
๑ 

การใช้สิทธิทางศาลคุ้มครองบุคคล: กรณีถูกท าละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 
โดย อัครพล อร่ามเจริญ๑ 

๑. ความเบื้องต้น 
ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่นั้น สิ่งต่างๆในโลกมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ไม่ ว่าจะ

เป็นพัฒนาการในด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร หรือแม้แต่ในบริบทของกฎหมาย กล่าวโดยเฉพาะเรื่อง สิทธิ 
เสรีภาพและความเสมอภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกให้ความสนใจ และเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องได้รับการ
คุ้มครองโดยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภายในของรัฐนั้น หรือกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม 
 ในอดีตแต่โบราณมา สังคมโลกส่วนใหญ่มีการปกครองโดยผู้น า ที่อยู่ในสถานะอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ความเป็นรัฐ และบทบาทของผู้น าหรือผู้ปกครองรัฐนั้น มีลักษณะเป็นอ านาจเด็ดขาด ซึ่งปราศจากการ
ตรวจสอบ และปราศจากข้อจ ากัดของการใช้อ านาจ แต่ในรัฐสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐประชาธิปไตย
เป็นยุคที่รัฐเป็นรัฐที่ถูกจ ากัดอ านาจ (Limited State) ๒ การที่รัฐ หรือผู้ปกครองจะใช้อ านาจตามอ าเภอใจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนนั้นจะกระท ามิได้ จึงก่อให้เกิดเป็นแนวคิดของ “หลักนิติรัฐ” ในเวลา
ต่อมา  
 

๒. หลักนิติรัฐ 
ส าหรับประเทศไทยซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น ก็

ต้องอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐ (The Rule of Law)๓ ซึ่งหลักนี้ได้จ ากัดอ านาจของผู้ปกครองหรือรัฐลงไป ให้มี
อ านาจกระท าการใดแต่เฉพาะเท่าที่มีกฎหมายให้อ านาจไว้เท่านั้น อันเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญของ
กฎหมายปกครอง คือ “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” กล่าวคือ การใช้อ านาจของรัฐจะต้องมีกฎหมายให้อ านาจ 
อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจ และสามารถตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าได้ เพ่ือเป็น
การควบคุมการใช้อ านาจของผู้ปกครอง และเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในอีกทางหนึ่ง
พร้อมๆกัน หากประชาชนถูกองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐล่วงละเมิดสิทธิ เสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมี
สิทธิที่จะสามารถโต้แย้งคัดค้าน หรือตรวจสอบการกระท านั้นได้  

ในเรื่องที่รัฐได้กระท าการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน และรัฐมีความรับผิดชอบที่จะต้องแก้ไข
เยียวยาความเสียหายนั้น ในทางกฎหมายแบ่งความรับผิดอันเกิดจากการกระท านั้น เป็น ๒ ประเภท คือ ความ
รับผิดในทางละเมิด และความรับผิดอย่างอ่ืนของรัฐ แต่ในที่นี้ผู้ เขียนจะขอกล่าวถึงเฉพาะแต่บริบทของความ
รับผิดจากการกระท าละเมิดเท่านั้น 

                                                           
๑ นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒ สมยศ เชื้อไทย, กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ,( กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๔). 
๓ นิติรัฐ หมายถึง รัฐท่ียอมรับรอง และ ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของราษฎร (อ้างแล้วเชิงอรรถ ๒) เป็นค าที่มา
จากภาษาเยอรมันว่า Rechtstaat แปลว่า รัฐมี่มีเหตุผล กล่าวคือ เป็นรัฐท่ีปกครองตามหลักของเหตุผล โดยรัฐจะต้องคุ้มครอง
ขอบเขตส่วนบุคคล โดยไม่ใช้อ านาจเหนือ ของรัฐ บังคับบุคคล ในขอบเขตส่วนบุคคลของปัจเจกชน (บรรเจิด สิงคะเนติ, หลัก
พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๒) หน้า ๒๑.)  



๒ 

๓. ความรับผิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดความรับผิดอันเกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่

ได้แก่ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ มิได้ก าหนดให้
นิยามความหมายของการกระท าละเมิดไว้ ปัญหาว่า ในกรณีที่มีการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐและการกระท านั้น
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะเป็นละเมิดหรือไม่  จึงต้องพิจารณา
องค์ประกอบของความรับผิดเพ่ือละเมิดตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ คือ “ผู้ใดจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ กระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้เขาเสียหาย
แก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือ สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้นั้นกระท าละเมิด...” 

การกระท าละเมิดที่เกิดขึ้นจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น หากพิจารณาตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๓) แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.  ๒๕๔๒ สามารถแยกได้เป็น๔ ๕ 
ประเภท  

๑) การกระท าละเมิดอันเกิดจาก การใช้อ านาจตามกฎหมาย  
๒) การกระท าละเมิดอันเกิดจาก กฎ 
๓) การกระท าละเมิดอันเกิดจาก ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน 
๔) การกระท าละเมิดอันเกิดจาก การละเลยต่อหน้าที่ตามทีก่ฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
๕) การกระท าละเมิดอันเกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ตามทีก่ฎหมายก าหนด ล่าช้าเกินสมควร 

 เมื่อบุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการถูกกระท าละเมิด ก็ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหาย จากผู้กระท าละเมิดได้ แต่กรณีที่เป็นความเสียหายอันเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่ นอกจากผู้เสียหายจะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิด๕ ได้แล้ว ผู้เสียหายอาจยื่นค าขอต่อหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนั้นต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท า๖ อย่างไรก็ดี ใน

                                                           
๔ ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง และ วิธีพิจารณาคดีปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๓). 
๕ มาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ วางหลักว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อ
ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐได้
โดยตรง จะฟ้องเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ ถ้าการเละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมิได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผดิ  
๖ มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ วางหลักว่า ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า 
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด ตาม มาตรา ๕ ผู้เสียหายจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหม ทดแทน
ส าหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออก ใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้น
โดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงาน ของรัฐมีค าสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยงัไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงาน ของรัฐก็ให้มีสิทธิ
ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยรอ้งทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับ
แจ้งผลการวินิจฉัย ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากเรื่อง
ใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้นจะต้อง รายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือก ากับหรือควบคุมดูแล
หน่วยงาน ของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าว จะพิจารณาอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
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๓ 

บทความนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะแต่ในส่วนของการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล เพ่ือให้ผู้เสียหาย
ได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการถูกกระท าละเมิดเท่านั้น 
 

๔. หากต้องการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้หน่วยงานของรัฐรับผิดเพื่อละเมิด จะฟ้องคดีได้
ที่ศาลใด ??? 

 ในประเทศไทยของเรา ใช้ระบบ “ศาลคู่”๗ ในการจัดตั้งศาลปกครองเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาพิพากษา
คดีต่างๆควบคู่ไปกับศาลยุติธรรม ปัญหาว่า การจะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ต้องรับผิดเพ่ือละเมิดนั้น จะต้องน า
คดีไปฟ้องที่ศาลใด ต้องพิจารณาถึงเขตอ านาจศาลว่า คดีที่ฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดเพ่ือละเมิดอยู่ในเขต
อ านาจของศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม เพราะในคดีละเมิดที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายนั้น 
ไม่ใช่ทุกคดีจะเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แมว้่าคู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่ง จะเป็น
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตาม ซึ่งการพิจารณาว่าจะฟ้องร้องที่ศาลใดระหว่างศาลปกครองกับ
ศาลยุติธรรม มีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
 กรณีคดีพิพาทท่ีต้องฟ้องร้องต่อ ศาลยุติธรรม๘ 
 ๑) เป็นกรณีการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่ง มิใช่ การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ที่ถือได้ว่า
เป็นการกระท าละเมิดในทางส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเอง ซึ่งก็คือ กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 
หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิดเพ่ือละเมิดท่ีเกิดข้ึนนั้น 
 ๒) เป็นการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมิได้เกิดจากการใช้อ านาจตาม
กฎหมายปกครอง กล่าวคือ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติทั่วไป มิได้เป็นการใช้อ านาจเหนือของฝ่ายปกครอง
หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมิได้เกิดจากการออกกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือ ค าสั่งอ่ืน หรือ การละเมิดนั้น 
มิได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ล่าช้าเกินสมควร 
 ตัวอย่างกรณีการละเมิด ที่ต้องน าคดีพิพาทไปสู่ศาลยุติธรรม 
 กรณีที่หนึ่ง กรณีเจ้าหน้าที่ ใช้ก าลังท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนโดยเหตุส่วนตัว ย่อมเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่
กระท าไปโดยมีมูลเหตุจูงใจส่วนตัวในการท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน มิใช่เป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ๙ กรณีนี้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 

                                                           
๗ กล่าวคือ มีการแยกศาลปกครอง ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีปกครอง ออกมาเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรม โดย
ก าหนดให้มีเขตอ านาจในกรณีพิพาทแตกต่างกันไป อันเนื่องมาจากการที่ศาลยุติธรรมนั้น มีวิธีการพิจารณาคดีบนพื้นฐานของ
ความเทา่เทียมกันของคู่ความ ซึ่ง ในทางคดีปกครองนั้นย่อมเป็นไปได้ยาก ที่คู่กรณีจะมีความสามารถในการต่อสู้คดีอย่างเท่า
เทียมกัน เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เป็นกรณีพิพาท ระหว่างรัฐ กับ เอกชน รัฐย่อมมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวข้องในคดีได้มากกว่าเอกชน  การที่จะปล่อยให้คู่กรณีแสวงหาข้อเท็จจริงมาเสนอต่อศาลย่อมไม่เป็นธรรมกับคู่กรณีฝ่ายที่
เป็นเอกชน จึงต้องแยกศาลปกครองออกมาเป็นอีกศาลหนึ่ง โดยใช้ระบบการด าเนินคดี และ กระบวนพิจารณาคดีที่แตกต่าง
จากศาลยุติธรรม คือ ใช้กระบวนพิจารณาคดีแบบไต่สวน คือ ศาลเป็นผู้มีอ านาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดีได้เองเป็น
ส าคัญ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี 
๘ ส านักวิจัยและวิชาการ ส านักงานศาลปกครอง,หลักกฎหมายพื้นฐาน ความรับผิดทางละเมิด,(กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา
เพรส, ๒๕๕๒).  
๙  ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓/๒๕๕๒ 



๔ 

กรณีท่ีสอง กรณีท่ีแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลของรัฐ รักษาพยาบาลโดยอาศัยวิชาความรู้
ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย แล้วประมาทเลินเล่อท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต กรณีย่อมไม่ใช่การที่แพทย์อาศัย
อ านาจตามกฎหมาย ในการรักษาพยาบาล แต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมดาทั่วไปของเจ้าหน้าที่รัฐ๑๐ 
 กรณีพิพาทท่ีต้องน าคดีมาฟ้องต่อ ศาลปกครอง 
 ๑) เป็นกรณีละเมิดที่เกิดจากการทีเ่จ้าหน้าที่รัฐ ใช้อ านาจตามกฎหมาย ซึ่งในที่นี้คือ “ปฏิบัติการทาง
ปกครอง” หรือ การกระท าทางปกครองที่มีลักษณะเป็นกายภาพที่กฎหมายให้อ านาจเหนือในการกระท า เช่น 
การที่ต ารวจจราจรใช้อ านาจตามกฎหมาย ล็อคล้อรถยนต์ หรือกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นท าการรื้อถอน
อาคารที่สร้างโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น 
 ๒) เป็นกรณีการละเมิดที่เกิดจากการออกกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน กรณีนี้จะต้องเป็นการ
ออกกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ไม่มีกฎหมายให้อ านาจในการออก 
หรือออกมาโดยไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด กรณีดังกล่าว หากก่อให้เกิดความเสียกายแก่บุคคลใด ก็เป็น
การกระท าละเมิดไดแ้ละผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ 
 ๓) กรณีการละเมิดจากการละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควร ท าให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย 
 ตัวอย่างของกรณีละเมิดที่ต้องน าคดีพิพาทขึ้นสู่ศาลปกครอง 
 กรณีที่หนึ่ง กรณีฟ้องขอให้ศาลปกครองมีค าสั่งให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก
การเข้ารื้อถอนอาคารของผู้ฟ้องคดี๑๑ หรือเรียกค่าเสียหายจากการที่หน่วยงานของรัฐเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ของเอกชนเพ่ือสร้างถนนโดยไม่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
 กรณีท่ีสอง กรณีออกค าสั่งลงโทษทางวินัย โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้
แสดงหลักฐานอย่างเพียงพอ  
 

๕. ระยะเวลาการใช้สิทธิฟ้องคดีละเมิด ต้องฟ้องภายในก าหนดระยะเวลาใด 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว การฟ้องให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดเพ่ือละเมิดนั้น สามารถฟ้องคดีต่อ
ศาลยุติธรรม หรือศาลปกครองได้แล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี การฟ้องคดีจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการฟ้องคดี 
ในเรื่องของ “ระยะเวลาการฟ้องคดี” (หรือ “อายุความ”ในกรณีท่ีฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม) 

หากเป็นการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ต้องฟ้องคด ีภายใน ๑ ปี นับแต่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี 
แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี๑๒ กล่าวคือ หากรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี หรือควรรู้เหตุแห่ง
การฟ้องคดีเมื่อใดก็ให้เริ่มนับไป ๑ ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่เกิดเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น เช่น รู้เหตุ
แห่งการฟ้องคดีเมื่อผ่านไปแล้ว ๙ ปี ๕ เดือน ก็สามารถฟ้องได้ภายใน ๗ เดือน ไม่ใช่ ๑ ปี (เนื่องจากการฟ้อง
                                                           
๑๐ ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๔/๒๕๕๐ 
๑๑ ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๙ / ๒๕๔๙ 
๑๒ มาตรา ๕๑ แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๔ วางหลักว่า การฟ้องคดีตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให้ยื่นฟ้องภายใน ๑ ปี และการฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายใน ๕ ปี นับแต่
วันท่ีรู้ หรือ ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปี นับแต่วันท่ีมีเหตุแห่งการฟ้องคดี 



๕ 

คดีต้องไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่เกิดเหตุ) แต่หากฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมต้องฟ้องคดีภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ผู้ต้อง
เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้น ๑๐ ปีนับแต่วันท าละเมิด๑๓  
 จะเหน็ว่าทั้งกรณีที่ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และต่อศาลยุติธรรม นั้นมีช่วงระยะเวลาการฟ้องคดี หรือ 
อายุความเท่ากัน เพียงแต่อาศัยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ต่างกัน เพราะเหตุว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีละเมิดไว้โดยเฉพาะ จึงต้อง
บังคับตามบทกฎหมายเฉพาะ ไม่ใช่บทกฎหมายทั่วไปที่ได้ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าวินิจฉัยยกฟ้อง เนื่องจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกฟ้อง ไม่ใช่ผู้ต้องรับผิด 
ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ต้องรับผิดที่มิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไป ๖ เดือน นับแต่วันที่ค าพิพากษานั้นถึง
ที่สุด๑๔ 
 มีข้อสังเกตว่า ในกรณีที่ยังคงมีการละเมิดต่อเนื่องกันเรื่อยมา จนถึงเวลายื่นฟ้องคดีนั้น ถือว่าเหตุแห่ง
การฟ้องคดียังคงมีอยู่จนถึงเวลายื่นฟ้องคดี๑๕ 
 กล่าวโดยสรุป ในรัฐที่มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การกระท าใดๆของเจ้าหน้าที่รัฐ
จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระท าการใดๆให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนโดยพลการไม่ได้ โดยในการดังกล่าว ไดม้ีองค์กรตุลาการเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ทั้งในส่วนของ ศาลปกครอง และ ศาลยุติธรรม ซึ่งมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแตกต่างกันไป
ตามลักษณะคดีพิพาท  
 ดังนี้ หากประชาชนได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองจาก
การถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยใช้กระบวนการทางศาลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแก่ลักษณะคดีพิพาท
ของตน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตาม
เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย  

                                                           
๑๓ มาตรา ๔๔๘ วรรค ๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่าน
ว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วนัท่ีผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด และ รู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้น ๑๐ 
ปี นับแต่วันท่ีท าละเมิด 
๑๔ มาตรา ๗ วรรค ๒ แห่ง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ถ้าศาลพิพากษายก
ฟ้องเพราะเหตุที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดที่มิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปหก
เดือนนับแต่วันที่ค าพิพากษาน้ันถึงที่สุด 
๑๕ ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๙ / ๒๕๔๙ 


