
เร่ืองเสร็จที่ ๒๔๔/๒๕๕๑ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  การเพิกถอนคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีที่อยูในระหวาง 

การพิจารณาของศาลปกครองและการดําเนินการเพือ่ออกคําสั่งใหม 
ภายหลังการเพิกถอนคําสั่งเดิม  

   
 
องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญไดมีหนังสือ ที่ บร ๗๓๔๐๑/๕๒๒ ลงวันที่ 

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอหารือเก่ียวกับอายุความการออกคําส่ัง
ใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
สรุปขอเท็จจริงไดวา องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญไดตรวจสอบพบการทุจริตยักยอกเงินสด
เปนเหตุใหมีเงินขาดบัญชี จึงไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการฯไดรายงานผลการสอบสวนวานายสนอง ศรีบุญ อดีตนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตูมใหญมีความผิดฐานปลอยปละละเลยใหผูใตบังคับบัญชากระทําทุจริต เห็น
ควรใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนายชาตรี ศรีตะวัน นายก
องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญปจจุบันได รับทราบและเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ และรายงานผลการสอบสวนไปยังกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง เพ่ือตรวจสอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยกรมบัญชีกลางไดพิจารณาแลว
เห็นวานายสนองฯ กระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ตองรับผิดชดใชคาเสียหายรอย
ละ ๖๐ ของคาเสียหาย คิดเปนเงินจํานวน ๓๔๕,๗๑๐.๙๘ บาท นายกองคการบริหารสวนตําบล
ตูมใหญจึงไดมีคํ า ส่ังที่  ๑๕/๒๕๕๐  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๐  ตามความเห็นของ
กรมบัญชีกลางเรียกใหนายสนองฯ ชําระคาสินไหมทดแทน 

ตอมานายสนองฯไดอุทธรณคําส่ังดังกลาว ซึ่งผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย 
พิจารณาคําอุทธรณแลวไดยกอุทธรณ นายสนองฯจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองนครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ และขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังใหชําระคาสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งศาลพิจารณาในเบื้องตนแลว ฟงขอเท็จจริงไดวาการดําเนินการพิจารณา
เพ่ือมีคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลตูมใหญที่ ๑๕/๒๕๕๐ เร่ือง ใหชําระคาสินไหมทดแทน ลง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ อาจไมไดเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดช้ีแจงขอเท็จจริงและโตแยง แสดง
พยานหลักฐานอยางเพียงพอและเปนธรรม อันเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๑๕ แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯกรณีมี
มูลที่ฟงไดวาคําส่ังทางปกครองที่เปนเหตุแหงการฟองคดีอาจไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครอง

                                                 
สงพรอมหนังสือ  ท่ี  นร  ๐๙๐๕/๓๕๖  ลงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๑  ซึ่ งสํ านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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นครราชสีมาจึงมีคําส่ังทุเลาการบังคับตามคําส่ังดังกลาวจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปน
อยางอ่ืน 

องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญจึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้ 
๑. หากศาลปกครองมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังเรียกใหนายสนองฯชําระคา

สินไหมทดแทน อายุความในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนยังคงมีอยูหรือไม และ
องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญควรดําเนินการอยางไรตอไป และสามารถเรียกใหนายสนองฯ 
ช้ีแจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน เพ่ือสรุปผลการสอบสวนขอเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิดเพิ่มเติมสงใหกรมบัญชีกลางเพ่ือพิจารณาใหมไดหรือไม 

๒. องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญจะดําเนินการเพิกถอนคําส่ังเรียกใหนาย
สนองฯ ชําระคาสินไหมทดแทนกอนที่ศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง และเรียกใหนาย
สนองฯ ช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานภายหลังจากอายุความสองปตามมาตรา ๑๐ 
วรรคสองแหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯสิ้นสุดลงแลวไดหรือไม และ
จะรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพิ่มเติมใหกรมบัญชีกลางทราบเพื่อ
พิจารณาใหมไดหรือไม 

๓. ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญดําเนินการตามประเด็นที่สองแลว
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพิจารณาเห็นวานายสนองฯไมตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทน แตเมื่อรายงานใหกรมบัญชีกลางตรวจสอบ กรมบัญชีกลางเห็นวา นาย
สนองฯตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน หากองคการบริหารสวนตําบลตูมใหญมีคําส่ังตาม
ความเห็นของกรมบัญชีกลางจะสงผลใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนมีกําหนดอายุความหนึ่งป
นับแตวันที่องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญมีคําส่ังตามความเห็นของกรมบัญชีกลางหรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาปญหาดังกลาวโดยมีผูแทน

องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญเปนผูช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว ไดขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา 
สืบเนื่องจากที่ศาลปกครองนครราชสีมาไดมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังองคการบริหารสวน
ตําบลตูมใหญที่ ๑๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ที่เรียกใหนายสนอง ศรีบุญ ชดใชคา
สินไหมทดแทน เนื่องจากคํา ส่ังดังกลาวอาจมีเหตุบกพรองในการรับฟงขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานจากคูกรณีตามขอ ๑๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และนาจะไมชอบดวยกฎหมาย 
นั้น องคการบริหารสวนตําบล  ตูมใหญพิจารณาแลวเห็นวา มีความเปนไปไดที่ศาลปกครอง
นครราชสีมาจะมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว ดังนั้น เพ่ือแกไขปญหาในเรื่องนี้ องคการ
บริหารสวนตําบลตูมใหญจึงมีแนวคิดที่จะเพิกถอนคําส่ังที่ ๑๕/๒๕๕๐ ที่มีเหตุบกพรองใน
ข้ันตอนการทําคําส่ัง และดําเนินการรับฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานจากนายสนองฯ
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของเพิ่มเติมใหเปนที่ถูกตอง ตามขอ ๑๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
และออกคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนใหม อยางไรก็ดี องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญมีขอ
สงสัยวาจะมีอํานาจเพิกถอนคําส่ังกอนที่ศาลปกครองนครราชสีมาจะมีคําพิพากษาไดหรือไม และ
สามารถเรียกใหนายสนองฯชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานเพื่อสรุปผลการ
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สอบสวนขอเท็จจริงฯเพิ่มเติมสงใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหมไดหรือไม และการดําเนินการ
เพ่ือออกคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนครั้งใหมนี้จะมีปญหาในเรื่องเกี่ยวกับอายุความการออก
คําส่ังหรือไม ประการใด 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาแลวเห็นวา ขอหารือของ
องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญมีประเด็นที่ตองพิจารณาสองประเด็น และมีความเห็นในแตละ
ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญจะเพิกถอนคําส่ังที่ ๑๕/๒๕๕๐ 
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ที่เรียกใหนายสนอง ศรีบุญ ชดใชคาสินไหมทดแทนกอนที่ศาล
ปกครองนครราชสีมาจะมีคําพิพากษาไดหรือไม เห็นวา มาตรา ๔๙๑ แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กําหนดใหเจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครองหรือผูบังคับบัญชาของ
เจาหนาที่มีอํานาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองได ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือ
โตแยงตามกฎหมายมาแลวหรือไม อันเปนอํานาจทั่วไปในการควบคุมตรวจสอบภายในฝาย
ปกครองซึ่งคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องเสร็จที่ ๗๗๘/๒๕๔๘๒ และ
คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ)ในเรื่องเสร็จที่ ๑๙๓/๒๕๔๙๓ ไดเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับอํานาจ
ในการเพิกถอน คําส่ังทางปกครองไววา แมวาคําส่ังทางปกครองจะอยูในระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองแตในเมื่อยังไมมีคําพิพากษาของศาล เจาหนาที่ผูออกคําส่ังทางปกครองยอมสามารถ
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองของตนไดเสมอ และตองแจงการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตอศาล
เพ่ือใหศาลพิจารณาตอไป กรณีตามขอหารือเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลปกครองนครราชสีมา
ยังมิไดมีคําพิพากษา  นายกองคการบริหารสวนตําบลตูมใหญซึ่งเปนผูออกคําส่ังใหชดใชคา
สินไหมทดแทนจึงสามารถ  เพิกถอนคําส่ังดังกลาวได และหลังจากเพิกถอนคําส่ังแลว ยอมไมมี
เหตุแหงการฟองคดีอีกองคการบริหารสวนตําบลตูมใหญจึงตองแจงการเพิกถอนคําส่ังตอศาล
ปกครองนครราชสีมา เพ่ือใหศาลพิจารณาตอไป 

                                                 
๑มาตรา ๔๙  เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีอาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได

ตามหลักเกณฑในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือให
โตแยงตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแลวหรือไม 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การเพิกถอนการประเมินภาษีและ

การขอใหพิจารณาการประเมินภาษีใหม ในกรณีท่ีเรื่องอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณหรือของศาล หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือศาลไดมีคํา
พิพากษาแลว สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๕/๘๑๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๔๘ ถึงกรมสรรพากร 

๓บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดําเนินการของกรมสรรพากรในกรณีท่ี
กระทรวงการคลังมีความเห็นแตกตางจากคําสั่งของกรมสรรพากรที่ไดรับความเสียหาย สงพรอมหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๕/๒๗๘  ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 



 ๔

ประเด็นที่สอง หากองคการบริหารสวนตําบลตูมใหญไดเพิกถอนคําส่ังที่ ๑๕/
๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ที่เรียกใหนายสนองฯชดใชคาสินไหมทดแทนแลว จะมี
ข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือออกคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนใหมอยางไร และการดําเนินการ
เพ่ือออกคําส่ังดังกลาวจะมีกําหนดอายุความเทาใด เห็นวา เมื่อมีการเพิกถอนคําส่ังที่ ๑๕/๒๕๕๐ 
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ที่เรียกใหนายสนองฯชดใชคาสินไหมทดแทนแลว หากองคการ
บริหารสวนตําบล ตูมใหญจะดําเนินการพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของนายสนองฯ
อีก ยอมเปนการเริ่มกระบวนการพิจารณาครั้งใหม ซึ่งจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและ
ข้ันตอนที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
จะตองดําเนินการรับฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานจากนายสนองฯและเจาหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของตามที่กําหนดในขอ ๑๕๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ โดยในสวนของบุคคลที่
ไดรับฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเปนที่ถูกตองในการสอบขอเท็จจริงครั้งที่ผาน
มาแลว คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ อาจใชวิธีการแจงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ไดรับฟง
ไวนั้นใหบุคคลที่เก่ียวของยืนยันอีกครั้งหนึ่ง  โดยกรณีที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯเห็นวามี
เหตุผลอันสมควร จะใหโอกาสบุคคลดังกลาวชี้แจงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกก็ได 
ทั้งนี้ เมื่อไดดําเนินการรับฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเปนที่ถูกตองตามขอ ๑๕ แหง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯแลวใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯเสนอรายงานการสอบสวนไป
ยังนายกองคการบริหารสวนตําบล ตูมใหญในฐานะผูแตงตั้งเพ่ือพิจารณาตามขอ ๑๖๕ และเมื่อผู
แตงตั้งไดพิจารณาและวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับผูตองรับผิดและจํานวนคาสินไหมทดแทนที่จะตอง
ชดใชประการใดแลว ตองสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบตามที่กําหนดใน
ขอ ๑๗๖ และตองดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังหรือตามการวินิจฉัยสั่งการของผูกํากับดูแลตามที่กําหนดในขอ ๑๘๗ แหง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯตอไป 
                                                 

๔ขอ ๑๕   คณะกรรมการตองใหโอกาสแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือผูเสียหายไดชี้แจง
ขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม 

๕ขอ ๑๖  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลวใหเสนอความเห็นไปยังผูแตงตั้ง ถาผูแตงตั้ง
ขอใหทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ใหคณะกรรมการรีบดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผูแตงตั้งกําหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการตองมีขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่แจงชัด และตองมี
พยานหลักฐานที่สนับสนุนประกอบดวย 

ความเห็นของคณะกรรมการไมผูกมัดผูแตงตั้งหรือรัฐที่จะมีความเห็นเปนอยางอ่ืน 
๖ขอ ๑๗  เม่ือผูแตงตั้งไดรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแลว ใหวินิจฉัยสั่งการวามี

ผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใด แตยังมิตองแจงการสั่งการใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 

ใหผูแตงตั้งสงสํานวนภายในเจ็ดวันนับแตวันวินิจฉัยสั่งการใหกระทรวงการคลังเพ่ือ
ตรวจสอบ เวนแตเปนเรื่องท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดวาไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๗ขอ ๑๘  เม่ือกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแลว ใหผูแตงตั้งมีคําสั่งตามความเห็นของ

กระทรวงการคลัง และแจงคําสั่งนั้นใหผูท่ีเก่ียวของทราบ แตในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐที่เสียหายเปนราชการ 
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สวนปญหาวา การดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทน
ครั้งใหมนี้จะมีกําหนดอายุความเทาใด นั้น เห็นวา คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ)ไดให
ความเห็นในเรื่องเสร็จที่ ๕๒๓/๒๕๕๐๘ แลววา การออกคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนตาม 
มาตรา ๑๒๙ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนคําส่ังทาง
ปกครอง ซึ่งเจาหนาที่ผูทําคําส่ังมีอํานาจใชมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับใหมีการปฏิบัติ
ตามคําส่ังของตนได โดยไมตองนําอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯมาใช ดังนั้น กรณีตามขอหารือนี้ องคการบริหารสวนตําบล
ตูมใหญ จึงสามารถดําเนินการพิจารณาและออกคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนครั้งใหมไดโดย
ไมอยูภายใตบังคับอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ดังกลาว อยางไรก็ดี การออกคําส่ังยังคง
ตองกระทําภายในอายุความสิบปนับแตวันทําละเมิดตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔๘๑๑ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเมื่อมีการออกคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนแลว หาก
เจาหนาที่ผูตองรับผิดไมชดใชคาสินไหมทดแทนโดยถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด 
องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญมีหนาที่ดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด

                                                                                                                                            
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตาม
กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ใหผูบังคับบัญชาหรือผูกํากับดูแลหรือควบคุมหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้นวินิจฉัยสั่งการใหหนวยงานของรัฐดังกลาวปฏิบัติตามที่เห็นวาถูกตอง 

ในกรณี ท่ีหน วยงานของรั ฐที่ เ สี ยหายตามวรรคหนึ่ งสั่ งการตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ใหผูแตงตั้งดําเนินการเพื่อออกคําสั่งใหชําระคาสินไหมทดแทน หรือฟองคดีตอศาลอยาให
ขาดอายุความหนึ่งป นับแตวันที่ผูแตงตั้งแจงคําสั่งใหผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนทราบ 

๘ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหม
ทดแทนและการพิจารณาอุทธรณของเทศบาลนครสมุทรปราการ  สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  ท่ี นร ๐๙๐๕/๗๑๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๙มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชใหแก
ผูเสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาท่ีผูนั้นไดกระทํา
ละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออก
คําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด 

๑๐มาตรา ๑๐  ฯลฯ    ฯลฯ 

สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีท้ังสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนด 
อายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ีผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน 
และกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาท่ีผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับ
ผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง 

๑๑มาตรา ๔๔๘  สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้น ทานวาขาดอายุความ เม่ือ
พนปหนึ่งนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเม่ือพนสิบป 
นับแตวันทําละเมิด 

แตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาและมี
กําหนดอายุความทางอาญายาวกวาท่ีกลาวมานั้นไซร ทานใหเอาอายุความที่ยาวกวานั้นมาบังคับ 
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หรืออายัดทรัพย สินและขายทอดตลาดทรัพย สินเพื่อ ชําระเงินตามมาตรา  ๕๗๑๒ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยดําเนินการบังคับใหเสร็จสิ้น
ภายในสิบปนับแตวันที่ออกคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา(คณะพิเศษ)ไดใหความเห็นไวในเรื่องเสร็จที่ ๘๗/๒๕๕๐๑๓ 

 
 
 

(คุณพรทิพย  จาละ) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีนาคม ๒๕๕๑ 

                                                 
๑๒มาตรา ๕๗  คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระ

โดยถูกตองครบถวน ใหเจาหนาท่ีมีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ด
วัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของ
ผูนั้นและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน 

วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

๑๓ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การถอนฟองคดีท่ีมีการออกคําสั่งเรียกให
ชดใชคาสินไหมทดแทนแลว สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๕/๘๔ ลงวันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี


