เรื่องเสร็จที่ ๒๗๖/๒๕๔๔
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการดําเนินคดีแพงในขณะที่
คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง

ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ได มี ห นั ง สื อ ที่ ทม ๐๒๐๒.๖(๒)/๖๑๖๑ ลงวั น ที่ ๒๖
มี น าคม ๒๕๔๔ ถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ขอหารื อ ป ญ หาข อ กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ความวา ในระหวางเดือน
พฤษภาคม ๒๕๓๘ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๓๙ นายทวีศักดิ์ บัวพนัส เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผน ระดับ ๖ ไดยักยอกเงินโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดสของทบวงมหาวิทยาลัย โดยใชวิธี
ปลอมแปลงแกไขใบถอนเงินธนาคาร ซึ่งขณะนั้นศาสตราจารยเกษม วัฒนชัย ดํารงตําแหนงปลัด
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย กั บ นายสุ ช าติ เมื อ งแก ว ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษาด า นนโยบายและแผน
อุดมศึกษา ไดรวมกันลงลายมือชื่อในใบถอนเงินธนาคารโดยมอบฉันทะใหนายทวีศักดิ์ไปติดตอ
กับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อขอใหธนาคารออกแคชเชียรเช็คใหแกนักวิจัยที่มี
รายชื่อระบุไวในใบถอนเงิน เมื่อรับใบถอนเงินแลว นายทวีศักดิ์ไดปลอมแปลงเอกสารโดยแกไข
ตัวเลขจํานวนเงินใหสูงขึ้น และแกไขชื่อนักวิจัยที่จะใหธนาคารออกแคชเชียรเช็คเปนชื่อนาย
ทวีศักดิ์กับพวกแลวทุจริตยักยอกเงินดังกลาวไป ตอมา ไดมีการดําเนินคดีอาญาแกนายทวีศักดิ์
คดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณพิพากษาใหจําคุก ๕๐ ป และใหคืนเงินที่ยักยอก ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย
ไดบังคับคดีตามคําพิพากษาดังกลาวแลว ปรากฏวา นายทวีศักดิ์ไมมีทรัพยสินใด ๆ ที่จะนํามา
บังคับชําระหนี้ได ทบวงมหาวิทยาลัยจึงฟองใหเปนบุคคลลมละลาย ขณะนี้ศาลลมละลายกลางได
มีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว นอกจากนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งที่ ๖๔/๒๕๔๐ ลงวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๓๙ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผูรับผิดชอบในทางแพง การสอบสวน
เสร็จสิ้นลงในเดือนมกราคม ๒๕๔๐ โดยคณะกรรมการสอบสวนฯวินิจฉัยวามีผูตองรับผิดรวมกับ
นายทวี ศั ก ดิ์ คื อ ธนาคารทหารไทย จํ า กั ด (มหาชน) กั บ พวกของนายทวี ศั ก ดิ์ ซึ่ ง ปลั ด
ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการดังกลาว จึงไดรายงานให
กระทรวงการคลังพิจารณา พรอมกับสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินคดีแพงเรียกใหธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) กับพวกของนายทวีศักดิ์รวมกันชดใชเงินใหแกทบวงมหาวิทยาลัย
ขณะนี้ ค ดี อ ยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาของศาลแพ ง ต อ มา กระทรวงการคลั ง ได วิ นิ จ ฉั ย ว า
ศาสตราจารยเกษม วัฒนชัย กับนายสุชาติ เมืองแกว ไดกระทําโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุให
ทางราชการไดรับความเสียหายจึงตองรวมรับผิดในกรณีที่เกิดขึ้ นดวย ทบวงมหาวิ ทยาลัยได
ดําเนินการตามขอ ๑๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สงพรอมหนังสือที่ นร ๐๖๐๖/๒๒๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีคําสั่งใหศาสตราจารยเกษม วัฒนชัย
และนายสุชาติ เมืองแกว ชดใชคาสินไหมทดแทน พรอมทั้งแจงสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขใหทราบ บุคคลทั้งสองไดรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ซึ่งขณะนี้
เรื่องรองทุกขไดโอนไปเปนคดีของศาลปกครองตามมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ทบวงมหาวิทยาลัยจึงขอหารือวา
๑. ตามขอ ๑๘๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐที่เสียหาย
ฟอ งคดี ต อ ศาลอย า ให ข าดอายุ ค วามหนึ่ง ปนั บ แตวั น ที่ ผู แ ต งตั้ งแจ งคํ า สั่ง ให ผูรับ ผิด ชดใชค า
สินไหมทดแทนทราบ ซึ่งตามขอเท็จจริงศาสตราจารยเกษม วัฒนชัย รับทราบคําสั่งใหชดใชคา
สินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และนายสุชาติ เมืองแกว รับทราบเมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๔๓ อายุความหนึ่งปจะเริ่มนับตั้งแตวันที่บุคคลทั้งสองทราบคําสั่ง หรือนับแตวันที่
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๓)
ตามนัยมาตรา ๑๐ วรรคสอง๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
๒๕๓๙
๒. ขณะที่คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง อายุความทางแพงจะ
สะดุดหยุดอยูตามมาตรา ๖๗๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
หรือไม หากอายุความไมสะดุดหยุดอยูและศาลปกครองยังไมมีคําพิพากษา ทบวงมหาวิทยาลัย
๑

ขอ ๑๘ เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแลว ใหผูแตงตั้งมีคําสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง และแจงคําสั่งนั้นใหผูเกี่ยวของทราบ แตในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายเปนราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมาย
วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ใหผูบังคับบัญชาหรือผูกํากับดูแลหรือควบคุมหนวยงานของรัฐแหง
นั้นวินิจฉัยสั่งการใหหนวยงานของรัฐดังกลาวปฏิบัติตามที่เห็นวาถูกตอง
ในกรณี ที่ ห น ว ยงานของรั ฐ ที่ เ สี ย หายตามวรรคหนึ่ ง สั่ ง การตามความเห็ น ของ
กระทรวงการคลัง ใหผูแตงตั้งดําเนินการเพื่อออกคําสั่งใหชําระคาสินไหมทดแทนหรือฟองคดีตอศาลอยาให
ขาดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่ผูแตงตั้งแจงคําสั่งใหผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนทราบ
๒
มาตรา ๑๐
ฯลฯ
ฯลฯ
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดอายุ
ความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน
และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิดแตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับ
ผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง
๓
มาตรา ๖๗ เมื่ อ มี ก ารอุ ท ธรณ ต ามบทบั ญ ญั ติ ใ นส ว นที่ ๕ ของหมวด ๒ แห ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือการยื่นคําขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตาม
กฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหวินิจฉัยชี้ขาดแลว ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้น
จนกวาการพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่น แตถาเสร็จไปเพราะเหตุถอนคําขอหรือทิ้งคําขอใหถือ
วาอายุความเรียกรองของผูยื่นคําขอไมเคยมีการสะดุดหยุดอยูเลย

๓
จะตองดําเนินคดีทางแพงตอไปหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาปญหาดังกลาว โดยมีผูแทน
ทบวงมหาวิทยาลัยเปนผูชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา
๑. ในประเด็นที่ทบวงมหาวิทยาลัยหารือวา อายุความฟองคดีแกเจาหนาที่ผูทํา
ละเมิดตอหนวยงานฯ คือหนึ่งปนับแตวันแจงคําสั่งใหทราบ (ตามขอ ๑๘ ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
๒๕๓๙) หรือนับแตวันที่หนวยงานฯมีคําสั่ง (ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙) นั้น เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงวามูลละเมิดในเรื่องนี้ได
เกิดขึ้นระหวางเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๘ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๓๙ อันเปนชวงเวลากอนบังคับใช
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในกรณีเชนนี้คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดเคยวินิจฉัยไวแลว ในเรื่องเสร็จที่ ๙๐/๒๕๔๑ วา กรณีการละเมิดที่
เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใชบังคับ
นั้น ในสวนที่เปนสารบัญญัติใหดําเนินการตามหลักเกณฑแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สําหรับในสวนที่เปนวิธีสบัญญัติใหดําเนินการตามหลักเกณฑแหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเห็นวา เรื่องอายุความเปนสวน
ของสารบัญญัติ ดังนั้น จึงตองนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๘๔ มาใชบังคับ
กลาวคือ จะตองเรียกคาสินไหมทดแทนภายในกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่รูถึงการละเมิด
และรูตัวผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน หรือสิบปนับแตวันทําละเมิด ซึ่งในกรณีนี้วันที่รูตัวผู
พึ ง จะต อ งชดใช ค า สิ น ไหมทดแทน คื อ วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๓ ซึ่ ง เป น วั น ที่ ป ลั ด
ทบวงมหาวิทยาลัยไดลงนามสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
๒. ข อ หารื อในประเด็น ที่วา ในขณะที่ค ดี อยูในระหวางการพิ จ ารณาของศาล
ปกครอง อายุค วามทางแพ งจะสะดุ ด หยุ ด อยู ต ามมาตรา ๖๗ แหง พระราชบั ญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม หากอายุความไมสะดุดหยุดอยูและศาลปกครองยังไม
มีคําพิพากษา ทบวงมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินคดีทางแพงตอไปหรือไม นั้น เห็นวา มาตรา ๖๗
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เปนเรื่องที่ใชบังคับสําหรับการโตแยงคําสั่ง
ทางปกครองเทานั้น ในเรื่องนี้เปนกรณีการใชสิทธิเรียกรองทางแพง จึงไมอาจนํามาตราดังกลาว
มาปรับใชได ดังนั้น ทบวงมหาวิทยาลัยจึงควรจะตองรีบดําเนินการเพื่อฟองคดีตอไป
(ลงชื่อ) ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
๔

มาตรา ๔๔๘ สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้น ทานวาขาดอายุความเมื่อ
พนหนึ่งปนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูพึงจะตองชดใชคาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพนสิบป
นับแตวันทําละเมิด
ฯลฯ
ฯลฯ

๔
(นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤษภาคม ๒๕๔๔

