เรื่องเสร็จที่ ๘๔๒ /๒๕๔๗
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการฟองคดีผูค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกัน
การลาศึกษาฝกอบรมของขาราชการ
กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือ ที่ กค. ๐๔๐๖.๖/๑๗๑๗๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับสถานะทาง
กฎหมายของสัญญาค้ําประกันแนบทายสัญญาลาศึกษาฝกอบรมและอายุความในการดําเนินคดีกบั
ผูค้ําประกันสัญญาลาศึกษาฝกอบรม ความวา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๔๐ เห็นชอบหลักเกณฑผอนผันการชําระหนี้แกผูค้ําประกันตามที่กระทรวงการคลังไดพิจารณา
รวมกับทบวงมหาวิ ทยาลัย โดยในการเรียกชดใชเงินกรณีผิด สัญญา ให สวนราชการคูสัญ ญา
ดําเนินการเรียกชดใชเงินจากผูผิดสัญญากอน หากผูผิดสัญญาไมยินยอมใชเงินจนครบถวนก็ให
ดําเนินคดีกับผูผิดสัญญาจนคดีถึงที่สุด และหากผูผิดสัญญายังไมยินยอมชําระหนี้หรือหากบังคับ
คดีเอากับทรัพยสินของผูผิดสัญญาแลวยังไมเพียงพอชําระหนี้ ก็ใหดําเนินการฟองคดีผูผิดสัญญา
เปนคดีลมละลายตอไป แลวจึงดํา เนินการเรียกใหผูค้ําประกันชดใชเงินตามสัญญา หากผูค้ํา
ประกันไมสามารถชําระหนี้ได ก็ใหดําเนินคดีตามสัญญาค้ําประกันกับผูค้ําประกันจนถึงที่สุด เมื่อ
ดํ า เนิ น คดี กับ ผู ค้ํ า ประกั น จนถึงที่ สุ ด ถึง ขั้ น บั งคับ คดีแ ล ว หากมี ป ญ หาพิเ ศษที่ ผูค้ํา ประกัน ไม
สามารถชําระหนี้ได ก็ใหผูค้ําประกันขอผอนผันการชําระหนี้ดังกลาว ซึ่งสวนราชการไดถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังกลาวมาโดยตลอด เนื่องจากเดิมการดําเนินคดีกับผูผิดสัญญาลาศึกษาและผูค้ํา
ประกันจะตองยื่นฟองตอศาลแพงและมีอายุความ ๑๐ ป การฟองคดีผูค้ําประกันภายหลังจากที่
ดําเนินคดีกับผูผิดสัญญาจนคดีถึงที่สุดแลว จึงมีระยะเวลาเพียงพอที่จะดําเนินคดีได แตโดยที่
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาด ที่ ๒๕/๒๕๔๕ ลงวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ วินิจฉัยวา สัญญาลาศึกษาของขาราชการเปนสัญญาทางปกครองและขอ
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกลาวอยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา ๓ และมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
นั้น มีผลทําใหตองยื่นฟองคดีผูค้ําประกันภายใน ๑ ป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟอง
คดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒ กรณี จึ ง มี ป ญ หาว า การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ก ารฟ อ งคดี ผู ค้ํ า ประกั น ตามนั ย มติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวจะทําใหคดีขาดอายุความหรือไม หากฟองคดีผูค้ําประกันเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลา ๑ ป นับแตมีการผิดสัญญาแลวกรมบัญชีกลางจึงขอหารือดังนี้

ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๙๐๕/
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ลงวั น ที่

ตุ ล าคม ๒๕๔๗ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน

๒
๑. การที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลวินิจฉัยวาสัญญาลา
ศึกษาฝกอบรมของขาราชการเปนสัญญาทางปกครองจะมีผลทําใหสัญญาค้ําประกันแนบทาย
สัญญาลาศึกษาฝกอบรมดังกลาวถือเปนสัญญาทางปกครองดวยหรือไม และจะตองดําเนินคดีกับ
ผูค้ําประกันภายในระยะเวลา ๑ ป เชนเดียวกับขาราชการที่ผิดสัญญาลาศึกษาฝกอบรมหรือไม
๒. หากสัญญาค้ําประกันแนบทายสัญญาลาศึกษาฝกอบรมไมถือวาเปนสัญญาทาง
ปกครองแตเปนสัญญาทางแพง การดําเนินคดีกับขาราชการผูผิดสัญญาและผูค้ําประกันโดยแยก
ฟองตามสัญญาแตละฉบับตามเขตอํานาจศาลจะกระทําไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาขอหารือของกรมบัญชีกลาง
โดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว เห็นวามีประเด็นที่
ตองพิจารณาคือ การฟองคดีใหรับผิดตามสัญญาค้ําประกันเมื่อมีการผิดสัญญาลาศึกษาฝกอบรม
จะตองฟองที่ศาลใด และมีอายุความเทาใด ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณา
แลวมีความเห็นดังนี้
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาล ที่ ๒๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ ความวา สัญญาลาศึกษาตอโดย
ต อ งกลั บ มารั บ ราชการเมื่ อ จบการศึ ก ษานั้ น เป น สั ญ ญาทางปกครองตามมาตรา ๓ ๑ แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู ใ นอํ า นาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ (๔)๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และไดมี
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ที่ ๒๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ความวา โดย
ลําพังสัญญาค้ําประกันไมไดเปนสัญญาทางปกครอง อยางไรก็ดี แมสัญญาค้ําประกันจะเปน
สัญญาทางแพง แตก็เปนสัญญาอุปกรณของสัญญาหลักซึ่งเปนสัญญาทางปกครอง และประเด็น
ขอพิพาทในคดีสัญญาอุปกรณเปนการโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาหลัก จึงมีประเด็นที่
ตองวินิจฉัยเกี่ยวของกับสัญญาหลักเสียกอน ซึ่งจะมีผลไปถึงสัญญาค้ําประกันตอไป กรณีพิพาท
เกี่ยวกับการฟองใหชําระเงินตามสัญญาค้ําประกันจึงควรที่จะดําเนินกระบวนพิจารณายังศาลที่มี
เขตอํานาจเดียวกันกับศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่ง
ถือเปนสัญญาหลัก ดังนั้น คดีพิพาทเกี่ยวกับการใหชําระเงินตามสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาทางปกครองจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
๑

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปน
หนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทํา
บริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
๒
มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ฯลฯ
ฯลฯ

๓
เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลมีคําวินิจฉัยดังที่ไดกลาว
มาขางตน และคําวินิจฉัยเปนที่สุดตามมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว ในการฟองคดีใหรับผิดตามสัญญาค้ําประกันเมื่อมี
การผิดสัญญาลาศึกษาฝกอบรมจึงตองฟองตอศาลปกครอง
สําหรับเรื่องของอายุความในการฟองคดีนั้น เห็นวา
๑. ถา สั ญ ญาค้ํ าประกั นการลาศึก ษาฝกอบรมเปน สัญญาทางแพ ง ย อมมี อ ายุ
ความสิบปตามมาตรา ๑๙๓/๓๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๒. ถาสัญญาค้ําประกันการลาศึกษาฝกอบรมเปนสัญญาทางปกครอง ยอมมีอายุ
ความหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหง
การฟองคดี ตามมาตรา ๕๑๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดวางแนวปฏิบัติไววา
คดีพิพาทเกี่ยวกับการใหชําระเงินตามสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง อยูใน
๓

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลใด ถาคูความฝายที่ถูกฟองเห็นวาคดีดังกลาวอยู
ในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่ง ใหยื่นคํารองตอศาลที่รับฟองกอนวันสืบพยานสําหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร
หรือกอนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกสําหรับศาลปกครองหรือศาลอื่น ในการนี้ใหศาลที่รับฟองรอการพิจารณาไว
ชั่วคราว และใหจัดทําความเห็นสงไปใหศาลที่คูความรองวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจโดยเร็ว ในกรณีเชนวานี้ให
ศาลที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ถาศาลที่สงความเห็นมีความเห็นวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจของศาลตน และศาลที่รับ
ความเห็น มีความเห็น พองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็น ไปยัง ศาลที่สงความเห็น เพื่อมี คําสั่ง ใหดํ าเนิ น
กระบวนพิจารณาคดีในศาลเดิมนั้นตอไป
(๒) ถาศาลที่สงความเห็นมีความเห็นวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่งที่คูความ
อางและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลที่สงความเห็นเพื่อมีคําสั่ง
ใหโอนคดีไปยังศาลนั้น หรือสั่งจําหนายคดีเพื่อใหคูความไปฟองศาลที่มีเขตอํานาจ ทั้งนี้ ตามที่ศาลเห็นสมควร
โดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรม
(๓) ถาศาลที่สงความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องเขตอํานาจ
ศาลในคดีนั้น ใหศาลที่สงความเห็นสงเรื่องไปใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดใหเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่อง แตถามีเหตุจําเปนใหคณะกรรมการลงมติใหขยายเวลาออกไปไดไมเกินสามสิบวันโดยให
บันทึกเหตุแหงความจําเปนนั้นไวดวย
คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับ
เขตอํานาจศาลตามวรรคหนึ่ง (๓) ใหเปนที่สุด และมิใหศาลที่อยูในลําดับสูงขึ้นไปของศาลตามวรรคหนึ่งยก
เรื่องเขตอํานาจศาล ขึ้นพิจารณาอีก
ความในมาตรานี้ใหใชบังคับกับกรณีที่ศาลเห็นเองกอนมีคําพิพากษาดวยโดยอนุโลม
๔
มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความนั้น ถาประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิไดบัญญัติไว
โดยเฉพาะ ใหมีกําหนดสิบป
๕
มาตรา ๕๑ การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี

๔
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง อายุความในการฟองคดีตามสัญญาค้ําประกันจึงตอง
เปนไปตามอายุความในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาลาศึกษาฝกอบรมซึ่งเปนสัญญาทาง
ปกครองด วย เพื่อ ใหเกิด ความสอดคลองเป นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้ น คณะกรรมการ
กฤษฎี ก า (คณะพิ เ ศษ) จึ ง มี ค วามเห็ น ว า การฟ อ งคดีเ กี่ ย วกับ สั ญ ญาค้ํ า ประกั น การลาศึ ก ษา
ฝกอบรมตองยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบป
นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี ซึ่งในกรณีที่หารือมานี้ วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
คือวันที่คูสัญญาตามสัญญาลาศึกษาฝกอบรมผิดนัดชําระหนี้ ตามมาตรา ๒๐๔๖ ประกอบกับ
มาตรา ๖๘๖๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีขอสังเกตวา มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ ที่กําหนดใหสวนราชการคูสัญญาดําเนินการเรียกชดใชเงินจากผูผิด
สัญญากอน หากผูผิดสัญญาไมยินยอมใชเงินจนครบถวนก็ใหดําเนินคดีกับผูผิดสัญญาจนคดีถึง
ที่สุด และหากผูผิดสัญญายังไมยินยอมชําระหนี้หรือหากบังคับคดีเอากับทรัพยสินของผูผิดสัญญา
แลวยังไมเพียงพอชําระหนี้ ก็ใหดําเนินการฟองคดีผูผิดสัญญาเปนคดีลมละลายตอไป แลวจึง
ดําเนินการเรียกใหผูค้ําประกันชดใชเงินตามสัญญา หากผูค้ําประกันไมสามารถชําระหนี้ได ก็ให
ดําเนินคดีตามสัญญาค้ําประกันกับผูค้ําประกันจนถึงที่สุด นั้น เปนมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดขึ้น
กอนจะมีคํา วินิ จฉั ยของคณะกรรมการวินิ จฉัยชี้ ขาดอํ านาจหนา ที่ระหวา งศาลวา คดี ฟองผู ค้ํ า
ประกั น ในกรณี นี้ ใ ห ฟ อ งต อ ศาลปกครอง ซึ่ ง จากคํ า วิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล า วทํ า ให ก ารนั บ อายุ ค วาม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หากถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอาจทําใหสิทธิเรียกรองใหผูค้ํ า
ประกันชําระหนี้ตามสัญญาค้ําประกันขาดอายุความได ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรที่จะเสนอ
เรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีตอไป
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๔๗
๖

มาตรา ๒๐๔ ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้
แลว ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร
ทานวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาว
ลวงหนากอนการชําระหนี้ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว
๗
มาตรา ๖๘๖ ลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใด ทานวาเจาหนี้ชอบที่จะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้ได
แตนั้น

