อายุความ
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ค่าเสียหายทีไม่ใช่มูลละเมิด

ตอนที ๑
อายุความการ
คืนทร ัพย ์สินที
ต้องเสียไป

ตอนที ๒
อายุความการใช้
ราคาทรัพย์สิน

ค่าเสียหายในมูลละเมิดตามมาตรา ๔๓๘
ตกอยู่ในบังคับอายุความตามมาตรา ๔๔๘
แต่สําหร ับค่าเสียหายทีมิใช่เกิดจากมูล
ละเมิดไม่ตกอยู่ในอายุความตามมาตรา
๔๔๘

การใช้ ราคาทรัพย์ สิน
เป็ นกรณี ทีสื บเนืองจากเอาทรัพย์สินเขาไปโดย
ละเมิด อันมีลกั ษณะแย่งการครอบครองดังกล่าว
ข้างต้น แล้วไม่อาจคืนทรัพย์สินนัน หรื อทรัพย์สิน
นันสู ญหายหรื อถูกทําลายลงโดยอุบตั ิเหตุ ตาม
มาตรา ๔๓๙ ผูก้ ระทําละเมิดจึงต้องใช้ราคาแทน
ใช้อายุความใด
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ตัวอย่ างฎีกา
ฎ.๑๒๕๑/๒๕๐๔
"กรณี ทโจทก
ี
์ฟ้ องว่าจําเลยสบคบกันรือถอนเอาเครืองยนต ์และอุปกรณ์ในการหีบอ ้อยของ
โจทก ์ไป ขอใหจ้ าํ เลยส่งคืน ถ ้าคืนไม่ได ้ก็ใหใ้ ช ้ราคานัน ไม่ใช่การเรียกร ้องเอาค่าเสียหาย
ตามมาตรา ๔๔๘ จึงไม่ถอื อายุความตามมาตรา ๔๔๘ แม้โจทก ์ฟ้ องเกิน ๑ ปี ก็ไม่ขาดอายุ
ความ"

ฎ.๑๗๖๐/๒๕๔๘
"โจทก์เป็ นเจ้าของดิน เมือจําเลยขุดเอาดินไปโดยไม่มีสิทธิ โจทก์ยอ่ มฟ้องบังคับให้จาํ เลยนําดินทีขุดไปนันคืนมาหรือขอให้จาํ เลยใช้ราคาได้ เมือโจทก์
ฟ้องว่าจําเลยขุดดินของโจทก์ไปขายให้แก่บคุ คลอืนแล้ว โจทก์จึงชอบทีจะฟ้องขอให้บงั คับจําเลยใช้ราคาดินดังกล่าวแก่โจทก์ได้ เป็ นการใช้สทิ ธิ
ติดตามเอาทรัพย์คืนตาม มาตรา ๑๓๓๖ มิใช่ฟอ้ งเรียกค่าเสียหายอันเกิดแก่มลู ละเมิด จึงไม่อยูใ่ นบังคับมาตรา ๔๔๘"
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ค่าเสียหายทีไม่ใช่มูลละเมิด

ตอนที ๓
อายุความการ
ใช้ค่าเสียหาย

ค่าเสียหายในมูลละเมิดตามมาตรา ๔๓๘
ตกอยู่ในบังคับอายุความตามมาตรา ๔๔๘
แต่สําหร ับค่าเสียหายทีมิใช่เกิดจากมูล
ละเมิดไม่ตกอยู่ในอายุความตามมาตรา
๔๔๘

ตัวอย่างค่าเสียหายทีไม่ใช่มูลละเมิด
๑. การใช ้สิทธิไล่เบียตามทีบัญญัตไิ ว ้ในมาตรา ๔๒๖, ๔๒๗, ๔๓๑, ๔๓๓,
๔๓๔, หรือ ๗๖ เช่น นายจ ้างต ้องร ับผิดในผลละเมิดของลูกจ ้างได ้กระทําใน
ทางการทีจ ้าง
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๒. กรณีทีบุคคลหลายคนทําละเมิดไม่วา่ จะร่วมกันทําละเมิดตามมาตรา ๔๓๒ หรือต่างทําละเมิดแล้วศาลให้รว่ มรับผิด เมือคนหนึงใช้ค่าเสียหาย
แล้วมาฟ้องให้อีกคนหนึงแบ่งความรับผิดตามทีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๖ ละ ๔๓๒ เป็ นเรืองใช้สิทธิไล่เบียในระหว่างลูกหนีร่วมด้วยกันเพราะฉะนัน
จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ไม่ใช้อายุความตามมาตรา ๔๔๘

ตัวอย่างค่าเสียหายทีไม่ใช่มูลละเมิด (ต่อ)
๓.
การขอใหศ้ าลเรียกผู ้ร ับประกันภัยคําจุนมาร่วมร ับผิดกับผู ้ทําละเมิดอยู่ในอายุ
ความ
๒ ปี ตามมาตรา ๘๘๒ วรรคหนึ ง
๔. การฟ้ องเรียกค่าเสียหายฐานผิดสัญญา แม ้ว่าการกระทํานันจะเป็ นละเมิดด ้วย ก็
ต ้องใช ้อายุความตามสัญญาทียาวกว่า
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๕.การฟ้องให้รบั ผิดตามสัญญาซึงแปลงหนีละเมิดระงับทําละเมิดแล้วไปทําสัญญาประนีประนอมยอมความทําให้หนีละเมิดระงับ แปลงหนีใหม่เป็ น
หนีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

๑.
ค่าเสียหาย
จากละเมิดซึง
ไม่เป็ น
ความผิด
อาญา

เป็ นอายุความทัวไปในเรืองละเมิดตา
มาตรา ๔๔๘ คือต ้องฟ้ องภายในอายุ
ความ ๑ ปี
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อายุความ ๑ ปี

แม้ “รู ้” ก่อนแต่ละเมิด
ไม่เกิดไม่เริมนับ

มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ ง กําหนดอายุความ ๑
ปี นันต ้องนับแต่วน
ั ทีผู ้เสียหายรู ้ถึงการละเมิด
และรู ้ตัวผูต้ ้องใช ้ค่าสินไหมทดแทน คือ รู ้ตัวตัว
ผู ้ต ้องร ับผิด ถ ้ารู ้ถึงการกระทําละเมิดแต่ยงั ไม่
รู ้ตัวผู ้ต ้องรบั ผิด แต่ไม่รู ้เริมนับอายุความ

ทีว่ารู ้ถึงการทําละเมิดนันมูลละเมิด
จะต ้องเกิดขึนจริง แม้ผูเ้ สียหายรู ้มาก่อน
ว่าจะมีผู ้กระทําแต่มูลละเมิดยังไม่เกิด ก็
เริมนับอายุความ
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ไม่รู ้จํานวน
ค่าเสียหายก็ตอ้ งนับ

ต้องเริมนับว ันรุง่ ขึน

สําหร ับจํานวนค่าเสียหายจะมีเพียงใด
ผูท้ ําละเมิดแต่ละคนต ้องร ับผิดเท่าไหร่
ไม่เป็ นเหตุทจะไม่
ี
เริมนับอายุความ

การนับอายุความก็เป็ นไปตามหลักเรือง
การนับระยะเวลา คือ มิให ้เริมนับวัน
แรกรวมเข ้าไปด ้วย ต ้องเริมนับ
วันรุง่ ขึนตามทีบัญญัตไิ ว ้ในมาตรา
๑๙๓/๓
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ละเมิดต่อเนื องส่วนที
เกิน ๑ ปี ขาดอายุ
ความ

การ “รู ้” ตกถึงผู ส
้ บ
ื
สิทธิ

ถ ้าเป็ นการละเมิดต่อเนื อง ระยะเวลาที
เกิดก่อนส่วนทีเกินหนึ งปี ก็ขาดอายุ
ความ ส่วนทียังไม่เกินหนึ งปี ก็ไม่ขาด
อายุความ กล่าวอีกนัยหนึ ง ละเมิด
ต่อเนื องไปกีปี ก็ตาม ปี สุดท ้ายไม่ขาด
อายุความ

การรู ้ถึงการละเมิดและรู ้ตัวผูจ้ ะพึงต ้อง
ใช ้ค่าสินไมทดแทนของผู ้เสียหายตกถึง
ผูส้ บ
ื สิทธิ ผูใ้ ช ้สิทธิ หรือผู ้ร ับช่วงสิทธิ
ของผูเ้ สียหายด ้วย จะต ้องฟ้ องภายใน
กําหนดระยะเวลาเดียวกับผูเ้ สียหาย
มิฉะนัน จะขาดอายุความ
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แก้ฟ้องเกิน ๑ ปี ไม่
ขาดอายุความ

การร ้องขัดทร ัพย ์
อายุความไม่หยุด

เมือฟ้ องภายในกําหนดอายุความแล ้ว
อายุความสะดุดหยุดลงอยู่ แม้โจทก ์จะ
ขอแก ้ไขเพิมเติมฟ้ อง โดยเพิมเติม
จํานวนค่าเสียหายในภายหลังเมือเกิน
หนึงปี แล ้ว ค่าเสียหายทีขอเพิมก็ไม่
ขาดอายุความ

แต่การร ้องขัดทรพ
ั ย ์ในคดีหนึ งไม่เป็ น
เหตุให ้อายุความการฟ้ องเรียก
ค่าเสียหายในมูลละเมิดสะดุดหยุดลง
เพราะเป็ นคนละคดีกน
ั
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ละเมิดเกินสิบปี ขาด
อายุความ

หากผูเ้ สียหายไม่รู ้ถึงการละเมิดและรู ้ตัว
ผูจ้ ะพึงต ้องใช ้ค่าสินไหมทดแทนจนพ ้น
สิบปี แต่วน
ั ทําละเมิด คดีขาดอายุความ
แม้ฟ้ องภายในหนึ งปี นับแต่รู ้ถึงการ
ละเมิดและรู ้ผูจ้ ะพึงต ้องใช ้ค่าสินไหม
ทดแทน หรือแม้แต่ผูเ้ สียหายเพิง
จ่ายเงินเพราะความเสียหายนัน แต่เมือ
พ ้นสิบปี นับแต่วน
ั ทําละเมิด ย่อมขาด
อายุความ

นิ รโทษกรรม
หมวดที ๓ ส่ ว นที ๑ นิ รโทษกรรม
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๑. การป้ องกันโดยชอบด ้วยกฎหมาย
มาตรา 449
บุคคลใดเมือกระทําการป้ องกันโดยชอบด ้วยกฎหมาย ก็ดก
ี ระทําตามคําสังอันชอบด ้วยกฎหมายก็ดี หาก
ก่อให ้เกิดเสียหาย แก่ผู ้อืนไซร ้ท่านว่าบุคคลนันหาต ้องรบั ผิดใช ้ค่าสินไหมทดแทนไม่
ผูต้ ้องเสียหายอาจเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู ้เป็ นต ้นเหตุให ้ ต ้องป้ องกันโดยชอบด ้วยกฎหมาย หรือจาก
บุคคลผูใ้ ห ้คําสังโดย ละเมิดนันก็ได ้
การป้ องกันสิทธิของตัวเองหรือผู ้อืน สิทธินนต
ั ้องมีอยู่จริง ถ ้าไม่มอ
ี ยู่จริงก็ไม่มเี หตุทป้ี องกัน หากไปทําให ้เขา
เสียหายก็ต ้องรบั ผิดฐานละเมิดโดยไม่ได ้ร ับนิ รโทษกรรม

๒. การกระทําตามคําสัง
คําสังดังกล่าวตีความได ้ว่าเป็ นคําสังของเจ ้า
พนักงาน จึงต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามแม้จะไม่เห็ นด ้วยหรือมี
ข ้อโต ้แย ้งกับคําสังนัน เพราะเป็ นคําสังทางปกครอง
ถ ้าไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามจะมีความผิดอายาฐานขัดคําสังเจ ้า
พนักงาน กฎหมายจึงให ้ได ้ร ับนิ รโทษกรรม
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๓. การกระทําด ้วยความจําเป็ นเพือป้ องการภัย
๓.๑ การทําลายทร ัพย ์เพือป้ องก ันเพือป้ องก ันภัยสาธารณะ
มาตรา ๔๕๐ วรรคหนึ ง
"ถ ้าบุคคลทําบุบสลาย หรือทําลายทรพ
ั ย ์สิงหนึ งสิงใด เพือจะบําบัดปัด ป้ องภยันตรายซึงมีมาเป็ นสาธารณะโดย
ฉุ กเฉิน ท่านว่าไม่จาํ ต ้องใช ้ค่าสินไหมทดแทน หากความ เสียหายนันไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตราย"
- ทร ัพย ์ทีถูกกระทําเป็ นได ้ทังสังหาริมทรพ
ั ย ์และอสังหาริมทร ัพย ์
- ต ้องเป็ นภยันตรายซึงมีมาสาธารณะ
- ความเสียหายต ้องไม่เกินสมควรแก่ภยันตราย

๓.๒ การทําลายทร ัพย ์เพือป้ องกันภัยเอกชน
มาตรา ๔๕๐ วรรคสอง
"ถ ้าบุคคลทําบุบสลาย หรือทําลายทรพ
ั ย ์สิงหนึ งสิงใด เพือจะบําบัดปัดป้ องภยันตราย อันมีแก่
เอกชนโดยฉุ กเฉิ น ผู ้นันจะต ้องใช ้คืนทรพ
ั ย ์นัน"
- ทร ัพย ์ทีถูกกระทําเป็ นได ้ทังสังหาริมทรพ
ั ย ์และอสังหาริมทร ัพย ์
- ต ้องเป็ นภัยทีเกิดขึนกับเอกชน
- การใช ้คืนทรพ
ั ย์
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๓.๓ การทําลายทร ัพย ์สินเพือป้ องกันสิทธิ
มาตรา ๔๕๐ วรรคสาม
"ถ ้าบุคคลทําบุบสลาย หรือทําลายทรพ
ั ย ์สิงหนึ งสิงใด เพือจะป้ องกันสิทธิของตนหรือ ของบุคคลภายนอกจาก
ภยันตรายอันมีมาโดยฉุ กเฉิ น เพราะตัวทรพ
ั ย ์นันเองเป็ นเหตุ บุคคลเช่นว่านี หา ต ้องรบั ผิดใช ้ค่าสินไหมทดแทน
ไม่ หากว่าความเสียหายนันไม่เกินสมควรแก่เหตุแต่ถ ้าภยันตรายนัน เกิดขึนเพราะความผิดของบุคคลนันเอง
แล ้ว ท่านว่าจําต ้องรบั ผิดใช ้ค่าสินไหมทดแทนให ้"

-ทรัพย์ทีถูกทําลายเป็ นเหตุแห่งภัย โดยทรัพย์ทีถูกกระทําเป็ นได้ทงสั
ั งหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
- ป้องกันสิทธิทีมีมาโดยฉุกเฉิ น ไม่ใช่ภยั อันตรายทีเกิดจากการละเมิดต่อกฎหมาย
- ทรัพย์ทีถูกกระทําเป็ นต้นเหตุของภยันตราย
- ผูท้ ีจะอ้างป้องกันต้องไม่ใช่ผกู้ ่อภัยเอง
- ความเสียหายต้องไม่เกินสมควรแก่เหตุ
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๔. การป้ องกันสิทธิ
เป็ นการป้ องกันด ้วยการให ้ตัวเองสมดัง
สิทธิทมี
ี อยู่ ถ ้าเนิ นช ้าอาจเสียสิทธิได ้

มาตรา ๔๕๑
"บุคคลใช ้กําลังเพือป้ องกันสิทธิของตน ถ ้าตาม
พฤติการณ์จะขอให ้ศาล หรือเจ ้าหน้าทีช่วยเหลือให ้
ทันท่วงทีไม่ได ้และถ ้ามิได ้ทําในทันใด ภัยมีอยู่ด ้วยการที
ตนจะได ้สมดังสิทธิ นันจะต ้องประวิงไปมากหรือถึงแก่
สาบสูญได ้ไซร ้ท่านว่าบุคคลนันหาต ้องรบั ผิดใช ้ค่า
สินไหมทดแทนไม่
การใช ้กําลังดังกล่าวมาในวรรคก่อนนัน ท่านว่าต ้อง
จํากัดคร ัดเคร่งแต่เฉพาะทีจําเป็ น เพือจะบําบัดปัดป้ อง
ภยันตรายเท่านัน ถ ้าบุคคลผู ้ใดกระทําการดังกล่าวมาใน
วรรคต ้น เพราะหลงสันนิ ษฐานพลาดไปว่ามี เหตุอน
ั
จําเป็ นทีจะทําได ้โดยชอบด ้วยกฎหมายไซร ้ท่านว่าผู ้นัน
จะต ้องร ับผิดใช ้ค่าสินไหมทดแทนให ้แก่ บุคคลอืน แม้ทัง
การทีหลงพลาดไปนันจะมิใช่เป็ นเพราะความประมาท
เลินเล่อของตน"

๕. การป้ องกันสัตว ์
มาตรา ๔๕๒
"ผูค้ รองอสังหาริมทร ัพย ์ชอบทีจะจับสัตว ์ของผูอ้ นอั
ื นเขา้ มาทําความ เสียหาย
ในอสังหาริมทรพ
ั ย ์นัน และยึดไว ้เป็ นประกันค่าสินไหมทดแทน อันจะพึงต ้องใช ้
แก่ตนได ้และ ถ ้าเป็ นการจําเป็ นโดยพฤติการณ์แม้จะฆ่าสัตว ์นันเสียก็ชอบทีจะ
ทําได ้ แต่วา่ ผู ้นันต ้องบอกกล่าวแก่เจ ้าของสัตว ์โดยไม่ช ักช ้า ถ ้าและหาตัว
เจ ้าของสัตว ์ไม่พบ ผูท้ จั
ี บสัตว ์ไว ้ต ้องจัดการตามสมควรเพือสืบหาตัวเจ ้าของ"
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ข ้อพิจารณาตามมาตรา ๔๕๒
๕.๑ เป็ นเรืองของสัตว ์ของบุคคลอืนมีทําความเสียหายให ้แก่ผู ้ครองอสังหาริมทร ัพย ์
๕.๒ นิ รโทษกรรมตามมาตรานี จะต ้องเป็ นการกระทําต่อสัตว ์ทีเข ้ามาทําความเสียหาย ไม่ใช่กระทําต่อคนหรือ
ต่อทร ัพย ์อย่างอืน
๕.๓ ทร ัพย ์ทีถูกเสียหายเป็ นได ้ทังสังหาริมทรพ
ั ย ์และอสังหาริมทรพ
ั ย์
๕.๔ อํานาจทีจะจําหรือยึดตามมาตรา450 ต ้องเป็ นการยึดประกันค่าเสียหายเท่านัน
๕.๕ เมือจับและยึดสัตว ์ไว ้เป็ นประกัน หรือเมือฆ่าแล ้วผูค้ รองต ้องแจ ้งเจ ้าของสัตว ์โดยไม่ชกั ช ้า
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