(หนังสือพิมพ์ส่องใต้)

ผู้รับจ้างสร้างถนนไม่ตรงเงื่อนไข มีสิทธิรับค่าจ้างเพียงใด ?
นางสาวสุชาดา ศรีเกลี้ยง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง
ที่ ผ่ านมา... มี คดี พิ พาทอั นเนื่ องมาจากการผิ ดสั ญญาหรื อ ไม่ ปฏิ บั ติ ตามสั ญญาจ้ าง เช่ น
การก่อสร้างไม่ตรงตามแบบหรือเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา การส่งมอบงานล่าช้า การไม่ชาระค่าจ้าง การถูกเรียก
ค่ าปรั บ การริ บ หลั กประกั น ฯลฯ ที่ คู่ สั ญญาเห็ นว่ าเป็ นการด าเนิ นการที่ ไม่ ช อบ เข้ าสู่ การพิ จารณาของ
ศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรมจานวนไม่น้อย
เช่นเดียวกั บข้อพิ พาทในคดีนี้ ...ที่เทศบาลได้ ว่าจ้ างบริ ษัทเอกชนให้ ทาการก่ อสร้า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการสัญจรซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง แต่เมื่อสร้างถนน
เสร็จแล้ว กลับพบว่าถนนที่ก่อสร้างบางจุดได้ใช้วัสดุไม่ตรงตามขนาดที่ได้รับอนุมัติ เทศบาลจึงบอกเลิกสัญญา
และริบหลักประกัน สัญญา รวมทั้งไม่ชาระค่าจ้าง ผู้รับจ้างจึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชาระ
ค่าจ้างดังกล่าว
ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างหรือไม่ เพียงใด มาติดตามรายละเอียดของคดีกัน
มู ลเหตุ คดี นี้ เกิ ดจาก... เทศบาลต าบล (ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ) ได้ ท าสั ญ ญาจ้ า งให้ บ ริ ษั ท เอกชน
(ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก โดยในการก่อสร้างดังกล่าวคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่า
มี ก ารใช้ เ หล็ ก ไม่ เ ป็ น ไปตามขนาดหรื อ สเปกที่ ก าหนด ซึ่ ง ผู้ รั บ จ้ า งได้ มี ห นั ง สื อ ขออนุ ญาตเปลี่ ยนแปลง
วัสดุก่อสร้าง (เหล็กตะแกรง) จากขนาด ๔ มิลลิเมตร เป็น ๓.๒ มิลลิเมตร จานวน ๘๐๐ ตารางเมตร เนื่องจาก
เหล็กขาดตลาด โดยวิศวกรมีหนังสือรับรองว่าในการก่อสร้างงานดังกล่าวใช้เหล็กขนาด ๓ มิลลิเมตร ได้
ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี จึ ง ได้ มี ค าสั่ ง อนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง (เหล็ ก ตะแกรง) จากขนาด
๔ มิลลิเมตร เป็น ๓.๒ มิลลิเมตร จานวน ๘๐๐ ตารางเมตร โดยให้ผู้รับจ้างปรับลดราคาวัสดุลงในส่วนที่ใช้
เหล็กขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร
หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานจ้างครั้งที่ ๒ และเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า
ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานโดยมีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนแล้ว แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้
สานักงานทางหลวงชนบททาการเจาะทดสอบผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการดังกล่าว จานวน ๗ จุด
ปรากฏว่า มีบ างจุ ดที่ ใช้เหล็ กไม่ เป็ น ไปตามขนาดที่ได้ รับอนุ มัติ ผู้ ถูกฟ้ องคดี จึงมีห นังสื อแจ้ง ให้ ผู้ ฟ้ องคดี
ปรับปรุงแก้ไขงานจ้างให้เป็นไปตามสัญญาหลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย จึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง
คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีตรวจพบว่ามีการใช้เหล็ก ขนาด
๓ มิลลิเมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามคาสั่งอนุมัติ จึงมีคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดาเนินการแก้ไข ผู้ฟ้องคดี
จึงเป็นผู้ผิดสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญานั้นจึงชอบแล้ว
เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กาหนดว่า คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายจ าต้องให้อีกฝ่ ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่จะ
เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกไม่ได้ และให้ใช้ค่าการงานอันได้กระทาไปแล้วด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ
ฉะนั้น เมื่อถนนที่ก่อสร้างประชาชนได้ใช้ประโยชน์ จึงเห็นควรกาหนดค่าแห่งการงานที่ผู้ฟ้องคดี
ได้ทาไว้แล้วและใช้ประโยชน์ได้บ้างในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างตามสัญญา (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๑๐๔/๒๕๖๓)
คดีนี้... นับว่าเป็ นอุทาหรณ์สาหรับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะในสัญญาทางปกครอง
ซึ่งเอกชนผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญ ญาจ้าง และหากฝ่ายปกครอง
มีคาสั่งอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานที่รับจ้าง ผู้รับจ้างยังคงต้องทางานที่รับจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน

เพราะมิฉะนั้ น จะถือว่าเป็ น การผิ ดสั ญญาจ้ าง ซึ่งฝ่ ายปกครองมีสิ ทธิบอกเลิ กสั ญญาได้ แต่ ถึงแม้จะมีการ
เลิกสัญญาก็ตาม ฝ่ายปกครองยังมีหน้ าที่จ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างตามส่วนของงานที่ทาแล้วเสร็จ หากงาน
ที่แล้วเสร็จสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา
(ปรึ กษาคดี ป กครอง ได้ ที่ ส ายด่ ว นศาลปกครอง ๑๓๕๕ และสื บ ค้ น เรื่ อ งอื่ น ๆ ได้ จ าก
www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง)

