(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556)
คํา้ ประกันการเข้ าทํางาน ... ต้ องรับผิดตามข้ อตกลง
เมื่อกล่าวถึงการคํ้าประกันเชื่อว่าหลายๆ คนคงนึกถึงการต้องรับผิดชดใช้เงินแทนบุคคลอื่น ซึ่ งนอกจาก
จะมีการคํ้าประกันการกูย้ ืมเงินแล้ว การคํ้าประกันบุคคลเพื่อเข้าทํางานก็เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้ผคู้ ้ าํ ประกันต้องรับผิด
แทนบุคคลอื่นได้
ดังเช่นคดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟั งฉบับนี้ เป็ นเรื่ องของข้าราชการที่ถูกหน่ วยงานต้นสังกัด
ระงับการจ่ายเงินกองทุนสะสมสมทบ เนื่ องจากลูกจ้างประจําที่ตนคํ้าประกันการเข้าทํางานกระทําการทุจริ ต ทําให้
ทางราชการเสี ยหาย
เรื่ องราวของคดี น้ ี เกิ ดจากการที่ ผู้ฟ้ องคดี ซ่ ึ งเป็ นข้าราชการในสั งกัดผู ้ถู กฟ้ องคดี (มหาวิ ทยาลัย)
และเป็ นสมาชิ ก กองทุ นเงิ น สะสมสมทบของมหาวิท ยาลัย ได้ท าํ สั ญ ญาคํ้า ประกัน การเข้าปฏิ บ ัติงานของนาย ก.
ในตําแหน่งลูกจ้างประจํา ต่อมา นาย ก. กระทําการทุจริ ตต่อหน้าที่อนั เป็ นการจงใจทําให้ราชการเสี ยหายต้องรับผิด
ชดใช้เงินจํานวน 1,999,397 บาท ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจึงมีคาํ สั่งลงโทษไล่นาย ก. ออกจากราชการและมีหนังสื อแจ้งให้นาย ก.
รวมทั้งผูฟ้ ้ องคดีในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันนําเงินดังกล่าวไปชําระภายใน 30 วัน แต่บุคคลทั้งสองไม่ได้ชาํ ระ หลังจากนั้น
ผูฟ้ ้ องคดีได้ขอลาออกจากราชการซึ่ งผูถ้ ูกฟ้ องคดีมีคาํ สั่งอนุ ญาต ผูฟ้ ้ องคดีจึงไปติดต่อขอรับเงินกองทุนสะสมสมทบ
แต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ เนื่องจากผูถ้ กู ฟ้ องคดีมีคาํ สั่งให้ระงับการจ่ายเงินดังกล่าว ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาํ สั่ง แต่คณะกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณายกอุทธรณ์
ผูฟ้ ้ องคดีจึงฟ้ องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวโดยอ้างว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีโดยสภามหาวิทยาลัย
ไม่มีอาํ นาจในการออกระเบียบเพื่อจัดการการจ่ายเงินสะสมสมทบซึ่ งไม่ใช่ทรัพย์สินของผูถ้ ูกฟ้ องคดี คําสั่งให้ระงับ
การจ่ายเงินกองทุนสะสมสมทบจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช พ.ศ. 2521 มาตรา 15 ให้ อ าํ นาจหน้า ที่ แ ก่
สภามหาวิทยาลัยในการควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดวางระเบี ยบเกี่ ยวกับการเงิ นและ
ทรัพย์สิน สภามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชจึงได้วางระเบียบมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ว่าด้วยกองทุนเงินสะสม
สมทบ พ.ศ. 2526 เพื่อส่ งเสริ มการสะสมทรัพย์ สร้างความมัน่ คงในชีวติ และครอบครัว สร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
และเพื่อระดมทุนของมหาวิทยาลัย โดยข้อ 11 กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีอาํ นาจหักเงินกองทุนสะสมสมทบเพื่อชําระหนี้
ข้อผูกพันหรื อความเสี ยหายที่มีหลักฐานว่าข้าราชการผูเ้ ข้าร่ วมกองทุนมีอยูห่ รื อก่อให้เกิดแก่มหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนได้
ผู้ถูกฟ้องคดีมอี าํ นาจระงับการจ่ ายเงินกองทุนสะสมสมทบแก่ ผู้ฟ้องคดี เพราะเหตุผู้ที่ตนคํา้ ประกัน
เข้ าทํางานกระทําการทุจริตได้ หรือไม่ ? ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การออกระเบียบมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ว่าด้วยกองทุนเงินสะสมสมทบ พ.ศ. 2526 อยูภ่ ายในขอบเขตอํานาจของมหาวิทยาลัยและไม่ขดั แย้งกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. 2521 หรื อความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน การที่ผฟู ้ ้ องคดีซ่ ึ งเป็ นข้าราชการ
ได้ส มัค รเข้า ร่ ว มกองทุ น เงิ น สะสมสมทบของผูถ้ ูก ฟ้ องคดี และแสดงความประสงค์ส่ ง เงิ น สะสมเป็ นรายเดื อ น
โดยยินยอมให้มีการหักเงินได้รายเดือนเพื่อส่ งเป็ นเงินสะสม และยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ ทุกประการ
และได้ทาํ สัญญาคํ้าประกันการปฏิบตั ิงานของนาย ก. โดยสัญญาว่า ถ้านาย ก. ได้กระทําการหรื องดเว้นการกระทําใดๆ
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้อหนึ่ งข้อใดอันก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผถู้ ูกฟ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดียินยอมชดใช้ความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยร่ วมรับผิดกับนาย ก. ในฐานะลูกหนี้ ร่วม ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผถู ้ กู ฟ้ องคดี
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ดังนั้น เมื่อนาย ก. กระทําการทุจริ ตทําให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีได้รับความเสี ยหาย ผูฟ้ ้ องคดีจึงต้องร่ วมรับผิด
ในฐานะลูกหนี้ร่วมตามสัญญาคํ้าประกัน การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีมีคาํ สั่งให้ระงับการจ่ายเงินกองทุนสะสมสมทบที่ผฟู้ ้ องคดี
มีสิทธิ ได้รับจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 855/2555)
คดีน้ ี เป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาํ หรับข้าราชการหรื อแม้กระทัง่ ผูค้ ้ าํ ประกันอื่นๆ ว่า ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ ผูค้ ้ าํ ประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับผูท้ ี่ตนคํ้าประกัน ในกรณี ที่ไม่มีการชําระหนี้ สําหรับการเข้า
คํ้าประกันบุคคลเพื่อการเข้าทํางานในหน่วยงานใดๆ นอกจากจะเป็ นการรับรองความประพฤติของบุคคลนั้นแล้ว ยังเป็ น
การประกันความเสี ยหายที่เกิดจากการทํางานของบุคคลที่ตนเข้าคํ้าประกันด้วย ซึ่ งหากผูท้ ี่ตนคํ้าประกันก่อให้เกิด
ความเสี ยหาย หน่วยงานที่ได้รับความเสี ยหายย่อมมีอาํ นาจที่จะใช้มาตรการบังคับตามเงื่อนไขหรื อข้อผูกพันที่กาํ หนด
ในสัญญาคํ้าประกันครับ !
นายปกครอง

