(บทความเผยแพร่ในสื่อท้องถิ่น)

คำขอให้หน่วยงำนของรัฐชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน ... ต้องยื่นภำยในกำหนดเวลำใด ?
โดย นายปกครอง
การปฏิบัติหน้าที่หรือละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ... อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายหรือละเมิดต่อประชาชนผู้เกี่ยวข้องได้ หลายท่านคงอยากทราบว่า ... หากเกิดกรณีดังว่าขึ้น
ประชาชนผู้เสียหายจะใช้สทิ ธิอย่างไรได้บ้าง และจะใช้อย่างไรให้ถูกต้อง !
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539 ได้กำหนดให้กรณีเจ้ำหน้ำที่
กระท ำละเมิ ดต่ อ ประชำชนหรื อ บุ คคลภำยนอก หน่ วยงำนของรั ฐ ต้ นสั งกั ดจะต้ องรั บผิ ดต่ อบุ คคลภำยนอก
ในควำมเสี ยหำยซึ่ งเป็ นผลแห่ งละเมิ ดที่ เจ้ ำหน้ ำที่ ของตนได้ กระท ำในกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ (มาตรา 5 วรรคหนึ่ ง)
โดยผู้เสียหำยสำมำรถใช้สิทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกหน่วยงำนของรัฐต้นสังกัดของเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้น้นั ได้ 2 วิธี
วิธีแรก ผู้เสียหำยฟ้องคดีต่อศำลเพื่อขอให้ศำลมีคำพิพำกษำให้หน่วยงำนของรัฐชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทน โดยต้องยื่นฟ้องคดีภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งกำรฟ้องคดี แต่ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่มี
เหตุแห่งกำรฟ้องคดี (มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542)
หรืออีกนัยหนึ่ง ภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหำยรู้ถึงกำรละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทน แต่ไม่เกิน
10 ปีนับแต่วันทำละเมิด (มาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
วิธี ที่ สอง ผู้ เสี ยหำยยื่นค ำขอต่อหน่ วยงำนของรัฐให้ พิ จำรณำชดใช้ ค่ ำสิ นไหมทดแทนให้ แก่ตน
ตำมมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งหน่วยงำนของรัฐต้องออก
ใบรับคำขอให้ ไว้เป็นหลั กฐำนและพิ จำรณำคำขอให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน และอำจขยำยระยะเวลำได้อีกไม่เกิน
180 วัน หำกไม่อำจพิจำรณำได้ทันในกำหนดดังกล่ำว ทั้งนี้ โดยต้องได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดหรือกำกับหรือ
ควบคุ มดูแลหน่วยงำนของรัฐแห่ งนั้ น ในกรณี ที่ ผู้ เสี ยหายไม่ พอใจผลการวินิ จฉั ยของหน่ วยงำนของรัฐเกี่ยวกั บ
ค่ำสินไหมทดแทน สำมำรถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศำลได้ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รบั แจ้งผลกำรวินิจฉัย
แต่ทว่ามีประเด็นน่ าสนใจตำมมำตรำ ๑๑ ข้ำงต้น ... เกี่ยวกับระยะเวลำที่ ผู้เสียหำยจะต้องยื่น
คำขอให้หน่วยงำนของรัฐชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมวิธีที่สองนี้ ... ว่ำต้องยื่นภายในกาหนดระยะเวลาใด ? เนื่องจำก
มำตรำ 11 ดังกล่ำวมิได้กำหนดระยะเวลำกำรยื่นคำขอเอำไว้ ซึ่งหาคาตอบได้ในอุทาหรณ์จากคดีปกครองที่นำมำฝำก
ในวันนี้ครับ
มูลเหตุของคดีเกิดจาก ... นำงสำวพอเพียงได้จดทะเบียนรับซื้ อฝากที่ ดินตามหลั กฐานหนังสื อ
รับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) จำกบริษัท ส. จำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2557 และต่อมำได้รับแจ้งจำก
เจ้ำพนั กงำนที่ ดินว่ำ น.ส. 3 ก. ฉบั บดังกล่ าวน่ าจะปลอม นำงสำวพอเพี ยงตกใจถึงกับหน้ ำถอดสี และได้รีบน ำ
น.ส. 3 ก. ไปส่งมอบให้แก่พนักงำนสอบสวนเพือ่ ทำกำรตรวจพิสูจน์
ต่อมำในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นำงสำวพอเพียงจึงได้ร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวน
ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำควำมผิดดังกล่ำว เมื่อคดีขึ้นสู่ศำลจังหวัด บริษัท ส. จำกัด ปฏิเสธว่ำไม่เคยมอบอำนำจให้บุคคล
ใดไปจดทะเบียนขำยฝำกที่ดินพิพำท และอ้ำงว่ำจำกรำยงำนของกองพิสูจน์หลักฐำนกลำงพบว่ำ น.ส. 3 ก. ฉบับที่
อยู่ ในควำมครอบครองของนำงสำวพอเพี ยงน่ำจะเป็ นเอกสำรปลอม ซึ่ งหำกพฤติ กำรณ์ เป็ นดั งที่ บริษั ท ส. จำกั ด
กล่ ำวอ้ ำง นำงสำวพอเพี ยงย่ อมไม่ อำจฟ้ องบั งคั บให้ ส่ งมอบที่ ดิ นได้ นำงสำวพอเพี ยงจึ งขอถอนฟ้ องคดี แพ่ ง
ซึ่งศำลจังหวัดอนุญำตให้ถอนฟ้องและจำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำม
นางสาวพอเพียงเห็นว่า กำรที่เจ้ำพนักงำนที่ดินไม่ตรวจสอบ น.ส. 3 ก. และหนังสือมอบอำนำจของ
บริษัท ส. จำกัด ว่ำเป็นเอกสำรที่ถูกต้องแท้จริงหรือไม่ และได้จดทะเบียนขำยฝำกที่ดินตำม น.ส. 3 ก. ฉบับดังกล่ำว
ทาให้ตนได้รับความเสียหายจากการรับซื้อฝากที่ดิน จึงยื่นคาขอลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ต่ออธิบดีกรมที่ดิน
เพื่อขอให้รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ตน แต่กรมที่ดินเพิกเฉย
นำงสำวพอเพียงจึงนาคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพำกษำให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี)
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน พร้อมดอกเบี้ยตำมกฎหมำย
ประเด็นที่ศาลต้องพิจารณาก่อน คือ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมำฟ้องเพื่อเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนภำยใน
กำหนดเวลำกำรฟ้องคดีหรือไม่ ?

๒
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รู้มูลละเมิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่กรมที่ดิน
จดทะเบี ยนขำยฝำกที่ ดิ น ตำมหลั กฐำน น.ส. 3 ก. ซึ่ งเป็ น เอกสำรสิ ท ธิ ป ลอม ท ำให้ ตนซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ซื้ อฝำก
ที่ ดิน ได้ รับ ควำมเสี ยหำยอย่า งช้ าที่ สุ ด ในวัน ที่ 21 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งเป็ น วัน ที่ ผู้ ฟ้ อ งคดีได้ ร้อ งทุ ก ข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยผู้เสียหำยอำจใช้สิทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกหน่วยงำนของรัฐ ต้น
สังกัดของเจ้ำหน้ำที่ผู้กระทำละเมิดได้ 2 วิธี (ดังที่ได้กล่ำวไว้ในตอนต้น)
โดยวิ ธี ก ำรยื่ น ค ำขอให้ ห น่ ว ยงำนของรัฐ พิ จ ำรณำชดใช้ ค่ ำสิ น ไหมทดแทน (วิ ธีที่ ส อง) นั้ น
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดฯ มิได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่ำผู้เสียหำยจะต้องยื่นคำขอภำยในระยะเวลำใด
ซึ่งกำรยื่นคำขอนี้เป็นวิธีกำรใช้สิทธิเรียกร้องอย่ำงหนึ่ง จึงต้องยื่นภำยในระยะเวลำเช่นเดียวกับกำรใช้สิทธิฟ้องคดี
ต่อศำล เมื่อผู้ฟ้องคดีรู้ถึงมูลละเมิดในวันที่ 21 พฤษภำคม 2558 จึงต้องยื่นคาขอต่อกรมที่ดิน ภายใน 1 ปี
นับ แต่วันที่ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันทำละเมิด
กล่ำวคือ ต้องยื่นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559
ดั ง นั้ น กำรที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2559 ขอให้ ก รมที่ ดิ น ชดใช้
ค่ำสินไหมทดแทน จึงเป็นกำรยื่นคำขอเมื่อล่วงพ้นระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว แม้กรมที่ดินจะมิได้พิจำรณำคำขอ
ให้ แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 180 วัน หรือ 360 วัน แล้วแต่กรณี ก็ตำม ก็ไม่ เกิดสิท ธิในกำรฟ้ องคดีต่อ
ศำลปกครองตำมมำตรำ 11 ประกอบมำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดฯ เนื่องจำกเป็น
กำรใช้สิทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้แล้ว ศำลปกครองจึงมีคำสั่ง
ไม่รับคาฟ้องไว้พิจารณา (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. 29/2564)
อุทาหรณ์ข้างต้น ... ทาให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกาหนดระยะเวลาในการที่ผู้เสียหายจะยื่น
คาขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ ซึ่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ไม่ได้ กาหนดว่าจะต้องยื่นคาขอภายในระยะเวลาใด ซึ่งศาลเห็ นว่าถือเป็นวิธีการใช้
สิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่ง จึงต้องยื่นคาขอภายในระยะเวลาเช่นเดียวกับการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล คือ ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเมื่อผู้เสียหายไม่ได้ใช้สิทธิย่ืนคาขอภายใน
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว จึงไม่อาจฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ไม่พิจารณาคาขอได้
(ปรึกษำกำรฟ้องคดีปกครองได้ที่สำยด่วนศำลปกครอง ๑๓๕๕)

