การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้ งที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ปัญหาการกําหนดเหตุวนั เริ่มนับและวันสิ้นสุ ดอายุความการฟ้ องคดี
เกีย่ วกับละเมิดทางปกครองต่ อศาลปกครอง
PROBLEMSOF DEFINING CAUSES FOR THE COMMENCEMENT AND EXPIRATION
OF THE RIGHT TO BRING ACTIONS BEFORE ADMINISTRATIVE COURTS
1

เปมิกา สุ ขเจริญ1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิ ติศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

--------------------------------บทคัดย่ อ

กําหนดอายุความใช้สิทธิ เรี ยกร้องและการฟ้ องคดี ละเมิดทางปกครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ ได้
กําหนดให้มีอายุความและเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความไว้อย่างหลากหลาย และแตกต่างจากละเมิ ดทั่วไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ซึ่ งภายหลังใช้เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความละเมิดทางปกครองแล้ว ได้เกิดปั ญหา
ของการบังคับใช้กาํ หนดอายุความตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเป็ นอย่างมาก วิทยานิ พนธ์น้ ี จึงได้ศึกษาหา
หลักเกณฑ์และสถานะทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับวันสิ้นสุดของอายุความละเมิดทางปกครอง
จากการศึกษาพบว่า 1) “เหตุแห่ งการฟ้องคดี” ตามมาตรา 51 แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ “เหตุที่มีคาํ สั่งตามความเห็นกระทรวงการคลัง” ตามมาตรา 10 วรรคสองตอนท้าย
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตามลําดับนั้น เป็ นเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความมี
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายไม่ถูกต้องเนื่ องจากเป็ นเหตุที่เกิดมีข้ ึนได้สุดแต่เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิ ฟ้องคดีจะทําให้เกิดเหตุน้ นั
และมิใช่เหตุแรกที่พิพาทอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของเหตุแห่ งการฟ้องคดี 2) “เหตุท่ีได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทน” และ “เหตุท่ีมี
คําสัง่ ตามความเห็นกระทรวงการคลัง” ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 วรรคสองตอนท้าย แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นกําหนดอายุความประเภทมีเหตุแต่เป็ นกําหนดอายุความอย่างสั้น
อันเป็ นสถานะทางกฎหมายของอายุความประเภทรู ้เหตุจึงเป็ นการกําหนดอายุความไว้ผิดประเภท 3) ส่ วนกําหนดอายุ
ความตามมาตรา 9 และมาตรา 10 วรรคสองตอนแรก แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539 นั้นกรณี อาจมีขอ้ เท็จจริ งที่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้นสุดเกิดมีข้ ึนได้แต่กาํ หนดอายุความตาม
บทบัญญัติดงั กล่าวมิได้มีเหตุกาํ หนดวันสิ้นสุดอายุความไว้ดว้ ยจึงเป็ นกําหนดอายุความวันสิ้นสุดที่ไม่ถูกต้อง
งานวิจยั นี้ จึงมีขอ้ เสนอแนะให้การปรับปรุ งแก้ไขการกําหนดเหตุวนั เริ่ มนับและวันสิ้ นสุ ดอายุความในมาตรา
51, มาตรา 9 และมาตรา 10 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติท้ งั สองฉบับดังกล่าว เพื่อให้มีเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและวัน
สิ้นสุดของอายุความที่มีหลักเกณฑ์และสถานะทางกฎหมายที่ถูกต้องเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์ของการกําหนดให้มี
อายุความใช้สิทธิเรี ยกร้องและการฟ้องคดีละเมิดทางปกครอง
คําสําคัญ: เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับ เหตุกาํ หนดวันสิ้นสุด อายุความละเมิดทางปกครอง
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ABSTRACT

The Act on Liability for Wrongful Act of Officials B.E. 2 5 3 9 and the Act on the Establishment of
Administrative Court and Administrative Court Procedure B.E. 2542 set out limitation period for administrative
claims and the cause set for the beginning of the limitation period in many ways which are different from the ones
set out as general rules in the Civil and Commercial Code. The application of cause set for the beginning of the
limitation period for administration claims; however, has caused several problems. Therefore, this thesis seeks to
establish a principle and status of the cause set for the beginning and the end of limitation period.
This thesis found that
1) “the cause of action” under section 51 of the Act on the Establishment of Administrative Court and
Administrative Court Procedure B.E. 2542 and “the cause of giving an opinion by the Ministry of Finance” under
section 10 paragraph 2 (latter part) of the Act on Liability for Wrongful Act of Officials B.E. 2539 do not comply
with legal principle because both aforementioned causes are not triggered by the creditor or the claimant themselves.
Additionally, both causes do not initiate the dispute which is a part of the cause of action.
2) “the cause of having paid compensation to damages” and “the cause of giving an opinion by the Ministry
of Finance” under section 9 and 10 paragraph 2 (latter part) of the Act on Liability for Wrongful Act of Officials B.E.
2539 is the limitation period with cause; however, it is a short limitation period with its legal status of the cause with
perception. Therefore, they are miscatagorized.
3) Limitation period under section 9 and section 10 paragraph 2 (former part) of the Act on liability for
Wrongful Act of Official B.E. 2539 should include the cause designating the date which ends the limitation period.
This thesis, therefore, proposes that the cause set for the start and the end date of limitation period in Section
51, section 9 and section 10 paragraph 2 (latter part) in The Act on Liability for Wrongful Act of Officials B.E. 2539
and the Act on the Establishment of Administrative Court and Administrative Court Procedure B.E. 2542 should be
revised to comply with legal principle and legal status and to be in line with its objective.
Keywords: Causes Beginning to Run
1. บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
หลังจากการกําหนดให้มีความรับผิดทางละเมิดทางปกครองบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่ งส่ วนหนึ่ ง
เป็ นละเมิดทางปกครองด้วยนั้นตามบทบัญญัติท้ งั สอง ได้กาํ หนดให้มีกาํ หนดอายุความโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เปลี่ ยนตัว
เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความขึ้นใช้ใหม่หลายเหตุและเป็ นเหตุที่แตกต่างไปจากละเมิดทัว่ ไปในบทบัญญัติประมวลแพ่ง
และพาณิ ชย์อย่างมาก และเนื่ องจากหน่ วยงานของรั ฐจะใช้สิทธิ เรี ยกร้ องในทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ ได้น้ ัน จะต้อง
ดําเนิ นการตามระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 ที่ อนุ ว ตั ตามพระราชบัญญัติ ดังกล่ าวนั้นด้วย โดยได้ก ําหนดให้หน่ วยงานของรั ฐที่ เสี ยหายต้องแต่ งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง และกําหนดความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เสี ยก่อนที่จะใช้สิทธิเรี ยกร้องโดยการออก
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คําสั่งทางปกครองหรื อฟ้องคดีต่อเจ้าหน้าที่ผทู ้ าํ ละเมิด ซึ่ งเมื่อได้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติดงั กล่าวแล้ว ปรากฏผลการใช้
บังคับเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและกําหนดวันสิ้ นสุ ดอายุความตามพระราชบัญญัติท้ งั สอง คําสั่งให้เจ้าหน้าที่ใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนของหน่ วยงานของรัฐรวมทั้งการฟ้ องคดี ละเมิดเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนของหน่วยงานรัฐที่ เสี ยหายนั้นได้มีคาํ
พิพากษาศาลปกครองพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งที่ให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ าํ ละเมิด หรื อจําหน่ายคดีหรื อยกฟ้องคดีของหน่วยงาน
ของรัฐโดยเหตุที่การออกคําสั่งหรื อการฟ้ องคดี ของหน่ วยงานของรัฐเป็ นการใช้สิทธิ เรี ยกร้องเมื่อพ้นกําหนดอายุความ
เป็ นจํานวนมาก
ดังนั้น จึ งมีปัญหาที่ ตอ้ งศึ กษาวิจยั ว่า เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและวันสิ้ นสุ ดอายุความละเมิดทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติท้ งั สองนั้น มีหลักเกณฑ์และสถานะทางกฎหมายที่ถูกต้องและเหมาะสมในการนําไปใช้หรื อไม่ โดยการ
เปรี ยบเทียบกับเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและวันสิ้นสุดอายุความละเมิดทางปกครองของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีดว้ ย
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจยั
งานวิจยั นี้ ศึกษาถึง 1) แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดอายุความฟ้องคดี 2) หลักเกณฑ์และสถานะทางกฎหมายของ
เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและวันสิ้ นสุ ดอายุความฟ้องคดีเพื่อทราบถึงที่มีหลักเกณฑ์และสถานะทางกฎหมายของเหตุวนั เริ่ ม
นับและวันสิ้นสุดละเมิดทางปกครองของไทย
1.3 การดําเนินการวิจยั
วิธี การศึ กษา ใช้วิธี วิจัยเชิ งคุ ณภาพ (Documentary Research) โดยการวิเคราะห์ ข ้อมู ลที่ ได้จากบทบัญญัติ
กฎหมาย ตํารากฎหมาย แนวคิดของนักนิ ติศาสตร์ คําพิพากษาของศาลฎีกา คําพิพากษาหรื อคําสั่งศาลปกครองสู งสุ ด คํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยเรื่ องราวร้องทุกข์ บทความ และเอกสารต่างๆ
1.4 ผลของการวิจยั
1.4.1 แนวคิดเกีย่ วกับอายุความใช้ สิทธิเรียกร้ องและการฟ้ องคดี
1.4.1.1 ลักษณะและประเภทของอายุความใช้ สิทธิเรียกร้ องหรื อการฟ้ องคดี
อายุความและระยะเวลาเป็ นกําหนดระยะเวลาอย่างหนึ่ ง 1 ที่ เหมือนกัน คือ มีลกั ษณะเป็ นช่วง
ของเวลาที่มีความสั้นยาวหรื อความนานของระยะเวลา ซึ่งหากวันเริ่ มนับไม่แน่นอนก็จะทําให้วนั สิ้นสุดของระยะเวลาไม่
แน่นอนไปด้วย ลักษณะสําคัญอย่างหนึ่ งของอายุความและระยะเวลานั้น จะมีเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและสิ้ นสุ ดของอายุ
ความหรื อระยะเวลาอยู่ดว้ ย ซึ่ งในทางตําราได้แบ่งอายุความออกเป็ น 2 ประเภท 2 ได้แก่ อายุความได้สิทธิ (Acquisitive
Prescription) และอายุความเสี ยสิ ทธิ (Extinctive Prescription) ซึ่ งอายุความฟ้ องคดี เป็ นอายุความประเภทเสี ยสิ ทธิ ด้วย
เหตุผลในการนํามาใช้ในทางให้ฝ่ายเจ้าหนี้ถา้ ไม่ใช้สิทธิ ภายในระยะเวลาหนึ่งตามที่กาํ หนดหรื อไม่ขอให้บงั คับสิ ทธิน้ นั
เสี ยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดจะนํามาฟ้องขอบังคับไม่ได้แล้ว
1.4.1.2 วัตถุประสงค์ ของอายุความฟ้ องคดี
วัตถุประสงค์ฟ้ องคดี ในความมุ่ งหมายมี 2 ประการ 3 ประการแรก คื อ กําหนดระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการฟ้ องคดี เพื่อเป็ นหลักประกันในความมัน่ คงแน่ นอนและเป็ นเครื่ องมือในการพิสูจน์หา
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หลักฐานเพราะข้อเท็จจริ งหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยิ่งเป็ นเวลาเท่าใด ความยากลําบากในการหาหลักฐานมาพิสูจน์ย่ิงมี
มากขึ้นเท่านั้น ฉะนั้นอายุความจึงสิ้ นเปลืองภาระของลูกหนี้ ไม่ตอ้ งเก็บเอาหลักฐานไว้จนตลอดกาล ประการที่สองคือ
อายุความมีข้ ึนไว้เป็ นการลงโทษผูท้ ี่ปล่อยปละละเลย ไม่ใช้สิทธิเรี ยกร้องที่ตนมีอยู่ และเป็ นเครื่ องกระตุน้ เตือนให้บุคคล
พึงใช้สิทธิเรี ยกร้องภายในระยะเวลาอันสมควร เพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
1.4.1.3 สิทธิเรียกร้ องละเมิดทางปกครอง
ละเมิดเป็ นบ่อเกิ ดแห่ งหนี้ 1 คือ ก่อนที่ จะมีผลเป็ นละเมิดขึ้นหรื อก่อนที่จะมีการกระทําผิดอัน
เกิดความเสี ยหายแก่เอกชนนั้นยังไม่มีหนี้ เกิดขึ้นในระหว่างผูเ้ สี ยหาย และผูเ้ สี ยหายยังไม่ได้เป็ นเจ้าหนี้ ผลู ้ ะเมิดหรื อว่าผู ้
ละเมิดมิได้เป็ นลูกหนี้ แก่ผูเ้ สี ยหายแต่อย่างใด การกระทําอันขัดขืนต่อกฎหมายและทําความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่นขึ้นคือเกิ ดมี
ความรับผิดทางละเมิดขึ้นจึ งได้เกิ ดมีหนี้ ที่ผูท้ าํ ละเมิดจะต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผูเ้ สี ยหายเมื่อเกิ ดหนี้ ข้ ึ นแล้ว
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ได้บญ
ั ญัติไว้ให้เห็นถึงลักษณะว่าด้วยอํานาจแห่ งมูลหนี้ เจ้าหนี้ ยอ่ มมีสิทธิ จะเรี ยกให้
ลูกหนี้ ชาํ ระหนี้ ได้ อนึ่ งการชําระหนี้ ด้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่ งก็ย่อมมีได้ ดังนั้น สิ่ งที่ สําคัญที่ สุดของหนี้ คื อสิ่ งที่
ลูกหนี้ จะต้องปฏิบตั ิชาํ ระหนี้ 2 หากมีการปฏิบตั ิการชําระหนี้ น้ นั แล้ว หนี้ ก็ระงับ แต่เพราะลูกหนี้ ไม่ชาํ ระหนี้ หรื อชําระ
หนี้ ไม่ถูกต้องครบถ้วนจึ งต้องพิจารณาต่อไปว่า เจ้าหนี้ มีสิทธิ ที่จะบังคับให้ลูกหนี้ ชาํ ระหนี้ ได้เพียงใด และสิ่ งสําคัญ
ประการหนึ่ งของการไม่ชาํ ระหนี้ คือ ลูกหนี้ ละเลยไม่ชาํ ระหนี้ ที่ถึงกําหนดชําระแล้ว หรื อการที่จะถือว่าลูกหนี้ ละเลยไม่
ชําระหนี้ได้จะต้องปรากฏว่าหนี้น้ นั ถึงกําหนดชําระหนี้น้ นั แล้ว และลูกหนี้ละเลยไม่ชาํ ระ 3
กําหนดเวลาชําระหนี้ น้ นั แยกได้เป็ น หนี้ มีกาํ หนดเวลาชําระหนี้ และหนี้ ไม่มีกาํ หนดเวลาชําระ
ซึ่ งหนี้ มี ก ําหนดเวลาชําระนั้นอาจมี ท้ ังมี ก ําหนดเวลาชําระที่ ชัดแจ้ง หรื อมี ก ําหนดเวลาชําระตามที่ พึ งอนุ มานจาก
พฤติการณ์ท้ งั ปวงก็ได้ 4 ส่วนหนี้ที่ไม่มีกาํ หนดเวลาชําระนั้น เจ้าหนี้มีสิทธิเรี ยกให้ลูกหนี้ชาํ ระหนี้ได้โดยพลัน 5
ละเมิ ดนั้นมิ ใช่ เกิ ดจากข้อตกลงกันหากแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมายกําหนดให้ผูก้ ระทําละเมิ ดมี
หน้าที่ตอ้ งชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหาย จึงเป็ นหนี้ ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเรี ยกว่า นิ ติเหตุ และเมื่อมูลหนี้
ละเมิ ดเกิ ดขึ้ นมี การล่วงสิ ทธิ ผิดหน้าที่ และเกิ ดความเสี ยหายขึ้ นแล้วเกิ ดเป็ นหนี้ ซ่ ึ งต้องชดใช้ค่ าสิ นไหมทดแทนแก่
ผูเ้ สี ยหายหรื อบุคคลอื่นที่ กฎหมายกําหนด 6ซึ่ งหนี้ ที่เกิ ดจากมูลละเมิดลูกหนี้ ได้ชื่อว่าผิดนัดนับแต่วนั ที่ ทาํ ละเมิด 7 หนี้
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจึ งมีกาํ หนดชําระในขณะทําละเมิดนั่นเอง เจ้าหนี้ จึงมีสิทธิ ฟ้องคดี เรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนที่
ไม่ได้รับชําระได้ต้ งั แต่ในวันทําละเมิด
สํ า หรั บ ความรั บ ผิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ จ ะถู ก ไล่ เ บี้ ยได้ ใ นกรณี กระทํา ละเมิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอก หรื อกรณี ตอ้ งรับผิดในการกระทําละเมิดต่อหน่ วยงานของรัฐนั้น ต้องมีการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิด
3

4

5

6

7

8

9

1

จี๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด (พิมพ์ครั้งที่ 1) กรุ งเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอนคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 หน้า 34
2
โสภณรัตนากร. คําอธิ บายกฎหมายลักษณะหนี้. กรุ งเทพ: สํานักพิมพ์นิติบรรณการ, 2543. หน้า 58
3
ไพโรจน์วายุภาพ. คําอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยหนี้ .(กรุ งเทพ:อบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตสภา, 2555), หน้า 106
4
โสภณรัตนากร. เล่มเดิม หน้า 119
5
มาตรา 203 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
6
สุษม ศุภนิ ตย์. คําอธิ บายกฎหมายลักษณะละเมิด. กรุ งเทพ: สํานักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2543. หน้า 4
7
มาตรา 206 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
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ของเจ้าหน้าที่ เพื่อกําหนดความรั บผิดเสี ยก่ อน 1 ทั้งนี้ ตามระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิ บัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณี จึงต้องสอบข้อเท็จจริ งและกําหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่
เสี ยก่อน หน่วยงานของรัฐจึงจะใช้สิทธิเรี ยกร้องให้เจ้าหน้าที่ชาํ ระหนี้ได้
1.4.1.4 การฟ้ องคดีเกีย่ วกับละเมิดทางปกครอง
ลักษณะการฟ้ องคดี แพ่งนั้นเป็ นการเสนอข้อหาต่อศาล 2 ซึ่ งคําฟ้ องในส่ วนสาระสําคัญนั้น
จะต้องบรรยายถึงการกระทําทั้งหลายที่เป็ นเหตุแห่ งการฟ้องคดี พร้อมทั้งข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ ยวกับ
การกระทําดังกล่าว 3 ส่ วนการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับละเมิดทางปกครองนั้น ผูฟ้ ้องคดีจะมีอาํ นาจฟ้องคดีเมื่อได้รับความ
เดือนร้อนหรื อเสี ยหาย หรื ออาจเดือดร้อนหรื อเสี ยหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อนั เนื่องมาจากมีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับหนี้ ละเมิด
และการยุติขอ้ โต้แย้งนั้นต้องมีคาํ บังคับของศาล 4ซึ่ งข้อโต้แย้งละเมิดนั้นจะอยูท่ ี่จะขอให้บงั คับตามสิ ทธิเรี ยกร้องตามข้อ
โต้แย้งใดระหว่างหนี้กระทําการและหนี้ให้ชาํ ระเงิน 5
เหตุที่จะนํามาฟ้องคดีก็คือเหตุที่เกิดตามข้อพิพาทต่างๆ ที่ทาํ ให้อาจบังคับสิ ทธิเรี ยกร้องหรื อทํา
ให้ฟ้องคดีต่อศาลได้จะเป็ นสาระสําคัญส่ วนหนึ่ งของคําฟ้อง ซึ่ งเหตุพิพาทที่เกิดขึ้นตั้งแต่เหตุแรกจนถึงเหตุที่ทาํ ให้ฟ้อง
คดี ได้ต่างเป็ นสาระสําคัญที่ ตอ้ งกล่าวในคําฟ้ องและเป็ นประเด็นที่ จะต้องนําสื บและมี การรับฟั งจากพยานหลักฐานที่
เกิดขึ้นตามลําดับของเหตุการณ์การเกิ ดข้อพิพาทต่างๆตั้งแต่เหตุแรกที่พิพาทจนถึงเหตุที่จาํ ต้องใช้สิทธิ เรี ยกร้องในการ
ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคาํ บังคับชําระหนี้น้ นั
10

11

12

13

14

2. หลักเกณฑ์ และสถานะทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่มนับและวันสิ้นสุ ดอายุความฟ้ องคดี
2.1 หลักเกณฑ์ ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่มนับอายุความฟ้ องคดี
2.1.1 หลักเกณฑ์ ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่มนับอายุความฟ้ องคดี
ด้วยอายุความใช้สิทธิ เรี ยกร้องหรื ออายุความการฟ้องคดีมีลกั ษณะเป็ นช่วงของระยะเวลาซึ่ งต้องมีเหตุ
กําหนดเวลาเริ่ มนับและเวลาสิ้นสุดของอายุความเกิดขึ้นด้วยเสมอ ซึ่งเมื่อต้องนําช่วงของระยะเวลานั้นไปใช้กบั อายุความ
ตามประเภทเสี ยสิ ทธิ ซ่ ึงเป็ นการกําหนดให้มีอายุความเพื่อตัดสิ ทธิ การใช้สิทธิ เรี ยกร้องหรื อการฟ้องคดีของเจ้าหน้าที่หรื อ
ผูม้ ีสิทธิฟ้องคดี ดังนั้น หากเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความไปขึ้นอยูก่ บั ผูม้ ีสิทธิฟ้องคดีเป็ นฝ่ ายที่จะทําให้เกิดเหตุวนั เริ่ ม
นับอายุความการฟ้องคดีน้ นั เป็ นวันเริ่ มนับที่ไม่แน่นอน ซึ่ งจะส่ งผลที่สาํ คัญทําให้อายุความการฟ้องคดีที่เป็ นอายุความ
ประเภทเสี ยสิ ทธิ ดว้ ยนั้นมีวนั สิ้ นสุ ดของระยะเวลาที่ ไม่แน่นอนไปด้วย ทําให้การนําอายุความใช้สิทธิ เรี ยกร้องหรื อการ
ฟ้องคดีเป็ นการตัดสิ ทธิของผูฟ้ ้องคดีน้ นั ไม่มีค่าบังคับ
ดังนั้น จากการกําหนดเหตุวนั เริ่ มนับอายุความฟ้องคดีรวมทั้งลักษณะและประเภทของอายุความใช้สิทธิ
เรี ยกร้ องหรื อการฟ้ องคดี จึงพบว่ามี หลักเกณฑ์ทางกฎหมายอันเป็ นสาระสําคัญของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความ
ประการหนึ่งคือ ต้องเป็ นเหตุที่มิได้เกิดขึ้นได้สุดแต่ผมู ้ ีสิทธิฟ้องคดีจะทําให้เกิดเหตุน้ นั
1

ชูชาติอศั วโรจน์, คําอธิ บายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา,
2555. หน้า 333
2
พิพฒั น์จกั รางกูร. คําอธิบายวิธีพิจารณาความแพ่ง. สํานักพิมพ์นิติบรรณการ. กรุ งเทพมหานคร, 2544. หน้า 39
3
มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
4
มาตรา 42 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
5
มาตรา 72 วรรคหนึ่ ง (3) แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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2.1.2 หลักเกณฑ์ ทางกฎหมายเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ อายุความฟ้ องคดี
วัตถุประสงค์ของการมีอายุความใช้สิทธิ เรี ยกร้ องหรื อการฟ้ องคดี อาจแยกตามความมุ่งหมายในการ
นําไปใช้ได้สองประการ คื อประการแรกมี ความมุ่งหมายที่ ไม่ตอ้ งการให้ฟ้องคดี ในระยะเวลานานเกิ นไปด้วยเหตุที่
พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นแล้วต้องเลอะเลือนเก่าไปเรื่ อยๆ หรื อมีโอกาสสู ญหายไปได้ตามกาลเวลาที่ยาวนานออกไป และ
ประการที่สองมีความมุ่งหมายที่ตอ้ งการลงโทษตัดสิ ทธิผมู ้ ีสิทธิฟ้องคดีที่ไม่ฟ้องคดีภายในระยะเวลาหนึ่ งอันเกิดจากการ
ละเลยเพิกเฉยหรื อนอนหลับทับสิ ทธิ เมื่อต้องใช้สิทธิ ได้แล้วเพื่อให้ลูกหนี้ หลุดพ้นจากการชําระหนี้ มิให้คดีลน้ ศาลและ
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มความสงบเรี ยบร้อย
จากความมุ่งหมายของการนําอายุความใช้สิทธิเรี ยกร้องหรื อการฟ้องคดีมาใช้ท้ งั สองประการดังกล่าว เมื่อ
ต้องนําไปใช้บงั คับกับการใช้สิทธิ เรี ยกร้องและการฟ้ องคดีพิพาทเกี่ยวกับละเมิดทางปกครองซึ่ งมีลกั ษณะของการเกิ ดขึ้น
ของสิ ทธิ เรี ยกร้องและการบังคับตามสิ ทธิ เรี ยกร้องให้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทน หรื อการให้กระทํา หรื องดเว้นการกระทํา ซึ่ ง
อาจเกิดขึ้นทันทีเมื่อเกิดสิ ทธิ เรี ยกร้องหรื ออาจเกิ ดขึ้นเมื่อต้องทวงถามให้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นการให้ชาํ ระหนี้ ก่อน
ดังกล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 จึงมีขอ้ วิเคราะห์ถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
หรื อและอายุความการฟ้องคดีจากความมุ่งหมายทั้งสองประการของการให้มีอายุความฟ้องคดีดงั กล่าวได้ ดังนี้
2.1.2.1 วัตถุประสงค์ ไม่ ให้ มกี ารใช้ สิทธิในระยะเวลาทีย่ าวนานเกินไป
พยานหลักฐานที่ตอ้ งเก่าและเลอะเลือนไปตามกาลเวลาในคดีพิพาทเกี่ยวกับละเมิดทางปกครอง
นั้นจึ งขึ้นอยู่กบั เหตุแรกของข้อพิพาทอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของเหตุแห่ งการฟ้ องคดีซ่ ึ งเป็ นเหตุที่มีพยานหลักฐานที่ตอ้ งใช้
พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งตามข้อพิพาทเกิดมีข้ ึนเป็ นครั้งแรกจึงเป็ นข้อพิพาทอันเป็ นเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับความนานหรื อความ
เก่ าไปของพยานและหลักฐานในคดี ส่วนเหตุต่อๆ ไปของข้อพิพาทอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของเหตุแห่ งการฟ้ องคดี น้ นั ไม่
แน่ นอนว่าจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อใดซึ่ งยิ่งนานไปเหตุแรกของข้อพิพาทนั้นก็จะมี ความยิ่งเก่ าเลอะเลื อนหรื อมี วนั สิ้ นสุ ดของ
กําหนดเวลาความเก่าไปนั้นไม่แน่นอน
ดังนั้น หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความใช้สิทธิ เรี ยกร้องหรื ออายุ
ความการฟ้องคดีละเมิดทางปกครอง จากวัตถุประสงค์ของอายุความในด้านของความเก่าไปของพยานหลักฐานคือต้อง
เป็ นเหตุแรกของข้อพิพาทอันเป็ นส่ วนหนึ่งของเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่ งในงานวิจยั นี้เรี ยกเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความ
ประเภทนี้วา่ “เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความมีเหตุ”เนื่องจากเป็ นอายุความหรื อระยะเวลาที่มีเวลาเริ่ มนับจากการเกิดมีข้ ึน
ของเหตุน้ นั ๆ โดยผูม้ ีสิทธิฟ้องคดีไม่จาํ ต้องรู ้ถึงการเกิดเหตุซ่ ึงเป็ นส่วนหนึ่งของเหตุแห่งการฟ้องคดีพิพาทนั้นด้วย
2.1.2.2 วัตถุประสงค์ ในทางลงโทษตัดสิทธิผ้มู สี ิทธิฟ้องคดี
ในช่วงเวลาหนึ่ งที่ผฟู ้ ้องคดีจะถูกลงโทษตัดสิ ทธิ ฟ้องคดีอนั เนื่องมาจากการละเลยเพิกเฉยหรื อ
นอนหลับทับสิ ทธิปล่อยเวลาให้ผ่านไปในช่วงเวลาที่กาํ หนดหนึ่งนั้นวันเวลาเริ่ มนับวันตัดสิ ทธิของผูม้ ีสิทธิฟ้องคดี ได้จึง
ขึ้นอยูก่ บั การรู ้หรื อควรรู ้ถึงเหตุที่ทาํ ให้ผมู ้ ีสิทธิ สามารถทําให้ตนฟ้องคดีได้แล้วเป็ นต้นไปดังนั้นหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
ของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความหรื อระยะเวลาการฟ้องคดีตามวัตถุประสงค์น้ ีจึงคือเหตุที่ผฟู ้ ้องคดีรู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุ
แรกของข้อพิพาทที่ทาํ ให้ผมู ้ ีสิทธิฟ้องคดีสามารถทําให้ตนไปฟ้องคดีได้
ดังนั้น หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความใช้สิทธิ เรี ยกร้องหรื ออายุ
ความฟ้องคดีละเมิดทางปกครอง จากวัตถุประสงค์ของอายุความในด้านต้องการลงโทษตัดสิ ทธิ ฟ้องคดีคือต้องเป็ นเหตุที่
ผูฟ้ ้องคดีได้รู้หรื อควรรู ้ถึงการเกิดเหตุแรกที่จะทําให้ผฟู ้ ้องคดีฟ้องคดีได้ดงั กล่าวในข้อนี้ในงานวิจยั นี้เรี ยกเหตุกาํ หนดวัน
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เริ่ มนับอายุความฟ้องคดีในประเภทนี้ วา่ “เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความรู ้เหตุ” เนื่ องจากเป็ นอายุความใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
หรื ออายุความที่มีวนั เริ่ มนับจากการที่ผมู ้ ีสิทธิฟ้องคดีได้รู้หรื อควรรู ้ถึงการเกิดเหตุน้ นั
จากการวิเคราะห์แนวคิดการกําหนดเหตุวนั เริ่ มนับอายุความใช้สิทธิเรี ยกร้องและอายุความฟ้ อง
คดีละเมิดทางปกครองทั้งจากการวิเคราะห์ได้จากลักษณะและประเภทของอายุความฟ้องคดีตามข้อ 2.1.1 ประกอบกับตาม
วัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายของการให้มีอายุความการฟ้ องคดีท้ งั 2 ประการ ดังกล่าวในข้อ 2.1.2.1 และข้อ 2.1.2.2
ดังกล่าวข้างต้น จึ งพบหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอันเป็ นส่ วนประกอบสําคัญของตัวเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความตาม
ประเภทของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความประเภทมีเหตุและรู ้เหตุ ดังนี้
1) หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความละเมิดทางปกครองประเภทอายุความ
มีเหตุประกอบด้วย
1.1) เป็ นเหตุกาํ หนดที่มิได้เกิดขึ้นได้สุดแต่ผมู ้ ีสิทธิฟ้องคดีที่จะทําให้เกิดเหตุน้ นั ทั้งนี้ตามผลที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2.1.1
1.2) เป็ นเหตุกาํ หนดที่เป็ นเหตุแรกของข้อพิพาทอันเป็ นส่ วนหนึ่งของเหตุแห่งการฟ้องคดีท้ งั นี้
ตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2.1.2.1
2) หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความละเมิดทางปกครองในประเภทอายุ
ความรู ้เหตุประกอบด้วย
2.1) เป็ นเหตุที่มิได้เกิดขึ้นได้สุดแต่ผมู ้ ีสิทธิ ฟ้องคดีที่จะทําให้เกิดเหตุน้ นั ทั้งนี้ ตามผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2.1.1
2.2) เป็ นเหตุที่ผมู ้ ีสิทธิฟ้องคดีจะรู ้หรื อควรรู ้ถึงการเกิดเหตุแรกที่ทาํ ให้สามารถทําให้ฟ้องคดีได้
ทั้งนี้ตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2.1.2.2
2.1.2.3 วัตถุประสงค์ ในทางลงโทษตัดสิทธิฟ้องคดี
วันสิ้ นสุ ดอายุความฟ้องคดีน้ นั เป็ นวันที่ผฟู ้ ้องคดีถูกตัดสิ ทธิ ฟ้องคดี ดังนั้นก่อนวันสิ้ นสุ ดอายุ
ความฟ้องคดีน้ นั โดยเฉพาะในวันครบกําหนดอายุความนั้นผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งใช้สิทธิ ฟ้องคดี ดังนั้นหากก่อนวันสิ้ นสุ ดอายุ
ความฟ้องคดีมีเหตุที่ทาํ ให้ผูฟ้ ้ องคดี ไม่อาจใช้สิทธิ ฟ้องคดีได้ซ่ ึ งเหตุน้ นั อาจมิใช่เหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้ดงั เช่น การมี
เหตุสุดวิสัยเท่านั้นแต่อาจเกิดขึ้นอยูใ่ นลักษณะที่เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิ ฟ้องคดีถูกบังคับให้ตอ้ งทําการอื่นใดเสี ยก่อนจึงจะ
ฟ้ องคดี ได้ ดังนั้นเหตุที่ทาํ ให้เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ี สิ ทธิ ฟ้ องคดี ไม่ อาจฟ้ องคดี ได้ภายในกําหนดอายุความฟ้ องคดี จึงเป็ น
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้นสุดอายุความตามวัตถุประสงค์ในด้านนี้ดว้ ย
2.1.2.4 วัตถุประสงค์ ไม่ ให้ มกี ารฟ้ องคดีในเวลาทีย่ าวนานเกินไป
ตามวัตถุประสงค์น้ ี การฟ้องคดีที่ตอ้ งมีความยาวหรื อความนานตั้งแต่วนั ที่เกิดเหตุแรกที่พิพาท
อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของเหตุแห่ งการฟ้ องคดี จนถึงระยะเวลาสิ้ นสุ ดอันหนึ่ งตามนิ ตินโยบายของรั ฐซึ่ งอยู่ที่ความสมดุล
ระหว่างความชัดเจนแน่นอนของการมีอยูข่ องพยานหลักฐานกับวัตถุประสงค์ของการมีอายุความฟ้องคดีประการอื่นคือ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการลงโทษตัดสิ ทธิฟ้องคดีน้ นั ด้วยดังนั้นกําหนดอายุความการฟ้องคดีจึงอาจบัญญัติกฎหมายให้ขยาย
อายุความออกไปดังเช่น การมีเหตุสุดวิสัยเกิ ดขึ้นในอายุความฟ้ องคดี ได้เมื่อมีเหตุให้ไม่อาจฟ้ องคดี ได้ภายในกําหนด
ระยะเวลาคงที่นบั จากการมีเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความดังกล่าวดังนั้นเหตุที่ทาํ ให้เจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิ ฟ้องคดีไม่อาจ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1266

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้ งที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ฟ้องคดีได้ภายในกําหนดอายุความจึงเป็ นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้ นสุดอายุความตามวัตถุประสงค์น้ ี
ด้วย
2.2 หลักเกณฑ์ ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้นสุ ดอายุความฟ้ องคดี
2.2.1 เกีย่ วกับลักษณะและประเภทของอายุความ
ด้วยวันสิ้นสุดอายุความใช้สิทธิเรี ยกร้องหรื ออายุความฟ้องคดีเป็ นส่วนสําคัญประการหนึ่งของช่วงเวลา
ซึ่งเมื่อนําไปใช้กบั ประเภทของอายุความฟ้องคดีอนั เป็ นอายุความประเภทเสี ยสิ ทธิ กล่าวคือเป็ นสิ ทธิของผูฟ้ ้องคดี ดังนั้น
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้ นสุ ดอายุความทั้งคดีประการหนึ่งจะต้องเป็ นเหตุที่เกิดขึ้นโดยมิอาจโทษผูม้ ี
สิ ทธิฟ้องคดีได้
2.2.2 เกีย่ วกับวัตถุประสงค์ ในทางลงโทษตัดสิทธิฟ้องคดี
2.2.2.1 วัตถุประสงค์ ในทางลงโทษตัดสิทธิฟ้องคดี
วันสิ้ นสุ ดอายุความฟ้องคดีน้ นั เป็ นวันที่ผฟู ้ ้องคดีถูกตัดสิ ทธิ ฟ้องคดี ดังนั้นก่อนวันสิ้ นสุ ดอายุ
ความฟ้องคดีน้ นั โดยเฉพาะในวันครบกําหนดอายุความนั้นผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งใช้สิทธิ ฟ้องคดี ดังนั้นหากก่อนวันสิ้ นสุ ดอายุ
ความฟ้องคดีมีเหตุที่ทาํ ให้ผูฟ้ ้ องคดี ไม่อาจใช้สิทธิ ฟ้องคดีได้ซ่ ึ งเหตุน้ นั อาจมิใช่เหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้ดงั เช่น การมี
เหตุสุดวิสัยเท่านั้น แต่อาจเกิดขึ้นอยูใ่ นลักษณะที่เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิ ฟ้องคดีถูกบังคับให้ตอ้ งทําการอื่นใดเสี ยก่อนจึงจะ
ฟ้ องคดี ได้ ดังนั้นเหตุที่ทาํ ให้เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ี สิ ทธิ ฟ้ องคดี ไม่ อาจฟ้ องคดี ได้ภายในกําหนดอายุความฟ้ องคดี จึงเป็ น
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้นสุดอายุความตามวัตถุประสงค์
2.2.2.2 วัตถุประสงค์ ไม่ ให้ มกี ารฟ้ องคดีในเวลาทีย่ าวเกินไป
ตามวัตถุประสงค์น้ ี การฟ้องคดีที่ตอ้ งมีความยาวหรื อความนานตั้งแต่วนั ที่เกิดเหตุแรกที่พิพาท
อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของเหตุแห่ งการฟ้ องคดี จนถึงระยะเวลาสิ้ นสุ ดอันหนึ่ งตามนิ ตินโยบายของรั ฐซึ่ งอยู่ที่ความสมดุล
ระหว่างความชัดเจนแน่นอนของการมีอยูข่ องพยานหลักฐานกับวัตถุประสงค์ของการมีอายุความฟ้องคดีประการอื่นคือ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการลงโทษตัดสิ ทธิฟ้องคดีน้ นั ด้วยดังนั้นกําหนดอายุความการฟ้องคดีจึงอาจบัญญัติกฎหมายให้ขยาย
อายุความออกไปดังเช่น การมีเหตุสุดวิสัยเกิ ดขึ้นในอายุความฟ้ องคดี ได้เมื่อมีเหตุให้ไม่อาจฟ้ องคดี ได้ภายในกําหนด
ระยะเวลาคงที่นบั จากการมีเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความดังกล่าว ดังนั้นเหตุที่ทาํ ให้เจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิ ฟ้องคดีไม่อาจ
ฟ้องคดีได้ภายในกําหนดอายุความ จึงเป็ นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้นสุดอายุความตามวัตถุประสงค์น้ ี
ด้วย
ตารางที่ 1 สรุ ปหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและวันสิ้นสุดอายุความ
เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับ
เหตุกาํ หนดวันสิ้นสุด
1. อายุความมีเหตุ
1. อายุความมีเหตุ
1.1 เหตุที่มิได้เกิดขึ้นได้สุดแต่ผมู ้ ีสิทธิฟ้องคดี
1.1 เหตุที่ไม่อาจจะโทษผูม้ ีสิทธิฟ้องคดีได้
1.2 เหตุแรกที่ พิพาทอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของเหตุ แห่ ง 1.2 เหตุที่ทาํ ให้ไม่อาจฟ้องคดีได้ภายในอายุความ
การฟ้องคดี
2. อายุความรู ้เหตุ
2. อายุความรู ้เหตุ
2.1 เหตุที่มิได้เกิดขึ้นได้สุดแต่ผฟู ้ ้องคดี
2.1 เหตุที่ไม่อาจจะโทษผูม้ ีสิทธิฟ้องคดีได้
2.2 เหตุที่ผฟู ้ ้องคดีสามารถทําให้ฟ้องคดีได้
2.2เหตุที่ทาํ ให้ไม่อาจฟ้องคดีภายในอายุความได้
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3. สถานะทางกฎหมายของกําหนดอายุความมีเหตุและรู้ เหตุ
3.1 สถานะของกําหนดอายุความมีเหตุ
3.1.1 ลักษณะของอายุความ
กําหนดอายุความมีเหตุเป็ นกําหนดอายุความตามความต้องการกําหนดความเก่าไปของพยานหลักฐานที่
มีระยะยาวนานที่สุดในแต่ละสิ ทธิเรี ยกร้อง ดังนั้นลักษณะของกําหนดอายุความประเภทนี้จึงเป็ นกําหนดอายุความยาวเมื่อ
ต้องเปรี ยบเทียบกับกําหนดอายุความในประเภทอื่น
3.1.2 ความต้ องการให้ มอี ายุความ
กําหนดอายุความมีเหตุเป็ นกําหนดอายุความตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการกําหนดระยะเวลาของการใช้สิทธิ
เรี ยกร้องซึ่งการฟ้องคดีพิพาทตามสิ ทธิเรี ยกร้องทุกเรื่ องต้องมีการรับฟังข้อเท็จจริ งนี้ อาศัยพยานหลักฐานที่ตอ้ งมีการเก่าไป
ตามกาลเวลา ดังนั้นกําหนดอายุความมีเหตุน้ ีในทุกสิ ทธิเรี ยกร้องจึงเรี ยกร้องต้องการให้มีกาํ หนดอายุความมีเหตุน้ ีเสมอ
3.2 สถานะกําหนดอายุความรู้ เหตุ
3.2.1 ลักษณะของอายุความ
กําหนดอายุความรู ้เหตุเป็ นกําหนดอายุความตามวัตถุประสงค์ในทางลงโทษตัดสิ ทธิ เจ้าหนี้ ที่ละเลย
เพิกเฉยไม่ใช้สิทธิ เรี ยกร้องในช่วงระยะเวลาหนึ่ งที่ไม่เกี่ ยวกับความเก่าไปของพยานหลักฐานในการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง
ดังนั้นจึงเป็ นกําหนดอายุความอย่างสั้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับกําหนดอายุความประเภทมีเหตุ
3.2.2 ความต้ องการให้ มอี ายุความ
กําหนดอายุความรู ้เหตุเป็ นกําหนดอายุความตามวัตถุประสงค์ในทางต้องการลงโทษให้เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ี
สิ ทธิ ฟ้องคดีที่นอนหลับทับสิ ทธิ์ เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจสังคมโดยให้ลูกหนี้ หลุดพ้นจากหนี้ เพราะความผิดของ
เจ้าหนี้ หรื อเพื่อเป็ นอายุความบังคับสิ ทธิ จึงเป็ นวัตถุประสงค์ในทางนิ ตินโยบายของผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย ดังนั้นกําหนดอายุ
ความรู ้เหตุจะมีหรื อไม่เป็ นไปตามนโยบายมิใช่เป็ นกําหนดอายุความที่ตามวัตถุประสงค์ของการมีอายุความจะต้องมีเสมอ
ดังเช่ นกําหนดอายุความมี เหตุที่ในทุ กสิ ทธิ เรี ยกร้ องต้องมี เสมอ กล่าวคื อ หากมี กาํ หนดอายุความรู ้ เหตุน้ ี อยู่ในสิ ทธิ
เรี ยกร้องด้วยก็ตอ้ งเป็ นกําหนดอายุความรู ้เหตุที่อยูภ่ ายในกําหนดอายุความมีเหตุที่ตอ้ งมีอยูเ่ สมอดังกล่าวในข้อ 4.2.2 นั้น
ตารางที่ 2 สรุ ปเปรี ยบเทียบสถานะทางกฎหมายกําหนดอายุความมีเหตุและรู ้เหตุ
อายุความมีเหตุ
อายุความรู้ เหตุ
1. เป็ นกําหนดอายุความอย่างยาวที่ครอบอายุความรู ้เหตุ 1. เป็ นกําหนดอายุความอย่างสั้นที่อยูภ่ ายในกําหนดอายุ
ความมีเหตุ
2. เป็ นกําหนดอายุความที่ตอ้ งมีในทุกสิ ทธิเรี ยกร้อง
2. เป็ นกําหนดอายุความที่ จะมี หรื อไม่ อยู่นิ ติ นโยบาย
เกี่ยวกับสิ ทธิเรี ยกร้องนั้นๆ
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4. หลักเกณฑ์ และสถานะทางกฎหมายเหตุกาํ หนดวันเริ่มนับอายุความฟ้ องคดีละเมิดทางปกครองของต่ างประเทศ
4.1 เหตุกาํ หนดวันเริ่มนับอายุความฟ้ องคดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
4.1.1 เหตุกาํ หนดวันเริ่มนับอายุความ
1) กําหนดอายุความรู้ เหตุ
การฟ้ องคดี ตามหลักทัว่ ไปตามกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งฟ้ องคดีภายในสองเดื อนนับแต่วนั ถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งคําสัง่ ปฏิเสธตามคําร้องขอของผูฟ้ ้องคดี 1 จึงเป็ นเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความฟ้องคดีรู้เหตุ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความฟ้องคดีรู้เหตุพิจารณาได้ดงั นี้
1) อายุความที่นบั จากการรับแจ้งคําสัง่ ปฏิเสธตามคําร้องขอของผูฟ้ ้องคดี การปฏิเสธจึงตกอยู่
กับหน่วยงานทางปกครองผูถ้ ูกฟ้องคดีเหตุที่มีการปฏิเสธจึงมิได้เกิดมีข้ ึนได้สุดแต่ผฟู ้ ้องคดีจะทําให้เกิดขึ้น
2) กําหนดอายุความที่มีวนั เริ่ มนับจากการที่ตอ้ งรู ้ถึงการปฏิเสธคําร้องขอจึงเป็ นเหตุที่ผฟู ้ ้องคดี
สามารถทําให้ฟ้องคดีได้
ดังนั้น เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความรู ้เหตุตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้จึงมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความรู ้เหตุตามข้อ 2.1 ที่ถูกต้องครบถ้วนทั้งสองประการ
2) กําหนดอายุความมีเหตุ
ตามกฎหมายต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาสี่ ปีนับแต่วนั ที่เกิดหนี้ 2 จึงเป็ นเหตุกาํ หนดวันนับอายุ
ความมีเหตุหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความมีเหตุพิจารณาดังนี้
1) อายุความที่ นับจากหนี้ เกิ ดจึ งเป็ นเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความที่ มิได้เกิ ดขึ้ นได้สุดแต่
เจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิฟ้องคดีจะทําให้เกิดเหตุน้ นั ขึ้น
2) อายุความาที่นบั จากเหตุที่เกิดหนี้จึงเป็ นเหตุแรกอันเป็ นส่วนหนึ่งของเหตุแห่งการฟ้องคดี
ดังนั้น เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความมีเหตุจึงมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายตามข้อ 2.1ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนทั้งสองประการเช่นเดียวกับกําหนดอายุความรู ้เหตุ
4.1.2 เหตุกาํ หนดวันสิ้นสุ ดอายุความ
1) อายุความรู้ เหตุ
กรณี กาํ หนดระยะเวลาวันเริ่ มนับสองเดื อนนับแต่วนั ที่ ได้รับแจ้งคําสั่งปฏิ เสธคําขอของฝ่ าย
ปกครองจนถึงวันครบกําหนดสองเดือนนั้นโดยไม่มีเหตุเฉพาะอื่นนอกจากที่มีบทบัญญัติอื่นให้ขยายอายุความไว้แล้วที่
ทําให้ไม่อาจฟ้องคดีได้ภายในกําหนดวันครบกําหนดระยะเวลาคงที่น้ นั เกิดขึ้นได้
ดังนั้น กําหนดอายุความนี้จึงมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้นสุดอายุความรู ้เหตุ
ถูกต้องที่มีหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.2.2 ถูกต้อง
2) อายุความมีเหตุ
กําหนดอายุความสี่ ปีที่ มีวนั เริ่ มนับจากการเกิ ดหนี้ ที่นับจากวันแรกของปี ที่ ถดั มาจากปี ที่ เกิ ด
สิ ทธิโดยไม่อาจมีขอ้ เท็จจริ งเป็ นเหตุเฉพาะอื่นนอกจากที่มีบทบัญญัติของกฎหมายอื่นให้ขยายอายุความไว้แล้ว
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ดังนั้น กําหนดอายุความนี้จึงมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้ นสุดอายุความมีเหตุ
ตามข้อ 2.2.1-2.2.2 ถูกต้อง
4.1.3 สถานะทางกฎหมาย
กําหนดอายุความรู ้ เหตุสองเดื อนนับแต่วนั ถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งปฏิ เสธจากหน่ วยงานของรั ฐเป็ น
กําหนดอายุความอย่างสั้นซึ่ งอยู่ในกําหนดอายุความมีเหตุไม่เกิ นสี่ ปีนับแต่ที่เกิ ดหนี้ น้ นั เป็ นอายุความอย่างยาว ดังนั้น
กําหนดอายุความรู ้เหตุและกําหนดอายุความมีเหตุจึงมีสถานะทางกฎหมายตามข้อ 3.1 และ 3.2 ถูกต้อง
4.2 เหตุกาํ หนดวันเริ่มนับอายุความฟ้ องคดีของสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี
4.2.1 เหตุกาํ หนดวันเริ่มนับอายุความฟ้ องคดีละเมิดทางปกครอง
ตามกฎหมายให้ฟ้องคดี ภายในสามปี นับแต่ผูเ้ สี ยหายรู ้ ถึงการละเมิ ดและรู ้ ตวั ผูจ้ ะพึงใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนในกรณี ผเู ้ สี ยหายไม่รู้จะต้องฟ้องคดีภายในสามสิ บปี นับแต่ทาํ ละเมิด 1
1) อายุความรู้ เหตุ
ตามกฎหมายให้นับตั้งแต่รู้ถึงการละเมิ ดและรู ้ ต ัวผูจ้ ะพึงต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจึ งเป็ น
ประเภทกําหนดอายุความรู ้เหตุ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความรู ้เหตุดงั กล่าวแยกพิจารณาได้ดงั นี้
1) อายุความที่ นับจากเหตุที่รู้ ถึงการละเมิ ดและรู ้ ถึงผูจ้ ําต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นเหตุ
กําหนดวันเริ่ มนับอายุความฟ้องคดีที่มิได้เกิดขึ้นได้สุดแต่ที่ผมู ้ ีสิทธิฟ้องคดีจะทําให้เกิดขึ้น
2) การรู ้ถึงเหตุละเมิดและรู ้ถึงผูจ้ าํ ต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอันเป็ นเหตุให้ผูฟ้ ้องคดีสามารถทํา
ให้ฟ้องคดีได้
ดังนั้นเหตุ ก ําหนดวันเริ่ มนับอายุความรู ้ เหตุ ตามบทบัญญัติ ของกฎหมายดังกล่ าวนั้นจึ งมี
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความฟ้องคดีรู้เหตุตามข้อ 2.1 ที่ถูกต้องครบถ้วนทั้งสองประการ
2) อายุความมีเหตุ
ตามกฎหมายกําหนดให้ฟ้องคดีภายในสามสิ บปี นับแต่วนั ที่ทาํ ละเมิดอันเป็ นเหตุกาํ หนดวันเริ่ ม
นับอายุความจากการเกิดมีเหตุหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความมีเหตุแยกพิจารณาได้ดงั นี้
1) อายุความที่ นับจากเกิ ดเหตุละเมิดเป็ นเหตุกาํ หนดที่ มีวนั เริ่ มนับอายุความฟ้ องคดี ที่มิได้
เกิดขึ้นได้สุดแต่ผมู ้ ีสิทธิฟ้องคดีที่จะทําให้เกิดเหตุน้ นั
2) การเกิดเหตุละเมิดนั้นเป็ นเหตุแรกที่พิพาทอันเป็ นส่วนหนึ่งของเหตุแห่งการฟ้องคดี
ดังนั้น เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความฟ้องคดีประเภทในมีเหตุน้ ีจึงมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
ของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความมีเหตุที่ถกู ต้องครบถ้วนตามข้อ 2.1ทั้งสองประการเช่นเดียวกัน
4.2.2 เหตุกาํ หนดวันสิ้นสุ ดอายุความฟ้ องคดี
1) อายุความรู้ เหตุ
ตามกฎหมายให้ฟ้องคดี ภายในสามปี นับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู ้ตวั ผูจ้ าํ ต้องชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทน กําหนดระยะเวลาที่ นับจากเหตุกาํ หนดวันนับดังกล่าวไม่ได้บัญญัติให้มีวนั สิ้ นสุ ดที่ ขยายออกไปไว้ดว้ ยซึ่ ง
พิจารณาได้ดงั นี้
17
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กําหนดอายุความคงที่ ที่นับแต่รู้ถึงการละเมิ ดและรู ้ตวั ผูจ้ าํ ต้องรับผิดไม่มีกรณี เฉพาะอื่ นที่ มี
บทบัญญัติอื่นให้ขยายอายุความไว้แล้วที่จะต้องให้ผูฟ้ ้องคดีตอ้ งกระทําสิ่ งใดก่อนฟ้องคดี จึงเป็ นกรณี ที่ไม่มีเหตุที่ทาํ ให้
ไม่อาจฟ้องคดีได้ภายในกําหนดอายุความคงที่โดยไม่มีขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้ นสุ ด
อายุความเกิดมีข้ ึนได้
ดังนั้น กําหนดอายุความรู ้เหตุน้ ี จึงมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของกําหนดอายุความตามข้อ 2.2 ที่
ถูกต้อง
2) อายุความมีเหตุ
ตามกฎหมายกําหนดให้ฟ้องคดี สามสิ บปี นับแต่วนั ที่เหตุละเมิดซึ่ งการจะบังคับสิ ทธิ เรี ยกร้ อง
โดยการฟ้องคดีภายในกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีวนั เริ่ มนับจากเหตุละเมิดดังกล่าวไม่มีกรณี เฉพาะอื่นนอกจากที่มี
บทบัญญัติอื่นให้ขยายอายุความไว้แล้วที่จะต้องให้พน้ กําหนดเวลาอันใดเสี ยก่อนฟ้ องคดีอีกจึงเป็ นกรณี ที่ทาํ ให้ไม่อาจ
ฟ้องคดีได้ภายในกําหนดอายุความคงที่โดยไม่มีขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้ นสุ ดอายุ
ความเกิดมีข้ ึน
ดังนั้น กําหนดอายุความมีเหตุน้ ีจึงมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของกําหนดอายุความมีเหตุตามข้อ
2.2 ที่ถูกต้องเช่นกัน
4.2.3 สถานะทางกฎหมาย
กําหนดอายุความรู ้เหตุภายในสามปี นับแต่รู้ถึงเหตุละเมิดและรู ้ ตวั ผูท้ ี่ ตอ้ งรับผิดซึ่ งเป็ นกําหนดอายุ
ความอย่างสั้นที่อยูภ่ ายในกําหนดอายุความมีเหตุซ่ ึงเป็ นกําหนดอายุความอย่างยาวดังนั้นกําหนดอายุความรู ้เหตุและมีเหตุ
จึงมีสถานะทางกฎหมายตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ที่ถูกต้อง
5. สรุปการวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ และสถานะทางกฎหมายเหตุกาํ หนดวันเริ่มนับและวันสิ้นสุ ดอายุความละเมิดทางปกครอง
ของไทย
5.1 เหตุกาํ หนดวันเริ่มนับอายุความฟ้ องคดีก่อนจัดตั้งศาลปกครอง
5.1.1 เหตุกาํ หนดวันเริ่มนับอายุความ
เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความละเมิดทางปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 448
วรรคหนึ่ งเป็ นเหตุกาํ หนดอายุความมีเหตุสิบปี นับแต่วนั ทําละเมิด ส่ วนเหตุกาํ หนดอายุความรู ้เหตุหนึ่งปี นับจากการรู ้ถึง
การละเมิดและรู ้ตวั ผูจ้ ะพึงต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนและเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับตามมาตรา 448 วรรคสองกําหนดอายุ
ความมีเหตุสิบปี นับแต่วนั กระทําผิดนั้นต่างเป็ นเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับที่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่ ม
นับอายุความรู ้เหตุและอายุความมีเหตุตามข้อ 2.1 ที่ถูกต้องทั้งหมด
5.1.2 เหตุกาํ หนดวันสิ้นสุ ดอายุความ
การกําหนดอายุความละเมิดทางปกครองก่อนจัดตั้งศาลปกครองที่มีกาํ หนดวันสิ้ นสุ ดอายุความรู ้เหตุ
หนึ่ งปี และมีเหตุสิบปี กําหนดวันเริ่ มนับอายุความสิ้ นสุ ดที่คงที่ตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ งและวรรคสองนั้น เป็ นกําหนด
วันสิ้นสุดอายุความที่ก่อนฟ้องคดีผฟู ้ ้องคดีไม่จาํ ต้องทําสิ่ งใดที่หากยังไม่ทาํ จะยังไม่อาจฟ้องคดีได้จึงเป็ นกรณี ที่ไม่อาจมี
ข้อเท็จจริ งที่เป็ นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้ นสุ ดอายุความเกิดมีข้ ึนดังนั้นกําหนดวันสิ้ นสุ ดอายุความ
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ดังกล่าวจึ งก็มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้ นสุ ดอายุความรู ้เหตุและอายุความมีเหตุตามข้อ 2.2 ถูกต้อง
ทั้งหมด
5.1.3 สถานะทางกฎหมาย
กําหนดอายุความรู ้เหตุหนึ่ งปี และกําหนดอายุความมีเหตุสิบปี ตามมาตรา 448 วรรคแรก แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ซ่ ึ งเป็ นกําหนดอายุความอย่างสั้นที่อยูภ่ ายในกําหนดอายุความอย่างยาวจึงเป็ นกําหนดอายุความ
ที่มีสถานะทางกฎหมายของกําหนดอายุความรู ้เหตุและกําหนดอายุความมีเหตุตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ที่ถูกต้องทั้งหมด
ส่วนกําหนดอายุความมีเหตุที่ใช้กาํ หนดอายุความทางอาญาตามมาตรา 448 วรรคสองที่มีวนั เริ่ มนับจาก
การมีการกระทําผิดนั้นเป็ นกําหนดอายุความอย่างยาว และการไม่มีกาํ หนดอายุความรู ้เหตุซ่ ึ งเป็ นกําหนดอายุความอย่าง
สั้นอยูด่ ว้ ยนั้นก็เป็ นกําหนดอายุความที่มีสถานะทางกฎหมายตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ที่ถูกต้องแล้ว
5.2 เหตุกาํ หนดวันเริ่มนับอายุความฟ้ องคดีหลังจัดตั้งศาลปกครอง
5.2.1 เหตุกาํ หนดวันเริ่มนับอายุความ
เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความละเมิ ดทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 51 ที่มีกาํ หนดอายุความรู ้เหตุหนึ่ งปี นับแต่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุแห่ งการฟ้องคดีและ
กําหนดอายุความมีเหตุสิบปี นับแต่มีเหตุแห่ งการฟ้องคดีเป็ นเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับนั้นเป็ นกําหนดอายุความรู ้เหตุและมี
เหตุที่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ไม่
ถูกต้องเนื่ องจากเหตุแห่ งการฟ้ องคดี ในหนี้ ละเมิดคือการไม่ชาํ ระหนี้ ค่าสิ นไหมทดแทนมิใช่ การทํา
ละเมิดซึ่ งเป็ นเพียงบ่อเกิดแห่ งหนี้ ดังนั้น เหตุแห่ งการฟ้องคดีจึงมิใช่เหตุแรกที่พิพาทอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของเหตุแห่ งการ
ฟ้องคดีและอาจเป็ นเหตุที่จะเกิดขึ้นได้สุดแต่ผฟู ้ ้องคดีจะทําให้เกิดขึ้น
เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็ นการใช้
สิ ทธิ ไล่เบี้ยตามมาตรา 9 มีกาํ หนดอายุความมีเหตุหนึ่ งปี ที่นบั จากเหตุที่ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ สี ยหายไปเป็ น
เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความนั้นเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับดังกล่าวมี หลักเกณฑ์ทางกฎหมายตามข้อ 2.1ที่ ไม่ถูกต้อง
เนื่องจากเหตุดงั กล่าวมิใช่เหตุแรกที่พิพาทอันเป็ นส่วนหนึ่งของเหตุแห่งการฟ้องคดี
เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความตามมาตรา 10 วรรคสองตอนแรกที่กาํ หนดอายุความรู ้เหตุสองปี นับจาก
รู ้ถึงการละเมิดและรู ้ตวั เจ้าหน้าที่ผจู ้ ะพึงต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความรู ้เหตุมีหลักเกณฑ์
ทางกฎหมายตามข้อ 2.1ที่ ถูกต้องเนื่ องจากเป็ นเหตุแรกที่ผฟู ้ ้ องคดีสามารถทําให้ฟ้องคดีได้และมิใช่เหตุที่จะเกิ ดขึ้นได้
สุดแต่ผฟู ้ ้องคดีจะทําให้เกิดเหตุน้ นั ขึ้นได้
สําหรับเหตุกาํ หนดอายุความตามมาตรา 10 วรรคสองตอนท้ายที่กาํ หนดอายุความมีเหตุหนึ่ งปี ที่นบั จาก
เหตุที่หน่วยงานของรัฐมีคาํ สั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังนั้นเป็ นเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความมีเหตุที่ไม่มี
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายตามข้อ 2.1 ไม่ถูกต้องเนื่ องจากเหตุดงั กล่าวมิใช่เหตุแรกที่ พิพาทอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของเหตุแห่ ง
การฟ้องคดี
5.2.2 เหตุกาํ หนดวันสิ้นสุ ดอายุความ
กําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา 51 แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 กําหนดอายุความรู ้เหตุหนึ่ งปี นับแต่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุแห่ งการฟ้องคดี กําหนดอายุความมีเหตุสิบปี
นับแต่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ นั ไม่อาจมีขอ้ เท็จจริ งที่ก่อนฟ้องคดี ผูฟ้ ้องคดีจะต้องทําสิ่ งใดเสี ยก่อนจึงจะใช้สิทธิเรี ยกร้อง
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ได้ ดังนั้น กําหนดอายุความรู ้เหตุและมีเหตุดงั กล่าวจึงมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้ นสุ ดอายุความตาม
ข้อ 2.2.2.1 และ 2.2.2.2 ถูกต้อง
กําหนดวันสิ้นสุดอายุความละเมิดทางปกครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 มาตรา 9 กําหนดอายุความมีเหตุหนึ่งปี นับแต่ที่ได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนนั้น ในกรณี ที่หน่วยงานจะใช้สิทธิ
ไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ ต้องมีการสอบข้อเท็จจริ ง และกําหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่เสี ยก่อน จึงจะใช้สิทธิเรี ยกร้องได้
กรณี จึงอาจมีขอ้ เท็จจริ งอันเป็ นการเฉพาะทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้นสุดอายุความ ดังนั้น กําหนดอายุความสิ้ นสุ ด
อายุความของอายุความมีเหตุของมาตรานี้จึงมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและเหตุกาํ หนดสิ้ นสุ ดอายุความมีเหตุที่ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ 2.2
กําหนดอายุมีเหตุสิบปี ตามมาตรา 448 วรรคแรก ที่ตอ้ งนํามาใช้ครอบกําหนดอายุความสองปี ตามมาตรา
10 วรรคสองตอนแรกแห่ งพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539นั้นกรณี ความรั บผิดของ
เจ้าหน้าที่น้ นั มีขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้ นสุ ดอายุความเกิดมีข้ ึนได้เนื่ องจากต้องสอบ
ข้อเท็จจริ งกําหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่เสี ยก่อนใช้สิทธิ เรี ยกร้องได้แต่ตามบทบัญญัติดงั กล่าวมิได้กาํ หนดให้มีเหตุ
กําหนดวันสิ้นสุ ดอายุความไว้ดว้ ยกําหนดอายุความจึงมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้นสุดอายุความมีเหตุ
ที่ไม่ถูกต้องตามข้อ 2.2
5.2.3 สถานะทางกฎหมาย
กําหนดอายุความรู ้เหตุหนึ่งปี นับแต่รู้หรื อควรรู ้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 51 แห่ งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542 ซึ่ งเป็ นกําหนดอายุความอย่างสั้นอยูภ่ ายในอายุความมีเหตุสิบปี
นับแต่รู้เหตุแห่ งการฟ้ องคดี เป็ นกําหนดอายุความอย่างยาวจึ งต่างเป็ นกําหนดอายุความที่มีสถานะทางกฎหมายถูกต้อง
ส่ วนกําหนดอายุความมีเหตุหนึ่ งปี ตามมาตรา 9 และกําหนดอายุความมีเหตุหนึ่ งปี ตามมาตรา 10 วรรคสองตอนท้ายแห่ ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539นั้นต่างเป็ นกําหนดอายุความมีเหตุ แต่กลับเป็ นกําหนดอายุ
ความอย่างสั้นจึ งต่างเป็ นกําหนดอายุความที่มีสถานะทางกฎหมายของกําหนดอายุความมีเหตุที่ไม่ถูกต้องและเป็ นการ
กําหนดอายุความผิดประเภท
ตารางที่ 3 สรุ ปเปรี ยบเทียบหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความการฟ้ องคดีก่อนและหลังจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ กับของต่างประเทศ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุ
สถานะทาง
กําหนด
กฎหมายกําหนด
เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับ
อายุความ
วันเริ่ มนับ
วันสิ้นสุด
ประเทศเยอรมนี
1.กําหนดอายุความรู ้เหตุสามปี
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
เหตุที่รู้ถึงการละเมิดและรู ้ตวั ผูจ้ าํ ต้องรับผิด
2. กําหนดอายุความมีเหตุสามสิ บปี
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
มีเหตุละเมิด
ประเทศฝรั่งเศส
1. กําหนดอายุความรู ้เหตุสองเดือนตามหลักทัว่ ไป
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
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เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับ
ได้รับแจ้งคําปฏิ เสธจากฝ่ ายปกครองตามคําร้ องขอของ
เอกชนผูฟ้ ้องคดี
2. กําหนดอายุความมีเหตุสี่ปี
วันที่เกิดหนี้
ก่อนจัดตั้งศาลปกครอง
1. ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคหนึ่ง
1.1 กําหนดอายุความรู ้เหตุ(หนึ่งปี )
เหตุ ที่ รู้ ถึ งการละเมิ ดและรู ้ ต ัวเจ้าหน้าที่ จะพึ งใช้ค่ า
สิ นไหมทดแทน
1.2 กําหนดอายุความมีเหตุ(สิ บปี )
เหตุที่มีการทําละเมิด
2. ป.พ.พ มาตรา 448 วรรคสอง
2.1 อายุความมีเหตุ(อายุความอาญา)
เหตุที่มีการกระทําความผิดอาญา
2.2 อายุความรู ้เหตุ
- (ไม่มี)
หลังจัดตั้งศาลปกครอง
1. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ม. 51
1.1 กําหนดอายุความหนึ่งปี
รู ้หรื อควรรู ้เหตุแห่งการฟ้องคดี
1.2 กําหนดอายุความมีเหตุสิบปี
มีเหตุแห่งการฟ้องคดี
2. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มาตรา9
2.1 กําหนดอายุความมีเหตุหนึ่งปี
ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนไป
2.2 กําหนดอายุความรู ้เหตุ
- (ไม่มี)
3. พ.ร.บ.ความรั บผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
มาตรา10วรรคสองตอนต้น
3.1 กําหนดอายุความรู ้เหตุ (สองปี )
รู ้ถึงการละเมิดและรู ้ตวั ผูจ้ ะพึงใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
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หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุ
กําหนด
วันเริ่ มนับ
วันสิ้นสุด

สถานะทาง
กฎหมายกําหนด
อายุความ

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

-

-

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

-

-

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
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เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับ
3.2 กําหนดอายุความมีเหตุ (สิ บปี ตามมาตรา448ป.พ.พ.)
เหตุที่มีการกระทําละเมิด
4. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา
10วรรคสองตอนท้าย
4.1 กําหนดอายุความรู ้เหตุ
- (ไม่มี)
4.2 กําหนดอายุความมีเหตุ (หนึ่งปี )
คําสัง่ ตามความเห็นกระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุ
กําหนด
วันเริ่ มนับ
วันสิ้นสุด
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

สถานะทาง
กฎหมายกําหนด
อายุความ
ถูกต้อง

-

-

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

6. ปัญหาการใช้ บังคับเหตุกาํ หนดวันเริ่มนับและวันสิ้นสุ ดอายุความละเมิดทางปกครอง
จากการศึกษาพบว่ามีแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสู งสุ ดได้วินิจฉัยการบังคับใช้เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและ
กําหนดวันสิ้ นสุ ดอายุความตามมาตรา 51 แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 9 และมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ที่มีผลบังคับใช้ดงั นี้
1) การใช้ บั ง คับ เหตุ ก ํา หนดวัน เริ่ มนั บ และวัน สิ้ น สุ ด อายุ ค วามมี เ หตุ แ ละรู ้ เ หตุ ตามมาตรา 51 แห่ ง
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสู งสุ ดมีปัญหา
เกี่ยวกับการกําหนดความหมายของ “เหตุ แห่ งการฟ้องคดี” อันเกี่ยวข้องเป็ นเหตุกาํ หนดเริ่ มนับทั้งอายุความมีเหตุสิบปี
และกําหนดอายุความรู ้ เหตุ หนึ่ งปี ที่ อาจทําให้มี ความหมายที่ ต่างกัน ซึ่ งไม่ ควรเป็ นเช่ นนั้นได้ แต่ ครั้ นหากจะให้มี
ความหมายที่เหมือนกันคือให้มีความหมายคือเหตุแห่ งละเมิดก็จะเกิดปั ญหาให้การนับอายุความประเภทรู ้เหตุหนึ่ งปี ซึ่ ง
เป็ นกําหนดอายุความอย่างสั้นนั้นมีวนั เริ่ มนับตั้งแต่ก่อนที่ผฟู ้ ้องคดียงั ไม่อาจใช้สิทธิเรี ยกร้องได้
2) การใช้บงั คับเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและวันสิ้นสุ ดอายุความมีเหตุและรู ้เหตุตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ที่กาํ หนดให้ใช้อายุความประเภทมีเหตุ แต่กลับเป็ นกําหนดอายุความอย่าง
สั้นซึ่งผิดประเภท อีกทั้งเมื่อเป็ นกําหนดอายุความที่ใช้กบั ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีการสอบข้อเท็จจริ งและกําหนด
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เสี ยก่อนด้วยนั้น ซึ่ งเมื่อศาลปกครองสู งสุ ดใช้บงั คับตรงตามบทบัญญัติน้ ี ทําให้การ
ใช้สิทธิภายในกําหนดอายุความตามบัญญัติน้ ีในบางกรณี ไม่อาจใช้ได้เลย
3) การบังคับใช้เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและวันสิ้ นสุ ดอายุความรู ้เหตุและมีเหตุตามมาตรา 10 วรรคสองตอนท้าย
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่ศาลปกครองสู งสุ ดไม่อาจใช้บงั คับตรงตามบทบัญญัติได้ เนื่ องจากหน่ วยงาน
ต้องมีคาํ สั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังเสี ยก่อน แล้วจึงจะมีวนั เริ่ มนับอายุความได้และกําหนดอายุความนั้นหาก
จะใช้กบั การใช้สิทธิ ฟ้องคดีก็จะทําให้กาํ หนดอายุความจะมีวนั เริ่ มนับได้สุดแล้วแต่หน่วยงานจะออกคําสั่งในวันใด ซึ่ ง
ขัดกับวัตถุประสงค์ของการกําหนดอายุความเสี ยสิ ทธิ ของฝ่ ายผูฟ้ ้ องคดี ส่ วนคําวินิจฉัยของศาลที่ ได้วินิจฉัยปรับใช้
กฎหมายไปไม่ตรงกับบทบัญญัติในส่วนนี้ไปนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงแน่นอนทางกฎหมาย
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4) การบังคับใช้กาํ หนดอายุความมีเหตุสิบปี นับแต่วนั ทําละเมิดตามมาตรา 448 วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ซ่ ึ งตามคําวินิจฉัยศาลปกครองสู งสุ ดที่วินิจฉัยให้นาํ อายุความมีเหตุสิบปี ดังกล่าวมาครอบกําหนดอายุ
ความรู ้เหตุตามมาตรา 10 วรรคสองตอนต้นและตอนท้ายด้วยนั้น กําหนดอายุความสิ บปี ดังกล่าวเป็ นกําหนดอายุความที่มี
กําหนดวันสิ้นสุดคงที่ ทั้งๆที่การจะใช้สิทธิ เรี ยกร้องต่อเจ้าหน้าที่น้ นั จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริ งและกําหนดความรับผิด
ของเจ้าหน้าที่เสี ยก่อน เช่นนั้นทําให้ในบางกรณี ภายในกําหนดอายุความสิ บปี นั้น หน่วยงานของรัฐไม่อาจใช้สิทธิ ออก
คําสัง่ ให้เป็ นเจ้าหน้าที่ใช้เงินหรื อฟ้องคดีต่อเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดอายุความนั้นได้
7. สรุปผลของการวิจยั
จากการศึ กษาพบว่า 1) “เหตุแห่ งการฟ้ องคดี ” ตามมาตรา 51 แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ “เหตุที่มีคาํ สั่งตามความเห็นกระทรวงการคลัง” ตามมาตรา 10 วรรคสองตอนท้าย
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตามลําดับนั้น เป็ นเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความที่มี
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายไม่ถูกต้องเนื่ องจากเป็ นเหตุที่เกิ ดมีข้ ึนได้สุดแต่เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิ ฟ้องคดีจะทําให้เกิดเหตุน้ นั
และมิใช่เหตุแรกที่ พิพาทอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของเหตุแห่ งการฟ้ องคดี 2) “เหตุที่ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทน” และ “เหตุที่มี
คําสั่งตามความเห็นกระทรวงการคลัง” ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 วรรคสองตอนท้าย แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตามลําดับซึ่งเป็ นกําหนดอายุความประเภทมีเหตุแต่เป็ นกําหนดอายุความอย่างสั้นอัน
เป็ นสถานะทางกฎหมายของอายุความประเภทรู ้เหตุจึงเป็ นการกําหนดอายุความไว้ผิดประเภท 3) ส่ วนกําหนดอายุความ
ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 วรรคสองตอนแรกแห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 นั้น
กรณี อาจมีขอ้ เท็จจริ งที่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้นสุดเกิดมีข้ ึนได้แต่กาํ หนดอายุความตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวมิได้มีเหตุกาํ หนดวันสิ้นสุดอายุความไว้ดว้ ยจึงเป็ นกําหนดอายุความวันสิ้นสุดที่ไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของ
เหตุกาํ หนดวันสิ้นสุดที่ถูกต้องไว้ดว้ ย
8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ควรปรับปรุ งแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับกําหนดอายุความรวมทั้งเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและวัน
สิ้ นสุ ดอายุความละเมิดทางปกครองเฉพาะในส่ วนที่มีเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและวันสิ้ นสุ ดอายุความที่มีหลักเกณฑ์และ
สถานะทางกฎหมายไม่ถูกต้อง รวมทั้งในส่วนที่ใช้กาํ หนดอายุความผิดประเภทนั้นให้ถูกต้องเหมาะสม ดังนี้
8.1.1 แก้ไขมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
1) เหตุกาํ หนดอายุความมีเหตุสิบปี นับแต่มีเหตุแห่ งการฟ้องคดีน้ นั “เหตุแห่ งการฟ้องคดี” นั้น
มิใช่เหตุแรกที่ พิพาทอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของเหตุแห่ งการพิพาทคดี อนั เป็ นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายประการหนึ่ งของเหตุ
กําหนดวันเริ่ มนับอายุความประเภทมีเหตุ ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนเป็ นเหตุที่มีการทําละเมิดอันเป็ นเหตุแรกที่พิพาทอันเป็ น
ส่วนหนึ่งของเหตุแห่งการฟ้องคดีละเมิดซึ่ง คือ “เหตุที่มีการทําละเมิด”
2) เหตุกาํ หนดอายุความรู ้เหตุหนึ่ งปี นับแต่รู้หรื อควรรู ้เหตุแห่ งการฟ้องคดีน้ นั ในบางกรณี เหตุ
แห่งการฟ้องคดีจะมีได้อาจต้องทวงถามก่อน เช่นกรณี ความรับผิดของเจ้าหน้าที่น้ นั ต้องสอบข้อเท็จจริ ง กําหนดความรับ
ผิดของเจ้าหน้าที่และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อให้ชาํ ระเงินค่าสิ นไหมทดแทน ดังนั้นเหตุแห่งการ
ฟ้องคดีกรณี ดงั กล่าวจึงเกิดขึ้นได้สุดแต่เจ้าหนี้ หรื อหน่ วยงานของรัฐจะให้เกิดเหตุน้ นั และเหตุแห่ งการฟ้องคดีมิใช่เหตุ
แรกที่ ทาํ ให้ผูฟ้ ้ องคดี สามารถทําให้ฟ้องคดี ได้ อันมิ ใช่ หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความ
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ประเภทรู ้เหตุ จึงควรเปลี่ยนกําหนดให้การรู ้ถึงการทําละเมิดและรู ้ตวั ผูจ้ ะพึงต้องรับผิดซึ่ งมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของ
เหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความประเภทรู ้เหตุท้ งั สองประการ
8.1.2 แก้ไขมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1) เหตุกาํ หนดอายุความมีเหตุหนึ่งปี นับแต่ “เหตุที่ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทน” นั้น มิใช่เหตุแรกที่
พิ พาทอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของเหตุ แห่ งการฟ้ องคดี และเป็ นเหตุ ที่ เกิ ดขึ้ นได้สุ ดแต่ ผูฟ้ ้ องคดี จะทําให้เกิ ดขึ้ น อันเป็ น
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความ ส่วนกําหนดอายุความหนึ่งปี ตามบทบัญญัติน้ ีน้ นั เป็ นกําหนด
อายุความอย่างสั้นซึ่ งเป็ นสถานะทางกฎหมายของกําหนดอายุความประเภทรู ้เหตุของละเมิด จึ งเป็ นการกําหนดให้มี
กําหนดอายุความส่ วนนี้ ไว้ผิดประเภทจึงควรกําหนดเป็ นกําหนดอายุความประเภทรู ้เหตุไว้แทนให้ตรงตามประเภทของ
กําหนดอายุความโดยให้มีเหตุกาํ หนดอายุความรู ้เหตุหนึ่ งปี นับแต่ได้รู้ถึงละเมิดและรู ้ตวั ผูต้ อ้ งชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
อันเป็ นเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความประเภทรู ้เหตุที่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายถูกต้องไว้แทน
2) เมื่อเปลี่ยนกําหนดอายุความมีเหตุเป็ นอายุความรู ้เหตุตามข้อ 1) แล้ว เนื่ องจากกําหนดอายุ
ความมีเหตุตอ้ งมีเสมอ ประกอบกับไม่อาจไปกําหนดเหตุกาํ หนดวันสิ้นสุดอายุความไว้ที่กาํ หนดอายุความมีเหตุสิบปี ของ
ละเมิดทัว่ ไปตามมาตรา 448 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะรับผิดกรณี ที่ตอ้ งมี
การสอบข้อเท็จจริ งและกําหนดความรับผิดเสี ยก่อน หน่วยงานจึงจะใช้สิทธิเรี ยกร้องโดยการออกคําสัง่ ให้เจ้าหน้าที่ใช้เงิน
หรื อฟ้องคดีได้อนั เป็ นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้ นสุ ดอายุความเกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติมให้มี
กําหนดอายุความประเภทมีเหตุสิบปี และให้มีเหตุกาํ หนดวันสิ้ นสุ ดอายุความอันเป็ นเหตุขยายอายุความมี เหตุไว้ด้วย
เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และสถานะทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและวันสิ้นสุดอายุที่ความถูกต้องไว้ดว้ ย
8.1.3 แก้ไขมาตรา 10 วรรคสองตอนท้าย แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539
1) กําหนดอายุความหนึ่งปี นับแต่ “มีคาํ สัง่ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง” นั้น ซึ่งนอกจาก
จะมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความมีเหตุที่ไม่ถูกต้องแล้ว ยังเป็ นกําหนดอายุความที่มีสถานะ
ทางกฎหมายไม่ถูกต้องอีกด้วย เนื่ องจากเป็ นกําหนดอายุความมีเหตุแต่กลับเป็ นกําหนดอายุความอย่างสั้นจึงเป็ นกําหนด
อายุ ค วามผิ ด ประเภทจึ ง ต้อ งเปลี่ ย นให้ เ ป็ นกํ า หนดอายุ ค วามรู ้ เ หตุ ห นึ่ งปี นั บ แต่ “ได้ รั บ แจ้ ง ความเห็ น ของ
กระทรวงการคลัง” ซึ่ งเป็ นเหตุแรกที่ผูฟ้ ้องคดี สามารถทําให้ฟ้องคดี ได้และเกิดขึ้นได้ มิได้สุดแต่ผฟู ้ ้องคดีจะทําให้เกิ ด
เหตุน้ นั อันเป็ นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับอายุความรู ้เหตุที่ถูกต้อง
2) ส่วนกําหนดอายุความมีเหตุซ่ ึ งจะต้องมีทุกสิ ทธิ เรี ยกร้องตามสถานะของอายุความประเภทนี้
นั้น เนื่ องจากอาจมีขอ้ เท็จจริ งอันเป็ นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํ หนดวันสิ้ นสุ ดอายุความเกิดมีข้ ึนภายในกําหนด
อายุความมีเหตุน้ ี ได้เช่นเดียวกันกับข้อ 8.1.2) จึงเห็นควรกําหนดให้มีกาํ หนดอายุความมีเหตุสิบปี โดยให้มีเหตุกาํ หนดวัน
สิ้ นสุ ดอายุความที่ทาํ ให้อายุความขยายออกไปได้ไว้ดว้ ยเช่นเดียวกันกับกําหนดอายุความรู ้เหตุตามมาตรา 10 วรรคสอง
ตอนต้นโดยกําหนดให้เพิ่มเติมเป็ นวรรคสามของบทบัญญัติมาตรา 10 นั้นขึ้นใหม่
ดังนั้น เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะมีความชัดเจนของตัวเหตุกาํ หนดวันเริ่ มนับและวันสิ้ นสุ ดอายุความ
รวมทั้งให้เกิ ดความชัดเจนในการใช้บงั คับกําหนดอายุความทั้งสองประเภทดังกล่าวจึ งควรแก้ไขเพิ่มเติ มข้อความใน
บทบัญญัติ มาตรา51 มาตรา 9 และมาตรา10 วรรคสองและวรรคสามเฉพาะที่ เกี่ ยวกับความรั บผิ ดทางละเมิ ดตาม
พระราชบัญญัติท้ งั สองดังกล่าวต่อไปดังนี้
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8.1.4 มาตรา 51 พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542
1) บทบัญญัติเดิม
“มาตรา 51 การฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ให้ยนื่ ฟ้องภายในหนึ่งปี และการฟ้องคดีตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) ให้ยนื่ ฟ้องภายในห้าปี นับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่มี
เหตุแห่งการฟ้องคดี”
2) บทบัญญัติที่เสนอแก้ไขเพิม่ เติม
“มาตรา 51 การยื่นฟ้ องคดี ละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (3) ให้ยื่นฟ้ องภายในหนึ่ งปี นับแต่
วันที่รู้หรื อควรรู ้ถึงการละเมิดและรู ้ตวั ผูต้ อ้ งใช้ค่าสิ นไหมทดแทน และการฟ้องคดีความรับผิดอย่างอื่นตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ ง (3) ให้ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี นับแต่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ทําละเมิดหรื อวันที่มี
เหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วแต่กรณี
การยื่นฟ้ องคดี ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (4) ให้ยื่นฟ้ องภายในห้าปี นับแต่วนั ที่ รู้หรื อควรรู ้เหตุ
แห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิ บปี นับแต่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี”
8.1.5 แก้ไขมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
1) บทบัญญัติเดิม
มาตรา 9 “ถ้าหน่ วยงานของรั ฐหรื อเจ้าหน้าที่ ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผูเ้ สี ยหายสิ ทธิ ที่จะ
เรี ยกให้อี กฝ่ ายหนึ่ งชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ ตนให้มีก ําหนดอายุความหนึ่ งปี นับแต่ว นั ที่ หน่ วยงานของรั ฐหรื อ
เจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนนั้นแก่ผเู ้ สี ยหาย”
2) บทบัญญัติที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 9 ถ้าหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผูเ้ สี ยหายหน่วยงานของ
รัฐหรื อหรื อเจ้าหน้าที่มีสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่จะเรี ยกให้อีกฝ่ ายหนึ่งชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ตน
สิ ทธิเรี ยกร้องของเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ งให้มีกาํ หนดอายุความหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่เจ้าหน้าที่ ได้
รู ้ถึงสิ ทธิเรี ยกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ตน
สิ ทธิ ของหน่ วยงานของรัฐที่ จะเรี ยกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ตนให้มีกาํ หนด
อายุความสองปี นับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู ้ถึงตัวเจ้าหน้าที่ผจู ้ ะพึงใช้ค่าสิ นไหมทดแทน และกรณี ที่หน่วยงานของรัฐมิได้
มีความเห็นให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งรับผิด แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตอ้ งรับผิดให้สิทธิ เรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนนั้น มี
กําหนดอายุความหนึ่งปี นับแต่วนั ที่หน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งความเห็นของกระทรวงการคลัง
กําหนดอายุความใช้สิทธิเรี ยกร้องตามวรรคสองและวรรคสามนั้นต้องอยูภ่ ายในสิ บปี นับแต่วนั
ทําละเมิดเว้นแต่กรณี ที่ผูเ้ สี ยหายได้ใช้สิทธิ เรี ยกร้องภายในกําหนดอายุความไว้แล้ว และเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานของรัฐ
เพิ่งได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผูเ้ สี ยหายไป ภายหลังจากกําหนดอายุความสิ บปี นับแต่วนั ทําละเมิดดังกล่าวได้พน้
กําหนดไปหรื อเหลืออยูไ่ ม่ถึงเก้าสิ บวันให้กาํ หนดอายุความสิ บปี ยังไม่ครบกําหนดจนกว่าจะครบกําหนดเก้าสิ บวันนับแต่
วันที่รู้ถึงสิ ทธิ เรี ยกให้หน่ วยงานของรัฐใช้ค่าสิ นไหมทดแทนหรื อรู ้ถึงการละเมิดและรู ้ตวั ผูจ้ ะพึงใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
แล้วแต่กรณี
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8.1.6 แก้ไขมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539
1) บทบัญญัติที่เดิม
มาตรา 10 “ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ ระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงาน
ของรัฐที่ผูน้ ้ นั อยูใ่ นสังกัดหรื อไม่ ถ้าเป็ นการกระทําในการปฏิบตั ิหน้าที่การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้
นําบทบัญญัติมาตรา 8 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม แต่ถา้ มิใช่การกระทําในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บงั คับตามบทบัญญัติแห่ งประ
มลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
สิ ทธิ เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ท้ งั สองประการตามวรรคหนึ่ งให้มีกาํ หนดอายุ
ความสองปี นับแต่วนั ที่หน่ วยงานของรัฐรู ้ถึงการละเมิดและรู ้ตวั เจ้าหน้าที่ผูจ้ ะพึงต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทนและกรณี ที่
หน่ วยงานของรั ฐเห็ นว่าเจ้าหน้าที่ ผูน้ ้ ันไม่ต ้องรั บผิดแต่ กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็ นว่าต้องรั บผิ ดให้สิ ทธิ
เรี ยกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนนั้นมี ก ําหนดอายุความหนึ่ งปี นับแต่ ว นั ที่ หน่ วยงานของรั ฐมี ค ําสั่งตามความเห็ นของ
กระทรวงการคลัง”
2) บทบัญญัติที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 10 ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ เป็ นผูก้ ระทําละเมิดต่อหน่ วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงาน
ของรัฐที่ผูน้ ้ นั อยูใ่ นสังกัดหรื อไม่ ถ้าเป็ นการกระทําในการปฏิบตั ิหน้าที่การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้
นําบทบัญญัติมาตรา 8 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม แต่ถา้ มิใช่การกระทําในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บงั คับตามบทบัญญัติแห่ งประ
มลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
สิ ทธิ เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ท้ งั สองประการตามวรรคหนึ่ งให้มีกาํ หนดอายุ
ความสองปี นับแต่วนั ที่หน่ วยงานของรัฐรู ้ถึงการละเมิดและรู ้ตวั เจ้าหน้าที่ผูจ้ ะพึงต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทนและกรณี ที่
หน่ วยงานของรั ฐเห็ นว่าเจ้าหน้าที่ ผูน้ ้ ันไม่ต ้องรั บผิดแต่ กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็ นว่าต้องรั บผิ ดให้สิ ทธิ
เรี ยกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนนั้นมี ก ําหนดอายุความหนึ่ งปี นับแต่ ว นั ที่ หน่ วยงานของรั ฐได้รั บแจ้งความเห็ นของ
กระทรวงการคลัง
กําหนดอายุความใช้สิทธิเรี ยกร้องตามวรรคสองนั้นต้องอยูภ่ ายในกําหนดไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั
ทําละเมิด เว้นแต่กรณี เพิ่งมีเหตุให้ตอ้ งสอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และได้มีการสอบข้อเท็จจริ ง
ขึ้นแล้วภายในกําหนดอายุความสิ บปี และกําหนดอายุความดังกล่าวได้พน้ กําหนดไปในระหว่างกําเนินการสอบข้อเท็จจริ ง
หรื อมีกาํ หนดอายุความเหลืออยูไ่ ม่เกินเก้าสิ บวันให้กาํ หนดอายุความสิ บปี นั้นยังไม่ครบกําหนดจนกว่าจะพ้นเก้าสิ บวัน
นับแต่วนั ที่หน่วยงานของรัฐรู ้ถึงการละเมิดและรู ้ตวั เจ้าหน้าที่ผจู ้ ะพึงใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
เอกสารอ้ างอิง
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