงและมีค�าสั�งให้ต้องรับผิด6 ส่วนศาลปกครองมีแนวค�าวินิจฉัยการเริ�มนับอายุความ นับตั�งแต่ 
“วันที�ผู้มีอ�านาจแต่งตั�งคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิดลงนามเหน็ด้วยกบัรายงานผล
การสอบสวน”7 วันที� “เห็นชอบตามรายงานผลการสอบข้อเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิดและความเห็น
ของคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด”8 วันที� “ได้ลงนามรับทราบรายงานผลการสอบ
ข้อเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด”9 

แต่จากการศึกษา เมื�อหน่วยงานของรัฐออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
นับแต่วันที� “รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที�ที�ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน” ซึ�งการออกค�าสั�งดังกล่าว
เป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง เมื�อหน่วยงานของรัฐน�าคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า การเริ�มนับ
อายุความในกรณีนี� ไม่อาจกลับไปเริ�มนับอายุความในวันเดียวกับที�ก �าหนดไว้ในมาตรา �� วรรคสอง แห่ง
พระราชบั��ัติดังกล่าวได้อีก และตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที�ได้บั��ัติไว้เป็นหลักทั�วไปโดยให้เริ�ม
นับอายุความแต่ขณะที�อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป อันเป็นการตักเตือนเจ้าหนี� ให้ใช้สิทธิของตน
โดยเร็ว10 หากปล่อยปละละเลยไม่ใช้สิทธิย่อมถูกตัดสิทธิในการฟ้องคดี11 จึงเกดิปั�หาว่าวันใดเป็นวันที�จะเริ�ม
นับอายุความใหม่ จากการศึกษาค�าพิพากษาและค�าสั�งของศาลปกครอง พบแนวค�าวินิจฉัยแยกพิจารณาได้
เป็น � แนวทาง ดังนี�  

แนวทางแรก “วันที�พ้นก�าหนดระยะเวลาตามที�หน่วยงานได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน” เป็นกรณีที�ศาลปกครองเหน็ว่า ระยะเวลาการฟ้องคดีเริ�มนับใหม่ตั�งแต่วันที�พ้นก�าหนด

                                                           
4 ชา� ชัย  แสวง ศักดิ� ,  ค�าอธิบายกฎหมายว่ า ด้วยความรับผิดทางละเ มิดของเ จ้ าหน้าที� และ 

ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด, พิมพ์ครั�งที� �� (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์วิ�ญูชน, ����),  
น. ���. 

5 ค�าพิพากษาศาลฎกีาที� ����/���� ที� ����/���� ที� ���/���� และที� ��/����. 
6 ค�าพิพากษาศาลฎกีาที� ����/���� ที� ����/���� ที� ���/���� และที� ���/����. 
7 ค�าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุที� อ. 333/2559.  
8 ค�าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุที� อ. 1261/2560. 
9 ค�าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุที� อ. ����/����. 
10 ก�าชัย จงจักรพันธ์, ค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ, พิมพ์
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ระยะเวลาตามที�หน่วยงานของรัฐได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน ตามมาตรา ���/�� วรรคสอง 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

แนวทางที�สอง “วันที�พ้นก�าหนดระยะเวลาพอสมควร” เป็นกรณีที�ศาลปกครองเห็นว่า 
หน่วยงานของรัฐต้องก�าหนดเวลาพอสมควรให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดย “ระยะเวลา
พอสมควร” ศาลถือตามระยะเวลาโดยเทียบเคียงตามมาตรา �� แห่งพระราชบั��ัติจัดตั�งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ��42 ที�บั��ัติว่า “...การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื�นฟ้องภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที�พ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที�ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที�ของรัฐเพื�อให้ปฏบัิติหน้าที�ตามที�กฎหมายก�าหนด และไม่ได้รับหนังสือชี� แจงจากหน่วยงานทาง
ปกครอง หรือเจ้าหน้าที�ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นค�าชี� แจงที�ผู้ฟ้องคดีเหน็ว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี...” 
โดยในกรณีนี� ถือว่าวันที�พ้นก�าหนด �� วัน นับแต่วันที�ได้มีหนังสอืแจ้งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เป็นวันสิ�นสุดของอายุความสะดุดหยุดลง และเริ�มนับใหม่นับแต่วันที�พ้นก�าหนดเวลาให้ผู้ถูกฟ้องคดีช�าระ
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว 

แนวทางที�สาม “วันที�รู้หรือควรรู้ถึงเหตุขัดข้องในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง” เป็น
กรณีที�ศาลปกครองเหน็ว่า เมื�อหน่วยงานของรัฐได้ออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน
อายุความแล้ว ต่อมา หน่วยงานของรัฐเกิดเหตุขัดข้องในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เมื�อน�าคดีมา
ฟ้องต่อศาล อายุความจึงเริ�มนับแต่วันที�หน่วยงานของรัฐรู้หรือควรรู้ถึงเหตุขัดข้องในการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง โดยศาลเห็นว่าการฟ้องคดีเพื�อเรียกให้เจ้าหน้าที�รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการ
กระท�าละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที� นั� น เป็นข้อพิพาทตามมาตรา � วรรคหนึ� ง (�) แห่ง
พระราชบั��ัติจัดตั�งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ���� ซึ�งมีบทบั��ัติระยะเวลาการ
ฟ้องคดีหรืออายุความในการฟ้องคดีไว้ในมาตรา �� แห่งพระราชบั��ัติเดียวกัน ดังนั�น หน่วยงานของรัฐ
ต้องยื�นฟ้องคดีภายในหนึ�งปีนับแต่วันที�รู้หรือควรรู้ถึงเหตุขัดข้องในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง แต่
ไม่เกนิสบิปีนับแต่วันที�มีเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา �� แห่งพระราชบั��ัติดังกล่าว 

ผู้ ศึกษาเห็น ว่า  พระราชบั��ัติความรับผิดทางละเ มิดของเ จ้าหน้าที�  พ.ศ. ����  
มาตรา �� ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐที�เสียหายมี “อ�านาจ” ออกค�าสั�งเรียกให้เจ้าหน้าที�ผู้กระท�าละเมิด
ต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที�โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ�งหากเจ้าหน้าที�ไม่
ยอมชดใช้เงินภายในระยะเวลาที�หน่วยงานของรัฐก�าหนด หน่วยงานของรัฐย่อมใช้อ�านาจตามมาตรา �� 
แห่งพระราชบั��ัติวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครอง พ.ศ. ���� โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที�ในการขายทอดตลาดได้โดยไม่จ�าต้องใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยเทียบเคียงได้กับกรณี
ของประมวลรัษฎากร มาตรา �� ที�ให้ “อ�านาจ” อธิบดีในการสั�งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือน�าส่งภาษีอากรได้ทั�วราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือ
สั�ง ดังนั�น เมื�อการออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือการสั�งให้ช�าระภาษีนั�น ถือได้ว่าเป็น
การสั�งบังคับตามที�กฎหมายให้อ�านาจไว้ อันเป็นการที�กฎหมายให้ “เอกสิทธิ�” แก่หน่วยงานของรัฐที�ไม่
ต้องใช้สิทธิทางศาลเช่นเจ้าหนี�ทั�วไป การที�หน่วยงานของรัฐออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ภายในระยะเวลาที�ก �าหนด จึงเป็นกรณีที�เจ้าหนี� ได้กระท�าการอื�นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้อง
คดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ���/�� (�) อนัมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลง โดยที�

495



มาตรา ���/�� วรรคสอง บั��ัติว่า เมื�อเหตุที�ท �าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ�นสดุเวลาใด ให้เริ�มนับอายุ
ความใหม่ตั�งแต่เวลานั�น (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที� ����/���� และค�าพิพากษาศาลฎีกาที� ����/����) 
ดังนั�น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการที�หน่วยงานของรัฐได้ออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน
ระยะเวลาที�ก�าหนด เมื�อครบก�าหนดเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที�ไม่ชดใช้เงิน วันที�พ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว
จึงเป็นวันเริ�มนับอายุความฟ้องคดีใหม่ ผู้ศึกษาจึงเหน็ด้วยตามแนวทางแรกที�เห็นว่าวันเริ�มนับอายุความ 
การฟ้องคดีใหม่ คือ “วันที�พ้นก�าหนดระยะเวลาตามที�หน่วยงานได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน” ส่วนในแนวทางที�สอง ผู้ศึกษาเห็นว่า “ระยะเวลาพอสมควร” หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้เป็น         
ผู้ก �าหนดเอง จะท�าให้หน่วยงานไม่อาจรู้ ได้ว่าการเริ�มนับอายุความการฟ้องคดีเริ�มนับได้ตั�งแต่เมื�อใด ซึ�งขัด
ต่อหลักการเริ�มนับอายุความการฟ้องคดี ส่วนในแนวทางที�สาม การเริ�มนับอายุความนับแต่วันที�หน่วยงาน
ของรัฐรู้หรือควรรู้ ถึงเหตุขัดข้องในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองมีแตกต่างกันไปตามข้อเทจ็จริงใน
แต่ละกรณี จึงเป็นการยากต่อหน่วยงานของรัฐที�จะด�าเนินการฟ้องคดีภายในก�าหนดอายุความ ซึ�งจะส่งผล
ท�าให้การฟ้องคดีของหน่วยงานของรัฐขาดอายุความได้ 

2.2 ปั�หาทางกฎหมายเกี�ยวกับอายุความการออกค�าสั�งเพื�อแก้ไขหรือเพิกถอนค�าสั�งเดิม 
ที�สั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนที�ได้ออกค�าสั�งภายในอายุความไปแล้ว 

เมื�อเจ้าหน้าที�ได้กระท�าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที�โดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐมีอ�านาจออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ โดยการ
ออกค�าสั�งดังกล่าวหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏบัิติตามพระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� 
พ.ศ. ���� และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารปฏบัิติเกี�ยวกบัความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� ซึ�งถือเป็นขั�นตอนและวิธีการอันถือเป็นสาระส�าคั�ที�จะต้องด�าเนินการให้
ครบถ้วนก่อนออกค�าสั�งด้วย กรณีจึงเกิดปั�หาว่า  ในขณะที� เรื� องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังยังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก�าหนดเวลาก่อนอายุความ
สิ�นสุด ผู้แต่งตั�งเกรงจะขาดอายุความจึงมีค�าสั�งตามที�เหน็สมควรและแจ้งให้ผู้ที�เกี�ยวข้องทราบตามข้อ �� 
วรรคห้า ของระเบียบฯ ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที�หน่วยงานของรัฐได้ออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไปแล้วภายในอายุความตามมาตรา �� วรรคสอง พระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� ก�าหนด หากต่อมาหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งความเห็นจากกระทรวงการคลัง 
หน่วยงานของรัฐจะออกค�าสั�งเพิกถอนหรือแก้ไขค�าสั�งเดิมที�เรียกให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที�ได้
ออกไปแล้ว หากได้ออกภายในอายุความการใช้สิทธิเ รียกร้องตามที�มาตรา �� วรรคสอง ย่อมไม่เกิด
ประเด็นปั�หาเพราะถือว่าได้ออกภายในอายุความตามที�กฎหมายก�าหนด แต่หากออกค�าสั�งภายหลังจากพ้น
ก�าหนดอายุความตามมาตรา �� วรรคสองไปแล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถท�าได้หรือไม่ โดยที�
พระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� ไม่ได้กล่าวถึงอายุความในกรณีดังกล่าว
ไว้ จึงต้องศึกษาจากแนวค�าวินิจฉัยของศาลปกครอง จากการศึกษาพบว่าศาลปกครองได้มีแนวค�าวินิจฉัย
ออกเป็นสองแนวทาง ดังนี�  

แนวทางแรก ศาลเห็นว่า เมื�อหน่วยงานของรัฐได้ออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนภายในอายุความตามมาตรา �� วรรคสอง แห่งพระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของ
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เจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� แล้ว ค�าสั�งที�ออกมาภายหลังไม่ว่าจะออกตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือ
ออกมาเพื�อแก้ไขหรือเพิกถอนค�าสั�งเดิม ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในก�าหนดอายุความ 

แนวทางที�สอง ศาลเห็น ว่า การที�กระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน 
ของรัฐทราบล่วงพ้นอายุความตามที�กฎหมายก�าหนด ไม่มีผลท�าให้การเริ�มนับอายุความส�าหรับ 
การใช้สิทธิเ รียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐที� เริ�มนับตั�งแต่วันที�หน่วยงานของรัฐ  
“รู้ถึงการกระท�าละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที�ผู้กระท�าละเมิด” ต้องเปลี�ยนแปลงไป การออกค�าสั�งแก้ไขหรือ
เพิกถอนค�าสั� งที� ใ ห้เ จ้าหน้าที� ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐที� ออกพ้นก�าหนด 
อายุความตามมาตรา �� วรรคสอง แห่งพระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� 
จึงเป็นค�าสั�งที�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ผู้ศึกษาเห็นว่าแนวทางแรกไม่สอดคล้องกับหลักการเริ�มนับอายุความ ที� เริ�มนับแต่วันที�   
“รู้ถึงการกระท�าละเมิดและรู้ ตัวเจ้าหน้าที�ผู้กระท�าละเมิด” เหตุเพราะท�าให้อายุความเริ�มนับใหม่ เมื�อ
หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นจากกระทรวงการคลัง และเป็นการตีความบังคับใช้กฎหมายโดยเป็นการ
ขยายอายุความออกไป เมื�ออายุความตามที�กฎหมายก�าหนดนั�นเป็นกฎเกณฑ์ที�กระทบสิทธิของเจ้าหน้าที� 
ผู้อยู่ในบังคับของค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยตรง ซึ�งการจะขยายอายุความดังกล่าวจะท�า
ได้กแ็ต่ในกรณีที�กฎหมายที�ออกโดยฝ่ายนิติบั��ัติได้ก�าหนดไว้เท่านั�น มิใช่เป็นดุลพินิจของศาล หรือ
คู่กรณีจะตกลงกันที�จะให้งดใช้ ขยายออก หรือย่นเข้าซึ�งอายุความไม่ได้ ดังนั�น เมื�อพระราชบั��ัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� ไม่ได้บั��ัติให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องสามารถย่นหรือ
ขยายได้ การที�หน่วยงานของรัฐออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอีกครั�งหลังจากที�ได้ออก
ค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการออกตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง หรือออกมาเพื�อแก้ไขหรือเพิกถอนค�าสั�งเดิม ผู้ศึกษาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐถูกผูกพัน
ให้ต้องออกภายในก�าหนดอายุความตามที�ก�าหนดไว้ในมาตรา �� วรรคสอง แห่งพระราชบั��ัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� ดังกล่าวด้วย  

ผู้ศึกษาจึงเหน็ด้วยกับแนวทางที�สอง เนื�องจากสอดคล้องกับหลักกฎหมายว่าด้วยอายุความใน
ส่วนของหลักการเริ�มนับอายุความ เมื�อพระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� 
มาตรา �� วรรคสอง ได้ก�าหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ใน
กรณีที�หน่วยงานของรัฐเหน็ว่าเจ้าหน้าที�ต้องรับผิดในการปฏบัิติหน้าที�โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงนั�น โดยก�าหนดวันเริ�มนับอายุความไว้ว่า หน่วยงานของรัฐต้องใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวภายในอายุ
ความสองปีนับจากวันที�หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ “รู้ถึงการละเมิดและรู้ ตัวเจ้าหน้าที�ที�ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน” หรือภายในอายุความหนึ�งปีนับแต่ “วันที�ออกค�าสั�งตามความเหน็ของกระทรวงการคลัง” ใน
กรณีที�หน่วยงานของรัฐเหน็ว่าเจ้าหน้าที�ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังเหน็ว่าต้องรับผิด ดังนั�น การที�
กระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐทราบเมื�อล่วงพ้นอายุความตามที�ก�าหนดไว้ใน
มาตรา �� วรรคสอง แห่งพระราชบั��ัติดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าไม่มีผลท�าให้ วันเริ�มนับอายุความต้อง
เปลี�ยนแปลงไปจากที�มาตรา �� วรรคสอง แห่งพระราชบั��ัติดังกล่าวได้ก�าหนดไว้ ซึ�งผู้ศึกษาเหน็ว่าใน
กรณีที�หน่วยงานออกค�าสั�งเพื�อเพิกถอนหรือแก้ไขด้วยเหตุอื�นกต้็องออกภายในอายุความตามมาตรา �� วรรค
สอง แห่งพระราชบั��ัติดังกล่าวก�าหนด เพราะเมื�อค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค�าสั�ง 
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ทางปกครอง การออกค�าสั�ง ดังกล่าวภายในก�าหนดอายุความ จึงต้องสอดรับกับหลักความชอบ 
ด้วยกฎหมายของการกระท�าทางปกครองด้วย 

 

3. ขอ้เสนอแนะ 
จากที�ได้ศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นปั�หา ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

โดยการเพิ�มเติมบทบั��ัติในพระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� ดังนี�   
3.1 แนวทางแก้ไขปั�หาทางกฎหมายเกี�ยวกับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของหน่วยงาน

ของรัฐที�ได้ใช้สิทธิออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วแต่เจ้าหน้าที�ไม่ชดใช้เงินนั�น 
เพื�อให้เกิดความชัดเจนแก่การบังคับใช้กฎหมาย ผู้ศึกษาจึงเห็นควรเพิ�มเติมบทบั��ัติอายุความการฟ้อง
คดีไว้ในพระราชบั��ัติดังกล่าว เป็นมาตรา �� วรรคสี� ดังนี�  

“อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั�น ให้ใช้บังคับรวมถึง
กรณีที�หน่วยงานของรัฐได้ออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่เจ้าหน้าที�ไม่ชดใช้เงินให้
หน่วยงานของรัฐน�าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในก�าหนดอายุความสองปีนับแต่วันที�พ้นก�าหนด
ระยะเวลาที�ก�าหนดให้เจ้าหน้าที�ชดใช้เงินดังกล่าว และในกรณีที�หน่วยงานของรัฐเหน็ว่าเจ้าหน้าที�ผู้นั�นไม่
ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้มีก �าหนดอายุความฟ้องคดีหนึ�งปีนับ
แต่วันที�พ้นก�าหนดระยะเวลาที�ก �าหนดให้เจ้าหน้าที�ชดใช้เงินนับแต่วันที�หน่วยงานของรัฐได้ออกค�าสั�งตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง” 

3.2 แนวทางแก้ไขปั�หาทางกฎหมายเกี�ยวกับอายุความการออกค�าสั�งเพื�อแก้ไขหรือเพิกถอน
ค�าสั�งเดิมที�สั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนที�ได้ออกค�าสั�งภายในอายุความไปแล้ว  

เมื�อพระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� ไม่ได้บั��ัติให้อายุ
ความการใช้สิทธิเรียกร้องสามารถย่นหรือขยายได้ การที�หน่วยงานของรัฐออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้        
ค่าสินไหมทดแทนอีกครั�งหลังจากที�ได้ออกค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความไป
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการออกตามความเหน็ของกระทรวงการคลัง หรือเป็นกรณีที�หน่วยงานของรัฐออกเพื�อ
แก้ไขค�าสั�งให้เจ้าหน้าที�ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลความผิดเดียวกัน หน่วยงานของรัฐจึงถูกผูกพันให้
ต้องออกภายในก�าหนดอายุความตามที�ก�าหนดไว้ในมาตรา �� วรรคสอง แห่งพระราชบั��ัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ���� ดังกล่าวด้วย เพื� อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย            
ผู้ศึกษาเห็นควรมีการเพิ�มเติมบทบั��ัติในพระราชบั��ัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที�                   
พ.ศ. ���� โดยบั��ัติเพิ�มเติมเป็นมาตรา �� วรรคสาม ดังนี�   

“ในกรณีที�หน่วยงานของรัฐมีค�าสั�งแก้ไขหรือเพิกถอนค�าสั�งเดิมให้มีก�าหนดอายุความ 
ไม่เกินสองปีนับแต่ วันที�หน่วยงานของรัฐ รู้ถึงการละเ มิดและ รู้ ตัวเ จ้าหน้าที� ผู้จะพึงต้องชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน หรือมีก�าหนดอายุความหนึ�งปีนับแต่วันที�หน่วยงานของรัฐมีค�าสั�งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง” 
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