(วารสารตารวจ โดย นางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง)

กระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง ... คาสั่งให้ชดใช้ต้องใช้อายุความ ๑ ปี
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หากมีความเสียหายอย่างใด ๆ เกิดขึ้นแก่
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่อยู่ในสังกัดหรือเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
โดยความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้ว หน่วยงานของรัฐที่เสียหายย่อมมีอานาจที่จะออกคาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิด
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ทั้งนี้การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องเป็นไปตาม
มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งได้กาหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ๒ ลักษณะ คือ
(๑) อายุ ค วาม ๒ ปี นั บ แต่ วั น ที่
หน่ ว ยงานของรั ฐ รู้ ถึ ง การละเมิ ด และรู้ ตั ว
เจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
(๒) อายุ ค วาม ๑ ปี นั บ แต่ วั น ที่
หน่วยงานของรัฐ มีคาสั่ งตามความเห็ น ของ
กระทรวงการคลัง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวง
การคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด
อย่ า งไ รก็ ดี ก่ อ นออกค าสั่ ง ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หน่วยงานของรัฐจาเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
การปฏิบั ติ เ กี่ย วกั บความรั บ ผิ ดทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งได้กาหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการที่ถือว่าเป็นสาระสาคัญหลายประการ
อาทิเช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดและจานวนค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ (ข้อ ๘) การรับฟังคู่กรณี (ข้อ ๑๕)
การส่งสานวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบภายหลังจากผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และวินิจฉัยว่า มีผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือไม่ และเป็นจานวนเท่าใด (ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) ซึ่งหลังจากที่กระทรวงการคลังพิจารณา
แล้วเสร็จ ข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่าวกาหนดให้ผู้แต่งตั้งมีคาสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังและ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนั้น การมีคาสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังจึงเป็นข้อผูกพัน
ที่หน่วยงานของรัฐต้องมีคาสั่งตามความเห็นดังกล่าว เว้นแต่ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เสียหายเป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ผู้มีอานาจจะวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามที่เห็นว่าถูกต้องได้
ปัญหาว่า การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ ภายใต้กาหนดอายุความ
๒ ปี (ตาม (๑)) และอายุความ ๑ ปี (ตาม (๒)) ดังกล่าวข้างต้นจะนามาใช้อย่างไร
อุทาหรณ์คดีปกครองที่นามาฝากกันในฉบับนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง
ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการทาละเมิด กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด
แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้ องรับผิด ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นคดีพิพาทที่เกิดขึ้นในราชการส่วนท้องถิ่น
ก็ตาม แต่อายุความสาหรับการออกคาสั่งเรียกให้ เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทาละเมิด

๒
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นใช้อายุความเดียวกัน ดังนั้น จึงสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการกับ
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ได้
มูลเหตุแห่งคดีเกิดจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่า เทศบาลได้รับความเสียหาย
จากการกาหนดราคากลางในงานก่อสร้างสูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งไม่ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก
นาเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกยกเลิกไปแล้ว มาคานวณราคากลาง ทาให้ราคากลางสูงกว่าเมื่อนาเกณฑ์
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้องมาใช้คานวณ นายกเทศมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
จากผลการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาโดยมีความเห็น ให้
เฉพาะแต่เจ้าหน้าทีท่ ี่เป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลางร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย และนายกเทศมนตรี
ทราบผลดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จากนั้นเทศบาลได้ส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
ให้กระทรวงการคลังพิจารณา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจึงได้มีหนังสือแจ้งให้เทศบาลสอบปากคา
นายกเทศมนตรี (ผู้ดารงตาแหน่งในขณะเกิดเหตุ) และปลัดเทศบาล (ผู้ดารงตาแหน่งในขณะเกิดเหตุ) เพิ่มเติม
ต่อ มา กรมบั ญชี ก ลางได้ มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ แจ้ง ผลการพิ จ ารณา
ความรับผิดทางละเมิด โดยมีปลัดเทศบาล (ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้และเป็นผู้ดารงตาแหน่งในขณะเกิดเหตุ) ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายด้วย ซึ่งนายกเทศมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับแจ้งความเห็นของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่
๑๗ มกราคม ๒๕๕๐ หลั งจากนั้ น นายกเทศมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคาสั่ งลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย
ผู้ฟ้องคดี ไม่เห็ น ด้ว ยจึ งอุทธรณ์ คาสั่ ง แต่ ผู้ ว่าราชการจังหวัด (ผู้ ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งเป็น
ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒ (๑๐) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พิจารณาว่าคาสั่งชอบแล้ว
ผู้ฟ้องคดีจึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคาสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและ
คาวินิจฉัยอุทธรณ์
ประเด็นสาคัญคือ คาสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุด ชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุ ด วินิจฉัยว่า คาสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ทั้งสองชั้นศาลให้เหตุผลในคาวินิจฉัยแตกต่างกัน
ในเรื่ อ งอายุ ค วาม กล่ า วคื อ ศาลปกครองชั้ น ต้ น วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ รั บ ทราบความเห็ น ของ
กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐ จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บริหารของเทศบาล
รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคาสั่ง
เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิ ดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการตามความเห็นดังกล่าวของกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงมีระยะเวลาเกินกาหนด ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด
และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และคาวินิจฉัยอุทธรณ์จึงเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิด ซึ่งจาต้องออกคาสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายภายใน ๑ ปี
นับ แต่วันที่ห น่ว ยงานของรัฐ มีคาสั่ งตามความเห็ นของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๓
เมื่อผู้ ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รั บทราบความเห็นของกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐
จึงต้องออกคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายภายใน ๑ ปี นับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคาสั่ง
เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงมีระยะเวลา
เกินกาหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง
แห่ ง พระราชบั ญญั ติ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้ น ค าสั่ ง ให้ ผู้ ฟ้องคดีช ดใช้
ค่าเสียหายจึงเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจึงเป็น
คาสั่งทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๗๑/๒๕๖๐)
คดีนี้ ศาลปกครองสู งสุ ดได้ว างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการให้ กับหน่ว ยงานของรั ฐ
เกี่ย วกับ อายุ ความในการออกคาสั่ งเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่อันเนื่องมาจาก
การกระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกาหนดไว้ทั้งอายุความ ๒ ปี และอายุความ ๑ ปี โดยกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ต้องใช้อายุความ
๑ ปี โดยนับแต่วันที่ หน่วยงานของรัฐนั้นได้ รับทราบความเห็นของกระทรวงการคลัง ไม่ใช่อายุความ ๒ ปี
นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน (ปรึกษาคดีปกครอง
ได้ที่สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ และสืบค้นเรื่องอื่น ๆ ได้จาก www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อย
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง)

