
ขอ้ยกเวน้ชดใชท้นุการศึกษา...

เพราะเหตมุปัีญหาสขุภาพ

เปิดปมคิด: เมื่อเจา้หนา้ที่ของรฐัท าสญัญาและไดร้บัทนุการศึกษาจาก

หนว่ยงานทางปกครองแลว้ แตไ่มส่ าเร็จการศึกษาตามหลกัสตูรและไดล้าออก

จากราชการ เนือ่งจากมีปัญหาดา้นสขุภาพ มีประเด็นนา่สนใจว่า

?เจา้หนา้ที่ผูน้ัน้... จะตอ้งรบัผดิชดใชท้นุที่ไดเ้บิกหรือไดร้บัไปแลว้คืนแก่

หนว่ยงานทางปกครองผูใ้หท้นุการศึกษาหรือไม ่?

? ศาลมีอ านาจปรบัลดเบ้ียใหแ้กเ่จา้หนา้ที่ของรฐัผูไ้ดร้ับทนุและผูค้ า้

ประกนัที่ผดิสญัญาการรบัทนุหรือไม ่? เพียงใด?

มลูเหตขุองคดีเกิดจาก ขณะนายเก่งเป็นพนกังาน
จ้างตามภารกิจ ต าแหน่งพนกังานดบัเพลิง ได้ท าสญัญารับ
ทนุการศกึษาในระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรรัฐศาสนศาสตร์

บณัฑิตกบัเทศบาลแห่งแห่ง ต่อมานายเก่งได้ยตุิ
การศกึษาก่อนท่ีจะส าเร็จการศกึษาและได้ย่ืนหนงัสือ
ขอลาออกจากราชการ เพราะมีปัญหาสขุภาพเก่ียวกบั

สายตา เทศบาลจงึมีค าสัง่ให้นายเก่งพ้นจาก
ต าแหน่ง

๑



หลงัจากนัน้ เทศบาลได้มีหนงัสือแจ้งให้นายเก่งชดใช้เงินทนุที่เบกิจ่ายไปแล้ว
พร้อมเบีย้ปรับ แต่นายเก่งเพิกเฉย เทศบาลจงึมีหนงัสือถึงนายกนัต์ในฐานะผู้ค า้
ประกนัให้รับผิดชอบร่วมกบันายเก่ง แต่นายกนัต์เห็นว่าการท่ีนายเก่งไมส่ามารถ
เรียนต่อและท างานชดใช้ทนุได้เพราะมีปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพ โดยเทศบาล
ได้อนญุาตให้นายเก่งลาออกแล้ว นายเก่งจงึมไิด้ผิดสญัญาการรับทนุ ดังนัน้ ตนเอง
จงึไมต้่องรับผิดชอบตามสญัญาค า้ประกนั

เทศบาลได้น าคดีมาฟอ้งเพ่ือขอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาให้นายเก่ง
(ผูถู้กฟอ้งคดีที่ 1) และ นายกนัต์ (ผูถู้กฟอ้งคดีที ่2 ) ร่วมกนัหรือแทนกนัช าระทนุที่
เบกิไปแล้วจ านวน 66000บาท พร้อมเบีย้ปรับอีก 2 เท่า จ านวน 132000 บาท รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 198000 บาท 

? ประเด็นปัญหา คือ ผูถ้กูฟ้องคดีทัง้สองกระท าผดิสญัญาการรบัทนุ

และการค า้ประกนัตามสญัญาดงักลา่วหรือไม ่? และหากเป็นการผิด

สญัญาจะตอ้งชดใชเ้งนิคืนใหแ้กผู่ฟ้้องคดีหรือไม ่? เทา่ใด ?

รูก้ฎหมายไดป้ระโยชน์

ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง คือ

มาตรา 383 วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซ่ึงบญัญตัวิ่า

“ถา้เบ้ียปรบัท่ีรบินัน้สงูเกนิสว่น ศาลจะลดลงเป็นจ านวนพอสมควรกไ็ด ้ในการท่ีจะ

วินิจฉยัว่าสมควรเพียงใดนัน้ ท่าใหพิ้เคราะหถึ์งทางไดเ้สียของเจา้หน้ีทกุอยา่งอนั

ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางไดเ้สียในเชิงทรพัยส์ิน”

มาตรา 680 วรรคหน่ึง บญัญตัว่ิา “อนัว่าค ้าประกนันัน้ คือ สญัญาซ่ึง

บคุคลภายนอกคนหน่ึง เรยีกว่า ผ ูค้ ้าประกนัผกูพนัตนต่อเจา้หนา้ท้ีคนหน่ึงเพ่ือ

ช าระหน้ีใหเ้ม่ือลกูหน้ีไม่ช าระหน้ีนัน้”

และ มาตรา 683 ที่บญัญตัวิ่า “อนัค ้าประกนัอยา่งไม่มีจ ากดันัน้ยอ่มค ุม้ถึง

ดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนซ่ึงลกูหน้ีคา้งช าระ ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็น

อปุกรณแ์ห่งหน้ีรายนัน้ดว้ย

๒



คดนีีศ้าลปกครองสงูสดุวินจิฉัย ดงันี้

“เปิดปมคิด” ขอ้ นายเกง่จะตอ้งรบัผิดชดใชท้นุท่ีไดเ้บิกหรอื

ไดร้บัไปแลว้คืนแกเ่ทศบาลผ ูใ้หท้นุการศึกษาหรอืไม ่?

ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉยัว่า สญัญาการรบัทนุท าขึน้เนือ่งจาก

เทศบาลมีเจตจ านงที่จะสง่บคุคลไปศึกษาในประเทศเพ่ือใหเ้กิดความรูค้วามช านาญงานแลว้

ใหก้ลบัมารบัราชการเพ่ือประโยชนแ์กเ่ทศบาล เมื่อนายเกง่ไดเ้บิกทนุการศึกษาไปแลว้ 2 

ปีงบประมาณ รวมเป็นเงนิ 66000 บาท แตไ่มส่ าเร็จการศึกษาตามหลกัสตูรและไดล้าออก

จากราชการ โดยท่ีเทศบาลไม่ไดเ้ห็นชอบใหย้ติุการศึกษากอ่นส าเรจ็การศึกษา จึง

เป็นการประพฤติผิดสญัญาซ่ึงตอ้งรบัผิดตามขอ้ก าหนดในสญัญาการรบัทนุทนัที 

แมก้ารลาออกจากราชการ นายเกง่จะไดใ้หเ้หตผุลว่าเนือ่งจากมีปัญหาสขุภาพเกี่ยวกบั

สายตา ก็หาใชเ่หตผุลที่จะท าใหน้ายเกง่จะไมต่อ้งรบัผิดชดใชเ้งนิทนุดงักล่าว

ดงันัน้ นายเกง่จึงตอ้งรบัผิดชดใชท้นุที่ไดเ้บิกไปแลว้เป็นเงนิ 66000 บาท คืนแก่

เทศบาล

๓



“เปิดปมคิด” ขอ้ ศาลมีอ านาจปรบัลดเบ้ียปรบัใหแ้กน่ายเกง่ผ ู้

ไดร้บัทนุและนายกนัตผ์ ูค้ ้าประกนัท่ีผิดสญัญาการรบัทนุหรือไม ่? 

เพียงใด?

ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉยัว่า เบ้ียประกนัมีลกัษณะเป็นค่าเสียหายหรือ

ค่าสินไหมทดแทนซ่ึงคู่สญัญาก าหนดไวล้ว่งหนา้ใหเ้จา้หนีม้ีสิทธิริบหรือเรียกเอา

จากลกูหนีไ้ดห้ากไมช่ าระหนีห้รือช าระหนีไ้มถ่กูตอ้ง เมื่อสญัญาการรบัทนุ

ก าหนดใหน้ายเกง่ผูร้บัทนุตอ้งชดใชเ้บ้ียปรบัใหแ้กเ่ทศบาลผูใ้หท้นุเป็นจ านวน 2 

เทา่ของเงนิทนุ แตพ่ฤตกิารณก์ารกระท าผดิสญัญาของนายเกง่ที่ไดเ้ขา้ศึกษาตาม

สญัญาการรบัทนุตัง้แตปี่การศึกษา 2550 โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2552 ไดล้งทะเบียน 6 รายวิชา ไมผ่า่นการประเมิน 4 รายวิชา และในภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2553 ลงทะเบียน 2 รายวิชา ไมผ่า่นการประเมินทัง้ 2 รายวิชา 

เนือ่จากมีปัญหาสขุภาพเกี่ยวกบัสายตา ประกอบกบัการที่แพทยซ่ึ์งนายเกง่เคย

ตรวจรกัษาทางสายตาไมอ่าจชีแ้จงขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัอาการป่วยของนายเกง่ได้

ว่าอยู่ในระดบัใด เนือ่งจากไมไ่ดม้ารบัการรกัษาตอ่เนือ่ง สถานพยาบาลจึงท าลาย

เวชระเบียนของนายเกง่นัน้

แสดงใหเ้ห็นว่า อาการของนายเกง่ไมร่า้ยแรงถึงขนาดเป็นอปุสรรค

ส าคญั ตอ่การศึกษาหรือการท างานจนตอ้งยตุกิารศึกษาและลาออกจากราชการ 

อนัเป็นกรณีที่จะตอ้งไมร่บัผดิชดใชเ้บ้ียปรบัใหแ้กเ่ทศบาล แตก่รณีดงักลา่วก็มีเหตุ

อนัสมควรที่ศาลจะพิจารณาลดเบ้ียปรบัใหแ้กน่ายเกง่ไดต้ามาตรา 383 วรรค

หนึง่ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์โดยใหคิ้ดเบ้ียปรบัเพียง 1 เทา่ของ

เงนิทนุที่ตอ้งชดใชใ้หแ้กเ่ทศบาล รวมเป็นเงนิ 132000 บาท (ชดใชเ้งนิทนุคืน 

66000 บาท + เบ้ียปรบั 1 เทา่ 66000 บาท)

๔



สว่นความรบัผดิชอบของนายกนัตผ์ูค้ า้ประกนัซ่ึงไดท้ าสญัญาค า้ประกนั

การปฏิบัตติามสญัญาไว ้จึงตอ้งร่วมรบัผดิกบันายเกง่ในการชดใชเ้งนิทนุ เบ้ีย

ปรบั และดอกเบ้ียนบัแตว่นัผดินดัใหแ้กเ่ทศบาลตามสญัญาค า้ประกัน ทัง้นี ้ตาม

มาตร 680 วรรคหนึง่ และมาตรา 683 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พิพากษาใหน้ายเกง่และนายกนัตร์ว่มกนัหรือแทนกนัรบัผดิชดใชเ้งนิทนุและเบ้ีย

ปรบัจ านวน 132000 บาท พรอ้มดอกเบ้ียรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปีของตน้เงนิ

ดงักลา่วนบัจากวนัฟ้องจนกว่าจะช าระเสร็จแกเ่ทศบาล (ค าพิพากษาศาล

ปกครองสงูสดุที่ อ. 302/2562)

กรณีเจา้หนา้ที่ของรฐัท าสญัญารบัทนุการศึกษา และไดร้บั

ทนุการศึกษาจากหนว่ยงานทางปกครองตน้สงักดั แตไ่มป่ฏิบตัติามสญัญาหรือ

ประพฤติผดิสญัญา ไมว่่าจะเป็นเพราะหลีกเลี่ยงไมเ่ขา้หรือไมอ่ยู่ศึกษาใน

สถานศึกษาที่ก าหนด การยตุิหรือเลิกการศึกษากอ่นส าเร็จการศึกษาโดยไมไ่ดร้บั

ความเห็นชอบจากหนว่ยงานผูใ้หท้นุ หรือการไมย่อมเขา้รบัราชการอยู่ในสงักดั

ของหนว่ยงานผูใ้หท้นุก็ตาม เจา้หนา้ที่ผูร้บัทนุการศึกษารวมถึงผูค้ า้ประกนัการ

ปฏิบัตติามสญัญาจะตอ้งรบัผดิชดใชท้นุโดยตอ้งคืนเงนิทนุตามจ านวนที่ไดร้บัไป

แลว้ พรอ้มเบ้ียปรบัและดอกเบ้ียตามฎหมายของตน้เงนิดงักลา่วดว้ย



ซ่ึงเบ้ียปรบัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาการรบัทนุการศึกษานัน้ 

หากศาลเห็นว่าเป็นจ านวนที่สงูเกินสว่นหรือมีเหตอุนัสมควรลดให ้ศาลก็

มีอ านาจพิจารณาลดลงเป็นจ านวนพอสมควรไดต้ามมาตรา 383 วรรค

หนึง่ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์

การยตุิหรือเลิกการศึกษากอ่นส าเร็จการศึกษา หรือการไมเ่ขา้

รบัราชการในหนว่ยงานตน้สงักดัซ่ึงเป็นผูใ้หท้นุการศึกษา เพราะเหตทุี่

เจา้หนา้ที่ของรฐัผูไ้ดร้บัทนุอา้งว่ามีปัญหาดา้นสขุภาพนั้น หากอาการ

เจ็บป่วยดงักลา่วไมร่า้ยแรงถึงขนาดจะเป็นอปุสรรคส าคญัตอ่การศึกษา

หรือการท างาน ก็ไมถื่อเป็นเหตทุี่เจา้หนา้ที่ของรฐัจะไมต่อ้งรบัผดิชดใช ้

เงนิทนุคืนพรอ้มดอกเบ้ียปรบัตามสญัญาใหแ้กห่นว่ยงานตน้สังกดัที่ให้

ทนุการศึกษาแตอ่ย่างใด

๖
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