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ถูกสั่งเป็นผู้ทิ้งงาน : เพราะก่อสร้างไม่เสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร !
โดย นายปกครอง
เมื่อมีการตกลงทาสัญญาทางปกครอง... คู่สัญญาย่อมผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา เว้นแต่
การปฏิบัติตามสัญญานั้นจะตกเป็นพ้นวิสัยไม่สามารถกระทาได้ และเมื่อเอกชนเป็นฝ่ายผิดสัญญา ฝ่ายปกครอง
หรื อหน่ วยงานของรั ฐคู่สั ญญา ก็มีสิ ทธิที่จะบอกเลิ กสั ญญา ริบหลั กประกันในการปฏิบัติตามสั ญญา รวมทั้ ง
เรียกค่าปรับและค่าเสียหายจากการผิดสัญญา และยังอาจถูกลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานได้อีกด้วย...
กรณี ถูกลงโทษให้ เป็ นผู้ทิ้งงาน ย่อมส่ งผลกระทบให้ เกิดความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยงตลอดจน
โอกาสในการเข้ ารั บงานกั บหน่ วยงานของรั ฐต่าง ๆ เนื่ องจากผลของการถู กสั่ งให้ เป็ นผู้ ทิ้ งงานนั้ น ระเบี ยบ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ถูกระบุ
ชื่อไว้ ในบั ญชี รายชื่ อผู้ ทิ้ งงานและได้ แจ้ งเวี ยนชื่ อแล้ ว เว้ นแต่จะได้ มี การเพิกถอนการเป็ นผู้ ทิ้ งงานดั งกล่ าว
เรียกได้ว่า หากถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานก็จะหมดโอกาสในการรับงานของหน่วยงานของรัฐนั่นเองครับ
สาหรับคาสั่งให้เป็น “ผู้ทงิ้ งาน” มีสถานะเป็น “คาสั่งทางปกครอง” ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ฉะนั้ น
หากผู้ ประกอบกิจการที่ได้รั บคาสั่งเห็ นว่าเป็นคาสั่ งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องการที่จะใช้สิทธิทางศาล
ก็จะต้ องยื่ นอุทธรณ์คาสั่ งดังกล่าวก่อนนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
ดังเช่น... ข้อพิพาทที่ยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครอง ที่นายปกครองจะนามาเล่าให้ฟังในวันนี้
ซึ่งเป็นเรื่องการฟ้องขอให้เพิกถอนคาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
โดยมีมูลเหตุมาจาก... การที่ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี)
ได้ทาสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจากัด พ (ผู้ฟ้องคดี) ทาการก่อสร้างสวนสมุนไพรเพื่อการศึกษา ณ สถาบันวิจัยฯ ดังกล่าว
ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง โดยในระหว่างการก่อสร้างนั้น ห้างหุ้นส่วนจากัด พ ได้อ้างว่าบริเวณพื้นที่จริงมีบ่อน้า
จานวน ๓ ถึง ๔ แห่ง ซึ่งไม่มีอยู่ในแบบก่อสร้างและไม่มีรายการให้ผู้รับจ้างต้องถมบ่อน้าในตารางปริมาณงาน เป็นเหตุ
ให้ปริมาณดินในการถมพื้นที่ไม่เพียงพอและมีค่างานจ้างเพิ่มขึ้น อันเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการก่อสร้าง
จึงขอหยุดงานก่อสร้างจนกว่าจะได้รับการพิจารณาแนวทางแก้ไข
ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ พิจารณาแล้วไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง และไม่พิจารณาเพิ่มลด
หรือแก้ไขแบบรูปของการก่อสร้าง เนื่องจากเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อห้างหุ้นส่วนจากัด พ ไม่สามารถ
ทางานให้แล้วเสร็ จตามสัญญาได้ ผู้ ว่าการสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์ ฯ จึงมีหนังสื อบอกเลิกสัญญา รวมทั้งมี คาสั่ ง
ให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย !
คดีนี้... ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วมีคาวินิจฉัย โดยสรุปได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดาเนินการ
ก่อสร้างสวนสมุนไพรเพื่อการศึกษาให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ตามสัญญานั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา ส่วนข้อที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า พื้นที่ก่อสร้างจริงมีบ่อน้าหลายแห่ง ซึ่งไม่มีอยู่ในแบบก่อสร้าง เป็นเหตุให้
ต้องเพิ่มปริมาณดินในการถมพื้นที่และมีค่างานเพิ่มขึ้น นั้น เห็นว่า เป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งที่ปรากฏอยู่
แล้วแต่เดิมในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ตรวจดูสถานที่ก่อสร้าง พร้อมกับตรวจสอบและทาความเข้าใจ
ในแบบรู ปและรายการของการก่อสร้างโดยละเอียดถี่ถ้วนก่อนการเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีย่อมตรวจพบค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าถมพื้นที่ที่เป็นบ่อน้าดังกล่าว รวมทั้งได้คานวณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ในการเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี
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การที่ ผู้ ฟ้ องคดี หยุ ดการก่ อสร้ าง เนื่ องจากพบว่ ามี รายการถมดิ นเพิ่ มขึ้ นตามสภาพความเป็ นจริ ง
ภายหลังจากได้ทาสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว อีกทั้งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเป็นเพียงเหตุที่ทาให้ ผู้ฟ้องคดีต้องมี
ค่ าใช้ จ่ ายในการท างานเพิ่ มขึ้ น ไม่ ถึ งขนาดที่ ท าให้ ไม่ สามารถด าเนิ นการก่ อสร้ างให้ เป็ นไปตามสั ญญาจ้ างได้
ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อหยุดการก่อสร้างได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทางานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนดในสัญญาจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัย แต่เป็นความบกพร่องในการเข้าเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่ตรวจดู
สถานที่และไม่ได้ตรวจสอบหรือทาความเข้าใจในแบบก่อสร้างก่อน จึงถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ซึ่งข้อ ๑๒๙ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๖ กาหนดให้ผู้ว่าการฯ มีอานาจพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมปฏิบัติ
ตามสั ญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ เป็นผู้ทิ้งงานได้ ดังนั้น ค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงานจึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๕๘/๒๕๖๒)
สรุปได้ว่า...ในการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญา ตามข้อบังคับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์ ฯ ข้างต้น ต้องเข้าหลั กเกณฑ์สองประการ คือ ประการแรก คู่สั ญญาไม่ปฏิบั ติตามสั ญญา และ
ประการที่สอง การไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อ ๑๔๕ ทวิ ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานยังมีเหตุอื่น ๆ
อีกตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ นอกจากนี้...คดีดังกล่าวยังเป็นอุทาหรณ์สาหรับเอกชนที่จะเข้ามาเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐด้วยว่า ก่อนที่จะเข้าร่วมประกวดราคา ต้องตรวจดูสถานที่จริงที่จะดาเนินการ รวมทั้ง
ตรวจสอบและทาความเข้าใจในแบบรูป รายการของการก่อสร้าง รายละเอียดของงาน และข้อตกลงในสัญญาให้
รอบคอบ และคานวณค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนก่อนการเสนอราคา ทั้งนี้ ไม่อาจอ้างว่าสภาพพื้นที่จริงเป็นอุปสรรค
ในการดาเนินการ เช่น มีบ่อน้าหลายแห่ง อันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วแต่เดิมในสถานที่ก่อสร้างได้
(ปรึ ก ษาคดี ป กครองได้ ที่ สายด่ ว นศาลปกครอง ๑๓๕๕ และสื บค้ น เรื่ องอื่ น ๆ ได้ จาก
www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง)

