เรื่องเสร็จที่ ๕๔/๒๕๕๙
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลฎีกาของกรมการศาสนา♣
กรมการศาสนาไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ วธ ๐๓๐๑/๔๖๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ศาลฎีกามีคําพิพากษา ที่ ๑๙๔๒๕๑๙๔๒๖/๒๕๕๗ พิ พากษายื น ตามศาลลางใหบริ ษัทนิ ล ลี่ อิ น เตอร6 เ นชั่ น แนล จํ า กั ด จํ า เลยที่ ๑
และกรมการศาสนา จําเลยที่ ๒ ชําระเงินจํานวน ๖,๓๘๖,๖๑๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕
ตอป= ของตนเงิ น ๕,๙๗๖,๔๕๒ บาท นั บ แตวั น ถั ด จากวั นฟ@ อง (ฟ@ องวั น ที่ ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๕๒)
เปCนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) โจทก6 กับใหบริษัทอัสลามทราเวิล
แอนด6ทัวร6 จํากัด จําเลยที่ ๓ และกรมการศาสนา จําเลยที่ ๒ ชําระเงินจํานวน ๙,๕๔๕,๗๒๑ บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป= ของตนเงิน ๙,๐๔๐,๔๔๗ บาท นับแตวันถัดจากวันฟ@อง
(ฟ@องวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒) เปCนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) โจทก6
กรมการศาสนาพิ จ ารณาแลวเห็ น วา เพื่ อใหเปC น แนวทางในการปฏิ บั ติ งานของ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติใหเปCนไปตามคําพิพากษา กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ
จึงขอหารือในประเด็นดังตอไปนี้
๑. กรณีสวนราชการแพคดีและมีคําพิพากษาใหชําระหนี้ สวนราชการตองปฏิบัติ
อยางไร ทั้งนี้ ภายใตกฎหมายและระเบียบใด
๒. กรณี การค้ํ า ประกั น หากกรมการศาสนาในฐานะผู ค้ํ า ประกั น หรื อลู กหนี้ ร วม
ไดชําระเงินตามคําพิพากษาทั้งหมดแลว จะทําใหลูกหนี้รวมอีกรายพนภาระหรือไม และหากลูกหนี้รวมอีกราย
ไมชําระ กรมการศาสนาจะตองรับผิดประการใดหรือไม เนื่องจากทําใหราชการสูญเงินเพราะนําไป
ชําระกอน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจ ารณาขอหารือของกรมการศาสนา
โดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม (กรมการศาสนา)
เปCนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นในแตละประเด็นดังนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง เห็ น วา กรณี ต ามปM ญ หา กรมการศาสนาถู ก ฟ@ อ งเปC น จํ า เลย
และศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาใหกรมการศาสนาเปCนฝOายแพคดี คําพิพากษาดังกลาวจึงมีผลผูกพัน
กรมการศาสนาใหตองปฏิบัติตามนับตั้งแตวันที่ไดพิพากษา และหากกรมการศาสนาไมปฏิบัติตาม

♣

lสงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๒/๑๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
โจทก6ในคดีดังกลาวยอมมีสิทธิที่จะรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษาไดตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง๑
และมาตรา ๒๗๑๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
สวนที่ หารือวาตองปฏิบั ติต ามกฎหมายหรือระเบี ยบใดบางนั้ น จากคํ าชี้ แจงของ
ผูแทนกรมบัญชีกลางปรากฏวา คงมีแตระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๕ ความวา “คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล
การระงั บ ขอพิ พ าทโดยการอนุ ญ าโตตุ ล าการ ใหหั ว หนาสวนราชการเบิ ก จายเทาที่ จ ายจริ ง ”
สําหรับการชําระหนี้ตามคําพิพากษาถือวาเปCนคาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาลดวยเชนกัน
ประเด็นที่สอง เห็นวา กรณีที่หารือมาเปCนกรณีสืบเนื่องจากศาลฎีกามีคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหกรมการศาสนารับผิดรวมกันกับบริษัทนิลลี่ อินเตอร6เนชั่นแนล จํากัด รายหนึ่ง และให
รับผิดรวมกันกับบริษัทอัสลามทราเวิล แอนด6ทัวร6 จํากัด อีกรายหนึ่ง ในแตละกรณีกรมการศาสนา
ตองชําระหนี้โดยสิ้นเชิง ตามมาตรา ๒๙๑๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย6 และในระหวาง
ลูกหนี้รวมกันนั้น ตางตองรับผิดเปCนสวนเทา ๆ กัน ตามมาตรา ๒๙๖๔ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย6 ดังนั้ น หากกรมการศาสนาชํ าระหนี้ ตามคํา พิพากษาใหแกเจาหนี้ไปทั้งจํานวนแลว
ยอมรั บ ชวงสิ ท ธิ จ ากเจาหนี้ ม าไลเบี้ ย เอาจากบริ ษั ท นิ ล ลี่ อิ น เตอร6 เ นชั่ น แนล จํ า กั ด และบริ ษั ท
อัสลามทราเวิล แอนด6ทัวร6 จํากัด ซึ่งเปCนลูกหนี้รวมในแตละกรณีไดกึ่งหนึ่งของจํานวนหนี้ที่ศาลฎีกา
มีคําพิพากษาใหตองชําระแกโจทก6 ตามมาตรา ๒๒๙ (๓) ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย6
(นายดิสทัต โหตระกิตย6)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๕๙
๑

มาตรา ๑๔๕ ภายใตบั ง คั บ บทบั ญ ญั ติ แ หงประมวลกฎหมายนี้ ว าดวยการอุ ท ธรณ6 ฎี ก า
และการพิจารณาใหม คําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ ใหถือวาผูกพันคูความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษา
หรือมีคําสั่งนับตั้งแตวันที่ไดพิพากษาหรือมีคําสั่ง จนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดถูกเปลี่ยนแปลง แกไข กลับ
หรืองดเสีย ถาหากมี
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๒๗๑ ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปCนฝOายแพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มิไ ดปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปCนฝOายชนะ (เจาหนี้ตามคําพิพากษา)
ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําสั่งนั้นไดภายในสิบป=นับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยอาศัย
และตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
๓
มาตรา ๒๙๑ ถาบุคคลหลายคนจะตองทําการชําระหนี้โดยทํานองซึ่งแตละคนจําตองชําระหนี้
สิ้นเชิงไซร แมถึงวาเจาหนี้ชอบที่จะไดรับชําระหนี้สิ้นเชิงไดแตเพียงครั้งเดียว (กลาวคือลูกหนี้รวมกัน) ก็ดี เจาหนี้จะเรียก
ชําระหนี้จากลูกหนี้แตคนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแตโดยสวนก็ไดตามแตจะเลือก แตลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงตองผูกพันอยู
ทั่วทุกคนจนกวาหนี้นั้นจะไดชําระเสร็จสิ้นเชิง
๔
มาตรา ๒๙๖ ในระหวางลูกหนี้รวมกันทั้งหลายนั้น ทานวาตางคนตางตองรับผิดเปCนสวนเทา ๆ กัน
เวนแตจะไดกําหนดไวเปCนอยางอื่น ถาสวนที่ลูกหนี้รวมกันคนใดคนหนึ่งจะพึงชําระนั้น เปCนอันจะเรียกเอาจากคนนั้น
ไมไดไซร ยังขาดจํานวนอยูเทาไรลูกหนี้คนอื่น ๆ ซึ่งจําตองออกสวนดวยนั้นก็ตองรับใช แตถาลูกหนี้รวมกันคนใด
เจาหนี้ไดปลดใหหลุดพนจากหนี้อันรวมกันนั้นแลว สวนที่ลูกหนี้คนนั้นจะพึงตองชําระหนี้ก็ตกเปCนพับแกเจาหนี้ไป
๕
มาตรา ๒๒๙ การรับชวงสิทธิยอมมีขึ้นดวยอํานาจกฎหมาย และยอมสําเร็จเปCนประโยชน6
แกบุคคลดังจะกลาวตอไปนี้ คือ
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) บุคคลผูมีความผูกพันรวมกับผูอื่น หรือเพื่อผูอื่นในอันจะตองใชหนี้ มีสวนไดเสียดวยในการ
ใชหนี้นั้น และเขาใชหนี้นั้น

