คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศาลปกครอง
ตัง้ แต่ ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
ถึง ปี ที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถนุ ายน) ๒๕๖๓

โดย
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิ ชาการและวารสาร
สานักวิ จยั และวิ ชาการ สานักงานศาลปกครอง

สารบัญ
คําพิพากษา/คําสั่ง ศาลปกครองสูงสุด คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
จากวารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
ถึง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๓
วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
คําพิพากษา/คําสั่ง
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
หนา
ศาลปกครองสูงสุด
ที่
ถึง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๓
๑.
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๔ เรื่อง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
- ผูรับใบอาชญาบัตรพิเศษตองผูกพัน
อ. ๓๐๕/๒๕๕๔
๑
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕ ตามขอตกลงที่จะตองจายผลประโยชนพิเศษ
เพื่อประโยชนแกรัฐ
- สัญญาขุดเจาะบอน้ําบาดาลและติดตั้ง
อ. ๓๑๔/๒๕๕๔
๓
เครื่องสูบน้ําเปนสัญญาจัดใหมี
สิ่งสาธารณูปโภค
- การกําหนดคาปรับกรณีการจัดซือ้ พัสดุ
อ. ๓๔๑/๒๕๕๔
๗
ที่ตองใชงานทุกสวนพรอมกัน
- ความเปนเอกเทศของสัญญาค้ําประกัน
อ. ๓๖๑/๒๕๕๔
๙
๒.
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๒ เรื่อง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒
- การคิดคาปรับในสัญญาทางปกครอง
อ. ๕๑๓/๒๕๕๔
๑๑
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕ เนื่องจากความผิดหรือความบกพรองของ
สวนราชการ
- การฟองขอใหชดใชเงิน โดยเหตุที่ผูรับทุน
อ. ๕๗/๒๕๕๕
๑๔
ผิดสัญญารับทุนการศึกษา
๓.
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๒ เรื่อง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓
- การเปนโมฆะของสัญญาทางปกครอง
อ. ๗๐๗-๗๐๘/๒๕๕๔ ๑๗
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕ - การบอกเลิกสัญญาทางปกครอง กรณี
อ. ๑๑๖/๒๕๕๕
๒๐
ผูรับจางทํางานไมแลวเสร็จภายในกําหนด
๔.
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๒ เรื่อง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔
- การใชดุลพินิจไมบอกเลิกสัญญาเปนเหตุให อ. ๔๔๖/๒๕๕๕
๒๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๕ จํานวนคาปรับเกินรอยละสิบของวงเงิน
คาจาง

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
ที่
ถึง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๓
๕.
๖.
๗.

๘.

๙.

๑๐.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๖
วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๖
วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๖

จํานวน / เรื่อง

คําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

- การฟองเรียกใหผูรับจางรายเดิมรับผิด
อ. ๔๕๓/๒๕๕๕
ในคาจางที่เพิ่มขึ้นจากการจางผูรับจางรายใหม
จํานวน ๑ เรื่อง
- สัญญาหลักประกันซอง
คําสั่งที่ ๘๒๘/๒๕๕๕

จํานวน ๑ เรื่อง
- ความรับผิดของผูรับจาง กรณีความ
เสียหายเกิดจากขอกําหนดในสัญญาจาง
จํานวน ๒ เรื่อง
- ความรับผิดของผูรับจางในสัญญาที่ขึ้นอยู
กับความสําเร็จของงานในแตละงวด
- ความรับผิดของผูรับจางในความชํารุดบกพรอง
ของงานจางตามมาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ง แหง ป.พ.พ.
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒
- เบี้ยปรับในสัญญาหลักประกันซอง
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๗ กรณีผูเขาเสนอราคาทาลงทะเบียนเพื่อเขาสู
กระบวนการเสนอราคาไมทัน
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓
- การขอคืนเงินคาปรับ กรณี ครม.
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๗ มีมาตรการชวยเหลือคูส ัญญากับทางราชการ
ตามหลักดุลยภาพทางการเงิน
ในสัญญาทางปกครอง
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๓ เรื่อง
ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔
- การเลิกจางลูกจางชั่วคราวตามสัญญาจาง
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๗ - การสงมอบพื้นที่กอสรางมิใชหนี้
ที่หนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองชําระ
เอกชนคูสัญญาจึงไมอาจอางเปนเหตุบอกเลิก
สัญญาไดตามมาตรา ๓๘๗ แหง ป.พ.พ.
- การออกประกาศการประมูลเพื่อสิทธิในการจัดเก็บ
รังนก โดยกําหนดเงื่อนไขการวางหลักประกันซอง
เปนภาระกับผูเ สนอประมูลมากเกินไป

หนา
๒๗
๓๐

อ. ๒๐๒/๒๕๕๖

๓๓

อ. ๙๑/๒๕๕๖

๓๖

อ. ๔๙๘/๒๕๕๖

๓๘

อ. ๕๘๗/๒๕๕๖

๔๑

อ. ๔๖๕/๒๕๕๖

๔๕

อ. ๑๕๙/๒๕๕๗
อ. ๒๑๘/๒๕๕๗

๔๘
๕๐

อ. ๔๑๓/๒๕๕๗

๕๔

๓

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
คําพิพากษา/คําสั่ง
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
ศาลปกครองสูงสุด
ที่
ถึง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๓
๑๑. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๓ เรื่อง
ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑
อ. ๙๑/๒๕๕๗
- หนวยงานของรัฐใชสิทธิไมสจุ ริต โดยปลอยให
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๘ ผูรับจางกอสรางงานตามงวดงาน ทั้งที่
ไมมีงบประมาณที่จะจายคาจาง
อ. ๔๒๙/๒๕๕๗
- การใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อเงินคาปรับ
เกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินคาจาง
อ. ๕๓๑/๒๕๕๗
- การบอกเลิกสัญญาจางเหมาบริการ
ที่มีลักษณะเปนสัญญาจางทําของ
อําพรางสัญญาจางแรงงาน
๑๒. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๒ คดี
ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒
- การบอกเลิกสัญญา กรณีเอกชนคูสัญญา
อ. ๖๔๗/๒๕๕๗
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๘ บกพรองในการปฏิบัติหนาทีต่ ามสัญญา
ในสวนของการควบคุมงาน
- เอกชนผูรับจางเรียกคาเสียหายจาก
อ. ๖๗๒/๒๕๕๗
หนวยงานทางปกครอง กรณีมีคําสั่ง
ใหชะลองาน ลดชั่วโมงการทํางาน
และออกแบบแปลนทีผ่ ิดพลาด
๑๓. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓
อ. ๑๔๕/๒๕๕๘
- การบอกเลิกสัญญาจางกอนครบกําหนด
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๘ กรณีหนวยงานมีคําสั่งใหพนักงานจาง
ปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนืองานในขอบเขต
หนาที่ตามสัญญาจาง
๑๔. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑
- การฟองเรียกใหชําระเงินกู กรณีสัญญา
อ. ๑๑๑๕/๒๕๕๘
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๙ กูยืมเงินครบกําหนด โดยเจาหนีม้ ิไดบอกเลิก
สัญญาและลูกหนีไ้ ดชําระหนี้บางสวนแลว
๑๕. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
- ฝายปกครองยกเลิกสัญญาและฟองเรียกให
อ. ๑๒๗๓/๒๕๕๘
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๙ คูสัญญาฝายเอกชนชําระเงิน เนื่องจากมีเหตุเชื่อวา
ไมสามารถทํางานตามสัญญาใหแลวเสร็จได
ทําใหคูสัญญาทั้งสองฝายกลับคืนสูฐานะเดิม

หนา

๕๙
๖๒
๖๖

๖๙
๗๒

๗๘

๘๑

๘๗

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
คําพิพากษา/คําสั่ง
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
ศาลปกครองสูงสุด
ที่
ถึง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๓
๑๖. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓
- การฟองเรียกเงินคาจางตามสัญญา
คําสั่งที่ ๓๐๑/๒๕๕๘
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๙ กอสรางถนนเมื่อพนกําหนดเวลา
กรณีอนุญาโตตุลาการคืนขอพิพาท
ใหคูกรณีและศาลแพงมีคําสั่งใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ
๑๗. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔
- สัญญาจางตกแตงซุมประตูเมือง
อ. ๓๐๖/๒๕๕๙
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๙ ตามโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
๑๘. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒
- ผูทําสัญญาเชาแผงคาในตลาดฟองขอคืน
อ. ๑๕๐/๒๕๖๐
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๐ เงินคาพัฒนาที่ดินและคากอสราง
สาธารณูปโภค กรณีแสดงเจตนาทําสัญญา
โดยสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญของนิติกรรม
๑๙. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๒ คดี
ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑
- สัญญาจางพิมพวารสารและหนังสือคูมือ
อ. ๑๒๒๑/๒๕๖๐
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๑ นักเรียน ครู และผูปกครอง
- หนวยงานของรัฐใชสิทธิเรียกใหเอกชน
อ. ๒๐๖๐/๒๕๕๙
ผูรับจางที่ทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา
ชําระคาปรับทีเ่ กินกวารอยละ ๑๐
ของวงเงินคาจาง
๒๐. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒
- การบอกเลิกสัญญาซื้อขายโดยไมชอบดวย
อ. ๑๙๘/๒๕๖๑
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๑ กฎหมาย กรณีหนวยงานใหเอกชนผูขาย
นํารถตักลอยางไปทดสอบประสิทธิภาพ
การใชงานในพื้นที่จริงโดยไมไดกําหนด
เปนเงื่อนไขในสัญญา
๒๑. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๒ คดี
ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓
- หนวยงานผูรับจางไมมีสิทธิเรียกเงินคาจาง
อ. ๒๙๕/๒๕๖๑
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๑ งานงวดที่ ๑ คืนจากเอกชนผูรับจาง
กรณีงานที่จางในงวดที่ ๒ และ ๓ ไมแลวเสร็จ

หนา

๙๕

๙๘
๑๐๓

๑๐๗
๑๐๙

๑๑๔

๑๑๗

๕

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
ที่
ถึง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๓

๒๒.

๒๓.

๒๔.

จํานวน / เรื่อง

แตงวดที่ ๑ แลวเสร็จและมีการจายคาจาง
ครบถวนแลว
- หนวยงานของรัฐปฏิเสธไมจายคาจาง
บางงวดใหแกผูควบคุมงานตามสัญญา
ควบคุมงาน เนื่องจากงานกอสราง
ระงับลงชั่วคราวดวยเหตุอุทกภัย
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑
- การใชดุลพินิจที่ขัดตอเจตนารมณของ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒ ขอ ๑๓๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ บอกเลิก
สัญญาลาชา เปนเหตุใหเอกชนตองชําระ
คาปรับเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินคาจาง
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒
- การโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจาง
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๒ โดยมีหนังสือบอกกลาวแกองคการบริหาร
สวนตําบลในฐานะลูกหนีแ้ ละมีเจาหนาที่
ลงชื่อรับเรื่องแลว ถือเปนสัญญาที่ชอบดวย
กฎหมายและมีผลสมบูรณ
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๒ คดี
ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓
- สัญญาสามฝายที่ทําขึ้นระหวางผูใหบริการ
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หนวยงาน
ทางปกครองผูประกาศประกวดราคา
และเอกชนซึ่งชนะการประกวดราคา
เปนสัญญาทางปกครอง
- คูสัญญาทางปกครองนําคดีมาฟอง
โดยมิไดเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาท
ตออนุญาโตตุลาการกอนตามขอกําหนด
ในสัญญา ศาลปกครองจึงมีคําสั่ง
จําหนายคดีออกจากสารบความ

คําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

หนา

อ. ๔๘๔/๒๕๖๑

๑๒๐

อ. ๘๖๙/๒๕๖๐

๑๒๓

อ. ๗๖/๒๕๖๒

๑๒๗

อ. ๓๗๕/๒๕๖๒

๑๓๐

คําสั่งที่ ๔๐๘/๒๕๖๑ ๑๓๓

๖

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
ที่
ถึง ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๓
๒๕. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒
- ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บรักษา
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๓ ขาวสารไวในคลังสินคาของเอกชนและสัญญา
ค้ําประกันการฝากรักษาขาวสาร
ของธนาคารพาณิชย

คําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

หนา

คําสั่งที่ ๒๖๔/๒๕๖๒ ๑๓๖

1

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
การจ่ ายเงิ น ค่ า ผลประโยชน์ พิ เ ศษเพื่ อ ประโยชน์ แก่ รฐั เพื่ อ ตอบแทนการออก
ประทานบัตรเหมืองแร่ เป็ นภาระและความเสี่ ยงทางธุรกิ จของผู้ยื่นคาขอรับประทานบัตร
แม้ จะไม่ ส ามารถด าเนิ นการท าเหมื อ งแร่ ไ ด้ ไ ม่ ว่าด้ วยเหตุใดก็ต าม การที่ ประชาชน
ที่ อาศัยอยู่ในบริ เวณเขตประทานบัตรคัดค้ านไม่ให้ มีการติ ดตัง้ โรงโม่ หินโดยอ้ างเหตุ
เรื่องมลพิ ษถือเป็ นเรื่องที่ อาจคาดหมายได้ เนื่ องจากการยื่นคาขอประทานบัตรจะต้ องมี
การตรวจสอบพื้นที่ สถานที่ ตงั ้ และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิ ษอันจะ
เป็ นการสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในบริ เวณเขตประทานบัตร โดยจะต้องจัดทา
รายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) เสนอหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องพิ จารณาก่อน
จึง เป็ นอุปสรรคที่ อาจคาดการณ์ ได้ และสามารถหลีกเลี่ ย งที่ จะไม่ ตกลงเข้ าท าสัญ ญา
หรือในกรณี ที่ไม่อาจดาเนิ นการทาเหมืองแร่ให้ เป็ นไปตามประทานบัตรก็สามารถคื น
ประทานบัตรให้ แก่ ท างราชการได้ ตามมาตรา ๘๔ แห่ งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
การที่ ผ้ยู ื่นคาขอรับประทานบัตรไม่สามารถติ ดตัง้ โรงโม่หินทาให้ ไม่อาจหาประโยชน์ จาก
ทรัพ ยากรแร่ ได้ จึ ง ไม่ ถือ เป็ นเหตุสุดวิ ส ยั ตามมาตรา ๘ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ชย์ จึงยังคงมีหน้ าที่ต้องชาระเงิ นค่าผลประโยชน์ พิเศษให้เสร็จสิ้ นไป
ผู้ฟ้องคดี (กรมอุ ตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดี
ได้ทาข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พเิ ศษเพื่อประโยชน์แก่รฐั เพื่อตอบแทนการออกประทานบัตร
เหมือ งแร่ ห ินอุ ต สาหกรรมชนิ ดหินแอนดีไซต์ (เพื่อ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง) เป็ น เงิน ทัง้ สิ้น
๒,๕๒๕,๗๐๐ บาท แก่ ผู้ฟ้ อ งคดีโ ดยจะชาระงวดแรกร้อยละ ๒๕ ในวันที่ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีไ ด้รบั
ประทานบัตร ส่วนที่เหลือแบ่งชาระเป็ น ๑๐ งวด ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ของปี ถดั ไปจนกว่า
จะชาระหมดสิน้ หากผูถ้ ูกฟ้องคดีผดิ นัดยินยอมให้คดิ ค่าปรับในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ไม่สามารถแสวงหาประโยชน์ จากประทานบัตรโดยการตัง้ โรงโม่หินจึงมิได้ชาระค่าผลประโยชน์
พิเศษส่วนที่เหลือ และได้มหี นังสือขอผ่ อนผันการชาระเงินดังกล่ าวต่ อผู้ฟ้ องคดี แต่ ผู้ฟ้ อ งคดี
ไม่สามารถผ่อนผันการชาระเงินและได้มหี นังสือแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชาระหนี้ดงั กล่าว แต่ผถู้ ูกฟ้องคดี
เพิก เฉย จึง ขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสัง่ ให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีช าระเงินผลประโยชน์ พิเ ศษ
เพื่อประโยชน์แก่รฐั
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ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า การกาหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บผลประโยชน์
พิเ ศษเพื่อ ประโยชน์ แ ก่ ร ฐั เพื่อ ตอบแทนการออกประทานบัต ร ถื อ เป็ น ภาระค่ า ใช้จ่า ยของ
ผู้ถูกฟ้องคดีนอกเหนือจากการจ่ายค่าภาคหลวงแร่ท่กี าหนดไว้ในประทานบัตร รวมทัง้ แร่อ่ นื
ที่เ ป็ น ผลพลอยได้จ ากการท าเหมือ งตามปริม าณแร่ก่ อ นที่จ ะขนแร่ อ อกจากเขตเหมือ งแร่
ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๓๓ วรรคแรก มาตรา ๔๔ และมาตรา ๑๐๔
และระเบีย บกรมทรัพ ยากรธรณี ว่ า ด้ว ยการด าเนิ น การเกี่ย วกับ เงิน ผลประโยชน์ พิเ ศษ
เพื่อประโยชน์ แก่รฐั ตามพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๓ ข้อ ๗ และข้อ ๘
ในทางปฏิบ ัติผู้ ย่ ืน ค าขอรับ ประทานบัต รทุ ก รายต้ อ งด าเนิ น การจ่ า ยผลประโยชน์ พิเ ศษ
เพื่อ ประโยชน์ แ ก่ ร ฐั ตามหลัก เกณฑ์ และถือ เป็ น ความเสี่ยงทางธุ รกิจที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีจ ะต้ อ ง
รับภาระในกรณีทไ่ี ม่สามารถดาเนินการทาเหมืองแร่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ซึง่ มีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับการยืน่ คาขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อดาเนินการสารวจแร่ หากผลการสารวจแร่พบว่า
มีปริมาณไม่คุม้ ค่าในเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงพาณิชย์ และไม่ประสงค์จะดาเนินการขอรับประทานบัตร
ในพื้น ที่อ าชญาบัต รพิเ ศษที่ต นได้ส ารวจไว้ ผู้ร ับ ใบอาชญาบัต รพิเ ศษก็ย ัง คงต้ อ งผู ก พัน
ตามข้อตกลงทีจ่ ะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์พเิ ศษเพื่อประโยชน์แก่รฐั ส่วนค่าผลประโยชน์พเิ ศษ
ที่ค านวณจากปริม าณส ารองของแร่หิน แอนดีไ ซต์ ใ นพื้น ที่พิพ าทก็เ ป็ น เพีย งประมาณการ
ในการคานวณจากฐานข้อมูลของปริมาณและมูลค่าแร่ท่อี ยู่ในพื้นที่สารวจโดยไม่มผี ลผูกพันใด ๆ
ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องหาประโยชน์ จากทรัพยากรแร่ตามประทานบัตรได้แล้วจึงจะต้องจ่ายเงิน
ค่าผลประโยชน์พเิ ศษแก่ผฟู้ ้ องคดี เนื่องจากมิได้เป็ นการแลกเปลีย่ นกับการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีจะนา
ทรัพ ยากรแร่ อ ัน เป็ น ทรัพ ยากรของรัฐ ไปหาผลประโยชน์ การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีไ ม่ ส ามารถ
หาประโยชน์ จากทรัพยากรแร่ตามประทานบัตรได้ เนื่องจากประชาชนที่อ าศัยอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าวไม่ยนิ ยอมให้ทาการติดตัง้ โรงโม่หนิ โดยอ้างเหตุเรื่องมลพิษ ย่อมเป็ นเรื่องที่ผถู้ ูกฟ้องคดี
อาจคาดหมายได้เพราะการยื่นคาขอประทานบัตรดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องตรวจสอบพื้นที่
สถานทีต่ งั ้ และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษอันจะเป็ นการสร้างความเดือดร้อน
แก่ ป ระชาชนในบริเ วณเขตประทานบัต ร โดยผู้ถู ก ฟ้ องคดีต้ อ งจัด ท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดี
รูถ้ งึ เหตุของปญั หาและอุปสรรคทีอ่ าจคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการต่อต้านจากประชาชนก็สามารถ
หลีก เลี่ย งที่จะไม่ ต กลงเข้า ทาสัญ ญาผูก พัน ตนตัง้ แต่ แ รก หรือ หากผู้ถู ก ฟ้ องคดีไม่ ส ามารถ
ดาเนินการทาเหมืองให้เป็นไปตามประทานบัตรก็สามารถเวนคืนประทานบัตรให้แก่ทางราชการได้
ตามมาตรา ๘๔ แห่ งพระราชบัญ ญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีมไิ ด้ใ ช้ส ิทธิเ วนคืน
ประทานบัตร แต่กลับปล่อยเวลาออกไปโดยหวังว่าจะสามารถทาเหมืองแร่ตามประทานบัตร
๒
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ต่อไปได้และได้มหี นังสือขอผ่อนผันการชาระเงิน อันเป็นการแสดงเจตนารับสภาพว่าผูถ้ ูกฟ้องคดี
มีหน้ าที่ต้องปฏิบ ัติให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขประทานบัตร เมื่อ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดียอมรับ
และตกลงเข้าทาสัญ ญาจึง ถือ ได้ว่ าผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีเ ข้าใจและยอมรับ ในผลที่จ ะเกิด ขึ้น ดัง นั น้
ั หาของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีข้างต้ นจึง ไม่ อ าจถือ ได้ ว่ าเป็ นเหตุ สุ ด วิส ัยตามมาตรา ๘
เหตุ ท่ีเ ป็ นป ญ
แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิชย์ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีจงึ ยัง คงมีห น้ าที่ต้อ งปฏิบตั ิต ามสัญ ญา
โดยต้องชาระเงินผลประโยชน์พเิ ศษทีค่ า้ งชาระตามข้อตกลงให้เสร็จสิน้ ไป
ส่ว นข้อสัญ ญาที่ก าหนดให้ผู้ฟ้ อ งคดีค ดิ เงินค่ าปรับในอัต ราร้อ ยละ ๑๕ ต่ อ ปี
หากผู้ถูกฟ้องคดีผดิ นัดไม่ชาระค่าผลประโยชน์ พเิ ศษเพื่อประโยชน์แก่รฐั ภายในเวลาที่กาหนด
เป็ นกรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีมสี ทิ ธิเรียกค่าปรับได้ต่อเมื่อลูกหนี้ผดิ นัดไม่ชาระหนี้หรือชาระหนี้ไม่ถูกต้อง
สมควร จึงมีผลเป็ นการกาหนดค่าสินไหมทดแทนไว้ล่วงหน้าเมื่อลูกหนี้ไม่ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้
ตามสัญญาทีถ่ อื เป็นเบีย้ ปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๙ หากสูงเกินส่วน
ศาลมีอานาจลดลงเป็ นจานวนพอสมควรได้โดยคานึงถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบ
ด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีมสี ทิ ธิจะได้รบั
เงินผลประโยชน์พเิ ศษเพื่อประโยชน์แก่รฐั เพื่อตอบแทนการออกประทานบัตรจากผู้ถูกฟ้องคดี
เป็ นเงินจานวนทัง้ สิ้น ๒,๕๒๕,๗๐๐ บาท โดยได้รบั ชาระเงินงวดแรกจานวน ๖๓๑,๔๒๕ บาท
และธนาคาร ท. ได้ชาระเงินจานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แทนผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีต ามสัญ ญาค้าประกัน
รวมเป็ นเงินต้นที่ผู้ฟ้องคดีได้รบั ชาระแล้วจานวน ๘๓๑,๔๒๕ บาท แต่ ผู้ถูกฟ้องคดียงั คงค้าง
ชาระเงินเป็ นจานวน ๑,๒๒๔,๔๐๐.๘๐ บาท พร้อมค่าปรับทัง้ หมดอีกจานวน ๔๓๓,๒๗๐.๒๙ บาท
ดังนัน้ เมือ่ ได้คานึงถึงพฤติการณ์แห่งคดีและทางได้เสียของผูฟ้ ้ องคดีแล้วสมควรกาหนดให้ผฟู้ ้ องคดี
เรียกค่ า เสีย หายจากผู้ถู ก ฟ้ องคดีเ ป็ น เบี้ย ปรับเพีย งร้อ ยละ ๗.๕ ต่ อ ปี ของต้น เงิน จ านวน
๑,๒๒๔,๔๐๐.๘๐ บาท พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชาระเงินผลประโยชน์พเิ ศษเพื่อประโยชน์แก่รฐั
เพื่อ ตอบแทนการออกประทานบัต ร จานวน ๑,๖๕๗,๖๗๑.๐๙ บาท พร้อ มค่ าปรับในอัต รา
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๓๐๕/๒๕๕๔)
สัญญาจ้างขุดบ่อน้าบาดาลและติ ดตัง้ เครื่องสูบน้าเป็ นสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ จ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการบอกเลิ กสัญญาทางปกครอง แม้ว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครองจะมีเอกสิ ทธิ์
เหนื อคู่ส ญ
ั ญาอี กฝ่ ายหนึ่ ง ที่ จะบอกเลิ กสัญ ญาได้ ฝ่ายเดี ย ว เนื่ องมาจากฝ่ ายปกครอง
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
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มีภาระหน้ าที่ ในการจัดทาบริ การสาธารณะเพื่อตอบสนองต่ อความต้ องการของประชาชน
เป็ นหลัก และการคุ้มครองประโยชน์ ของมหาชนหรือประโยชน์ ส่วนรวม ซึ่ งในการปฏิ บตั ิ
ตามสัญญาทางปกครองจะอยู่เหนื อประโยชน์ ของปัจเจกบุคคลเสมอ แต่ หากการบอกเลิ ก
สัญญาของฝ่ ายปกครองก่อให้เกิ ดความเสียหายแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน คู่สญ
ั ญาดังกล่าว
ก็มีสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งให้ ฝ่ายปกครองชดใช้ เยี ย วยาความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ นอกจากนี้
ตามหลักกฎหมายทัวไปสั
่
ญญาทางปกครองจะสิ้ นสุดลงเมื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของสัญญา
และด้ ว ยการเลิ ก สัญ ญาโดยความยิ น ยอมของคู่ ส ัญ ญาหรื อ เลิ ก สัญ ญาโดยปริ ย าย
หรื อ ศาลมี ค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสัง่ ให้ เลิ ก สัญ ญาหรื อ คู่ส ัญ ญาฝ่ ายปกครองเลิ กสัญญา
การเลิ กสัญญาทางปกครองจึงไม่ตกอยู่ภายใต้ บงั คับมาตรา ๓๘๙ แห่ งประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิ ชย์ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนจึงไม่อาจบอกเลิ กสัญญาทางปกครองได้ ดังนัน้
เมื่อสัญญาจ้ างขุดบ่อน้ าบาดาลมิ ได้ มีข้อกาหนดให้ ค่ สู ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนผู้รบั จ้ างมีสิทธิ
บอกเลิ กสัญญาและการบอกเลิ กสัญญาไม่อาจอ้ างบทบัญญัติมาตรา ๓๘๙ แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ได้ เนื่ องจากหลักกฎหมายทัวไปเกี
่
่ยวกับสัญญาทางปกครอง
กาหนดให้ฝ่ายปกครองมีสิทธิ บอกเลิ กสัญญาได้ฝ่ายเดียว ทัง้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนไม่อาจ
กล่าวอ้างเหตุใดที่จะไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาได้ จึงต้องปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
ผู้ฟ้อ งคดีฟ้อ งว่ า ผู้ถูก ฟ้อ งคดี (องค์ก ารบริห ารส่ วนตาบล) ได้ทาสัญ ญาจ้าง
ผู้ฟ้องคดีขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตัง้ เครื่องสูบน้ าบริเวณที่สาธารณะริมถนนตามสัญญาจ้าง
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ หลังจากได้ปฏิบตั งิ านขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั แจ้งจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดให้ท าการย้ายเครื่องขุ ดเจาะบ่ อน้ าบาดาลออกจาก
พื้นที่โ ดยด่ ว น เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ย่ ืน ขออนุ ญ าตขุ ด เจาะจากกรมทรัพ ยากรน้ า บาดาล จึง แจ้ง
ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะดาเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอใบอนุ ญาตเจาะน้ าบาดาล
อย่างถูกต้อง รวมทัง้ ขอขยายระยะเวลาอย่างน้อย ๔๕ วัน นับตัง้ แต่ได้รบั หนังสืออนุ ญาตจาก
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เมือ่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่สามารถแสดงหนังสืออนุ ญาตได้ จึงหยุดการดาเนินการ
และแจ้งบอกเลิกสัญญาและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าแรงงานและค่าดาเนินการต่างๆ รวมทัง้
คืนหนังสือค้าประกันให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีปฏิบตั ติ ามสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จ โดยทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดได้ออกใบอนุ ญาตเจาะน้ าบาดาล
ให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีแล้ว จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีชาระเงินพร้อมดอกเบี้ย
และคืนหนังสือค้าประกัน

๔
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ศาลปกครองสูง สุด วิ นิจฉั ย ว่ า สัญ ญาจ้างขุดเจาะบ่อ น้ าบาดาลและติดตัง้
เครื่องสูบน้ าตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีคู่สญ
ั ญาฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเป็ นราชการ
ส่ว นท้อ งถิ่น จึงเป็ นสัญ ญาที่ม ีคู่ส ญ
ั ญาฝ่ายหนึ่ ง คือ ผู้ถู กฟ้ องคดีเป็ นหน่ วยงานทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยสัญญามีวตั ถุประสงค์ให้ผฟู้ ้ องคดีทาการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลและติดตัง้ เครื่องสูบน้ า อันเป็ น
ทรัพย์สนิ ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีในฐานะหน่ วยงานทางปกครองใช้เป็ นเครื่องมือโดยตรงในการจัดทาการ
บริก ารสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ แก่ ประชาชนได้ใ ช้ใ นสิ่ง อุ ป โภคที่จ าเป็ น ต่ อ การดาเนิ นชีว ิต
จึงเป็นสัญญาจัดให้มสี งิ่ สาธารณูปโภค อันมีลกั ษณะเป็ นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งการปฏิบ ัติ
ตามสัญ ญาทางปกครองเพื่อ ให้ ก ารบริก ารสาธารณะบรรลุ ผ ล คู่ ส ัญ ญาฝ่ า ยปกครองจะมี
อานาจพิเศษหรือเอกสิทธิ ์เหนือคู่สญ
ั ญาฝ่ายเอกชน เช่น อานาจในการควบคุมดูแลหรือบังคับ
ให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ายเอกชนปฏิบตั ติ ามสัญญา อานาจในการแก้ไขข้อกาหนดของสัญญาได้ฝ่ายเดียว
และอานาจในการเลิกสัญญาได้ฝา่ ยเดียว เป็ นต้น โดยเอกชนผูเ้ ข้ามาเป็ นคู่สญ
ั ญากับฝ่ายปกครอง
มีหน้าที่ต้องปฏิบตั ติ ามสัญญาทางปกครองและต้องยอมรับอานาจพิเศษหรือเอกสิทธิ ์ดังกล่าว
ของฝา่ ยปกครอง สาหรับการบอกเลิกสัญญาทางปกครอง แม้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ายปกครองจะมีเอกสิทธิ ์
เหนื อ คู่ ส ัญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ที่จ ะบอกเลิก สัญ ญาได้ ฝ่ า ยเดีย ว ก็ เ นื่ อ งมาจากฝ่ า ยปกครอง
มีภ าระหน้ า ที่ใ นการจัด ทาบริก ารสาธารณะเพื่อ ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของประชาชน
เป็นหลัก และการคุม้ ครองประโยชน์ของมหาชนหรือประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบตั ติ ามสัญญา
ทางปกครองจะอยู่เหนือประโยชน์ของปจั เจกบุคคลเสมอ แต่หากการบอกเลิกสัญญาก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ คู่ส ญ
ั ญาฝ่ายเอกชน คู่ส ญ
ั ญาฝ่ายเอกชนก็มสี ิทธิเ รียกร้อ งให้ฝ่ายปกครอง
ชดใช้เยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ได้ เพราะฉะนัน้ การบอกเลิกสัญญาทางปกครองของคู่สญ
ั ญา
ฝ่ า ยเอกชนโดยท าให้ ก ารบริก ารสาธารณะต้ อ งหยุ ด ชะงัก ไม่ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์จ ึง ไม่ อ าจ
กระท าการได้ นอกจากนี้ ยัง ปรากฏหลัก กฎหมายทัว่ ไปที่เ กี่ย วกับ การสิ้น สุ ด ของสัญ ญ า
ทางปกครองว่า สัญญาทางปกครองอาจสิน้ สุดลงได้ดว้ ยเงือ่ นไขอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๒ ประการ
คือ ประการแรก สัญ ญาทางปกครองสิ้นสุ ดลงตามปกติเ มื่อ คู่สญ
ั ญาบรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ของ
สัญญา และประการที่สอง สัญญาทางปกครองสิ้นสุดลงด้วยการเลิกสัญญาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
ใน ๔ กรณี (๑) โดยความยินยอมของคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่าย (๒) เมื่อสัญญาเลิกกันโดยปริยาย
เช่น มีเหตุสุดวิสยั ทาให้วตั ถุประสงค์ของสัญญาหมดไป (๓) เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
ให้เลิกสัญญา และ (๔) โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ายปกครองเลิกสัญญาฝ่ายเดียว ดังนัน้ การเลิกสัญญา
ทางปกครองจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บงั คับมาตรา ๓๘๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เริม่ ทางานขุด เจาะบ่อน้ าบาดาลตามสัญญาและผู้ถูกฟ้อ งคดีตกลง
รับชัน้ น้ าจืด แต่ไม่รบั แบบแปลนการแก้ไขรูปบ่อใหม่ตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นกรณีท่ี
ผูฟ้ ้ องคดีต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามสัญญาและเมื่อสัญญาจ้างขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลที่พพิ าท
มิได้มขี อ้ กาหนดให้ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นผู้รบั จ้างมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและการบอกเลิกสัญญาของ
ฝ่ายผู้รบั จ้างไม่อ าจอ้างบทบัญ ญัติม าตรา ๓๘๙ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไ ด้
เนื่องจากหลักกฎหมายทัวไปเกี
่
ย่ วกับสัญญาทางปกครองกาหนดให้ฝ่ายปกครองมีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญาได้ฝา่ ยเดียว ดังนัน้ การกล่าวอ้างเหตุทจ่ี ะไม่ดาเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลตามสัญญาจ้าง
ต่อไปเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถแสดงใบอนุ ญาตให้ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลตามสัญญาจ้าง
โดยถือเป็ นสิทธิของผูฟ้ ้ องคดีทอ่ี าศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จึงไม่ชอบด้วยข้อกาหนดในสัญญาและหลักกฎหมายทัวไปเกี
่
ย่ วกับสัญญาทางปกครอง เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดี
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลมานาน ย่อมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ในการขุดเจาะบ่อ น้ าบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นอย่างดี หากจะ
กล่าวอ้างเหตุทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดียงั ไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตให้ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพื่อไม่ต้องปฏิบตั ติ าม
สัญญา ย่อมต้องกล่าวอ้างเสียตัง้ แต่ก่อนเข้าทาสัญญาหรือปฏิเสธทีจ่ ะเข้าทาสัญญาเสียตัง้ แต่ต้น
และการกล่าวอ้างว่าสัญญาทีพ่ พิ าทเป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นการกระทาทีข่ ดั ต่อกฎหมายก็ไม่อาจ
กล่ าวอ้างได้ เนื่อ งจากเป็ นกรณีท่สี ามารถแก้ไขให้ถู ก ต้อ งโดยการยื่นขอรับใบอนุ ญ าตจาก
ผูม้ อี านาจได้ กรณีจงึ ไม่อาจถือเป็ นเหตุทผ่ี ฟู้ ้ องคดีจะไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาและบอกเลิกสัญญาได้
ส่วนการทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดีกไ็ ม่อาจถือได้ว่าเป็ นการบอกเลิก
สัญ ญา เพราะการบอกเลิก สัญ ญาต้อ งเป็ นการแสดงเจตนาโดยชัด แจ้ง ต่ อ คู่สญ
ั ญาโดยตรง
การฟ้องแย้งดังกล่าวเป็ นการใช้สทิ ธิทางศาลในการโต้แย้งคู่สญ
ั ญา เมื่อผูฟ้ ้ องคดีบอกเลิกสัญญา
ดัง กล่ า วแก่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีโ ดยไม่ ม ีส ิท ธิต ามกฎหมายและข้อ ก าหนดในสัญ ญา และไม่ อ าจ
ยกข้อกล่าวอ้างต่า งๆ เพื่อเป็ นเหตุ บอกเลิกสัญญาได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ให้ความยินยอม
ในการเลิกสัญญาหรือไม่มเี หตุสุดวิสยั ที่จะไม่ต้องปฏิบตั ิตามสัญญาหรือมีกรณีท่ผี ู้ถูกฟ้องคดี
บอกเลิกสัญญา หรือศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เลิกสัญญา อันจะมีผลทาให้สญ
ั ญาเลิกกัน
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ต้องปฏิบตั แิ ละรับผิดตามสัญญาจ้างต่อไป
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๓๑๔/๒๕๕๔)

๖
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สัญญาซื้ อขายเครื่องฝึ กยิ งปื นเรือจาลอง ๑ ระบบ ประกอบด้วยการก่อสร้าง
อาคารเครื่องฝึ กยิ งปื นเรือจาลอง การจัดซื้อพร้อมติ ดตัง้ และฝึ กอบรมชุดปื น มีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้ ฝึกทักษะการรบแบบเสมือนจริ งของกาลังพล อันเป็ นเครื่องมือสาคัญในการดาเนิ น
กิ จการสาธารณะด้ านการป้ องกันประเทศ จาเป็ นต้ อ งใช้ ทุ กส่ วนของระบบพร้ อ มกัน
โดยไม่ อ าจแบ่ ง แยกออกเป็ นส่ ว นได้ ระบบยิ ง ปื นเรื อ จ าลองจึ ง มี ลกั ษณะเป็ นสิ่ ง ของ
ที่ ประกอบกันเป็ นชุดที่ ใช้ เกี่ยวเนื่ องกัน หากขาดส่ วนประกอบส่ วนหนึ่ งส่วนใดไปจะทาให้
ไม่สามารถใช้ งานได้ หรือใช้ งานได้ โดยไม่ สมบูรณ์ เมื่อมีการส่ งมอบล่ าช้ าเกิ นกาหนด
ทาให้ระบบโดยรวมไม่สามารถใช้ งานได้ การคิ ดค่าปรับจึงต้ องคิ ดจากราคาสิ่ งของดังกล่าว
ทัง้ ระบบตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔ วรรคสี่
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ได้ทาสัญญาซือ้ ขายเครื่องฝึ กยิงปื นเรือจาลองพร้อมการติดตัง้
และก่อสร้างอาคารเครื่องฝึกยิงปืนเรือจาลอง รวมทัง้ การจัดทาระบบสนับสนุ นการส่งกาลังบารุงรวม
กับผู้ถูกฟ้องคดี (กองทัพเรือ) กาหนดเวลาส่งมอบในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดี
จะจ่ายเงินล่วงหน้าจานวนร้อยละ ๑๕ ของราคาสิง่ ของทัง้ หมดให้ผู้ฟ้องคดี ส่วนที่เหลือจะเปิ ด
Letter of Credit แบ่งชาระเป็ น ๖ งวด ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบสิง่ ของตามสัญญา ๔ งวด และได้ม ี
หนังสือถึงผูถ้ ูกฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาส่งมอบสิง่ ของออกไป ๑๔๐ วัน ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ขยาย
ระยะเวลาให้ ๗๔ วัน ครบกาหนดในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ แต่ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบสิง่ ของ
งวดสุดท้ายแล้วเสร็จในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ใช้สทิ ธิปรับผู้ฟ้องคดีในอัตรา
ร้อยละ ๐.๑ ของราคาสิง่ ของทัง้ ระบบเป็นเงินวันละ ๓,๙๑๗.๕๐ ยูโร และหักเงินทีต่ ้องจ่ายผูฟ้ ้ องคดี
ไว้เป็ นเงิน ๖๖๒,๐๕๗.๕๐ ยูโร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การคิดอัตราค่าปรับดังกล่าวเป็ นการไม่ชอบ
จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีคนื เงินทีห่ กั เป็ นค่าปรับดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง กาหนดว่า การทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือนอกจาก
การจ้างที่ปรึก ษา ให้ก าหนดค่ าปรับเป็ นรายวันในอัต ราตายตัว ระหว่างร้อ ยละ ๐.๐๑-๐.๒๐
ของราคาพัสดุท่ยี งั ไม่ได้รบั มอบ และตามสัญญาพิพาท ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ที่ให้คดิ ค่าปรับเป็ น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาสิ่งของที่ยงั ไม่ได้รบั มอบ หมายถึง กรณีท่หี นี้แห่งสัญ ญา
สามารถแบ่ งมูล หนี้ เ ป็ นงวดได้ โดยที่แต่ ล ะงวดสามารถแยกออกจากกัน และมีเ งื่อ นไขการ
เบิกจ่ายบริบรู ณ์ในตัว การคิดค่าปรับให้คดิ จากราคาของสิง่ ของหรือพัสดุทผ่ี ขู้ ายยังไม่ได้ส่งมอบ
ให้แก่ผู้ซ้อื ส่วนตามข้อ ๑๓๔ วรรคสี่ ของระเบียบเดียวกัน และข้อ ๑๑ วรรคสอง ของสัญญา
พิพาท เป็ นกรณีการจัดหาสิง่ ของที่ประกอบกันเป็ นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใด
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
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ไปแล้ว จะทาให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ การคิดค่าปรับให้คดิ ค่าปรับเต็มราคาของทัง้ ชุด
ย่อมหมายถึงการส่งมอบสิง่ ของที่มลี กั ษณะเป็ นชุดที่ใช้เกี่ยวเนื่องกัน โดยหากขาดสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
ในชุดดังกล่าวไป จะทาให้อุปกรณ์ทเ่ี ป็นชุดนัน้ ไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้โดยไม่สมบูรณ์ ทัง้ นี้
ไม่ว่าจะมีการแบ่งชาระเป็นงวดหรือไม่กต็ าม การคิดค่าปรับให้คดิ จากสิง่ ของดังกล่าวเต็มราคาทัง้ ชุด
ผูถ้ ูกฟ้องคดีมฐี านะเป็ นหน่ วยงานราชการ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้อง
ปฏิบตั ิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และในฐานะคู่สญ
ั ญา
ผูถ้ ูกฟ้องคดีกม็ หี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามสัญญาด้วยเช่นกัน ผูถ้ ูกฟ้องคดีมหี น้าทีโ่ ดยตรงในการป้องกัน
ประเทศโดยเฉพาะด้านการเสริมสร้างความมันคงทางทะเล
่
ซึ่งถือ เป็ นการบริการสาธารณะ
ประเภทหนึ่งที่มคี วามสาคัญอย่างยิง่ และเพื่อให้หน้าที่ด้านการบริการสาธารณะดังกล่าวบรรลุผล
จึงจาเป็ นต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรหรือกาลังพลทีม่ คี ุณภาพโดยต้องมีทกั ษะด้านการรบเป็ นอย่างดี
โดยการจัดเตรียมดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีจาต้องมีเครื่องมือที่มปี ระสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร
จึงได้ตกลงซือ้ เครือ่ งฝึกยิงปืนเรือจาลองจากผูฟ้ ้ องคดีจานวน ๑ ระบบ ซึง่ ประกอบด้วยอาคารฝึกยิงปืน
เรือนจาลอง การจัดซื้อและติดตัง้ ปื นจาลองจานวน ๓ ชุด และการฝึ กอบรม เพื่อให้การดาเนินการ
บริการสาธารณะดังกล่าวบรรลุผลผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ระบุความต้องการในสัญญาชัดเจนว่าเป็ นการซือ้ ขาย
จานวน ๑ ระบบ สัญญาพิพาทจึงเป็ นเครื่องมือในการดาเนินกิจการสาธารณะด้านการป้องกัน
ประเทศของผู้ถู ก ฟ้ องคดี โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ใช้ใ นการฝึ ก ทักษะการรบแบบเสมือนจริง
ของกาลังพล การใช้งานเครื่องฝึ กดังกล่าวจาต้องใช้ทุกส่วนของระบบพร้อมกันเพื่อให้เป็ นไปตาม
ยุทธวิธกี ารรบโดยไม่อาจแบ่งแยกออกเป็ นส่วนได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ได้กาหนดคุณสมบัตขิ องระบบ
ที่จ าเป็ นไว้อย่างเคร่งครัด ตามสัญญาแนบท้าย โดยก าหนดให้ระบบต่ าง ๆ สอดประสานเป็ น
ระบบเดียวกัน ทัง้ นี้ หากแบ่งระบบดังกล่าวออกเป็ นส่วนแล้ว วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
การบริการสาธารณะด้านการป้องกันประเทศของผู้ถู กฟ้อ งคดีย่อมไม่อาจบรรลุผลได้ ระบบ
ยิงปื นเรือจาลองดังกล่าวจึงมีลกั ษณะเป็ นสิง่ ของที่ประกอบกันเป็ นชุดที่หากขาดส่วนประกอบ
ส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว จะทาให้ไม่สามารถใช้การได้หรือใช้งานได้แต่ไม่สมบูรณ์ อันเป็ นไปตาม
ระเบียบส านั กนายกรัฐมนตรี ว่ าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔ วรรคสาม และวรรคสี่
ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้ องคดีค ิดค่ าปรับผู้ฟ้ องคดีเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาสิ่งของ
ทัง้ ระบบ เป็นเงินวันละ ๓,๙๑๗.๕๐ ยูโร จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๓๔๑/๒๕๕๔)

๘
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สัญ ญาค ้า ประกัน เป็ นเอกเทศสัญ ญาที่ บ ญ
ั ญัติ ไ ว้ ใ นประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ชย์ จึ ง ต้ องคานึ งถึง หลักอิ ส ระหรือหลักเสรี ภาพในการแสดงเจตนาของ
คู่กรณี เมื่อไม่มีกฎหมายห้ ามมิ ให้ กระทาหรือขัดต่ อ ความสงบเรียบร้อยหรือศี ลธรรม
อันดีของประชาชน บุคคลย่อมมีเสรีภาพที่จะแสดงเจตนาทานิ ติกรรมหรือสัญญาต่ าง ๆ ได้
และการที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ กาหนดหลักเกณฑ์การทาสัญญาคา้ ประกันของข้าราชการ
ที่ลาไปศึกษาโดยให้บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิ ดาหรือมารดาเป็ นผู้คา้ ประกันได้ มีเจตนารมณ์
เพื่ อ มิ ใ ห้ เ ป็ นภาระแก่ ข้ า ราชการคนอื่ น ที่ ต้ อ งมาค ้า ประกัน ผู้ที่ จ ะไปศึ ก ษาฝึ กอบรม
ต่ างประเทศ ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงผู้คา้ ประกันคู่สญ
ั ญา โดยให้ มารดาเข้าคา้ ประกัน
แทนย่ อ มสามารถกระท าได้ และมี ผลผูกพันตามกฎหมาย เมื่ อ คู่สญ
ั ญาตกลงเปลี่ ย น
ผูค้ า้ ประกันสัญญา จึงมีผลทาให้สญ
ั ญาคา้ ประกันเดิ มระงับสิ้ นไปตามหลักทัวไปของสั
่
ญญา
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย) ทาสัญญา
ของข้าราชการที่ไปศึกษา ณ ต่ างประเทศกับผู้ฟ้ องคดี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) โดยมี
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (นางสาว พ.) เป็ นผู้ค้าประกัน หลังจากสาเร็จการศึกษา ผู้ฟ้องคดีได้มคี าสัง่
ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ กลับเข้าปฏิบตั ริ าชการ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ขอเปลีย่ นผูค้ ้าประกันจาก
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ น ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ (นาง ส.) ซึ่ง ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ใ ห้ค วามเห็น ชอบโดยให้
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ เข้าทาสัญญาค้าประกันผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ และเมื่อจัดทาสัญญาค้าประกัน
ใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะอนุ มตั ิให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ถอนการค้าประกัน ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้นาผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ มาทาสัญญาค้าประกัน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ และต่อมาได้ย่นื
หนังสือขอลาออกจากราชการตัง้ แต่วนั ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้มคี าสังลงวั
่ นที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๔๕ อนุ ญาตให้ลาออกจากราชการตัง้ แต่วนั ดังกล่าว หลังจากนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีได้ม ี
หนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ชดใช้เงินคืนกรณี
ผิดสัญญาของข้าราชการทีไ่ ปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เนื่องจากลาออกจากราชการขณะยังปฏิบตั ิ
ราชการชดใช้ทุนไม่ครบกาหนดเวลาตามสัญญา แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีเพิกเฉย จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ร่วมกันชดใช้เงินตามสัญญา
คดี นี้ศาลปกครองชัน้ ต้ นวิ นิจฉั ยว่ า สัญญาพิพาทเป็ นสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เมื่อผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ผิด สัญ ญาของข้าราชการที่ไ ปศึก ษา ณ ต่ างประเทศ ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑
ผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๒ ผู้ถู กฟ้อ งคดีท่ี ๓ ซึ่งเป็ นผู้ค้าประกันการปฏิบตั ิต ามสัญญา จึงต้อ งร่ว มกัน
รับผิดชาระหนี้แห่งลูกหนี้ร่วมตามมาตรา ๖๘๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
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และผู้ฟ้องคดีไม่มอี านาจตามข้อสัญญาค้าประกันที่จะเปลี่ยนตัวผู้ประกันได้เอง ประกอบกับ
ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายให้อานาจหรือห้ามเปลีย่ นตัวผูค้ ้าประกันไว้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่มอี านาจ
เปลีย่ นตัวผูค้ ้าประกันได้ ดังนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงยังคงต้องรับผิดในฐานะผูค้ ้าประกันต่อไป
ตามสัญญา
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ อ้างว่า ไม่ต้องรับผิดชาระหนี้
เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๔ เพื่อขอเปลีย่ นผูค้ ้าประกัน
จากผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ เป็ น ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๓ คื อ นาง ส. มารดาของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑
เป็ นผู้ค้ าประกันแทน และได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ฟ้ อ งคดีอ นุ มตั ิใ ห้นาง ส. เข้าทาสัญ ญา
ค้ า ประกัน ได้ รวมทัง้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ม ีห นั ง สือ ลงวัน ที่ ๑๕ ตุ ล าคม ๒๕๔๔ ขอถอน
การค้าประกันด้วยแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทราบว่า เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
น าผู้ ค้ า ประกัน คนใหม่ ม าท าสัญ ญาเสร็จ สิ้น เรีย บร้อ ยเมื่อ ใด ผู้ ฟ้ องคดีจ ะพิจ ารณาอนุ ม ัติ
ให้ถอนการค้าประกันได้ เมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้นานาง ส. มาทาสัญญาค้าประกันเมื่อวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๔๕ แล้ว สัญ ญาค้ าประกันระหว่ างผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๒ กับผู้ฟ้อ งคดีเ ป็ นเอกเทศ
สัญญาที่บญ
ั ญัติไว้ใ นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องคานึงถึงหลักอิสระหรือหลัก
ในเรื่องเสรีภาพในการแสดงเจตนาของคู่กรณี เมื่อ ไม่มกี ฎหมายห้ามมิใ ห้กระทาหรือ ขัดต่ อ
ความสงบเรียบร้อ ยหรือ ศีล ธรรมอัน ดีของประชาชน บุ ค คลย่อ มมีเ สรีภาพที่จะแสดงเจตนา
ท านิ ติก รรมหรือ สัญ ญาต่ า งๆ ได้ แต่ ต้ อ งไม่ ข ัด ต่ อ ความสงบเรีย บร้อ ยหรือ ศีล ธรรมอัน ดี
ของประชาชนตามมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์
ประกอบกับมติค ณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การทา
สัญญาค้าประกันของข้าราชการที่ลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยผู้ค้าประกันจะต้องเป็ นบิดา
หรือมารดาเป็ นพีห่ รือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน มีเจตนารมณ์เพื่อให้บดิ า มารดา หรือญาติ
เป็ นผูค้ ้าประกัน มิให้เป็ นภาระแก่ขา้ ราชการคนอื่นที่ต้องมาค้าประกันผูท้ ่จี ะไปศึกษา ฝึกอบรม
ต่างประเทศ ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงผูค้ ้าประกัน คู่สญ
ั ญาย่อมสามารถกระทาได้ และมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย เมือ่ คู่สญ
ั ญาตกลงเปลีย่ นสัญญาค้าประกันจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๓ ดังกล่าว จึงมีผลทาให้สญ
ั ญาค้าประกันของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ระงับสิ้นไปตามหลักทัวไป
่
ของสัญญา ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ จึงไม่อ ยู่ในฐานะเป็ นผู้ค้าประกันอีกต่ อ ไป และสิ้นภาระหน้ าที่
ผูกพันตามสัญญาค้าประกันเดิม จึงไม่ตอ้ งรับผิดชาระหนี้ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ร่วมกับผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๓ หรือผูค้ ้าประกันรายใหม่
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๓๖๑/๒๕๕๔)
๑๐
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาทาการตามสัญญาหรืข้อตกลง
เป็ นเอกสิ ท ธิ์ ของคู่ส ัญ ญาซึ่ ง เป็ นส่ ว นราชการ เพื่ อ ความเป็ นธรรมแก่ คู่ส ัญ ญาฝ่ าย
ผู้ร บั จ้ า ง โดยเฉพาะกรณี ที่ เ กิ ด จากความผิ ด หรื อ ความบกพร่ อ งของส่ ว นราชการ
ซึ่งการใช้อานาจดุลพิ นิจของหัวหน้ าส่วนราชการให้ขยายเวลา ย่อมมีผลต่อการคานวณ
ค่าปรับอันจะนาไปสู่การมีสิทธิ บอกเลิ กสัญ ญา ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่ อการดาเนิ นการ
ตามสัญญาและความเสียหายที่จะเกิ ดแก่ค่สู ญ
ั ญา จึงต้องพิ จารณาถึงส่วนได้เสียทุกทาง
ของทัง้ สองฝ่ ายเป็ นสาคัญและความผิ ดหรือความบกพร่องของส่วนราชการประกอบด้วย
เพื่อให้เกิ ดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ ของทางราชการในอันที่จะทาให้การบริ การสาธารณะ
บรรลุผลประกอบกับความเสี ยหายของคู่ส ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนที่ จะต้ องแบกรับภาระจาก
ค่าปรับ เมื่อการคิ ดค่าปรับจากการที่ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนส่งมอบงานล่าช้าอันเนื่ องจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการอนุมตั ิ ให้เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในสัญญา
โดยไม่พิจารณาขยายเวลาการส่งมอบงานและส่วนราชการไม่เสียประโยชน์ ใด ๆ จึงเป็ น
การใช้ ดุลพิ นิจคิ ดค่ าปรับ ที่ ไม่เหมาะสมและไม่ช อบด้ วยกฎหมาย และการที่ คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายเอกชนมี หนั งสื อแสดงเจตนาชาระค่ าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่อาจนามาใช้ บ งั คับ
กับ สัญ ญาทางปกครองได้ เพราะฝ่ ายปกครองมี เอกสิ ทธิ์ ยิ่ ง กว่ า ฝ่ ายเอกชนอยู่ แ ล้ ว
หากให้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ย่ อ มเป็ นช่ อ งทางให้ ส่ ว นราชการใช้ อ านาจบัง คับ แก่ คู่ ส ัญ ญา
เพื่อใช้ เป็ นเงื่อนไขในการพิ จารณาการขยายหรือไม่ขยายเวลาตามสัญญาซึ่ งไม่ปรากฏ
เป็ นการทัวไปในสั
่
ญญาทางปกครองและไม่เป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน ทัง้ ยังเป็ น
การตัดอานาจศาลที่จะพิ จารณาให้ความเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้ทาสัญญารับจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบน้าแรงสูง
กับผู้ถูกฟ้ องคดี (การประปาส่วนภูมภิ าค) กาหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔
แต่ต่อมาได้ขยายเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แต่ผู้ฟ้องคดี
ทางานแล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้ องคดีจงึ ได้เรียกค่าปรับ
จากการส่งมอบงานล่าช้ากว่ากาหนดโดยลดจานวนวันที่คดิ ค่าปรับลงเหลือ ๙๗ วัน เป็ นเงิน
๒,๒๔๗,๑๐๒ บาท ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าการเรียกค่าปรับไม่ถูกต้อง เนื่องจากภายหลังทาสัญญาจ้าง
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การก่อสร้างตามสัญ ญาจ้างมีก ารเปลี่ยนแปลงในเนื้ อหาโดยผู้ถู กฟ้ องคดีอนุ ม ตั ิให้ผู้ฟ้ องคดี
เปลี่ยนแปลงการใช้ประตูน้ า ชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE เป็ นชนิด SWING CHECK
VALVE เนื่องจากไม่มผี ลิตในประเทศไทยและต้องจัดซื้อนาน ๓ ถึง ๔ เดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้
ดาเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน้ าอันเป็ นงานหลักตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ใช้งาน
มาตัง้ แต่ ว ัน ที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ โดยไม่ ป รากฏมีข้อ บกพร่อ งหรือ เกิด ความเสีย หายแก่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังคื
่ นเงินค่าปรับพร้อมดอกเบีย้
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิ จฉั ยว่า ข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ น ข้อ ก าหนดที่ให้เอกสิท ธิแ์ ก่ คู่ส ญ
ั ญาซึ่งเป็ น ส่ว นราชการ
ในการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่ สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนหรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง โดยได้ก าหนดเฉพาะกรณี ท่ีมีเหตุ จากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
เหตุ สุดวิสยั และเหตุ เกิดจากพฤติการณ์ อนั หนึ่ งอันใดที่คู่สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ซึ่งในกรณี ท่เี ป็ นเหตุ ให้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการนัน้ เป็ นอานาจ
ดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการทีจ่ ะพิจารณาเพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายผูร้ บั จ้าง
เพื่อใช้เป็ นมาตรการในการควบคุมให้การดาเนินการตามสัญญาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มิให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อการจัดทาบริการสาธารณะของฝ่ ายผูว้ ่าจ้าง และการใช้
ดุลพินิจในกรณีน้ีหากอนุ ญาตให้ขยายเวลาทาการตามสัญญาออกไป จะมีผลต่อการคานวณ
ค่าปรับทีผ่ รู้ บั จ้างต้องชาระ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทาการส่งมอบงานได้ทนั กาหนด การใช้ดุลพินิจ
ให้ขยายเวลาหรือไม่ให้ข ยายเวลาย่อ มมีผ ลต่ อการค านวณค่าปรับ อัน จะน าไปสู่ก ารมีสิท ธิ
บอกเลิกสัญญาของผูว้ ่าจ้าง ซึง่ อาจมีผลกระทบกับการดาเนินการตามสัญญาและความเสียหาย
ที่จะเกิดแก่คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย การที่หวั หน้าส่วนราชการจะใช้ดุลพินิจจึงต้องพิจารณาให้เกิด
ดุ ล ยภาพระหว่างประโยชน์ ข องทางราชการในอัน ที่จ ะท าให้ก ารบริก ารสาธารณะบรรลุ ผ ล
กับ ความเสียหายของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนที่จะต้องแบกรับ ภาระจากเงิน ค่าปรับ โดยจะต้อง
พิจารณาถึงส่วนได้เสียทุกทางของทัง้ สองฝ่ ายเป็ นสาคัญ รวมถึงความผิดหรือความบกพร่อง
ของส่วนราชการประกอบด้วย เพื่อมิให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย
จนเกินสมควร เมื่อมีการตกลงขยายเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๔๔ ผูฟ้ ้ องคดีในฐานะผูร้ บั จ้างย่อมผูกพันตนทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามเนื้อความแห่งสัญญา การที่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดียนิ ยอมให้ผฟู้ ้ องคดีสามารถติดตัง้ ประตูน้ าชนิด SWING CHECK VALVE ทดแทน
ประตู น้ า ชนิ ด BUTTERFLY CHECK VALVE ทัง้ ที่ ไ ม่ ต รงตามข้อ ก าหนดในสัญ ญา ถื อ ว่ า
ผูถ้ ูกฟ้ องคดียอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวและเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผูฟ้ ้ องคดีย่นื ข้อเสนอให้มี
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การใช้ประตูน้ าชนิด SWING CHECK VALVE ทดแทนประตูน้ าชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE
ซึ่งหากผู้ถูกฟ้ องคดีไม่ยนิ ยอมตามข้อเสนอดังกล่ าวเสียตัง้ แต่ต้น ก็เป็ นกรณี ท่ผี ู้ฟ้องคดีจดั ซื้อ
ประตูน้ าชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE มาดาเนินการตามข้อกาหนดในสัญญา และโดย
ประตูน้ าชนิดดังกล่าวจะต้องจัดซือ้ จากต่างประเทศ ซึง่ เป็ นธรรมดาทางการค้าในการซือ้ สินค้าจาก
ต่ า งประเทศที่ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาด าเนิ น การตามสมควร กรณี จึง เห็น ได้ ว่ า การที่ผู้ฟ้ องคดี
ไม่สามารถส่งมอบงานได้ทนั กาหนดเวลาตามสัญญา เพราะการสังซื
่ อ้ ประตูน้ าชนิด BUTTERFLY
CHECK VALVE ที่นาเข้าจากต่างประเทศ อันเป็ นผลโดยตรงที่ทาให้ผู้ถูกฟ้ องคดียนิ ยอมให้
ผู้ ฟ้ องคดีใ ช้ ป ระตู น้ า ชนิ ด SWING CHECK VALVE ทดแทนประตู น้ า ชนิ ด BUTTERFLY
CHECK VALVE เป็ นการชัวคราว
่
และถือว่าเป็ นสาเหตุท่เี กิดจากความผิดหรือ ความบกพร่อง
ของส่ ว นราชการ และเมื่อ ผู้ฟ้ องคดีมีค วามจ าเป็ นต้อ งขอขยายระยะเวลาการส่ ง มอบงาน
เพราะเหตุดงั กล่าว เพือ่ รักษาประโยชน์ของผูฟ้ ้ องคดีทจ่ี ะไม่ตอ้ งเสียค่าปรับเนื่องจากการส่งมอบ
งานช้ากว่ากาหนด ในขณะที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีกไ็ ม่ได้เสียประโยชน์หรือเกิดความเสียหายเนื่องจาก
การส่งมอบงานล่ าช้าแต่ อ ย่างใด เพราะประตู น้ าชนิ ด SWING CHECK VALVE สามารถใช้
ทดแทนประตูน้าชนิด BUTTERFLY CHECK VALVE ได้เพียงแต่เป็ นคนละชนิดกับทีก่ าหนดไว้
ในสัญญา การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีพจิ ารณาให้ขยายเวลาส่งมอบงานก่อสร้างเพียงเท่าทีใ่ ช้เวลาในการ
พิจารณาข้อมูลทางเทคนิคตามข้อเสนอของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นระยะเวลา ๒๕ วัน อันเป็ นผลให้ผฟู้ ้ องคดี
ต้องชาระเงินค่าปรับ เป็ นจานวน ๙๗ วัน คิดเป็ นเงิน ๒,๒๔๗,๑๐๒ บาท นัน้ จึงเป็ นการใช้
ดุลพินิจพิจารณาทีไ่ ม่เหมาะสมแก่กรณี และกรณีทเ่ี งินค่าปรับทีก่ าหนดไว้สงู เกินไปศาลมีอานาจ
พิ จ ารณาลดลงได้ ต ามสมควรตามมาตรา ๓๘๓ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
ส่วนข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ เป็ นข้อกาหนด
ทีใ่ ห้สทิ ธิในการบอกเลิกสัญญาแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายผู้ว่าจ้างซึง่ เป็ นส่วนราชการในกรณีทจ่ี านวนเงิน
ค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่สว่ นราชการ
ในการดาเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสัญญา และมิให้มกี ารปล่อยให้มกี ารส่งมอบงานล่าช้า
ออกไปโดยไม่มเี หตุ อนั สมควร อันจะกระทบต่ อการจัดทาบริการสาธารณะของส่วนราชการ
มิใช่เป็ นข้อกาหนดในเรื่องค่าปรับที่กาหนดให้ส่วนราชการเรียกค่าปรับได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างเท่านัน้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีส่งมอบงานล่าช้า ๑๒๒ วัน โดยลดจานวน
วันที่คิดค่าปรับเหลือ ๙๗ วัน และการส่งมอบงานล่าช้ากว่ากาหนดมีสาเหตุ มาจากความผิด
หรือ ความบกพร่ อ งของส่ ว นราชการ และการที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ไ ม่ ข ยายเวลาส่ ง มอบงานให้
เป็ นการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็ นการคิดค่าปรับที่สูงเกินส่วนและไม่เป็ นธรรม
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ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีได้ยอมรับคาวินิจฉัยของศาลปกครองชัน้ ต้นทีพ่ จิ ารณาลดค่าปรับลงเหลือร้อยละสิบ
ของวงเงินค่าจ้างแล้ว ไม่มกี รณีท่ศี าลปกครองสูงสุดจะต้องพิจารณาลดค่าปรับอีก และการที่
ผูฟ้ ้ องคดีมหี นังสือยินยอมชาระค่าปรับเนื่องจากการก่อสร้างล่าช้าโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆ ทัง้ สิน้ นัน้
เป็ นเพียงหนังสือแสดงเจตนาของผูฟ้ ้ องคดีในฐานะผูร้ บั จ้างซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญา เพื่อให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ซึ่งเป็ นผูว้ ่าจ้างให้ความยินยอมในการดาเนินการตามข้อตกลงในสัญญาต่อไป ซึ่งหากพิจารณา
ตามลัก ษณะสัญ ญาทางแพ่ ง กรณี ด ัง กล่ า วอาจมีส ภาพบัง คับ ตามการแสดงเจตนาของ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้ แต่ในลักษณะของสัญญาทางปกครอง คู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นหน่ วยงานทางปกครอง
มีเอกสิทธิ ์ในข้อกาหนดของสัญญายิง่ กว่าฝ่ ายเอกชนอยู่แล้ว หากให้ขอ้ เสนอหรือความยินยอม
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ย่อมเป็ นช่องทางให้ส่วนราชการซึ่งมีอานาจเหนือกว่าบังคับแก่คู่สญ
ั ญา
เพื่อใช้เป็ นเงือ่ นไขในการพิจารณาการขยายหรือไม่ขยายเวลาก่อสร้าง ซึง่ ไม่ปรากฏเป็ นการทัวไป
่
ในสัญญาทางปกครองและยังไม่เป็ นธรรมแก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน อีกทัง้ ยังเป็ นการตัดอานาจศาล
ทีจ่ ะพิจารณาให้ความเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายผูร้ บั จ้างในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาฝ่ ายผูว้ า่ จ้างคิดค่าปรับ
ทีส่ งู เกินส่วน ซึง่ เป็ นอานาจโดยเฉพาะทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมาย
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๕๑๓/๒๕๕๔)
การให้ หรือไม่ให้ ทุนการศึกษาเป็ นคาสังทางปกครองตามกฎกระทรวง
่
ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บัติ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การดาเนิ นการพิ จารณาเพื่อให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษาจึงต้อง
ปฏิ บตั ิ ตามมาตรา ๑๓ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
การที่ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลซึ่ ง เป็ นประธานกรรมการคั ด เลื อ กผู้ ร ับ
ทุนการศึกษาได้เสนอตนเองเป็ นผูร้ บั ทุน ถือเป็ นคู่กรณี ที่อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับ
ของค าสังทางปกครองและเป็
่
นผู้มี ส่ ว นได้ เสี ย ในเรื่อ งที่ พิ จ ารณา จึ งต้ อ งห้ ามในการ
พิ จ ารณาทางปกครอง ค าสัง่ ให้ น ายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ รบั ทุ น การศึ ก ษา
จึ ง ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย แต่ เมื่ อ ยัง ไม่ มี ค าสัง่ เพิ ก ถอน จึ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ ความสมบู ร ณ์
ของสัญ ญารับ ทุ น การศึ ก ษา สัญ ญาดัง กล่ า วไม่ เ ป็ นโมฆะใช้ บ ัง คับ ได้ เมื่ อ ผู้ร บั ทุ น
ผิดสัญญาจึงต้องรับผิดชดใช้เงิ นพร้อมดอกเบีย้

๔
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ผู้ฟ้ องคดี (องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล) ฟ้ องว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ขณะด ารง
ตาแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ทาสัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตร ๓ ปี ตามสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยมีผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ นผู้ค้าประกัน ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รบั แจ้งจาก
มหาวิทยาลัยว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ พ้นสภาพจากการเป็ นนักศึกษา เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
อันเป็ นการปฏิบตั ผิ ดิ สัญญารับทุนและไม่เข้าศึกษาตามทีก่ าหนดในสัญญา ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือ
ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ชดใช้เงินกรณีผดิ สัญญารับทุนการศึกษาพร้อมค่าปรับ
แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท ัง้ สองเพิก เฉย จึงขอให้ศ าลมีคาพิพ ากษาหรือค าสังให้
่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท งั ้ สอง
ร่วมกันรับผิดชดใช้เงินพร้อมดอกเบีย้
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั เลือกให้รบั ทุนและ
ได้ทาสัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากผูฟ้ ้ องคดีตามสัญญาการรับทุนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ แต่ไม่ลงทะเบียนเรียน จึงพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
จึงถือเป็ นการประพฤติผดิ สัญญา ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงต้องรับผิดชาระเงินพร้อมดอกเบี้ยและ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ในฐานะผูค้ ้าประกันต้องร่วมกันหรือแทนกันกับ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ รับผิดชดใช้
เงินดังกล่าว การที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ อุทธรณ์ ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีส่วนได้เสียในการพิจารณา
ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกให้ได้รบั ทุนการศึกษานัน้ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกผูร้ บั ทุนมีหน้าที่
กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีการคัด เลือ ก ตัด สิน ปั ญ หาเกี่ย วกับ คุ ณ สมบัติแ ละอื่น ๆ ที่เกิด ขึ้น
ในการดาเนินการคัดเลือกจนเสร็จสิน้ โดยไม่มขี อ้ ห้ามผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นประธานคณะกรรมการ
ดังกล่าว การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีโดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคาสังลงวั
่ นที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แต่งตัง้ ตนเอง
ในขณะดารงต าแหน่ งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็ นประธานกรรมการ และรองนายก
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลเป็ น กรรมการ กับ มีป ลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลเป็ น กรรมการ
และเลขานุ การ ซึ่งเป็ นคณะผู้บริหารของผู้ฟ้องคดีและมีความรูค้ วามสามารถเพียงพอในการ
ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารคัด เลือ กและตัด สิน ปั ญ หาใดในการคัด เลือ กได้ ประกอบกับ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นก็มสี ทิ ธิได้รบั ทุนนี้เช่นกัน การที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เสนอตนเองเป็ นผูข้ อรับทุน
โดยไม่มผี ู้มคี ุณสมบัติรายอื่นอีกที่จะขอรับทุน จึงชอบด้วยข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตัง้ งบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
การให้หรือไม่ให้รบั ทุนการศึกษาเป็ นคาสังทางปกครองตามข้
่
อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
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ฉะนัน้ การดาเนินการของเจ้าหน้าทีเ่ พื่อให้หรือไม่ให้รบั ทุนการศึกษาจึงต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ง (๑) บัญญัติว่า เจ้าหน้าที่
ที่เป็ น คู่ก รณี เองจะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ เมื่อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ด ารงต าแหน่ ง
นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล และเป็ น ประธานกรรมการคัด เลือกผู้รบั ทุ น การศึกษาของ
ผูฟ้ ้ องคดีดว้ ย ได้เสนอตนเองเป็ นผูร้ บั ทุนการศึกษา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงเป็ นคูก่ รณีผอู้ ยูใ่ นบังคับ
หรือจะอยู่ในบังคับของคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว และเมื่อ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทาการพิจารณาหรือร่วมพิจารณาคัดเลือกผูร้ บั ทุนการศึกษาและลงมติเห็นชอบ
ให้ต นเองเป็ นผู้รบั ทุ น การศึก ษา ค าสังของผู
่
้ฟ้ อ งคดีท่ีให้ทุ น การศึก ษาแก่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
ตามมติของคณะกรรมการดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นผูม้ ี
ส่วนได้เสียในเรื่องที่พจิ ารณา และขัดต่อหลักความเป็ นกลางตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และเนื่องจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองมิได้ฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนคาสังทางปกครอง
่
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คาสังดั
่ งกล่าวจึงยังคงเป็ นคาสังที
่ ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครอง
ไม่มอี านาจที่จะสังให้
่ เพิกถอนคาสังทางปกครองดั
่
งกล่าวได้ เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ทาสัญญา
การรับทุนและประพฤติผดิ สัญญาและไม่ปรากฏว่าได้มกี ารบอกเลิกสัญญา ประกอบกับยังไม่มคี าสัง่
เพิกถอนคาสังทางปกครองที
่
่ให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ รับทุนการศึกษา จึงไม่มผี ลต่อความสมบูรณ์
ของสัญ ญา สัญ ญาดังกล่าวไม่เป็ นโมฆะ ใช้บงั คับกับผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ผิดสัญญาจึงต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เพิกเฉย ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ในฐานะผูค้ ้าประกันจึงต้องร่วมรับผิดชดใช้เงินพร้อมดอกเบีย้
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๕๗/๒๕๕๕)

๖
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
การตกเป็ นโมฆะของสัญญาทางปกครองตามหลักกฎหมายทัวไปเกี
่
่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง เกิ ดขึ้นเมื่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งทาสัญญาโดยปราศจากอานาจ สัญญา
มีวตั ถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็ นพ้นวิ สยั หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือ ศี ล ธรรมอัน ดี ข องประชาชน สัญ ญามิ ได้ ท าถูก ต้ อ งตามแบบที่ ก ฎหมายก าหนด
และมีกฎหมายห้ามทาสัญญา การทาสัญญาทางปกครองโดยไม่ได้ตงั ้ งบประมาณไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติ มอันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ วยวิ ธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการพัส ดุ ข องหน่ วยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึ งมิ ได้ ท าให้ สญ
ั ญาตกเป็ นโมฆะ แต่ เมื่ อ ฝ่ ายปกครองมี เอกสิ ท ธิ์ ในการ
บอกเลิ กสัญ ญาโดยชอบ เนื่ องจากไม่มีงบประมาณในการใช้ จ่าย ย่อมมี ผลให้ สญ
ั ญา
สิ้ น สุ ด ลงและไม่ อ าจถอนการบอกเลิ กสัญ ญาได้ ต ามนั ย มาตรา ๓๘๖ วรรคสอง
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังนั น้ การที่ คู่สญ
ั ญาตกลงยิ นยอมทาบันทึ ก
ต่ อท้ ายสัญ ญาโดยรู้อยู่แล้วว่าสัญ ญาสิ้ นสุดลงแล้วด้วยการบอกเลิ กสัญญา จึงไม่มีผล
เป็ นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ มสัญ ญาและบัน ทึ ก ต่ อ ท้ า ยสัญ ญามี ว ัต ถุป ระสงค์ แ ห่ ง สัญ ญา
ต้องห้ามโดยกฎหมายจึงตกเป็ นโมฆะ คู่สญ
ั ญาจึงกลับคืนสู่ฐานะเดิ ม เมื่อเอกชนผูร้ บั จ้าง
ได้ ท างานตามสัญ ญาจนแล้ ว เสร็จ อัน เป็ นการช าระหนี้ โดยสุ จ ริ ต และฝ่ ายปกครอง
ได้ รบั ประโยชน์ จากงานเพื่ อการบริ การสาธารณะ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนจึงมีสิทธิ ได้ รบั
ค่าจ้างเฉพาะค่าก่อสร้าง
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (เทศบาลเมือง) ได้วา่ จ้างผูฟ้ ้ องคดีให้ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซอยต่างๆ ในเขตพื้นที่ของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ พร้อมท่อลอดถนน
จานวน ๔๘ สาย ตามสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ แบ่งจ่ายค่าจ้างเป็ นจานวน
๗ งวด โดยจะจ่ายในปี งบประมาณ ๒๕๔๔ ถึงปี งบประมาณ ๒๕๕๐ ต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ บอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ได้ตงั ้
งบประมาณสาหรับดาเนินการก่อสร้างตามสัญญาไว้ในเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๔๓ และไม่ได้ต ราเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติมตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล
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พ.ศ. ๒๔๙๖ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (ผูว้ ่าราชการจังหวัด) ไม่อนุ มตั ิให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ก่อหนี้
ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปี งบประมาณ แต่หลังจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้อนุมตั ใิ ห้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ยกเว้น การปฏิบ ัติต ามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูฟ้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ทาบันทึกต่อท้าย
สัญญาจ้างลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ รวม ๓ ฉบับ เพือ่ แก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดในสัญญาเดิม
เมื่อผูฟ้ ้ องคดีทางานก่อสร้างแล้วเสร็จและคณะกรรมการจ้างได้ตรวจรับงานไว้แล้ว ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ได้จ่ายค่าจ้างให้ผฟู้ ้ องคดีในงวดที่ ๑ จานวน ๑๐,๘๙๔,๖๙๒ บาท คงเหลืออีก ๔,๐๙๑,๓๐๘ บาท
และงวดที่ ๒ ครบตามสัญญา จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองร่วมกัน
หรือแทนกันชาระเงินค่าจ้างทีค่ า้ งชาระแก่ผฟู้ ้ องคดีพร้อมดอกเบีย้
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า ตามหลัก กฎหมายทัว่ ไปเกี่ย วกับ สัญ ญา
ทางปกครอง การตกเป็ นโมฆะของสัญญาทางปกครองอาจเกิดขึน้ ได้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า
(๑) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทาสัญญาโดยปราศจากอานาจ (๒) สัญญาที่จดั ทาขึน้ เป็ นสัญญา
ที่มีว ัต ถุ ป ระสงค์แ ห่ ง สัญ ญาต้อ งห้า มชัด แจ้ง โดยกฎหมายหรือ เป็ นการพ้น วิส ัย หรือ ขัด ต่ อ
ความสงบเรีย บร้อ ยหรือ ศีล ธรรมอัน ดีข องประชาชน (๓) สัญ ญามิได้ท าถู ก ต้อ งตามแบบที่
กฎหมายกาหนดไว้ และ (๔) มีกฎหมายห้ามทาสัญญานัน้ เมื่อในขณะทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ทาสัญ ญาจ้างลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ได้ตงั ้ งบประมาณสาหรับ
ดาเนินการก่อสร้างตามสัญญาไว้ในเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๔๓ และไม่ได้
ตราเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ ายเพิ่ม เติม ตามมาตรา ๖๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงเป็ นกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มิได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี และการตราเทศบัญ ญั ติง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ม เติ ม ถื อ ว่ า
เป็ นขัน้ ตอนการตระเตรียมเงินงบประมาณเพื่อจัดสรรใช้จ่ายสาหรับดาเนินการก่อสร้างตามที่
สภาเทศบาลได้ อ นุ ม ัติ โ ครงการไว้ ซึ่ ง มีล ัก ษณะเป็ นการกระท าทางปกครองอย่ า งหนึ่ ง
ในกระบวนการก่อนทาสัญ ญาและเป็ นการกระทาของฝ่ ายปกครองฝ่ ายเดียวที่แยกออกจาก
สัญญา ดังนัน้ เมื่อการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และการตราเทศบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ม เติม เป็ นการกระท าที่แ ยกออกจากตัว สัญ ญาแล้ว การไม่ ป ฏิบ ัติ
ตามระเบียบจึงมิได้มีผลท าให้สญ
ั ญาจ้างระหว่า งผู้ฟ้ องคดีกบั ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ เข้าลักษณะ

๒
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ของสัญญาทางปกครองทีจ่ ะตกเป็ นโมฆะ และตราบใดผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ยังมิได้บอกเลิกสัญญา
ด้วยเหตุความไม่ชอบด้วยระเบียบของกระบวนการทาสัญญาดังกล่าว สัญญาระหว่างผูฟ้ ้ องคดี
กับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาต่อไป แต่หลังจากทาสัญญาจ้างแล้ว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ไม่อนุ มตั ใิ ห้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ก่อหนี้ผูกพันตามที่ขอ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือ ลงวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ บอกเลิกสัญ ญากับผู้ฟ้ องคดีนัน้ แม้สญ
ั ญาจ้างระหว่างผู้ฟ้ องคดีกบั
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จะมิไ ด้มีข้อ ก าหนดให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีสิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาในกรณี ท่ี
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ไม่ มีง บประมาณเพี ย งพอที่ จ ะด าเนิ น การก่ อ สร้า ง แต่ เมื่อ เป็ นสัญ ญา
ทางปกครองที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครองมีเอกสิทธิ ์ในการบอกเลิกสัญญา
ได้ฝ่ายเดียว ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ไม่มงี บประมาณเพียงพอที่จะดาเนินการก่อสร้างตามสัญญา ถือได้ว่าเป็ นปั ญหาทางการเงิน
ที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะต้องบริหารจัดการเพื่อให้มเี งินงบประมาณเพียงพอสาหรับการดาเนิ น
กิจการทางปกครองของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ การบอกเลิกสัญญาของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงเป็ นการ
บอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้สญ
ั ญาจ้าง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
สิน้ สุดลงด้วยการบอกเลิกสัญญา และการบอกเลิกสัญญาเป็ นการแสดงเจตนาที่ไม่อาจจะถอน
การบอกเลิกสัญญาได้ตามนัยมาตรา ๓๘๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
การที่ผู้ฟ้องคดีกบั ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทาบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
เพื่อแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดของสัญญาจ้างเกีย่ วกับการรับเงินค่าจ้างตามสัญญาและกาหนดวัน
เริม่ ทาการและวันแล้วเสร็จของงานจานวนสามฉบับ จึงไม่มผี ลเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติ มสัญญาจ้าง
ลงวัน ที่ ๑ พฤศจิก ายน ๒๕๔๒ ทัง้ นี้ หากผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีค วามประสงค์จะด าเนิ น การ
ก่อสร้างต่อไป ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีหน้าที่ต้องดาเนินการสรรหาผูร้ บั เหมารายใหม่ตามขัน้ ตอน
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มิได้ดาเนินการตามระเบียบดังกล่าว แต่เรียกให้ผู้ฟ้องคดี
มาท าบัน ทึก ต่ อ ท้ายสัญ ญาจานวน ๓ ฉบับ เพื่อ ให้ผู้ฟ้ อ งคดีได้ท างานก่ อ สร้างต่ อ ไป ทัง้ ที่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ควรรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าเป็ นการกระทาทีฝ่ ่ าฝื นต่อระเบียบของทางราชการ ประกอบกับ
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูป้ ระกอบการทีม่ อี าชีพรับเหมาก่อสร้าง ย่อมต้องรูว้ ่าเมื่อสัญญาสิน้ สุดลงด้วยการ
บอกเลิกสัญญาแล้วไม่อาจทาบันทึกต่อท้ายสัญญาเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาได้อกี การตกลง
ยิน ยอมท าบัน ทึก ต่ อ ท้ายสัญ ญาดังกล่าว จึงเป็ น การท าสัญ ญาที่มีว ตั ถุ ป ระสงค์แ ห่งสัญ ญา
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย อันมีผลให้บนั ทึกต่อท้ายสัญญาทัง้ สามฉบับตกเป็ นโมฆะไม่อาจ
ถือเป็ นการทาสัญญาฉบับใหม่แทนสัญญาจ้างเดิม และไม่อาจให้สตั ยาบันได้ อย่างไรก็ตาม
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แม้ว่าสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ จะสิน้ สุดลงด้วยการบอกเลิกสัญญา และบันทึก
ต่ อท้ายสัญ ญาจะตกเป็ นโมฆะ อันมีผลให้คู่สญ
ั ญากลับสู่ฐานะเดิม ก็ต าม แต่ การที่ผู้ฟ้ องคดี
ทางานก่อสร้างแล้วเสร็จ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั ประโยชน์ จากงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดี
โดยใช้ป ระโยชน์ เพื่อ การบริก ารสาธารณะแก่ ป ระชาชน จึงถือได้ว่าผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ม า
ซึ่ง ทรัพ ย์ สิน โดยปราศจากมู ล อัน จะอ้า งได้ต ามกฎหมาย ซึ่ ง มีล ัก ษณะเป็ นลาภมิค วรได้
ตามมาตรา ๔๐๖ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ เมื่อ ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ล งมือ ก่ อ สร้า ง
โดยผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มิไ ด้ ท ัก ท้ ว งถึ ง ความไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายของสัญ ญาจ้า ง อีก ทัง้
การทางานก่อสร้างก็ได้มเี จ้าหน้าที่ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นผูค้ วบคุมงานและตรวจรับงานไว้
จึงน่ าเชื่อถือว่าผูฟ้ ้ องคดีทางานก่อสร้างหรือชาระหนี้โดยสุจริต กรณีจงึ ไม่เข้าลักษณะของการ
ชาระหนี้ตามอาเภอใจหรือเป็ นการพ้นวิสยั หรือฝ่ าฝื นข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนตามมาตรา ๔๐๗ มาตรา ๔๑๐ มาตรา ๔๑๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และเมื่อสัญญาจ้างสิน้ สุดลงด้วยการบอกเลิกสัญญาและผูฟ้ ้ องคดีทางานก่อสร้างแล้ว
เสร็จจริงสามารถคานวณปริมาณงานค่างานก่อสร้างตามหลักวิชาการได้ โดยใช้วธิ ถี อดแบบ
เพือ่ คานวณราคากลางและได้ให้ขอ้ มูลราคาวัสดุจากสานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิได้รบั เฉพาะค่าก่อสร้าง ส่วนค่า Factor F เป็ นค่าชดเชย
งานก่ อ สร้า งในส่ ว นของการอ านวยการ ดอกเบี้ ย ก าไร และภาษี ต ามสัญ ญาจ้า งลงวัน ที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่มคี วามผูกพันทีจ่ ะต้องจ่าย
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๗๐๗-๗๐๘/๒๕๕๔)
สัญญาทางปกครองไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญา
ที่ ไม่เป็ นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ งมีเจตนารมณ์ ที่จะคุ้มครองผู้บริ โภคซึ่ งมีอานาจต่ อรอง
ทางเศรษฐกิ จด้อยกว่าจากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบธุรกิ จการค้าหรือวิ ชาชี พ
ซึ่ ง มี อ านาจทางเศรษฐกิ จ เหนื อกว่ า โดยอาศัย หลัก ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของการแสดง
เจตนาและเสรี ภ าพของบุ ค คล อัน เป็ นหลัก กฎหมายเกี่ ย วกับ นิ ติ กรรมหรื อ สัญ ญา
ตามกฎหมายเอกชนแต่ จะใช้ บงั คับได้ กบั สัญ ญาที่ หน่ วยงานทางปกครองซึ่ งมีอานาจ
หน้ าที่ จดั ทาบริ การสาธารณะทางด้านอุตสาหกรรมหรือพาณิ ชยกรรมทากับผู้ใช้บริ การ
สาธารณะดังกล่าวของตน ซึ่งเป็ นสัญญาทางแพ่งเท่ านัน้ เมื่อสัญญาก่อสร้างฝายน้ าล้น
เป็ นสัญญาทางปกครองจึงไม่ตกอยู่ในบังคับของกฎหมายดังกล่าว และก่อนเสนอราคา
๔
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ผู้ร บั จ้ า งได้ ไปดูส ถานที่ ก่ อ สร้ า งโดยไม่ มี ข้ อ ติ ด ใจสงสัย เกี่ ย วกับ สถานที่ ที่ จ ะท าการ
ก่ อสร้างและต่ อมาได้ เสนอราคาและเข้าท าสัญ ญา ย่ อมแสดงว่าผู้รบั จ้างได้ พิจารณา
อย่ า งถ่ อ งแท้ แ ล้ ว ว่ า จะสามารถท างานที่ ร บั จ้ า งให้ แ ล้ ว เสร็จ ตามสัญ ญาได้ อี ก ทั ง้
หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างก็ได้ขยายเวลาการก่อสร้างให้ในขณะที่ บริ เวณก่อสร้าง
มี ระดับ น้ า สูง แต่ เมื่ อ ครบก าหนดสัญ ญาผู้รบั จ้ างท างานไม่ แ ล้ ว เสร็จ การที่ ผู้ว่ า จ้ า ง
ใช้ สิทธิ บอกเลิ กสัญญาตามข้อสัญญาด้วยการแสดงเจตนาต่ อผู้รบั จ้างตามนัยมาตรา ๓๘๖
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จึงชอบด้วยกฎหมายและสัญญา
ผู้ฟ้ องคดีฟ้ อ งว่ า ผู้ฟ้ อ งคดีได้ท าสัญ ญาก่ อ สร้า งฝายน้ า ล้น กับ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
(การประปาส่วนภูมภิ าค) โดยสัญญากาหนดให้ทางานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๓
ในระหว่างการก่อสร้าง มีปัญหาฝนตกทาให้ระดับน้ าในคลองสูงไม่สามารถก่อสร้างได้ ผูฟ้ ้ องคดี
จึงขอขยายเวลาการก่อสร้างอีก ๑๘๐ วัน แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างเป็ นเวลา
๑๒๒ วัน นั บ แต่ ว นั ที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีแ จ้งให้ผู้ฟ้ อ งคดีเข้าท างาน ผู้ฟ้ อ งคดีเริ่ม ท างานในวัน ที่
๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ ต่อมามีอุปสรรคเนื่องจากกระแสน้ าบริเวณที่จะก่อสร้างไหลเชี่ยวและ
ไม่สามารถปิ ดกัน้ หรือเบี่ยงเบนทิศทางของกระแสน้ าได้ จึงขอหยุดการทางานไว้ชวคราวและ
ั่
ขอแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างฝายน้ าล้นรวมทัง้ ขอปรับปรุงงบประมาณการก่อสร้าง แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดี
มีหนังสือแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีเร่งทาการก่อสร้างโดยเร็วภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือ
และต่อมามีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งให้ดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
๑๕ วัน หากทางานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาให้ถอื ว่าเป็ นการบอกเลิกสัญญา ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ขอให้
ศาลมีคาพิพ ากษาหรือคาสังให้
่ การบอกเลิกสัญ ญาตามหนังสือลงวัน ที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๔
เป็ นโมฆะ เป็ นข้อสัญญาทีไ่ ม่เป็ นธรรมและให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีจดั ทาแบบคันกัน้ น้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และเพิม่ เติมงบประมาณการก่อสร้างให้เหมาะสม
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า หน่ ว ยงานทางปกครองตามนั ย บทนิ ย าม
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ต่ า งมี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น กิ จ การทางป กครอง หรื อ จัด ท ากิ จ กรรมตอบสนอง
ความต้องการส่วนรวมของประชาชนด้านต่างๆ ตามทีก่ าหนดในกฎหมาย และในการทาสัญญา
ทางปกครอง หน่วยงานทางปกครองมิได้ทาสัญญาดังกล่าวกับบุคคลอื่นในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจ
การค้าหรือวิชาชีพ และบุคคลอื่นก็มไิ ด้ทาสัญญาดังกล่าวกับหน่ วยงานทางปกครองในฐานะ
ผูบ้ ริโภคตามนัยบทนิยาม “ผูป้ ระกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ” และ “ผู้บริโภค” ในมาตรา ๓
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แห่งพระราชบัญ ญัติว่าด้วยข้อสัญ ญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ หากแต่ เป็ นการทาสัญ ญา
เพื่อให้การใช้อานาจทางปกครอง หรือการดาเนินกิจการทางปกครองทีอ่ ยู่ในอานาจหน้าทีข่ องตน
บรรลุผล สัญญาทางปกครองจึงไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีเจตนารมณ์ ท่จี ะคุ้มครองผูบ้ ริโภคซึ่งมีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจด้ อยกว่า
จากการเอารัด เอาเปรีย บของผู้ป ระกอบธุรกิจการค้า หรือ วิช าชีพ ซึ่งมีอ านาจทางเศรษฐกิจ
เหนื อกว่าโดยอาศัยหลักความศักดิ ์สิทธิ ์ของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุ คคล อันเป็ น
หลักกฎหมายเกีย่ วกับนิตกิ รรมหรือสัญญาตามกฎหมายเอกชนไม่ว่าโดยตรงหรือในฐานะทีเ่ ป็ น
บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิง่ พระราชบัญ ญัติดงั กล่าวคงใช้บ งั คับได้เฉพาะแต่กบั สัญ ญา
ที่ห น่ ว ยงานทางปกครองซึ่ง มีอ านาจหน้ า ที่จ ัด ท าบริก ารสาธารณะทางด้า นอุ ต สาหกรรม
หรือพาณิชยกรรมทากับผู้ใช้บริการสาธารณะดังกล่าวของตน ซึ่งเป็ นสัญญาทางแพ่งเท่านัน้
ข้ออ้างของผูฟ้ ้ องคดีว่า สัญญาก่อสร้างฝายน้ าล้นซึ่งมีลกั ษณะเป็ นสัญญาจัดให้มสี งิ่ สาธารณูปโภค
อัน เป็ นสัญ ญาทางปกครองเป็ นข้ อ ก าหนดที่ เ ป็ นข้ อ สัญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรมจึ ง ฟั งไม่ ข้ึ น
และก่ อ นที่ผู้ฟ้ อ งคดีจ ะเข้าเสนอราคาได้ไปดูส ถานที่ท่ีจ ะท าการก่ อ สร้าง โดยไม่ ป รากฏว่า
ผูฟ้ ้ องคดีมขี อ้ ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ท่จี ะทาการก่อสร้าง หลังจากนัน้ ได้เสนอราคารับจ้าง
ก่ อ สร้างฝายน้ าล้น และได้เข้าท าสัญ ญาจ้างกับ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีโดยขอเข้าด าเนิ น การก่ อ สร้าง
ตามสัญญาในเวลาต่อมา ย่อมแสดงว่าผูฟ้ ้ องคดีได้พจิ ารณาอย่างถ่องแท้แล้วว่าจะสามารถทาการ
ก่ อ สร้า งฝายน้ า ล้ น ให้ แ ล้ ว เสร็จ ตามสัญ ญาได้ ต ามแบบแปลนของทางราชการและราคา
ค่าก่อสร้างทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเสนอรับจ้างโดยไม่มปี ั ญหาอุปสรรคใดๆ แม้ในระหว่า งทางานตามสัญญา
จะปรากฏว่ามีอุปสรรคตามธรรมชาติโดยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนทาให้บริเวณสถานที่
ก่อสร้างมีระดับน้ าขึ้นสูงเป็ นเหตุ ให้ไม่อาจทางานสาเร็จลุล่วงตามสัญ ญาได้ แต่ผู้ถูกฟ้ องคดี
ได้ขยายเวลาปฏิบตั ิงานให้แก่ผู้ฟ้ องคดีในช่วงฤดูฝนประจาปี จนถึงช่วงระดับน้ าในบริเวณที่
ทาการก่อสร้างลดลง และขยายให้ต่อจากเวลาดังกล่าวอีก ๑๒๒ วัน ตามบันทึกข้อตกลงต่อท้าย
สัญญาลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๔ รวมเป็ น
ระยะเวลาทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีขยายเวลาทางานตามสัญญาให้แก่ผฟู้ ้ องคดีนบั ถัดจากวันสิน้ สุดสัญญาเดิม
ทัง้ สิน้ ๓๐๖ วัน แต่ผูฟ้ ้ องคดีกไ็ ม่อาจทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา โดยทาการก่อสร้าง
ตามสัญญาได้เพียงอัตราร้อยละ ๑.๕ ของปริมาณงานทัง้ หมดตามสัญญาจ้าง และเมื่อคานวณ
ผลงานก่อสร้างของผูฟ้ ้ องคดีตงั ้ แต่เริม่ ลงมือทางานตามสัญญา ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒
จนถึงวันสิน้ สุดสัญญาแล้ว เป็ นผลงานทีเ่ กิดจากการปรับพืน้ ทีก่ ่อสร้างและปั กผังบริเวณก่อสร้าง
เพื่อ จัด ท าคัน กัน้ น้ า ก่ อ นการขยายเวลาท างานตามสัญ ญาในอัต ราร้อ ยละ ๗ และหลังจาก

๖
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ขยายเวลาทางานตามสัญญาอีกอัตราร้อยละ ๑.๕ เท่านัน้ แสดงให้เห็นว่า การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีทางาน
ตามสัญญาได้เพียงอัตราร้อยละ ๘.๕ ของปริมาณงานก่อสร้างทัง้ หมดเกิดจากความไม่ชานาญงาน
เพียงพอและการบริหารจัดการตามแผนงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่อาจจัดหาแรงงาน
คนมาทางานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ และถึงแม้วา่ ผูค้ วบคุมงานก่อสร้างของผูถ้ ูกฟ้ องคดีจะได้
เคยมีหนังสือเสนอแนะผูฟ้ ้ องคดีเพื่อจะได้ก่อสร้างฝายน้ าล้นให้แล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผฟู้ ้ องคดี
ก็ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะจนไม่อาจดาเนินการก่อสร้างได้ โดยอาชีพของบุคคลเช่นผูฟ้ ้ องคดี
ย่อมจะต้องทราบดีว่าการจัดทาคันกัน้ น้ าเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นต้องทาสาหรับงานก่อสร้างฝายน้ าล้น
ที่บริเวณก่อสร้างมีสภาพเป็ นคลอง หากผู้ฟ้องคดีมขี ้อสงสัยหรือติดขัดเกี่ยวกับงบประมาณ
ก่อสร้างตามโครงการ ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และใช้
สิท ธิเรีย กร้อ งเอาราคาที่เพิ่ม ขึ้น ในภายหลัง เมื่อ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีป ฏิเสธก็อ าจใช้สิท ธิเรีย กร้อ ง
ทางศาลได้อีก ผู้ฟ้ องคดีไม่ อ าจน าเอาเหตุ ท่ีง บประมาณไม่ เพีย งพอมาใช้เป็ นข้อ อ้า งที่จ ะ
ไม่ปฏิบตั งิ านตามสัญญาด้วยการหยุดทางานได้ เหตุทท่ี าให้ผฟู้ ้ องคดีไม่สามารถทางานให้แล้ว
เสร็จตามสัญญาจึงมิได้เกิดจากเหตุการณ์อนั มิอาจคาดหมายได้ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีทางานตามสัญญา
ได้เพียงอัตราร้อยละ ๘.๕ ของปริมาณงานก่ อสร้างทัง้ หมดตามสัญ ญา จึงย่อมมีเหตุ ท่ีทาให้
เชื่อได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามสัญญา ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
จึงมีสทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิกสัญญาได้ตามข้อ ๖ ของสัญญาจ้างก่อสร้างฝายน้ าล้น การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดี
มีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งบอกเลิกสัญญา จึงเป็ นการเลิกสัญญาตามข้อสัญญา
ด้วยการแสดงเจตนาแก่ผูฟ้ ้ องคดีตามนัยมาตรา ๓๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อันเป็ นหลักกฎหมายเอกชนทัวไปซึ
่
่งนามาใช้บงั คับได้เท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งต่อหลักกฎหมาย
ปกครอง ดังนัน้ การใช้สิท ธิบ อกเลิกสัญ ญาของผู้ถู กฟ้ องคดีด ั งกล่าวจึงชอบด้ว ยกฎหมาย
และสัญญา
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๑๖/๒๕๕๕)

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๕

๗

24

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
แม้ คู่ ส ัญ ญาฝ่ ายราชการจะมี สิ ท ธิ คิ ด ค่ า ปรับ จากผู้ร บั จ้ า งเนื่ องจาก
ไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามสัญญาและแม้จะเป็ นสิ ทธิ ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายราชการ
ที่ จะใช้ ดุลพิ นิจบอกเลิ กสัญ ญาหรือไม่ ในกรณี ที่ผ้รู บั จ้างไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
แต่ การที่ ฝ่ายราชการไม่ด าเนิ นการบอกเลิ กสัญ ญาจนกระทัง่ จานวนเงิ นค่ าปรับ เกิ น
ร้อยละสิ บของวงเงิ นค่าจ้างและผู้รบั จ้างไม่มีหนังสือยิ นยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข
ถื อ ว่ า เป็ นการใช้ ดุล พิ นิ จโดยไม่ สุจ ริ ต ขัด ต่ อ เจตนารมณ์ ข องข้ อ ๑๓๘ แห่ ง ระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นบทบัญญัติที่เป็ น
มาตรการเร่ ง รัด ไม่ ใ ห้ ผู้ร ับ จ้ า งด าเนิ นการล่ า ช้ า เกิ นสมควร อัน จะเป็ นผลเสี ย ต่ อ
ทางราชการที่ มีหน้ าที่ ต้องดาเนิ นการบริ การสาธารณะตามหลักว่าด้วยความต่ อเนื่ อง
และหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริ การสาธารณะแล้ว ยังมุ่งที่ จะคุ้มครอง
ผู้รบั จ้างมิ ให้แบกรับภาระเงิ นค่าปรับในจานวนที่ สูงเกิ นกว่าร้อยละสิ บของวงเงิ นค่าจ้าง
และเมื่อค่าปรับที่ กาหนดไว้ตามสัญญาเป็ นเบี้ยปรับหรือค่าเสี ยหายจากการที่ ผ้รู บั จ้าง
ชาระหนี้ ไม่ถกู ต้องไว้ล่วงหน้ า ศาลจึงมีอานาจใช้ดลุ พิ นิจลดเบีย้ ปรับได้หากเบีย้ ปรับนัน้
สูงเกิ น ส่ ว นตามมาตรา ๓๘๓ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ โดยพิ เคราะห์
ทางได้ เสี ย ของฝ่ ายราชการทุ ก อย่ า งอัน ชอบด้ ว ยกฎหมายมิ ใช่ เพี ย งแต่ ท างได้ เสี ย
ในเชิ งทรัพย์สิน
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีทาสัญญาว่าจ้างผูถ้ ูกฟ้ องคดี (ห้างหุน้ ส่วนจากัด น.)
ก่อสร้างอาคารเรียนตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ โดยกาหนดแล้วเสร็จในวันที่
๓ มกราคม ๒๕๔๘ แต่ผู้ถูกฟ้ องคดีไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจึง
ขอขยายระยะเวลาก่ อ สร้างอีก ๑๘๐ วัน แต่ ผู้ฟ้ อ งคดีให้ข ยายระยะเวลาก่ อ สร้าง ๑๐๐ วัน
ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่สามารถทาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา แม้จะมีหนังสือเร่งรัด
การก่อสร้างถึง ๘ ครัง้ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีเพิกเฉยเป็ นเวลานานถึง ๔ เดือน ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีประกาศ
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ยกเลิกสัญญาจ้างและเรียกค่าปรับจากการจ่ายเงินค่างวดการก่อสร้าง
และค่าเสียหายตามบันทึกการแก้ไขสัญญาแนบท้ายสัญญาจ้างข้อ ๑๕ ซึ่งเปลี่ยนแปลงค่าปรับ
จากอัตรา ๐.๐๑ ต่อวัน เป็ นค่าปรับในอัตรา ๐.๑ ต่อวัน เป็ นเงินวันละ ๑๕,๑๖๐ บาท พร้อมริบ
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เงินค้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา โดยมีหนังสือแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีนาเงินมาชาระในส่วนทีเ่ หลือ
ซึ่ง ต้ อ งจ่ า ยให้ ผู้ฟ้ องคดี เป็ นเงิน ๗๕๓,๙๐๒ บาท แต่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีเพิก เฉย จึง ขอให้ ศ าล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีชาระเงินพร้อมดอกเบีย้ นับแต่วนั ทีเ่ ลิกสัญญา
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
กาหนดให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีเริม่ ทางานก่อสร้างภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ ต่อมามีการแก้ไขข้อ ๕ ของสัญญา กาหนดเวลาแล้วเสร็จของ
งานจ้างเป็ นวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ และแก้ไขข้อ ๑๕ อัตราค่าปรับจากร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน
เป็ นร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีทางานไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘
จึงถือ ได้ว่าผู้ถู ก ฟ้ องคดีก ระท าผิด สัญ ญาตามข้อ ๕ และต้อ งเสียค่าปรับ และค่าควบคุ ม งาน
ตามข้อ ๑๕ ของบันทึกแนบท้ายสัญ ญาดังกล่าวและผู้ฟ้ องคดีมีสทิ ธิต ามข้อ ๑๖ ของสัญญา
ในการริบ หลัก ประกัน การปฏิ บ ัติ ต ามสัญ ญาทัง้ หมดหรือ บางส่ ว นตามแต่ จ ะเห็ น สมควร
นอกจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการทางานนัน้ ต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุม
งานเพิ่ม (ถ้ามี) ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจานวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่
ผู้รบั จ้างได้ ประกอบกับ ข้อ ๑๗ ของสัญญาที่กาหนดว่าค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจาก
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ผู้ฟ้องคดีมสี ทิ ธิท่จี ะหักเอาจากจานวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกัน
ผลงานของผู้รบั จ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบ ตั ิต ามสัญ ญาก็ได้ หากมีเงินค่ าจ้าง
ตามสัญ ญาที่ห กั ไว้จ่ายเป็ นค่าปรับและค่าเสียหายอยู่อีกเท่าใด ผู้ฟ้ องคดีจะคืนให้ผู้ถูกฟ้ องคดี
ทัง้ หมด เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีผดิ สัญญาจ้างจึงต้องเสียค่าปรับนับถัดจากวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘
ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึง่ เป็ นวันทีผ่ ฟู้ ้ องคดีบอกเลิกสัญญา รวม ๑๗๓ วัน คิดเป็ นค่าปรับ
จานวน ๒,๖๒๒,๖๘๐ บาท แต่ เมื่อ ผู้ฟ้ อ งคดีได้ห ัก ค่ าปรับ จากเงิน ค่ างวดงานก่ อ สร้างรวม
๗๘ วัน แล้ว เหลือ ค่ า ปรับ ค้า งช าระอยู่อีก ๙๕ วัน คิด ค่ า ปรับ เป็ นเงิน ๑,๔๔๐,๒๐๐ บาท
และผู้ฟ้องคดีมสี ทิ ธิได้รบั ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานจานวน ๔๖ วัน เป็ นเงิน ๙,๒๐๐ บาท
และเมื่อในการมุงหลังคาผู้ถูกฟ้ องคดีใช้วสั ดุ ไม่ตรงตามสัญญาและมีการเปรียบเทียบราคาวัสดุ
โดยมีค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุจานวน ๕๗,๑๐๒ บาท ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิเรียกให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ชาระเป็ นเงินทัง้ สิ้น ๑,๕๐๖,๕๐๒ บาท แต่ถงึ แม้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ จะมิได้เป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญา แต่ ก็เป็ นระเบียบที่ให้สิทธิแก่ คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายหน่วยงานราชการในฐานะผูว้ ่าจ้างจะต้องปฏิบตั ิให้มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว ในกรณีท่ี
เห็นว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนไม่สามารถปฏิบตั ิ ตามสัญญาได้ หรือหากปฏิบตั ิตามสัญญาต่อไป

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๕

26

จะเป็ นอุปสรรคต่อการบริการสาธารณะของรัฐ โดยวางเกณฑ์การใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาไว้กรณีท่ี
เงินค่ าปรับ จะเกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่ าจ้าง และคู่ ส ัญ ญาจะต้ องไม่ ได้ ยิน ยอมเสีย ค่ าปรับ
นอกจากนี้บทบัญญัติดงั กล่าว ยังมีลกั ษณะเป็ นมาตรการเร่งรัดในตัว มิให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน
ดาเนินการก่อสร้างล่าช้าเกินสมควร อันจะเป็ นผลเสียต่อทางราชการที่มหี น้าทีต่ ้องดาเนินการ
บริก ารสาธารณะตามหลัก ว่าด้ว ยความต่ อ เนื่ อ งและหลัก ว่าด้ว ยการปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลง
การบริก ารสาธารณะ ขณะเดีย วกัน ก็มุ่ ง คุ้ม ครองคู่ ส ัญ ญาฝ่ ายเอกชนที่ไม่ ส ามารถปฏิบ ัติ
ตามสัญ ญาได้ มิ ใ ห้ ต้ อ งแบกรับ ภาระจากเงิน ค่ า ปรับ ในจ านวนที่ สู ง เกิ น กว่ า ร้อ ยละสิบ
ของวงเงินค่าจ้าง และการทีค่ ู่สญ
ั ญาฝ่ ายราชการจะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่ ก็เป็ นดุลพินิจ
ของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายราชการทีจ่ ะพิจารณาดาเนินการเพือ่ ให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของราชการ
ในการจัดท าบริการสาธารณะให้บรรลุ ผลกับความเสียหายของคู่ ส ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนที่จ ะต้อ ง
แบกรับ ภาระจากเงิน ค่ า ปรับ เว้น แต่ คู่ ส ัญ ญาจะได้ ยิน ยอม เสีย ค่ า ปรับ ให้ แ ก่ ท างราชการ
โดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิ้น เพื่อประโยชน์ ของคู่สญ
ั ญาโดยแท้ เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีไม่สามารถ
ทางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกาหนดเวลา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ มีหน้าทีต่ ้องชาระเงินค่าปรับ แก่
ผู้ฟ้องคดีต ามข้อ ๑๕ ของสัญ ญาที่กาหนดว่า ถ้าผู้ถูกฟ้ องคดีไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญ ญา และผู้ฟ้ องคดียงั มิได้บอกเลิก สัญญา ผู้ถูกฟ้ องคดียินยอมให้
ผูฟ้ ้ องคดีปรับเป็ นรายวัน วันละ ๑๕,๑๖๐ บาท นับแต่วนั ที่ผูฟ้ ้ องคดีได้ขยายระยะเวลากาหนด
แล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา แต่การที่ผูฟ้ ้ องคดีไม่ดาเนินการบอกเลิกสัญญา
จ้างโดยให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีดาเนินการตามสัญญาต่อไปจนกระทังจ
่ านวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบ
ของวงเงิน ค่าจ้าง และไม่ป รากฏว่าผู้ถูกฟ้ องคดีมีห นังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้ องคดี
โดยไม่มเี งื่อนไขอย่างใด ถือว่าเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริต ขัดต่อเจตนารมณ์ของข้อ ๑๓๘
แห่งระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่สญ
ั ญาจ้างก าหนดให้
ผู้ถูกฟ้ องคดีชาระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณี ท่ไี ม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้
ในสัญ ญานั น้ เป็ นการก าหนดเบี้ย ปรับ หรือ ค่ าเสียหายเนื่ องจากการที่ผู้ถู กฟ้ องคดีช าระหนี้
ไม่ถูกต้องตามสมควรไว้ล่วงหน้า ซึง่ ศาลมีอานาจทีจ่ ะใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับทีไ่ ด้กาหนดในสัญญาได้
ถ้าศาลเห็นว่าเบี้ยปรับทีค่ ู่สญ
ั ญากาหนดไว้สูงเกินส่วนตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ช ย์ โดยต้องพิเคราะห์ท างได้เสียของผู้ฟ้ องคดีทุ กอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย
อันมิใช่เพียงแต่ทางได้เสียในเชิงทรัพย์สนิ เมื่อได้ใช้เบีย้ ปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็ นอันขาดไป
เมื่อปรากฏว่าค่าปรับที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีจะต้องชาระให้แก่ผฟู้ ้ องคดี จานวน ๒,๖๒๒,๖๐๐ บาท นัน้
เป็ นจ านวนถึ ง ร้อ ยละ ๑๗.๓ ของวงเงิน ค่ า จ้ า ง เมื่อ ตามสัญ ญาจ้ า งมีจ านวนเงิน ค่ า จ้า ง
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๑๕,๑๖๐,๐๐๐ บาท ค่ า ปรับ ร้ อ ยละสิ บ ของวงเงิน ค่ า จ้ า งดั งกล่ าว คิ ด เป็ นเงิน จ านวน
๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเรียกค่าปรับจานวน ๒,๖๒๒,๖๐๐ บาท จึงเป็ นค่าปรับทีส่ งู เกินส่วน
เมื่อก่อนทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีจะขอขยายเวลาการก่อสร้างตามสัญญากาหนดค่าปรับร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน
จึงเห็นควรลดค่าปรับให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็ น เงิน
ค่าปรับ จานวน ๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้ องคดีได้ห กั เงินค่าปรับ จากค่างวดงานก่อสร้างไว้
เป็ น เงิน ๑,๑๘๒,๔๘๐ บาท และริบ หลัก ประกัน สัญ ญาค้ าประกัน จ านวน ๗๕๘,๐๐๐ บาท
รวมเป็ นเงิน ๑,๙๔๐,๔๘๐ บาท เป็ นจานวนเงินเกินกว่าเงินค่าปรับที่ศาลพิจารณาลดให้อยู่
จานวน ๔๒๔,๔๘๐ บาท เมื่อหักค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุมุงหลังคาและค่าจ้างผูค้ วบคุมงาน
รวมเป็ นเงิน จ านวน ๖๖,๓๐๒ บาท จึง เหลือ เงิน ที่ผู้ฟ้ องคดีจ ะต้ อ งคืน ให้ แ ก่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดี
เป็ น จานวนเงิน ๓๕๘,๑๗๘ บาท เมื่อผู้ฟ้ องคดียงั ไม่ได้มีการจ่ายเงิน จานวนดังกล่าวให้แก่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีดงั กล่าว ผู้ฟ้องคดีจงึ ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดนับแต่วนั ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ อันเป็ นวันที่
ผู้ ฟ้ องคดี ห ัก เงิน ค่ า ปรับ จากเงิน เบิ ก จ่ า ยค่ า งวดงาน ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี มี สิท ธิ ไ ด้ ร ับ ดอกเบี้ ย
ในจานวนเงินดังกล่าวนับแต่วนั นัน้ เป็ นต้นไป
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๔๖/๒๕๕๕)
เมื่อผู้รบั จ้างก่อสร้างไม่ทาการก่อสร้างให้ แล้วเสร็จตามสัญญาจนกระทัง่
หน่ วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้บอกเลิ กสัญญา และได้มีการดาเนิ นการเพื่อหาผู้รบั จ้าง
รายใหม่ เข้ าท าการก่ อสร้างแทน ซึ่ งการด าเนิ นการหาผู้รบั จ้ างรายใหม่ จะต้ องแต่ งตัง้
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง การทาความตกลงกับสานักงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการใช้ เงิ นนอกงบประมาณเนื่ องจากราคาค่าจ้างสูงกว่างบประมาณที่ เหลือ รวมทัง้
การเสนอเรื่องต่ อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิ จารณา กรณี ถือเป็ นการดาเนิ นการตามขัน้ ตอน
วิ ธีการ และระเบียบปฏิ บตั ิ ของทางราชการ แม้จะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการบ้าง
ตามสมควร ดังนัน้ การที่ ผ้วู ่าจ้างต้ องจ้างผู้รบั จ้างรายใหม่เพื่อเข้าทาการก่อสร้างแทน
ในราคาค่ าจ้างที่ สูงขึ้น จึงมิ ใช่ เกิ ดจากความล่ าช้ าจากการบอกเลิ กสัญ ญาและการหา
ผู้ ร ับ จ้ า งรายใหม่ จ นเป็ นเหตุ ใ ห้ ค่ า แรงและค่ า วัส ดุ เพิ่ มขึ้ น ผู้ ร ับ จ้ า งจึ ง ต้ อ งรับ ผิ ด
ในค่าใช้จ่ายที่เพิ่ มขึน้ ให้แก่ผวู้ ่าจ้าง

๔
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ผูฟ้ ้ องคดี (สานักงานตารวจแห่งชาติ) ฟ้ องว่า ได้ทาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร
หอพักพยาบาลกับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (บริษทั ว. จากัด) ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทางานแล้วเสร็จ ๘ งวดงาน
และไม่ทาการก่อสร้างต่อ เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงได้บอกเลิกสัญญากับผูฟ้ ้ องคดี
แต่ผฟู้ ้ องคดีไม่อนุ ญาต โดยให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จ้างช่วงผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (บริษทั ก. จากัด) ได้
แต่ต่อมามีการทิง้ งานในขณะทีย่ งั เหลืองวดงานทีจ่ ะทาการก่อสร้างอีก ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือบอกเลิก
สัญญากับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และบอกเลิกสัญญาจ้างช่วงกับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และได้ว่าจ้างบริษทั พ.
จากัด ทาการก่อสร้างงานที่เหลือ ซึ่งมีค่าจ้างเพิม่ ขึน้ จากสัญญาเดิม ๑๕,๓๐๔,๔๗๑.๒๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ เรียกให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองร่วมรับผิดในราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองเพิกเฉย
จึงขอให้ศ าลมีคาพิพ ากษาหรือคาสัง่ ให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท งั ้ สองร่วมกันชาระค่าเสียหายดังกล่าว
พร้อมดอกเบีย้ แก่ผฟู้ ้ องคดี
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้ทาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก
พยาบาลกับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แบ่งงวดงานเป็ น ๒๐ งวด กาหนดเวลาแล้วเสร็จในวันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๔๐ แต่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ท าการก่ อ สร้างได้เพีย ง ๘ งวดงาน แล้ว หยุ ด ท าการก่ อ สร้า ง
เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยแจ้งเหตุดงั กล่าวต่อผูฟ้ ้ องคดีพร้อมกับขอบอกเลิกสัญญา
แต่ผูฟ้ ้ องคดีไม่อนุ ญาต ต่อมาผูฟ้ ้ องคดีได้ยนิ ยอมให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จ้างช่วงผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
และมีก ารทิ้ง งาน แม้ผู้ฟ้ อ งคดีจ ะได้ข ยายระยะเวลาก่ อ สร้างแล้ว เสร็จ ออกไปจนถึงวัน ที่ ๙
ตุลาคม ๒๕๔๒ และมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทาการก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ก็มไิ ด้เข้าทาการก่อสร้างจนกระทังผู
่ ฟ้ ้ องคดีได้บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓
หลังจากนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีได้มคี าสังลงวั
่ นที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนด
ราคากลางเพื่อประกอบการหาผูร้ บั จ้างรายใหม่เข้าทาการก่อสร้างแทน โดยคานวณราคากลาง
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ แต่เนื่องจากการประมาณราคาค่าจ้างสูงกว่างบประมาณ
ทีเ่ หลือจึงต้องทาความตกลงกับสานักงบประมาณเพือ่ ขอความเห็นชอบในการใช้เงินนอกงบประมาณ
และนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเปลีย่ นแปลงวงเงินค่าก่อสร้างและขยายเวลาก่อหนี้ผกู พัน
ก่อนลงนามในสัญญา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุ มตั ิเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ ต่อมาผู้ฟ้องคดี
ได้ทาสัญญาว่าจ้างบริษทั พ. จากัด เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ดาเนินการก่อสร้างแทน
แม้การดาเนินการของผูฟ้ ้ องคดีในการหาผูร้ บั จ้างรายใหม่ทางานแทนผูฟ้ ้ องคดีจะใช้ระยะเวลาถึง
๑ ปี ๖ เดือน แต่ก็เป็ นการดาเนินการตามขัน้ ตอนวิธกี าร และระเบียบปฏิบตั ิของทางราชการ
ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาปฏิบตั บิ า้ งตามสมควร การดาเนินการของผูฟ้ ้ องคดีจงึ มิได้ล่าช้าจนเป็ นเหตุ
ให้ค่าแรงและค่าวัสดุเพิม่ ขึน้ แต่อย่างใด ดังนัน้ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งว่าจ้างบริษทั พ. จากัด ผูร้ บั จ้าง
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รายใหม่มาทางานแทนผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในราคาที่เพิม่ ขึน้ จากเดิม ผู้ฟ้องคดีจงึ มีสทิ ธิเรียกให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ รับผิดในค่าจ้างทีต่ ้องจ้างผูร้ บั จ้างรายใหม่เพิม่ ขึน้ ได้ตามข้อกาหนดในสัญญา
ข้อ ๑๖ ทีก่ าหนดให้ผรู้ บั จ้างต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึง่ เป็ นเงินจานวนเกินกว่าหลักประกัน
การปฏิบตั งิ านและค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ภายหลังผูว้ ่าจ้าง
บอกเลิก สัญ ญา ดัง นั น้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ต้ อ งชดใช้เงิน จ านวน ๑๕,๓๖๑,๐๗๖.๗๗ บาท
พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจานวน ๑๕,๓๐๔,๔๗๑.๒๐ บาท นับถัดจากวันฟ้ อง
จนกว่าจะชาระเสร็จสิน้
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๕๓/๒๕๕๕)

๖
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ระยะเวลาการฟ้ องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง มาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
การที่ หน่ วยงานทางปกครองออกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
(e-Auction) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นคาเชื้อเชิ ญให้เข้าเสนอราคาและมีลกั ษณะเป็ นคาเสนอให้
ผูท้ ี่จะเข้าเสนอราคาปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไข เมื่อผูเ้ สนอราคาได้แสดงเจตนาสนองรับคาเสนอ
ดังกล่ าว จึงก่ อให้ เกิ ด “สัญ ญาหลักประกันซอง” ที่ มีลกั ษณะเป็ นสัญ ญาทางปกครอง
ข้อพิ พาทที่เกิ ดจากการใช้สิทธิ ตามสัญญาหลักประกันซองเนื่ องจากผูเ้ สนอราคาที่ได้รบั
เลือกไม่ได้เข้าทาสัญ ญาและเพิ กเฉยไม่ชาระเงิ นค่ าหลักประกันซอง จึงเป็ นคดี พิพาท
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ งพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะต้ องยื่นฟ้ องต่ อศาลปกครองภายในห้าปี ตามมาตรา ๕๑
แห่ งพระราชบัญ ญัติ ด งั กล่ าว โดยนั บ แต่ ว นั ถัด จากวัน ที่ ครบก าหนดให้ เข้ าท าสัญ ญา
หรือวันเปิ ดทาการวันแรกหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ
ผูฟ้ ้ องคดี (องค์การบริหารส่วนตาบล) ฟ้ องว่า ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Auction) เพื่ อ ก่ อ สร้า งประปาหมู่ บ้ า น ก าหนดให้ ผู้ เ สนอราคาต้ อ งวาง
หลักประกันซองพร้อมกับยืน่ ประมูล โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีเป็ นผูเ้ สนอราคาต่าสุดและธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) เป็ นผูท้ าสัญญาค้าประกัน ต่อมาผูฟ้ ้ องคดีมหี นังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๙
แจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีไปทาสัญญาภายในเจ็ดวัน แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีมไิ ด้ไปทาสัญญาภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือด่วนทีส่ ุด ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แจ้งผูถ้ ูกฟ้ องคดีอกี ครัง้
ซึ่งผู้ถูกฟ้ องคดีจะต้องทาสัญ ญาอย่างช้าวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ แต่ผู้ถูกฟ้ องคดีเพิกเฉย
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ แจ้งยกเลิกการทาสัญญาจ้างกับผูถ้ ูกฟ้ องคดี
และแจ้งขอใช้สทิ ธิริบหลักประกันซอง แต่ผู้ค้าประกันเพิกเฉยจึงขอให้ผู้ถูกฟ้ องคดีชดใช้เงิน
ค่าหลักประกันซอง แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีเพิกเฉย จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้ องคดี
ชาระเงิน
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๑

31

ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กาหนดให้ผเู้ สนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยืน่ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และหากผูเ้ สนอราคาซึง่ ได้รบั คัดเลือกไม่ไปทาสัญญาภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งผูฟ้ ้ องคดี
จะริบหลักประกันซองทันทีหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที นอกจากจะมี
ลักษณะเป็ นคาเชื้อเชิญ ให้ผู้มอี าชีพรับจ้างก่อสร้างทาคาเสนอขอเข้าทาสัญ ญาจ้างแล้ว ยังมี
ลักษณะเป็ นคาเสนอให้ผู้ท่ีจะเข้าเสนอราคาปฏิบ ตั ิตามเงื่อนไขในการเสนอราคาที่ผู้ฟ้ องคดี
กาหนดด้วย การที่ผู้ถูกฟ้ องคดียนิ ยอมผูกพันตนตามประกาศของผู้ฟ้องคดี ด้วยการเข้าเสนอ
ราคาและยื่นหลักประกันซอง จึงถือว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้แสดงเจตนาสนองรับคาเสนอและก่อให้เกิด
สัญญาประเภทหนึ่งเรียกว่า “สัญญาหลักประกันซอง” โดยมีคสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายผูฟ้ ้ องคดีเป็ นหน่วยงาน
ทางปกครองและมีเอกสิทธิ ์ในการเลือกคู่สญ
ั ญา ควบคุมการปฏิบตั ิตามสัญญา แก้ไขสัญญา
และเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอานาจของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหน่ วยงานทางปกครอง
ที่ มีอ ยู่ เ หนื อ คู่ ส ัญ ญาฝ่ ายเอกชน อัน เป็ นลัก ษณะพิ เ ศษของสัญ ญาทางปกครอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคู่สญ
ั ญาที่จะเข้าร่วมดาเนินการจัดให้มสี งิ่ สาธารณู ปโภค ซึ่งเป็ น
ความมุ่งหมายให้การดาเนินการกิจการทางปกครองหรือการบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญา
ดังกล่าวจึงมีลกั ษณะเป็ นสัญญาทางปกครอง และเมื่อข้อพิพาทเกิดจากการใช้สทิ ธิตามสัญญา
หลัก ประกัน ซอง จึงเป็ น คดีพิพ าทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ งพระราชบัญ ญัติจ ดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้รบั หนังสือแจ้งให้ไป
ท าสัญ ญาจ้างเมื่อ วัน ที่ ๒ กัน ยายน ๒๕๔๙ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีจึงต้อ งเข้าท าสัญ ญากับ ผู้ฟ้ อ งคดี
ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๙ แต่วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ จึงสามารถเข้าทาสัญญา
กับผูฟ้ ้ องคดีได้ถงึ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ ซึง่ เป็ นวันเปิ ดทาการวันแรก เมือ่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่ได้
เข้าทาสัญญาภายในระยะเวลาที่กาหนด จึงถูกยึดหลักประกันซองตามที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) สิทธิเรียกร้องให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีรบั ผิดตามสัญญา
หลักประกันซองจึงเกิดขึ้นในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีจงึ มีสทิ ธินาคดีมายื่นฟ้ อง
ต่ อศาลปกครองภายในห้า ปี นั บ แต่ ว ัน ดัง กล่ า ว เมื่อผู้ฟ้ องคดีย่ืนฟ้ องต่ อศาลปกครองชัน้ ต้ น
เมื่อ วัน ที่ ๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ จึง เป็ นการยื่น ฟ้ องเมื่อ พ้ น ก าหนดระยะเวลาการฟ้ องคดี
ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว อีกทัง้ การฟ้ องคดีน้ีมใิ ช่เป็ นการฟ้ องคดีทเ่ี กีย่ วกับ
การคุ้ม ครองประโยชน์ ส าธารณะหรือ สถานะของบุ ค คล และไม่ เป็ นประโยชน์ แ ก่ ส่ว นรวม
หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นที่ทาให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นฟ้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดที่ศาลจะรับไว้

๒
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พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่ศาลปกครองชัน้ ต้นมีคาสังไม่
่ รบั
คาฟ้ องไว้พจิ ารณาและให้จาหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล
(คำสังศำลปกครองสู
่
งสุดที ่ ๘๒๘/๒๕๕๕)

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๓ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๖
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แม้ ส ั ญ ญาจ้ า งก่ อ สร้ า งถนนจะก าหนดให้ ผู้ ร ับ จ้ า งต้ อ งท าการแก้ ไข
เมื่อมีความชารุดบกพร่องหรือความเสียหายอันเกิ ดจากการใช้วสั ดุที่ไม่ถกู ต้อง หรือทาไว้
ไม่เรียบร้อย หรือทาไม่ถกู ต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิ ชา ภายในกาหนด ๒ ปี นับถัดจาก
วันที่ ได้รบั มอบงาน แต่เมื่อความเสียหายเกิ ดจากข้อกาหนดในสัญญาจ้าง ไม่ได้เกิ ดจาก
การใช้วสั ดุที่ไม่ถกู ต้อง หรือทาไว้ไม่เรียบร้อย หรือทาไม่ถกู ต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิ ชา
อีกทัง้ ผูร้ บั จ้างทางานภายใต้การควบคุมดูแลของช่างผูค้ วบคุมงานของผูว้ ่าจ้าง หากผูร้ บั จ้าง
มีหน้ าที่ ตามสัญ ญา ช่ างผู้ควบคุมงานย่อมต้ องทักท้ วงให้ ผ้รู บั จ้างดาเนิ นการ ดังนั น้
ผู้รบั จ้างจึงไม่มีหน้ าที่ ต้องแก้ไขความเสียหาย และเมื่อพ้นกาหนด ๒ ปี ผู้รบั จ้างจึงพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงมีหน้ าที่ ต้องคืนหนังสือคา้ ประกันสัญญาให้ แก่ผ้รู บั จ้าง
ตามข้อ ๑๓๗ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการพัสดุของหน่ วยการบริ หาร
ราชการส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๓๕
ผู้ฟ้องคดีฟ้ องว่า ผู้ถูกฟ้ องคดี (เทศบาล) ได้ทาสัญ ญาจ้างผู้ฟ้ องคดีก่อสร้าง
ถนนจราจรปูแอสฟั ลติกคอนกรีต โดยต้องทางานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘
ผูฟ้ ้ องคดีได้นาหนังสือค้าประกันสัญญาของธนาคาร ก. มาให้ไว้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีเพือ่ เป็ นหลักประกัน
การปฏิบ ัติตามสัญญา ผู้ฟ้ องคดีได้ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้ องคดี
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้มหี นังสือแจ้งผูฟ้ ้ องคดีให้ซ่อมแซมถนน
ทีช่ ารุดจานวน ๕ จุด แต่ผฟู้ ้ องคดีเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากผูฟ้ ้ องคดี แต่เกิดจาก
ชัน้ ดินเดิมเป็ นลูกรังไม่ได้คุณภาพและผูอ้ อกแบบไม่ได้ออกไปสารวจคุณภาพชัน้ ดินเดิมก่อน
ออกแบบการก่ อ สร้า ง ผู้ฟ้ องคดีจึงขอคืน หนั งสือ ค้ า ประกัน สัญ ญา แต่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีป ฏิเสธ
จึงขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสังให้
่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีคืน หนังสือ ค้ าประกัน สัญ ญาและชดใช้
ค่าธรรมเนียมทีธ่ นาคารเรียกเก็บจากผูฟ้ ้ องคดี
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า สัญญาจ้างก่อสร้างถนนจราจร ข้อ ๖ กาหนดว่า
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ถูกฟ้ องคดีได้รบั มอบงานจ้างจากผู้ฟ้องคดี หรือจากผู้รบั จ้าง
รายใหม่ในกรณีทม่ี กี ารบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึน้
จากงานจ้างนี้ภายในกาหนด ๒ ปี นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั มอบงานดังกล่าว ซึ่งความชารุดบกพร่อง
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หรือเสียหายนัน้ เกิดจากความบกพร่องของผูฟ้ ้ องคดี อันเกิดจากการใช้วสั ดุท่ไี ม่ถูกต้อง หรือทาไว้
ไม่เรียบร้อย หรือทาไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผูฟ้ ้ องคดีจะต้องรีบทาการแก้ไขให้เป็ น
ทีเ่ รียบร้อยโดยไม่ชกั ช้า โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่ตอ้ งออกเงินใดๆ ในการนี้ทงั ้ สิน้ หากผูฟ้ ้ องคดีบดิ พลิว้
ไม่กระทาการดังกล่าวภายในกาหนด ๑๕ วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผู้ถูกฟ้ องคดี
หรือไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีกาหนดให้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีมสี ทิ ธิ
ทีจ่ ะทาการนัน้ เอง หรือจ้างผูอ้ ่นื ให้ทางานนัน้ โดยผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย เมื่อผูฟ้ ้ องคดี
ได้ทางานตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานจ้างให้แก่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๔๘ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวแล้ว โดยเห็นว่างาน
แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามแบบรายละเอียดและข้อกาหนดในสัญญาทุกประการ แต่ผฟู้ ้ องคดี
ส่งมอบงานจ้างไม่เป็ นไปตามกาหนดเวลา และผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ปรับ ผูฟ้ ้ องคดีจากการทางานแล้ว
เสร็จล่าช้าจานวน ๑๔ วัน จึงถือได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดีได้ทาการก่อสร้างถนนจราจรเป็ นไปตามสัญญาแล้ว
ส่ ว นการก่ อ สร้ า งถนนจราจรปู แ อสฟั ลติ ก คอนกรีต ซึ่ ง มี แ บบมาตรฐาน
กรมการปกครอง เลขที่ ท. ๑ – ๐๓ แนบท้ายสัญญาก าหนดว่า จะต้องมีการลงชัน้ วัสดุ ต่ างๆ
ประกอบด้ว ยชัน้ ลู ก รังบดอัด แน่ น ๙๕ % หนา ๐.๒๐ เมตร ชัน้ หิน คลุ ก บดอัด แน่ น ๙๕ %
หนา ๐.๑๕ เมตร PRIME COAT และ TACK COAT ด้ว ยยาง แล้ ว จึง ปู แ อสฟั ล ติ ก คอนกรีต
ตามลาดับ โดยชัน้ ลูกรังและชัน้ หินคลุกดังกล่าวจะต้องบดอัดให้ได้ความแน่ นตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนด เพื่อป้ องกันการเลื่อนไหลของชัน้ วัสดุอ่นื ทีอ่ ยูด่ า้ นบนให้สามารถรับน้ าหนักการลงวัสดุ
ในแต่ละชัน้ รวมถึงให้พ้นื ทางสามารถรับน้ าหนักการใช้ถนนได้ตามมาตรฐาน แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ได้ทาสัญ ญาจ้างก่อสร้างถนนโดยกาหนดในสัญ ญาให้ตดั ชัน้ ลูกรังบดอัดแน่ น ออกและไม่ได้
กาหนดให้ผฟู้ ้ องคดีตอ้ งตรวจสอบความแข็งแรงหรือความหนาแน่ นของชัน้ ลูกรังเดิม ประกอบกับ
ผู้ฟ้ อ งคดีได้ท าการก่ อ สร้างภายใต้ก ารควบคุ ม ดู แ ลของช่ างผู้ค วบคุ ม งานของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
หากผู้ฟ้ องคดีมีหน้ าที่ต้องตรวจสอบความแข็งแรงหรือความหนาแน่ นของชัน้ ลูกรังเดิมแล้ว
ผู้ฟ้ อ งคดีไม่ได้ด าเนิ น การ ช่ างผู้ค วบคุ ม งานของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีย่อ มต้อ งทัก ท้ว งให้ผู้ฟ้ อ งค ดี
ดาเนินการดังกล่าว แต่ก็มไิ ด้มกี ารทักท้วงให้ดาเนินการแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าความเสียหาย
ของถนนที่ยุบ ตัวและแตกร้าวจานวน ๕ จุด เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้ องคดีกาหนดให้ตดั ชัน้ ลูกรัง
ออกจากแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท. ๑ – ๐๓ โดยไม่ได้มกี ารตรวจสอบความแข็งแรง
หรือความหนาแน่ นของชัน้ ลูกรังเดิม ดังนัน้ เมื่อความเสียหายของถนนดังกล่าวไม่ได้เกิดจาก
การใช้วสั ดุท่ไี ม่ถูกต้อง หรือทาไว้ไม่เรียบร้อย หรือทาไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา
ผู้ฟ้ องคดีจึงไม่มีหน้ าที่ต้องแก้ไขความเสียหายตามข้อ ๖ ของสัญญา และเมื่อพ้นกาหนด ๒ ปี

๒
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นับถัดจากวันทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีได้รบั มอบงานในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๐ จึงถือว่าผูฟ้ ้ องคดีพน้ ข้อผูกพันตามสัญญา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ มีหน้าทีต่ อ้ งคืนหนังสือค้าประกัน
สัญญาของธนาคาร ก. ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีตอ้ งคืนหนังสือค้าประกันสัญญาดังกล่าว
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีอย่างช้าภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ตามข้อ ๑๓๗ (๒) ของระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนัน้ การที่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่คนื หนังสือค้าประกันสัญญาให้แก่ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและสัญญา
และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผฟู้ ้ องคดีทต่ี อ้ งเสียค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร
พิพากษาให้คืนหนังสือค้าประกันสัญญาและชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ฟ้ องคดี
ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารจนกว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีจะคืนหนังสือค้าประกันสัญญาดังกล่าว
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๐๒/๒๕๕๖)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
สัญญาจ้างที่ขึน้ อยู่กบั ความสาเร็จของงานในแต่ละงวด ความสาเร็จของงาน
งวดสุดท้าย ผู้รบั จ้างจะต้องปฏิ บตั ิ งานทัง้ หมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ซึ่งรวมถึง
งานส่วนที่เหลือจากงานงวดที่ทามาก่อนและงานอื่นที่มีความชารุดหรืองานที่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ดังนั น้ เมื่อผู้รบั จ้างก่อสร้างถนนได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ ายและซ่ อมแซม
ความชารุดบกพร่องของงานที่ทาในงวดก่อนแล้ว การที่ผวู้ ่าจ้างมิ ได้ตรวจรับงานโดยเห็นว่า
ถนนยังคงมีความชารุดเสียหายอยู่ แต่ให้ประชาชนใช้สญ
ั จรไปมาโดยไม่สงปิ
ั ่ ดการจราจร
หรือ สัง่ ห้ ามใช้ ถ นนไว้ จ นกว่ า ผู้ร บั จ้ า งจะท าการแก้ ไขซ่ อ มแซมให้ แ ล้ ว เสร็จ ตามนั ย
มาตรา ๑๕ (๓) ประกอบมาตรา ๒๘ แห่ งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ อี กทัง้
มิ ได้โต้แย้งการทางานของผูร้ บั จ้างในงานงวดสุดท้ายซึ่งแล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา
ตามสัญญา พฤติ การณ์ถือได้ว่าผูว้ ่าจ้างได้ยอมรับผลการซ่อมแซมถนนของผูร้ บั จ้างแล้ว
ผูว้ ่าจ้างจึงต้องตรวจรับมอบงานและจ่ายเงิ นค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผรู้ บั จ้าง
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (เทศบาล) ได้ทาสัญญาจ้างผูฟ้ ้ องคดีก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พืน้ ที่
คสล. ไม่น้ อ ยกว่า ๓,๑๓๐ ตารางเมตร ก าหนดค่ าจ้างก่ อ สร้างเป็ น เงิน ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท
แบ่ งจ่ายเป็ น งวดๆ จานวน ๓ งวด งวดสุดท้ายเป็ น เงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายเมื่อผู้ฟ้ องคดี
ได้ปฏิบตั ิงานทัง้ หมดแล้วเสร็จตามสัญญา ผูฟ้ ้ องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ และ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้ผูฟ้ ้ องคดีแล้ว ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขอส่งมอบงานงวดสุดท้าย และมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
แจ้งผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ให้ชาระเงินค่าจ้าง จานวน ๗๔๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจงานแล้วเห็นว่า ถนนทีก่ ่อสร้างในงานงวดที่ ๒ มีรอยแตกร้าว ๒๐๐ เมตร ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
จึงมีห นังสือ แจ้งให้ผู้ฟ้ อ งคดีแ ก้ไขจุ ด ที่ช ารุด ผู้ฟ้ อ งคดีได้ท าการแก้ไขและมีห นั งสือ แจ้งให้
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ช าระหนี้ ค่ าจ้างงวดสุดท้าย แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ ช าระ ผู้ฟ้ องคดีเห็นว่า
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาจ้าง ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ แปด
ร่ว มกัน หรือ แทนกัน ชดใช้เงิน ค่ า จ้า งงวดสุ ด ท้ า ยให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดีจ านวน ๗๔๐,๐๐๐ บาท
พร้อมดอกเบีย้
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ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่พพิ าทได้แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็ น ๓ งวด ขึน้ อยู่กบั ความสาเร็จของงานในแต่ละงวด
เป็ นส าคัญ โดยความส าเร็จ ของงานงวดที่ ๓ หรือ งวดสุ ด ท้า ย จะต้อ งปรากฏว่ า ผู้ฟ้ อ งคดี
ได้ปฏิบตั งิ านก่อสร้างทัง้ หมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ซึง่ หมายถึงได้ปฏิบตั งิ านส่วนที่เหลือ
จากงานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๒ และย่อมรวมถึงงานอื่นๆ ทัง้ หมดทีย่ งั พบว่ามีความชารุดเสียหาย
หรือมีการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาด้วย เมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้สง่ มอบงานงวดสุดท้าย
และได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชาระค่าจ้างงวดสุดท้าย
จานวน ๗๔๐,๐๐๐ บาท แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเนื่องจากเห็นว่าถนน
ในงานงวดที่ ๒ มีรอยแตกร้าว โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้อ้างถึงการก่อสร้างงาน
งวดสุดท้ายไม่ถูกต้องอย่างไร ประกอบกับตามบันทึกการปฏิบตั งิ านผลงานประจาวัน ผู้ควบคุมงาน
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รายงานผลการทางานของผูฟ้ ้ องคดีวา่ ก่อสร้างถนนได้ความยาว ๖๒๖ เมตร
รวมพื้น ที่ คสล. ๓,๑๓๐ ตารางเมตร ซึ่งศาลปกครองชัน้ ต้ น ได้วินิ จฉั ย ว่ า ผู้ฟ้ องคดีท างาน
งวดสุดท้ายแล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ได้อุทธรณ์
โต้แย้งคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นในกรณีดงั กล่าว ข้อเท็จจริงจึงเป็ นยุติว่าผูฟ้ ้ องคดี
ได้ก่อสร้างงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ ส่วนการซ่อมแซมถนนทีแ่ ตกร้าวในงานงวดที่ ๒ ตามบันทึก
ถ้อยคาในชัน้ ไต่สวนของศาลปกครองชัน้ ต้นซึง่ ผูค้ วบคุมงานก่อสร้างได้ให้ถอ้ ยคาว่าถนนที่พพิ าท
ได้เปิ ดใช้เส้นทางนับ จากที่สร้างแล้วเสร็จ แต่ยงั ไม่มีการตรวจรับงานงวดสุดท้าย ประกอบกับ
จากการเดินเผชิญสืบของศาลปกครองชัน้ ต้นว่าถนนทีพ่ พิ าทได้เปิ ดให้ประชาชนใช้สญ
ั จรไปมาแล้ว
ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ตรวจรับมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว แม้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะได้แจ้งให้
ผูฟ้ ้ องคดีซ่อมแซมถนนทีแ่ ตกร้าวในงานงวดที่ ๒ เป็ นระยะทาง ๒๐๐ เมตร จากระยะทางของงาน
งวดที่ ๒ ทัง้ หมด ๓๐๐ เมตร ก็ตาม แต่ภายหลังจากทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้เข้าซ่อมแซมถนนทีแ่ ตกร้าวแล้ว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ก็ได้เปิ ดให้ประชาชนได้ใช้ถนนที่พพิ าทในการสัญจรไปมาตามปกติทงั ้ ที่เห็นว่า
ถนนยังคงมีความชารุดเสียหายอยูเ่ ป็ นระยะทางอีก ๑๔๗.๕๐ เมตร พฤติการณ์ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ถือ ได้ว่าเป็ น การยอมรับ ผลการซ่ อ มแซมถนนในงานงวดที่ ๒ ของผู้ฟ้ อ งคดีแ ล้ว ผู้ฟ้ องคดี
จึงไม่ต้อ งรับ ผิด ต่ อผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ในงานงวดที่ ๒ ดังกล่ าว การที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ อ้างว่า
เมื่องานยังไม่แล้วเสร็จ ไม่มกี ารตรวจรับมอบงานทัง้ หมด งานก่อสร้างจึงยังอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ฟ้องคดีท่ีจะต้องดูแลรักษาและผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่มีสทิ ธิเป็ นผู้เปิ ดให้ใช้ถนน แต่เมื่อมี
ประชาชนเข้าใช้ถนนทีพ่ พิ าทซึง่ ยังมีความชารุดเสียหายอยู่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในฐานะผูอ้ านวยการ
ทางหลวงเทศบาลก็ชอบที่จะต้องปิ ดการจราจรหรือสังห้
่ ามใช้ถนนดังกล่าวไว้จนกว่าผูฟ้ ้ องคดีจะ
ทาการแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จตามนัยมาตรา ๑๕ (๓) ประกอบมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
๒
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ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มิใช่ปล่อยให้มกี ารใช้ถนนมาจนถึงปั จจุบนั ดังนัน้ กรณีจงึ ถือได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดี
ได้ก่ อสร้างงานงวดสุ ดท้ายและงานซ่ อมแซมถนนงวดที่ ๒ แล้วเสร็จพร้อ มกับ ได้ส่งมอบงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ภายในกาหนดเวลาตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงต้อง
ตรวจรับ มอบงานและจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดสุดท้า ยจานวน ๗๔๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี
เมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้สง่ มอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และได้มหี นังสือลงวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างจานวน ๗๔๐,๐๐๐ บาท ให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดี แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มิได้ชาระเงินค่าจ้างดังกล่าว จึงตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดตามมาตรา ๒๐๔
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผฟู้ ้ องคดีจานวน ๗๔๐,๐๐๐ บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท ตัง้ แต่วนั ที่ผดิ นัดวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๙๑/๒๕๕๖)
สัญ ญาจ้ า งก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นก าหนดให้ ผู้ร บั จ้ า งต้ อ งท าการแก้ ไ ข
หากมีเหตุชารุดบกพร่องหรือมีความเสียหายเกิ ดขึ้นภายในกาหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่
ได้ ร บั มอบงาน และถ้ า งานที่ จ้ า งเกิ ด ช ารุด บกพร่ อ งเสี ย หายขึ้ น หลัง จากระยะเวลา
ที่ ก าหนดดัง กล่ า ว ผู้ร บั จ้ า งยัง ต้ อ งรับ ผิ ด ตามที่ บ ญ
ั ญัติ ไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ชย์ เมื่อรางน้าฝน เชิ งชาย และฝ้ าเพดานของอาคารเป็ นส่วนของอาคารที่จะต้อง
มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้เป็ นเวลานานและสามารถรับแรงลมและน้าฝนได้
เป็ นอย่างดี การที่ รางน้ าฝน เชิ งชาย และฝ้ าเพดานของอาคารด้านทิ ศเหนื อหลุดลงมา
แตกเสียหายตลอดแนวทัง้ ที่ เป็ นการใช้งานตามปกติ ของอาคาร แม้ว่าในเวลาดังกล่าว
จะมีฝนตกหนักและลมพัดแรง แต่กไ็ ม่ปรากฏว่ามีอาคารเรียนอื่นและบ้านเรือนของราษฎร
ในบริ เวณเดี ยวกันได้ รบั ความเสี ยหายและผู้รบั จ้างได้ ส่งมอบงานเพี ยง ๔ ปี ผู้รบั จ้าง
จึงต้องรับผิ ดชอบในความชารุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวตามมาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ ง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ผู้ฟ้ องคดีฟ้ องว่า ผู้ฟ้ องคดี (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้น ฐาน)
ได้ทาสัญญาว่าจ้างผูถ้ ูกฟ้ องคดีก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ อาคาร ๒ ชัน้ จานวน
๑ หลัง ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้สง่ มอบงานให้แก่ผฟู้ ้ องคดีและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน
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เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ ได้เกิดฝนตกหนักและมีลมแรง
เป็ นเหตุให้รางน้ าฝน เชิงชาย และฝ้ าเพดานของอาคารด้านทิศเหนือพังลงมา ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า
ความเสียหายดังกล่าวน่ าจะเกิดจากฝี มอื ช่างทาไว้ไม่ดจี งึ ให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีดาเนินการซ่อมแซม
ต่อมา ผูอ้ านวยการโรงเรียนได้มหี นังสือแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีรบั ผิดชอบการซ่อมฝ้ าเพดาน ชายคา
อาคารเรียนที่ได้รบั ความเสียหาย คิดเป็ นเงิน ๖๙,๙๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้ องคดีออกค่าซ่อม
ดังกล่าว แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีเพิกเฉย จึงขอให้ศาลมีคาพิพ ากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้ องคดีชดใช้
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๐๐
วรรคหนึ่ง บัญญัตวิ ่า ถ้ามิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในสัญญาไซร้ ท่านว่า ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิด
เพื่อการทีท่ าชารุดบกพร่อง เพียงแต่ทป่ี รากฏขึน้ ภายในปี หนึ่งนับแต่วนั ส่งมอบ หรือทีป่ รากฏขึน้
ภายในห้า ปี ถ้า การที่ท านั น้ เป็ นสิ่งปลู ก สร้า งกับ พื้ น ดิน นอกจากเรือ นโรงท าด้ว ยเครื่อ งไม้
และสัญญาจ้าง ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กาหนดว่า เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผูว้ ่าจ้างได้รบั มอบงาน
จากผูร้ บั จ้าง หรือจากผูร้ บั จ้างรายใหม่ในกรณีทม่ี กี ารบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชารุด
บกพร่องหรือเสียหายเกิดขึน้ จากการจ้างนี้ภายในกาหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รบั มอบงาน
ดังกล่าว ซึง่ ความชารุดบกพร่องหรือเสียหายนัน้ เกิดจากความบกพร่องของผูร้ บั จ้างอันเกิดจาก
การใช้วสั ดุท่ไี ม่ถูกต้อง หรือทาไว้ไม่เรียบร้อย หรือทาไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับทาการแก้ไขให้เป็ นที่เรียบร้อ ยโดยไม่ชกั ช้า โดยผูว้ ่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ
ในการนี้ทงั ้ สิ้น หากผู้รบั จ้างบิดพลิ้วไม่กระทาการดังกล่าวภายในกาหนด ๑๕ วันนับแต่วนั ที่
ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้างหรือไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาทีผ่ วู้ ่าจ้าง
กาหนด ให้ผวู้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะทาการนัน้ เองหรือจ้างผูอ้ ่นื ให้ทางานนัน้ โดยผูร้ บั จ้างต้องเป็ นผูอ้ อก
ค่าใช้จ่าย และข้อ ๖ วรรคสอง กาหนดว่า ถ้างานที่จา้ งเกิดชารุดบกพร่องเสียหายขึน้ หลังจาก
ระยะเวลาที่กาหนดข้างต้น ผู้รบั จ้างยังต้องรับ ผิด ตามที่บ ัญ ญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ด้ว ย การที่ผู้อ านวยการโรงเรีย นได้มีห นั ง สือ แจ้ง ผู้ถู ก ฟ้ องคดีว่ า เมื่อ วัน ที่ ๑
กันยายน ๒๕๔๖ ได้เกิดฝนตกหนักและมีลมกรรโชกอย่างแรง ทาให้รางน้ าฝนซึง่ ติดกับเชิงชาย
ด้านหลังอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ และฝ้ าเพดานตรงชายคาอาคารได้รบั ความเสียหาย
คิดเป็ นเงิน ๖๘,๔๖๘ บาท โดยได้รบั ความเสียหายมาก เฉพาะบริเวณรางน้ าฝน ฝ้ าเพดาน
และเชิงชายอาคารหลุดลงมาแตกเสียหายตลอดแนว และไม่ปรากฏส่วนอื่นๆ หรือบ้านเรือน
ราษฎรที่อยู่บ ริเวณใกล้เคียงได้รบั ความเสีย หายอย่างรุน แรงทัวกั
่ น อัน พึงสัน นิ ษ ฐานได้ว่า
ลมพายุและฝนตกหนักดังกล่าวเป็ นภัยทีเ่ กิดขึน้ อย่างรุนแรง ความเสียหายในครัง้ นี้น่าจะมีสาเหตุ

๔
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มาจากฝี มอื ช่างทีท่ าไว้ไม่ดี จึงทาให้รางน้ าฝน ฝ้ าเพดาน และเชิงชายอาคารเรียนหลุดล่วงลงมา
ตลอดแนว ประกอบกับอาคารทีเ่ สียหายยังอยู่ในระยะเวลาทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีตอ้ งรับผิดชอบตามข้อ ๖
วรรคสอง ของสัญญาจ้าง จึงให้ผู้ถูกฟ้ องคดีดาเนิ นการซ่ อมอาคารเรียนที่ได้รบั ความเสียหาย
ดังกล่าวโดยด่วน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีช้แี จงว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้วางหลักประกันผลงานไว้เป็ นเวลา ๒ ปี
เมื่อพ้นกาหนดเวลาแล้วทางโรงเรียนได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารเรียนแล้วไม่ปรากฏ
ว่ามีความชารุดเสียหายและผูฟ้ ้ องคดีได้คนื หลักประกันดังกล่ าวแล้ว และความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
ไม่ได้เกิดจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีก่อสร้างไว้ไม่ดี แต่เป็ นไปตามสภาพการใช้งานทีม่ ไิ ด้หมันดู
่ แล
รักษาเป็ นเหตุให้รางน้ าฝนเกิดการอุดตันจากการหมักหมมของเศษใบไม้ทาให้น้ าฝนไม่สามารถ
ไหลผ่านได้สะดวก ประกอบกับในวันเกิดเหตุมลี มพายุและฝนตกลงมาอย่างหนักเป็ นเหตุให้
รางน้ าฝนไม่สามารถทานน้ าหนักได้จงึ พังลงมา จึงไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายนี้ และผูฟ้ ้ องคดี
โต้แย้งว่าขณะเกิดเหตุ ไม่มใี บไม้ไปอุดตัน ที่รางน้ าฝนดังกล่าว ประกอบกับทางโรงเรียนได้ให้
นักการภารโรงตัดแต่งต้นไม้และทาความสะอาดรางน้ าฝนปี ละ ๑ ครัง้ ดังนัน้ ประเด็นข้อโต้แย้ง
ระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่วี ่ารางน้ าฝน เชิงชาย และฝ้ าเพดานของอาคารด้านทิศเหนือ
ของอาคารเรียนหลุ ดลงมาแตกเสียหายตลอดแนวเกิด จากการอุ ด ตัน จากการหมัก หมมของ
เศษใบไม้ทาให้น้ าฝนไม่สามารถไหลผ่านได้สะดวกหรือไม่นนั ้ จึงยังไม่เป็ นทีย่ ุ ติ อย่างไรก็ตาม
เมื่อ อาคารเรีย นดังกล่ าวมีต้ น ไม้อยู่ ในระดับ ต่ ากว่ าตัวอาคาร และในวัน เกิด เหตุ แม้ว่ าจะมี
ฝนตกหนักและลมพัดแรงก็ตาม แต่กลับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีอาคารเรียนอื่นและบ้านเรือน
ของราษฎรในบริเวณเดีย วกัน ได้ร บั ความเสีย หาย เมื่อ รางน้ า ฝน เชิง ชาย และฝ้ า เพดาน
เป็ นส่ ว นของอาคารที่ จ ะต้ อ งมีค วามแข็ง แรง ทนทาน สามารถใช้ ง านได้ เ ป็ นเวลานาน
และสามารถรับแรงลมและน้ าฝนได้เป็ นอย่างดี การทีร่ างน้ าฝน เชิงชาย และฝ้ าเพดานของอาคาร
ด้านทิศเหนือหลุดลงมาแตกเสียหายตลอดแนว หลังจากทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีส่งมอบงานได้เพียงเกือบ
๔ ปี ทัง้ ทีเ่ ป็ นการใช้งานตามปกติของอาคาร ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ ต้องรับผิดชอบในความชารุดบกพร่อง
ของงานจ้างตามมาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ประกอบกับ
ข้อ ๖ วรรคสอง ของสัญญาจ้าง
พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีชาระเงินจานวน ๖๙,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตรา
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๙๘/๒๕๕๖)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ มีลกั ษณะเป็ น
ค าเสนอและผู้ ยื่ น เอกสารประกวดราคาที่ ล งนามในหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ
และการจ้างโดยการประกวดราคาและนาหนั งสือคา้ ประกัน (หลักประกันซอง) มาวาง
เป็ นหลักประกันซองเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ถือว่าได้แสดงเจตนาสนองรับคาเสนอ
และก่อให้เกิ ดสัญญาขึน้ โดยหลักประกันซองถือเป็ นเบีย้ ปรับตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ที่หน่ วยงานของรัฐผูป้ ระกาศประกวดราคามีสิทธิ ยึดได้ หากผูเ้ ข้าเสนอราคา
ประพฤติ ผิดข้อสัญญาทางปกครองอันเป็ นสัญญาประธาน แต่ หากเบี้ยปรับสูงเกิ นส่วน
และเมื่ อพิ เคราะห์ถึ งทางได้ เสี ยของหน่ ว ยงานของรัฐทุ ก อย่ างอัน ชอบด้ ว ยกฎหมาย
ไม่ ใช่ แ ต่ เพี ย งทางได้ เสี ย ในเชิ งทรัพ ย์สิ น แล้ ว ก็ส ามารถลดเบี้ย ปรับ ได้ ดังนั ้น การที่
ผู้เข้ า เสนอราคามาลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้ าสู่ ก ระบวนการเสนอราคาไม่ ท ัน ตามก าหนด
เพราะความประมาทเลิ นเล่อที่ ไม่ได้วางแผนในการเดิ นทางและความเสียหายที่ หน่ วยงาน
ของรัฐได้ รบั ไม่ ม ากนั ก อี ก ทัง้ ผู้เข้ าร่ว มเสนอราคามิ ได้ จ งใจไม่ เข้ าร่ว มกระบวนการ
เสนอราคา จึงสมควรลดเบีย้ ปรับลงได้
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื ซองประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อซือ้ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กข้ออ้อยของงาน
ซ่ อ มแซมระบบจัด การน้ า บ้า นพุ ระก า-บ้า นหนองตาดัง้ กับ กรมชลประทาน (ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี)
เมื่อ วัน ที่ ๑๕ ธัน วาคม ๒๕๕๒ ซึ่ง คณะกรรมการประกวดราคามีม ติให้ผ่ า นการคัด เลือ ก
และเป็ นผู้มีสิท ธิเสนอราคาด้ ว ยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ในวัน ที่ ๒๓ ธัน วาคม ๒๕๕๒
กาหนดลงทะเบียนเวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐ นาฬิกา แต่ ผู้ฟ้ องคดีไปไม่ทนั กาหนดเวลา
เนื่ องจากผู้แ ทนของผู้ฟ้ อ งคดีป ระสบอุ บ ัติเหตุ ย างรถยนต์ รวบนทางพิ
ั่
เศษ โดยระหว่างนั น้
ได้โทรศัพ ท์ แ จ้ง หัว หน้ า ฝ่ ายพัส ดุ เพื่อ ทราบไว้แ ล้ว และเดิน ทางไปถึงสถานที่ท่ีลงทะเบีย น
ในเวลาประมาณ ๑๐.๑๐ นาฬิกา ล่าช้าไป ๑๐ นาที ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจึงให้
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูห้ มดสิทธิเสนอราคา ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการประกวดราคา
แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีโดยโครงการชลประทานราชบุรแี จ้งผลการพิจารณาว่าไม่อาจอ้างได้ว่าเป็ นเหตุสดุ วิสยั
ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคณะกรรมการประกวดราคาจึงมีมติ
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ให้ยึด หลัก ประกัน ซองของผู้ฟ้ อ งคดี จึงขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ ค าสังเพิ
่ ก ถอนมติข อง
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทใ่ี ห้ยดึ หลักประกันซองและให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีคนื หนังสือค้าประกัน
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซือ้
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
เหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กข้ออ้อย จานวน ๖ รายการ ของงานซ่อมแซม
ระบบจัดการน้าบ้านพุระกา-บ้านหนองตาดัง้ มีลกั ษณะเป็ นคาเสนอให้ผทู้ ป่ี ระสงค์จะเข้าเสนอราคา
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของการเสนอราคาทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีกาหนด เมื่อผูฟ้ ้ องคดีตกลงยินยอมผูกพันตน
ตามประกาศของผูถ้ ูกฟ้ องคดีดว้ ยการยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงนามในหนังสือแสดงเงือ่ นไขการซือ้ และการจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
และน าหนังสือค้าประกัน (หลักประกัน ซอง) ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขา
ถนนรามอิน ทรา มาวางเป็ น หลัก ประกัน ซองต่ อ ผู้ถูก ฟ้ องคดี กรณี ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้ องคดีได้
แสดงเจตนาสนองรับ ค าเสนอของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี แ ละก่ อ ให้ เกิ ด สัญ ญาระหว่ า งผู้ ฟ้ องคดีก ับ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีขน้ึ แล้ว โดยตามสัญญาดังกล่าว ผูฟ้ ้ องคดีจะต้องไม่ถอนตัว ออกจากการประกวดราคา
และเมื่อได้รบั การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ๔.๗ (๓) (๔) และ (๕) ของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ฯ ทั ง้ ข้ อ ๑๐.๓ ของเอกสารประกวดราคาดัง กล่ า ว และข้ อ ๒.๒.๑
ของหนังสือแสดงเงือ่ นไขการซือ้ และการจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้กาหนดไว้ โดยมีใจความทานองเดียวกันว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจะยึดหลักประกันในกรณีทผ่ี มู้ สี ทิ ธิ
เสนอราคาไม่ส่งผูแ้ ทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่
ที่ก าหนด รวมทัง้ ข้อ ความที่ร ะบุ เตือ นไว้ในหมายเหตุ ท้า ยแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่
เสนอราคาเพื่อ เข้า สู่ก ระบวนการเสนอราคาว่ า จะต้ อ งมาให้ท ัน การลงทะเบีย น มิฉ ะนั น้
จะถูกยึดหลักประกันซอง ก็มีล กั ษณะเป็ นการที่ผู้ฟ้ องคดีสญ
ั ญาแก่ผู้ถูกฟ้ องคดีว่ าจะใช้เงิน
จ านวนหนึ่ ง เป็ นเบี้ ย ปรับ เมื่อ ตนประพฤติ ผิด ข้ อ สัญ ญาทางปกครองประธานดัง กล่ า ว
เหมือนดังเช่นลูกหนี้ตามสัญ ญาทางแพ่ง กรณี จงึ ต้องนาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ บรรพ ๒ หนี้ ลักษณะ ๒ สัญญา หมวด ๓ มัดจาและกาหนดเบี้ยปรับ มาใช้บ งั คับ
กับสัญญาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีให้ไว้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีว่าจะใช้เงินจานวน ๒๓๑,๔๕๐ บาท เป็ นเบี้ยปรับให้แก่
ผู้ถูกฟ้ องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รบั การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียน
เพื่อ เข้า ร่ว มประมู ล ด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในฐานะที่เป็ นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่ างยิ่ง
เมื่อข้อเท็จจริงรับ ฟั งได้ว่ าผู้ฟ้ องคดี ม าถึง สถานที่ล งทะเบีย นเสนอราคาเมื่อ เวลาประมาณ

๒
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๑๐.๑๐ นาฬิกา ซึง่ เลยกาหนดเวลาไป ๑๐ นาที คณะกรรมการประกวดราคาจึงไม่รบั ลงทะเบียน
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ได้สรุปรายงานผลการประกวดราคาว่า ระหว่าง
การลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐ นาฬิกา ผูฟ้ ้ องคดีไม่เสนอราคาเนื่องจาก
ไม่ได้มาลงทะเบียนภายในเวลาทีก่ าหนด กรณีจงึ ถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้สง่ ผูแ้ ทนมาลงทะเบียน
เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ท่กี าหนด และแม้การที่รถยนต์ของ
ผู้ฟ้ อ งคดีท่ีน าย อ. ผู้แ ทนของผู้ฟ้ อ งคดีใช้เป็ น พาหนะในการเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่
กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์เหยียบถูกตะปูทาให้ยางรัวในระหว่
่
างเดินทาง
บนทางพิเศษ จานวน ๒ ครัง้ ถือได้ว่าเป็ นเหตุท่ผี ูแ้ ทนของผูฟ้ ้ องคดีไม่อาจป้ องกันได้ แม้จะได้
จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากผูแ้ ทนของผูฟ้ ้ องคดีกต็ าม แต่เมือ่ ได้คานึงถึง
ข้ อ เท็ จ จริง ที่ ว่ า นาย อ. ออกเดิ น ทางจากที่ ท าการของผู้ ฟ้ องคดี ซ่ึ ง ตั ง้ อยู่ เ ขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร เพื่อ เดิน ทางไปยังสถานที่เสนอราคาที่บ ริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด
(มหาชน) สานักงานบริการลูกค้าราชบุรี ซึ่งตัง้ อยู่อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระยะทาง
ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ถึง ๑๓๐ กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๒ ชัวโมง
่
ถึง ๒ ชัว่ โมงครึ่ง โดยนาย อ. เดิน ทางในช่ ว งแรกโดยใช้ท างพิเศษรามอิน ทรา-อาจณรงค์
และทางพิ เ ศษดาวคะนอง-ท่ า เรือ และเส้น ทางถนนพระราม ๒ นาย อ. ย่ อ มอยู่ ใ นวิส ัย
ที่ จ ะคาดเห็ น สภาพ การจราจรบนเส้ น ทางดั ง กล่ า วได้ เป็ นอย่ า งดี ว่ า เป็ นเส้ น ทางที่ มี
รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลสัญจรไปมาเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในวันทีร่ าชการและธุรกิจเอกชนเปิ ดทาการ และในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ระหว่างเวลา ๘ นาฬิกา
ถึง ๙ นาฬิก า การเดิน ทางของผู้ฟ้ อ งคดีต้อ งใช้เวลามากพอสมควร และหากมีอุ บ ัติเหตุ รถ
ที่สญ
ั จรไปมาบนเส้นทางดังกล่าวเฉี่ยวชนกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุบตั ิเหตุท่เี กิดแก่รถยนต์
ที่ตนเองใช้เป็ นพาหนะในการเดินทางแล้วก็ยงิ่ ต้องใช้เวลานานขึน้ ไปอีก นาย อ. จึงชอบที่จะ
ออกเดิ น ทางเสีย แต่ เนิ่ น ๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถไปถึ งสถานที่ เสนอราคาได้ ท ัน เวลาเริ่ม เปิ ดให้
มีการลงทะเบี ยน เมื่อ ฟั งได้ ว่ า นาย อ. เริ่ม ออกเดิน ทางเมื่อ เวลา ๗ นาฬิ ก า และรถยนต์
เกิดอุบ ัติเหตุ สองครัง้ เมื่อเวลาประมาณ ๗.๔๐ นาฬิกา และเมื่อเวลาประมาณ ๘.๔๓ นาฬิกา
และผูฟ้ ้ องคดีได้นารถยนต์คนั ใหม่มาพานาย อ. เดินทางไปยังบริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) สานักงานบริการลูกค้าราชบุรี เมื่อเวลาประมาณ ๙ นาฬิกา แสดงให้เห็นว่านาย อ.
เริม่ ออกเดินทางในเวลาทีก่ ระชัน้ ชิดกับเวลาทีเ่ ปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา
มาก การที่น าย อ. เดิน ทางไปถึงเมื่อ ล่ว งเลยระยะเวลาที่เปิ ด ให้มีก ารลงทะเบีย นเพื่อ เข้าสู่
กระบวนการเสนอราคา จึง เกิด จากการที่น าย อ. ประมาทเลิน เล่ อ โดยออกเดิน ทางล่ า ช้า
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กว่ า เวลาที่ พึ ง จะออกเดิ น ทาง โดยค านึ ง ถึ ง สภาพการจราจรบนเส้ น ทางที่ จ ะต้ อ งใช้
ในการเดิน ทาง ดังนัน้ การที่ผู้ฟ้ อ งคดีไม่ได้ส่งผู้แ ทนมาลงทะเบีย นเพื่อ เข้าสู่ก ระบวนการ
เสนอราคาตามวัน เวลา และสถานทีท่ ก่ี าหนดตามข้อ ๒.๒.๑ ของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ
และการจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเพราะความประมาทเลินเล่อ
ของนาย อ. ผูแ้ ทนของผูฟ้ ้ องคดีเองที่ไม่ได้วางแผนในการเดินทางมาลงทะเบียน ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
จึงมีสทิ ธิรบิ เงินตามหนังสือค้าประกัน (หลักประกันซอง) ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สาขาถนนรามอินทรา ที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็ น หลักประกันซองประกวดราคา ซึ่งได้วนิ ิจฉัยมาแล้วว่า
เป็ นเบี้ยปรับได้ และแม้ว่าหนังสือค้าประกัน (หลักประกันซอง) ของธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) สาขาถนนรามอินทรา นัน้ คิดเป็ นจานวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาเริม่ ต้นการประกวด
ราคาซื้อ ด้ว ยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ แต่ เมื่อ การประกวดราคาครัง้ นี้ มีผู้เข้าเสนอราคารวม
๒๘ ราย โดยบริษทั ก. เสนอราคา ๓,๐๓๓,๙๔๖ บาท ซึ่งต่ ากว่าวงเงินเริม่ ต้น ๑,๕๙๕,๐๕๔ บาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ ๓๔.๔๖ ดังนัน้ หากผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้รบั ความเสียหายเนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้
ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด
ก็คงได้รบั ความเสียหายไม่มากนัก ทัง้ ผูฟ้ ้ องคดีเองก็มไิ ด้จงใจไม่ส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมกระบวนการ
เสนอราคาตามข้อ ตกลงในหนั งสือ แสดงเงื่อ นไขการซื้อ และการจ้างโดยการประกวดราคา
ด้ว ยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ผู้แ ทนของผู้ฟ้ อ งคดีเพีย งแต่ ม าไม่ท ัน ก าหนดเวลาที่เปิ ด ให้
ลงทะเบียนเพียง ๑๐ นาที เท่านัน้ กรณีจงึ เห็นได้ว่าเบี้ยปรับทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีจะริบนัน้ สูงเกินส่วน
และเมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผูถ้ ูกฟ้ องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียง
ทางได้เสียในเชิงทรัพย์สนิ เท่านัน้ แล้ว สมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผูฟ้ ้ องคดีลง ที่ศาลปกครองชัน้ ต้น
พิพากษาลดเบี้ยปรับให้แก่ผูฟ้ ้ องคดีลง โดยให้ชาระเพียงร้อยละ ๒๐ ของจานวนเบี้ยปรับทัง้ หมด
นัน้ ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๕๘๗/๒๕๕๖)

๔
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
การที่ เทศบาลมี อิ ส ระในการจัด ท าบริ ก ารสาธารณะตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ตามมาตรา ๒๘๑ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มิ ได้หมายความว่าคณะรัฐมนตรีหรือหน่ วยงานในระบบราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่อาจกากับดูแลการจัดทาบริ การสาธารณะให้เป็ นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมายได้ เมื่อกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีอานาจหน้ าที่ส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่ น
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหนังสือ
แจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นปฏิ บตั ิ ตามมติ คณะรัฐมนตรีในมาตรการช่วยเหลือ
คู่สญ
ั ญากับทางราชการที่ เป็ นผู้ประกอบอาชี พงานก่อสร้าง เทศบาลผู้ว่าจ้างตามสัญญา
ก่อสร้างเกาะกลางถนนจึงต้องปฏิ บตั ิ ตาม และเมื่อสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาทางปกครอง
และเข้าเงื่อนไขที่ จะได้ รบั ความช่ วยเหลือตามมติ คณะรัฐมนตรีอนั เป็ นหลักดุลยภาพ
ทางการเงิ นในสัญญาทางปกครอง จึงต้องบังคับตามหลักกฎหมายปกครองและประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์โดยอนุ โลมเท่ าที่ ไม่ขดั กับ หลักกฎหมายปกครอง เทศบาล
ไม่ อ าจน าประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา ๕๘๗ มาบังคับเพื่ อปฏิ เสธไม่ ให้
ความช่วยเหลือคู่สญ
ั ญาผูร้ บั จ้างได้
ผู้ฟ้ องคดีฟ้ องว่า ผู้ฟ้ อ งคดีท าสัญ ญาจ้างปรับ ปรุงเกาะกลางถนนศาลายานครชัยศรี ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ กับผูถ้ ูกฟ้ องคดี (เทศบาล) กาหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๒
กุ มภาพันธ์ ๒๕๕๑ และต้องรับผิดชอบเพื่อความชารุดบกพร่องเป็ นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่
รับมอบงาน ผูฟ้ ้ องคดีได้ส่งมอบงานวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ตรวจรับงาน
และหักเงินค่ าปรับ งานล่ าช้า ๑๑๘ วัน ต่ อมา คณะรัฐมนตรีเมื่อ วัน ที่ ๑๗ มิถุ น ายน ๒๕๕๑
และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม วัน ที่ ๒ ธัน วาคม ๒๕๕๑ มีม ติ เห็ น ชอบเรื่อ งการพิ จ ารณาช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น ผู้ฟ้ องคดีจึงมี หนังสือถึงผู้ถูกฟ้ องคดีขอขยาย
ระยะเวลาและขอคืนเงินค่าปรับ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีมหี นังสือลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แจ้งว่า
กรณีการขอขยายระยะเวลาตามสัญญาและขอคืนเงินค่าปรับ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่มอี านาจดาเนินการ
ตามที่รอ้ งขอ เนื่องจากการที่ผูฟ้ ้ องคดีส่งมอบงานให้ผูถ้ ูก ฟ้ องคดีแล้ว และได้มกี ารจ่ายสินจ้าง
แล้วสัญญา ย่อมระงับตามนัยมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่เข้า
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หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือมีคาสังให้
่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีคนื เงิน
ค่าปรับ พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นบั ถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ
ศาลปกครองสูงสุด วิ นิ จฉั ย ว่ า แม้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีมีฐานะเป็ น ทบวงการเมือง
และเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่เป็ นนิติบุคคล ซึ่งมีอสิ ระในการจัดทาบริการสาธารณะ
โดยไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรีหรือส่วนราชการใด ๆ ทัง้ ในระบบการบริหาร
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิ าคตามมาตรา ๒๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๔ (๓)
มาตรา ๗๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่มาตรา ๒๘๒
ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัตวิ ่า การกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องทาเท่าทีจ่ าเป็ นและมีหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีช่ ดั เจนสอดคล้อง
และเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ฯลฯ ดังนัน้
แม้ผถู้ ูกฟ้ องคดีจะเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประเภทหนึ่งทีม่ อี สิ ระตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ แต่ตอ้ งอยู่ภายใต้การกากับดูแลจากหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องหาใช่เป็ นอิสระจนคณะรัฐมนตรีซง่ึ เป็ นองค์กรผูใ้ ช้อานาจบริหารหรือหน่วยงานในระบบ
ราชการส่วนกลางและส่วนภู มภิ าคไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปกากับดูแลการจัดทาบริการสาธารณะ
ให้เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด อีกทัง้ ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญ ญัติว่ า การปฏิบ ัติงานตามอ านาจหน้ าที่ของเทศบาลต้อ งเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ... ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนัน้
และหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ระทรวงมหาดไทยกาหนด ดังนัน้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึง่ เห็นชอบในมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพ
งานก่ อสร้างและผู้ป ระกอบอาชีพ อื่น ซึ่งเป็ น คู่สญ
ั ญากับ ทางราชการที่ได้รบั ผลกระทบจาก
วิกฤติราคาน้ ามัน เหล็กและวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น อันเป็ นมาตรการอย่างหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างในอานาจหน้ าที่ของผู้ถูกฟ้ องคดี เมื่อกระทรวงมหาดไทยผู้มอี านาจหน้ าที่
ในการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยึดถือปฏิบตั ติ าม ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
จึงมีหน้าทีน่ ามติคณะรัฐมนตรีมาปฏิบตั ิ มติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวจึงมีผลผูกพันผูถ้ ูกฟ้ องคดี
เมื่อ สัญ ญาพิพ าทมีการลงนามกัน ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ก าหนดทางาน
แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงเป็ นสัญญาทีล่ งนามกันก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
และ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ สัญญาดังกล่าวยังคงมีนิตสิ มั พันธ์ต่อกันอยู่ แต่เมือ่ ครบกาหนดเวลา
ตามสัญญาแล้วผู้ฟ้องคดีกย็ งั ทางานไม่แล้วเสร็จ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีกห็ าได้ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา

๒
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แต่อย่างใดไม่ คงปล่อยให้ผฟู้ ้ องคดีทางานจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีเมื่อวันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ อันเป็ นการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึง่ ล่วงเลย
กาหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาเป็ นเวลาถึง ๑๑๘ วัน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ ได้หกั ค่าปรับไว้เป็ นเงิน
๒๗๗,๓๐๐ บาท สัญญาพิพาทจึงอยู่ในเงื่อนไขทีจ่ ะได้รบั ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี
การทีผ่ ฟู้ ้ องคดียน่ื ขอรับความช่วยเหลือในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงอยูใ่ นกาหนดเวลา ๖๐ วัน
นับแต่วนั ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในมาตรการช่วยเหลือเป็ นครัง้ แรก
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เงือ่ นไข และวิธกี ารทีก่ าหนดโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงย่อม
ได้รบั ความช่วยเหลือ โดยต้องขยายระยะเวลาในสัญญาให้เป็ นเวลา ๑๘๐ วัน อันมีผลให้ผฟู้ ้ องคดี
ไม่ต้องเสียค่าปรับที่ทางานล่วงเลยกาหนดเวลาตามสัญญา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ ต้องคืนเงินค่าปรับ
จานวน ๒๗๗,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วนั ฟ้ องจนกว่าจะชาระเสร็จ ส่วนที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีอา้ งว่าสัญญา
พิพ าทเป็ น สัญ ญาจ้างท าของที่ค านึ งถึงผลสาเร็จของงาน เมื่อผู้รบั จ้างท างานแล้วเสร็จและ
ส่งมอบให้ผวู้ ่าจ้าง และผูว้ ่าจ้างได้จ่ายสินจ้างให้แล้วสัญญาย่อมระงับไปตามนัยมาตรา ๕๘๗ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนความรับผิดในความชารุดบกพร่องของงานตามสัญญา
เป็ น นิ ติสมั พัน ธ์ท่ีคู่ส ัญ ญาต้องปฏิบ ัติภ ายหลังอายุสญ
ั ญาสิ้น สุดลงแล้ว แต่ ไม่ใช่ห ลักเกณฑ์
ตามกฎหมายที่จ ะขยายเวลาสัญ ญาหรือ ต่ อ อายุ ส ัญ ญาได้ นั น้ เห็น ว่ า สัญ ญาพิพ าทเป็ น
สัญ ญาทางปกครอง สิทธิหน้ าที่และนิ ติส มั พันธ์ จึงต้อ งบังคับ กัน ตามหลัก กฎหมายปกครอง
และประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ โดยอนุ โลมเท่ าที่ไม่ ข ัด กับ หลัก กฎหมายปกครอง
และมาตรการช่วยเหลือคูส่ ญ
ั ญากับทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเป็ นหลักดุลยภาพทางการเงิน
ในสัญญาทางปกครองซึ่งในสัญญาทางแพ่งไม่มมี าใช้ในการช่วยเหลือคู่สญ
ั ญากับทางราชการ
ที่ป ระสบภาวะวิก ฤติ ราคาน้ ามัน เหล็ก และวัส ดุ ก่ อ สร้างที่ราคาสูงขึ้ น อัน เป็ น เหตุ ท่ีในขณ
ะทาสัญญาต่อกันไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึน้ และเป็ นเหตุไม่ปกติทเ่ี มื่อเกิดขึน้ แล้ว
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงในการปฏิบตั ิตามสัญญาถึงขนาดที่ให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน
ขาดทุนเกินขนาดและนานเกินกว่าบุคคลธรรมดาจะคาดหมายได้ โดยวิธกี ารขยายระยะเวลาสัญญา
หรืองด ลด หรือคืนค่าปรับฐานผิดสัญญาให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนแล้วแต่ กรณี เพื่อให้ดุลยภาพ
ทางการเงินที่เอกชนเสียไปกลับคืนมาและสามารถดาเนินการตามสัญญาอันเป็ นบริการสาธารณะ
ได้ต่อไปตามหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยบริการสาธารณะต้องมีความต่อเนื่อง ดังนัน้ ผู้ถกู ฟ้ องคดี
จึงไม่อาจยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๗ มาใช้บงั คับกับกรณีน้ีเพื่อปฏิเสธ
ไม่ให้ความช่วยเหลือผูอ้ ยูใ่ นหลักเกณฑ์ทจ่ี ะได้รบั ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวได้
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๖๕/๒๕๕๖)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
การสอบสวนเพื่อให้ ได้ข้อเท็จจริ งประกอบการพิ จารณาเลิ กจ้างลูกจ้าง
ชัวคราวตามเงื
่
่อนไขของสัญญาจ้างเป็ นรายปี เป็ นการใช้ สิทธิ ตามข้อสัญญาจ้างหาใช่
เป็ นการใช้อานาจตามกฎหมายในการออกคาสังทางปกครองที
่
่จะต้องให้ลูกจ้างชัวคราว
่
ที่ถกู กล่าวหามีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคาสังตามมาตรา
่
๓๐
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ เมื่อลูกจ้างชัวคราว
่
มี พ ฤติ กรรมขาดงานโดยไม่ มี เหตุผ ลอัน สมควรโดยมาลงชื่ อ ท างาน แต่ ไม่ อยู่ป ฏิ บ ตั ิ
หน้ าที่ในที่ทางานอยู่เป็ นนิ จและไม่เคยขออนุญาตผูบ้ งั คับบัญชาก่อนออกไปหรือกลับมา
รายงานให้ ผ้บู งั คับ บัญ ชาทราบในภายหลัง กรณี จึ ง มิ ใช่ ปั ญ หาเรื่อ งสิ ท ธิ ล าป่ วยหรือ
ลาพักผ่อน แต่พฤติ การณ์เข้าลักษณะเป็ นการไม่อทุ ิ ศตนและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
และละทิ้ งหน้ าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นับเป็ นการทางานของลูกจ้างชัวคราว
่
ที่ หย่อนประสิ ทธิ ภาพและขาดความรับผิ ดชอบในขนาดที่ วิญญูชนพึงมีตามข้อกาหนด
ของสัญญาจ้าง คาสังเลิ
่ กจ้างจึงชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้ อ งคดีฟ้ อ งว่า ผู้ฟ้ อ งคดีท างานเป็ น ลูก จ้างชัวคราวของผู
่
้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒
(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ของสานักงานอธิการบดี โดยทาสัญญาเป็ นรายปี
แต่ก่อนจะครบกาหนดเวลาตามสัญญาจ้างในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ถูกกล่าวหาว่าละเว้น
การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละกล่าวเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา แต่คณะกรรมการสอบสวนกลับไม่เปิ ดโอกาส
ให้ผฟู้ ้ องคดีได้โต้แย้งข้อเท็จจริง ต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)
ได้มคี าสังลงวั
่ นที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ เลิกจ้างผูฟ้ ้ องคดีโดยเห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่มคี วามรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีแ่ ละไม่อุทศิ เวลาให้แก่ทางราชการ ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คาสังเลิ
่ กจ้างโดยได้ทราบ
ผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอน
คาสัง่ เรือ่ ง การเลิกจ้างลูกจ้างชัวคราว
่
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ และให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง
ชดใช้คา่ เสียหายแก่ผฟู้ ้ องคดี
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า ข้อ ๖ ของหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีป ฏิบ ัติเรื่อ ง
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชัวคราว
่
ในการพิจารณาความผิดของลูกจ้างชัวคราวตามหนั
่
งสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ กาหนดว่า การเลิกจ้าง
วินยั การรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั ของลูกจ้างชัวคราว
่
ให้อยูใ่ นดุลพินิจของส่วนราชการ
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ทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสมและเป็ นธรรม และสัญญาจ้างระหว่างผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ กับผูฟ้ ้ องคดี
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๕ กาหนดว่า หากสถาบันฯ เห็นว่าการทางานของลูกจ้างชัวคราว
่
หย่อนประสิทธิภาพ และ/หรือขาดความรับผิดชอบในขนาดทีว่ ญ
ิ ญูชนพึงมี สถาบันฯ มีสทิ ธิบอก
ยกเลิกสัญญาได้ทนั ทีโดยมิพกั ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และข้อ ๗ กาหนดว่า ลูกจ้างชัวคราว
่
จะต้องปฏิบตั ติ นและอุทศิ เวลาให้แก่ทางราชการ การที่ลูกจ้างชัวคราวขาดงานโดยไม่
่
มเี หตุผล
อัน สมควรและมิได้รบั อนุ ม ตั ิจากทางสถาบัน ฯ ถือว่าเป็ น การไม่อุทิศ ตน ไม่อุทิศ เวลาให้แก่
ทางราชการ นับเป็ นการทางานของลูกจ้างชัวคราวหย่
่
อนประสิทธิภาพ และ/หรือขาดความรับผิดชอบ
ตามนัยข้อ ๕ ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟั งได้ว่า เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็ นลูกจ้างชัวคราวท
่
างานในตาแหน่ งเจ้าหน้ าที่สานักงานอธิการบดี
มีกาหนด ๑ ปี นับแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ระยะเริม่ แรกให้ผฟู้ ้ องคดี
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ง่ี านการเจ้าหน้าทีแ่ ละนิตกิ าร ผูฟ้ ้ องคดีมคี วามเอาใจใส่ต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
แต่ต่อมาผูฟ้ ้ องคดีกลับมีพฤติกรรมทีห่ ย่อนประสิทธิภาพ ขาดความรับผิดชอบในหน้าทีแ่ ละขาดงาน
โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร เช่น ไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัญชีลง-กลับปฏิบตั งิ านในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๕๓ เป็ นเวลา ๔ วัน และเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ เป็ นเวลา ๑ วัน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีคาสัง่
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผลการสอบสวนคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ออกจาก
การเป็ นลูกจ้าง แต่เพื่อให้โอกาสในการปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ งึ ให้ดาเนินการว่ากล่าวตักเตือน
เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรก่ อ นและให้ย้า ยไปปฏิบ ัติห น้ า ที่อ่ืน ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ เห็น ชอบด้ว ย
จึง มี ค าสัง่ ตั ก เตื อ นและให้ ส่ ง ตั ว ผู้ ฟ้ องคดี ก ลับ คื น ไปปฏิ บ ัติ ง านในส านั ก งานอธิ ก ารบดี
หรือหน่ ว ยงานที่ผู้อานวยการสานัก งานอธิก ารบดีพิจารณาเห็น สมควร ต่ อมาผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดีจงึ ได้มคี าสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีไปปฏิบตั หิ น้าทีช่ ่วยงานทีง่ านประชาสัมพันธ์เพื่อทา
โฮมเพจของหน่ วยงาน โดยให้ผู้ฟ้องคดีลงชื่อรับทราบไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร แต่ในระหว่างที่
ผูฟ้ ้ องคดีปฏิบตั ิหน้ าที่ท่งี านประชาสัมพันธ์ ผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้นได้รายงานว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้
ปรับปรุงพฤติกรรมให้ดขี น้ึ ยังมีการมาลงชื่อปฏิบตั งิ านในช่วงเช้า แต่มไิ ด้อยูป่ ฏิบตั งิ านในช่วงบ่าย
ไม่มีการแจ้งขออนุ ญาตลาเมื่อไม่อยู่หรือเมื่อออกไปธุระภายนอกที่ท าการของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒
และยังคงไม่ มีการลงชื่อในบัญชี ล งเวลากลับ ปฏิบ ัติงานของลู ก จ้า งในเดือ นมีน าคม ๒๕๕๓
เป็ นเวลา ๖ วัน เห็นได้ว่าพฤติการณ์ของผูฟ้ ้ องคดีเข้าลักษณะเป็ นการไม่อุทศิ ตนและอุทศิ เวลา
ให้แ ก่ ท างราชการและละทิ้งหน้ าที่ราชการโดยไม่มีเหตุ ผลอันสมควร นับเป็ นการท างานของ
ลูกจ้างชัวคราวที
่
่หย่อนประสิทธิภาพและขาดความรับผิดชอบในขนาดที่วญ
ิ ญูชนพึงมีตามนัย
ข้อ ๕ และข้อ ๗ ของสัญญาจ้างลูกจ้างชัวคราว
่
ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และกรณีน้ีมไิ ด้

๒
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มีปัญหาเรื่องจานวนวันทีผ่ ฟู้ ้ องคดีมสี ทิ ธิลาป่ วยหรือลาพักผ่อนตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอุทธรณ์ แต่อย่างใด
แต่เป็ นกรณีท่ผี ูฟ้ ้ องคดีมาลงชื่อทางานแล้วไม่อยู่ปฏิบตั หิ น้าที่ในทีท่ างาน ดังเห็นได้จากหลักฐาน
การทีไ่ ม่ได้ลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลากลับอยูเ่ ป็ นนิจ อันเป็ นเรื่องการละทิง้ งานและไม่อุทศิ เวลา
ให้กบั ทางราชการ และกรณีหากมีปัญหาตามที่ผฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้างว่าการที่ไม่ได้อยู่ปฏิบ ัตหิ น้าที่
ในทีท่ างานตลอดเวลาเนื่องจากต้องนางานไปทาข้างนอกเพื่อให้เสร็จทันเวลา เพราะขาดอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ผูฟ้ ้ องคดีสามารถขออนุ ญาตผูบ้ งั คับบัญชาก่อนออกไปหรือกลับมารายงาน
ให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบในภายหลังก็ได้ ประกอบกับผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้นรายงานยืนยันว่าผูฟ้ ้ องคดี
ไม่เคยขออนุ ญาตในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเป็ นการกล่าวอ้างลอย ๆ ทีป่ ราศจากพยานหลักฐาน
และไม่อาจรับฟั งได้ อีกทัง้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
มิใช่เป็ นการสอบสวนเพือ่ ดาเนินการทางวินยั กับผูฟ้ ้ องคดี แต่เป็ นการสอบสวนเพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริง
มาประกอบในการพิจารณาเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีตามเงื่อนไขของสัญ ญาจ้าง อันเป็ นการใช้สทิ ธิ
ตามข้อสัญญาจ้างหาใช่เป็ นการใช้อานาจตามกฎหมายในการออกคาสังทางปกครองที
่
จ่ ะต้องให้
ผูฟ้ ้ องคดีมโี อกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคาสังตามที
่
บ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๓๐
แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใดไม่ ดังนัน้ คาสัง่
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ทีเ่ ลิกจ้างผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นไปโดยชอบตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองจึงไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้คา่ เสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีแต่อย่างใด
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๕๙/๒๕๕๗)
สัญญาจ้างก่อสร้างระบบชลประทานเป็ นสัญญาต่ างตอบแทนที่ เอกชน
ผู้รบั จ้างมีหนี้ ต้องก่อสร้างระบบชลประทานและหน่ วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างมีหนี้ ต้องจ่าย
ค่าจ้าง แต่การส่งมอบพืน้ ที่ก่อสร้างมิ ใช่หนี้ ที่หน่ วยงานของรัฐมีหน้ าที่ต้องชาระแต่เป็ นเพียง
ขัน้ ตอนการส่งมอบพื้นที่ ให้ ลูกหนี้ ปฏิ บตั ิ การชาระหนี้ บนพื้นที่ เท่ านั น้ เอกชนคู่สญ
ั ญา
จึงไม่อาจอ้างการไม่ส่งมอบพืน้ ที่เป็ นเหตุบอกเลิ กสัญญาได้ตามมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ได้ หนังสือบอกเลิ กสัญญาจึงไม่ผกู พันหน่ วยงานของรัฐ ทัง้ การที่
หน่ วยงานของรัฐส่งมอบพืน้ ที่ก่อสร้างได้เพียงบางส่วนไม่ใช่เป็ นการชาระหนี้ กลายเป็ นพ้นวิ สยั
เพราะเหตุอนั จะโทษลูกหนี้ ได้ตามมาตรา ๓๘๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
แต่ เป็ นการไม่กระทาตามสัญญาอันเกิ ดจากความผิ ดหรือความบกพร่องของหน่ วยงาน
ของรัฐที่มีผลกระทบต่อการทางานของผูร้ บั จ้าง ผูร้ บั จ้างจึงมีสิทธิ ขอขยายเวลาทางานได้
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ตามสัญญาพิ พาท แต่เมื่อครบกาหนดแล้วเสร็จของงานผู้รบั จ้างส่งมอบงานได้เพียงบางส่วน
และมิ ไ ด้ ข อขยายระยะเวลาท างาน จึ ง เป็ นกรณี ที่ ผู้ร บั จ้ า งไม่ ช าระหนี้ ตามสัญ ญา
หน่ วยงานของรัฐจึงมีสิทธิ บอกเลิ กสัญญาได้ แต่เมื่อหน่ วยงานของรัฐมิ ได้แจ้งข้อเรียกร้อง
ให้ชาระค่าปรับภายหลังจากที่ ครบกาหนดแล้วเสร็จของงานในเวลาอันควรและก่อนที่ จะ
บอกเลิ กสัญญา หน่ วยงานของรัฐจึงไม่มีสิทธิ ปรับผูร้ บั จ้างได้
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ได้ทาสัญญาจ้างผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (บริษทั อ. จากัด) ก่อสร้างระบบ
ชลประทานในแปลงนา อันประกอบด้วย งานก่อสร้างคูส่งน้ าจานวน ๕๔ สายคู และอาคารประกอบ
งานดาดคอนกรีตและอื่น ๆ ในเขตพืน้ ทีส่ ง่ น้ า ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันทีร่ บั หนังสือ
แจ้งให้เริม่ งาน ในวันทาสัญญา ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้นาหนังสือค้าประกันของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒
(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)) มาค้าประกันการปฏิบตั งิ านตามสัญญา ต่อมาผูฟ้ ้ องคดี
ได้แจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เริม่ ปฏิบตั งิ านตามสัญญาซึง่ จะสิน้ สุดสัญญาในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๕
แต่เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เริม่ ทางานได้ขอแก้ไขแบบแปลนและแนวคูส่งน้ า ๖ ครัง้ รวม ๑๒ สายคู
และขอยกเลิกคูส่งน้ าทีเ่ กษตรกรไม่ยนิ ยอมให้ใช้ทด่ี นิ จานวน ๒๔ สายคู แต่ผฟู้ ้ องคดีไม่อนุ ญาต
โดยมีหนังสือขอให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ สารวจแนวก่อสร้างใหม่ ต่อมาในช่วงเวลาทีเ่ กษตรกรได้ใช้
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวนาปี คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มหี นังสือแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ หยุดงานได้
ตามทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีรอ้ งขอตัง้ แต่วนั ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ และให้ถอื ว่าเป็ นการขยายอายุสญ
ั ญาด้วย
ก่อนหยุดงานในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ส่งมอบงานคูส่งน้ าสองสายทีท่ า
เสร็จแล้ว เป็ นงานงวดที่ ๑ ซึ่งผู้ฟ้ องคดีได้คิดเปอร์เซ็นต์งานงวดที่ ๑ ได้ ๐.๖๓๔ เปอร์เซ็นต์
คิดเป็ นเงิน ๒๓๔,๖๙๒ บาท และได้จ่ายเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แล้ว ต่อมา
เมื่อผ่านพ้นฤดูกาลเพาะปลูกแล้วก็ได้แจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เริม่ ปฏิบตั งิ านต่อในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๕ สิน้ สุดในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ และคูส่ ญ
ั ญาได้มกี ารแก้ไขสัญญาครัง้ ที่ ๑ โดยยกเลิก
เงื่อนไขการหักเงินประกัน ผลงานตามสัญ ญาข้อ ๕ อีกทัง้ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และคณะกรรมการ
แก้ไขแบบได้ร่วมกันเจรจาและหาแนวก่อสร้างใหม่ในพื้นที่ ๒๔ สายคู ซึ่งผูฟ้ ้ องคดีได้อนุ ญาต
ให้ยกเลิกได้และเหลือพืน้ ที่ก่อสร้างอีก ๓๐ สายคู โดยผูฟ้ ้ องคดีสามารถส่งมอบพืน้ ที่ก่อสร้างให้แก่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ ๑๒ สายคู ส่วนอีก ๑๘ สายคู อยู่ในระหว่างเจรจากับเกษตรกรเจ้าของพื้นที่
ต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้บอกเลิกสัญญาและผูฟ้ ้ องคดีได้อนุ มตั ิให้บอกเลิกสัญญาตามหนังสือ
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ พร้อมทัง้ ขอริบหลักประกันสัญญาโดยมีหนังสือถึงผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ให้นาเงินตามหลักประกันสัญญามาจ่ายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีและเรียกค่าปรับรายวันตามสัญญา รวม ๘๙ วัน
แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่ได้นาเงินมาชาระ จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือ

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๔ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๗

52

คาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชาระค่าปรับพร้อมดอกเบีย้ และให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ชาระเงินค่าหลักประกัน
พร้อมดอกเบีย้
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า สัญญาพิพาทมีลกั ษณะเป็ นสัญญาต่างตอบแทน
ทีค่ ู่สญ
ั ญาต่างก็มภี าระหน้าที่ท่จี ะต้องชาระหนี้ต่อกัน โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีหนี้ทจ่ี ะต้องชาระ
คือ ต้องก่อสร้างระบบชลประทานในแปลงนาให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี ส่วนผูฟ้ ้ องคดีมหี นี้ท่จี ะต้องชาระ
คือ ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แต่ก่อนทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะชาระหนี้โดยการก่อสร้าง
ระบบชลประทานในแปลงนาให้แก่ผฟู้ ้ องคดีได้ ผูฟ้ ้ องคดีมหี น้าที่ ท่จี ะต้องส่งมอบพืน้ ที่ก่อสร้าง
ให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ก่อน เมือ่ สัญญาพิพาทกาหนดให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ก่อสร้างคูสง่ น้าจานวน
๕๔ สายคู ในพืน้ ที่ ๑๑,๕๔๙ ไร่ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
จานวน ๕๔ สายคูดงั กล่าวให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในคราวเดียวกันทัง้ หมด ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า
ผู้ฟ้องคดีสามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างในเบื้องต้นให้แก่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้เพียง ๑๒ สายคู
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เห็นว่า การกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาผิดสัญญา จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญากับผูฟ้ ้ องคดี จึงมีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาต่อมาว่า การส่งมอบพืน้ ที่
ก่อสร้างได้เพียง ๑๒ สายคูดงั กล่าวของผูฟ้ ้ องคดี เป็ นการทาผิดสัญญาอันเป็ นเหตุให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
บอกเลิกสัญญากับผูฟ้ ้ องคดีได้หรือไม่ เห็นว่า สิทธิในการเลิกสัญญามีอยู่ ๒ ประเภท คือ สิทธิการเลิก
สัญญาตามข้อสัญญา และสิทธิการเลิกสัญญาตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ แต่ตามสัญญาพิพาทไม่ได้
ให้สทิ ธิในการเลิกสัญญาแก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงคงมีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ตามเงือ่ นไข
ทีก่ ฎหมายกาหนดไว้เท่านัน้ ซึง่ มาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัตวิ ่า
ถ้าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งไม่ชาระหนี้ อีกฝ่ ายหนึ่งจะกาหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนัน้
ชาระหนี้ภายในระยะเวลานัน้ ก็ได้ ถ้าและฝ่ ายนัน้ ไม่ชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ไซร้
อีกฝ่ ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีไม่สามารถส่งมอบพืน้ ทีก่ ่อสร้างจานวน ๕๔ สายคู
ให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ ซึ่งผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เห็นว่า เป็ นการที่ผูฟ้ ้ องคดีไม่ชาระหนี้ จึงบอกเลิก
สัญญากับผูฟ้ ้ องคดีนนั ้ เห็นว่า การส่งมอบพืน้ ทีก่ ่อสร้างให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มิใช่หนี้ทผ่ี ฟู้ ้ องคดี
มีหน้ าที่ต้องชาระให้แก่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ตามสัญญาพิพาท เพราะหนี้ ของคู่สญ
ั ญาตามสัญญา
พิพาทนี้คอื ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีหนี้ทจ่ี ะต้องก่อสร้างระบบชลประทานในแปลงนาให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
และผู้ฟ้ องคดีมีหนี้ ท่ี จะต้ องจ่ ายค่ าจ้างให้ แก่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ส่ วนการส่ งมอบพื้นที่ ก่ อสร้าง
เป็ นขัน้ ตอนการส่งมอบพื้นที่ท่ีจะให้ลูกหนี้ปฏิบตั ิการชาระหนี้ บนพื้นที่นัน้ เท่านัน้ ซึ่งตามสัญญา
พิพาทผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะชาระหนี้ตามสัญญาได้กต็ ่อเมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้สง่ มอบพืน้ ทีก่ ่อสร้างให้แก่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แล้ว แต่เมื่อได้วนิ ิจฉัยแล้วว่าการส่งมอบพืน้ ทีก่ ่อสร้างไม่ใช่หนี้ทผ่ี ฟู้ ้ องคดีตอ้ งชาระ
ให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงไม่อาจอ้างว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่ชาระหนี้ แล้วบอกเลิกสัญญา
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กับ ผู้ฟ้ องคดีต ามมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ได้ หนังสือบอกเลิก
สัญ ญาของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ลงวัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงไม่มีผ ลผูก พัน กับ ผู้ฟ้ องคดี
ส่วนทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ อ้างว่า กรณีดงั กล่าวเป็ นกรณีทก่ี ารชาระหนี้กลายเป็ นพ้นวิสยั เพราะเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ได้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญากับผูฟ้ ้ องคดีได้
ตามมาตรา ๓๘๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นัน้ เห็นว่า มาตรา ๓๘๙ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บัญญัตวิ ่า ถ้าการชาระหนี้ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วนกลายเป็ นพ้นวิสยั เพราะเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ได้ไซร้ เจ้าหนี้จะเลิกสัญญานัน้ เสียก็ได้ จากบทบัญญัติดงั กล่าว
เห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีฐานะเป็ นลูกหนี้ก่อน กล่ าวคือ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีหน้าที่ของลูกหนี้
ที่จะต้องก่อสร้างระบบชลประทานในแปลงนาให้แก่ผูฟ้ ้ องคดีซ่งึ เป็ นเจ้าหนี้ก่อน การที่ ผูฟ้ ้ องคดี
สามารถส่งมอบพืน้ ที่ก่อสร้างจานวน ๕๔ สายคู ให้แก่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้เพียงบางส่วน จึงไม่ใช่
กรณีการชาระหนี้กลายเป็ นพ้นวิสยั เพราะเหตุอนั จะโทษลูกหนี้ได้ตามมาตรา ๓๘๙ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อได้วนิ ิจฉัยแล้วว่าการส่งมอบพืน้ ทีก่ ่อสร้างไม่ได้เป็ นหนี้ ทผ่ี ูฟ้ ้ องคดี
มีหน้าที่ต้องชาระต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แต่การที่ผูฟ้ ้ องคดีสามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้ างได้เพียง
๑๒ สายคู จากพื้นที่ท างานตามสัญ ญา ๕๔ สายคู ก็เป็ นการกระท าที่ไม่ เป็ นไปตามสัญ ญา
และเป็ นกรณี ท่ี ถื อ ว่ า เป็ นเหตุ อ ัน เนื่ อ งมาจากความผิด หรือ ความบกพร่ อ งของผู้ ฟ้ องคดี
ซึ่งเหตุ ด ังกล่ าวเกิด จากการที่เกษตรกรเจ้าของพื้น ที่ไม่ยิน ยอมให้ใช้พ้ืน ที่ เพราะผู้ฟ้ อ งคดี
ไม่ได้ตกลงกับเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ให้เรียบร้อยไว้ก่อน ทาให้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ต้องไปเจรจา
กับ เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ หรือต้องหาแนวก่ อสร้างใหม่หรือต้องรอผลการเจรจา หรือรอผล
การอนุ มตั ิแบบแปลนที่ขอแก้ไข ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อการทางานของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทัง้ สิ้น
เหตุ ด ัง กล่ า วจึง เป็ นเหตุ ท่ีอ าจมีผ ลท าให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ ส ามารถท างานให้แ ล้ว เสร็จ
ตามกาหนดเวลาแห่งสัญญาที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีสทิ ธิขอขยายเวลาทางานได้ตามสัญญาพิพาท
ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง ซึ่งต้ องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็ นกรณี ไป เมื่อผู้ฟ้ องคดี
ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ ๑๒ สายคูแล้ว ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทางาน
แล้วเสร็จและส่งมอบคูส่งน้ าให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ๒ สายคู จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อมาว่า
การที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ส่งมอบคูส่งน้ าได้ ๒ สายคู เป็ นการท าผิดสัญญาต่ อผู้ฟ้ องคดีหรือไม่
เมื่อระยะเวลาทางานตามสัญญาพิพาทสิน้ สุดลงในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ไม่ได้ขอขยายเวลาทางาน และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ สามารถส่งมอบคูสง่ น้ าได้ ๒ สายคู จึงเป็ นกรณีท่ี
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ช าระหนี้ ต ามสัญ ญาเป็ น การท าผิด สัญ ญาต่ อผู้ฟ้ องคดี ผู้ ฟ้ องคดีมีสิท ธิ
บอกเลิก สัญ ญากับ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ต ามสัญ ญาพิพ าทข้อ ๖ วรรคสาม ซึ่งผู้ฟ้ องคดี ได้มี
หนังสือบอกเลิกสัญญากับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แล้ว ตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
๖
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จึงมีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีหน้าทีต่ อ้ งรับผิดต่อผูฟ้ ้ องคดีตามสัญญาพิพาท
อย่างไรบ้าง เห็นว่า เมื่อครบกาหนดแล้วเสร็จของงานในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้
แจ้งข้อเรียกร้องให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชาระค่าปรับ ก่อนที่จะบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิ
ปรับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ วันละ ๓๖,๙๙๗.๙๗๗๗๔ บาท นับแต่วนั ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันที่
บอกเลิกสัญญาตามสัญญาพิพาทข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผูฟ้ ้ องคดีจะได้บอกสงวนสิทธิทจ่ี ะเรียกค่าปรับดังกล่าวเอาไว้
เมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือบอกเลิกสัญญากับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๔๕ แล้วก็ต าม แต่ การบอกสงวนสิท ธิดงั กล่าวไม่ใช่การแจ้งข้อเรียกร้องให้ชาระค่าปรับ
เมื่อครบกาหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาพิพาทข้อ ๑๒ วรรคสอง เนื่องจากการแจ้งข้อเรียกร้อง
ดังกล่าวจะต้องแจ้งภายหลังจากทีค่ รบกาหนดแล้วเสร็จของงานในเวลาอันสมควร และก่อนทีจ่ ะ
บอกเลิกสัญญา การแจ้งข้อเรียกร้องเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา ไม่ถอื ว่าเป็ นการแจ้งข้อเรียกร้อง
เมื่อครบกาหนดแล้วเสร็จของงาน เพราะเป็ นการที่ผู้ฟ้องคดีเลือกที่จะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา
แทนการใช้สทิ ธิเรียกให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชาระหนี้แล้ว เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชาระ
ค่าปรับเมื่อครบกาหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาข้อ ๑๖ วรรคสอง ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิปรับเงิน
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตามสัญญาพิพาทข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ได้
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๗)
แม้ผซู้ ื้อเอกสารประมูลจะไม่ได้ยื่นซองเสนอราคา แต่ได้คดั ค้านการประมูล
ถือว่าเป็ นผู้ได้ เข้ ามาในกระบวนการพิ จารณาทางปกครองแล้ ว เมื่อหน่ วยงานของรัฐ
ดาเนิ นการประมูลโดยไม่ฟังคาคัดค้าน ย่อมทาให้ผ้ซู ื้อเอกสารประมูลเสียสิ ทธิ ที่จะเข้าร่วม
การประมูล และกระทบต่อสิ ทธิ และหน้ าที่ ผูซ้ ื้อซองเอกสารจึงเป็ นผูเ้ ดือดร้อนหรือเสียหาย
หรือ อาจเดื อ ดร้อ นหรือ เสี ย หายที่ มิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ ต ามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
การประมูลเพื่อสิ ทธิ ในการจัดเก็บรังนกอีแอ่นเป็ นการให้สมั ปทานในการ
แสวงหาประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ การกาหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขต้ องตัง้ อยู่
บนพื้นฐานตามสัญญาทางปกครอง คือ ดาเนิ นการโดยเปิ ดเผย โปร่งใส มีการแข่งขันกัน
อย่างเป็ นธรรม และคานึ งถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเ้ ข้าประมูลเป็ นสาคัญเพื่อให้
ผู้ที่เข้าประมูลสามารถกระทากิ จการที่ ได้รบั สัมปทานให้ สาเร็จลุล่วงตามความต้ องการ
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ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของทางราชการและประชาชน แต่ การที่ หน่ วยงาน
ของรัฐออกประกาศประมูลโดยให้ผเู้ สนอประมูลวางหลักประกันซองร้อยละ ๗๕ ของราคา
ขัน้ ตา่ เพื่อต้องการผูป้ ระมูลที่มีความมันคงทางการเงิ
่
นเพียงประการเดียว โดยมิ ได้คานึ งถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมายและแนวทางการดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ กาหนดให้มีหลักประกันซองร้อยละ ๒๕ ของวงเงิ นประมูล และหลักประกัน
สัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของเงิ นอากรที่ประมูลได้ เพื่อมิ ให้เป็ นภาระกับผูไ้ ด้รบั สัมปทาน
มากเกิ นไปและประโยชน์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ จะได้ รบั จากหลักประกัน
การเพิ่ มจานวนหลักประกันซองถึงร้อยละ ๗๕ จึงเป็ นการเพิ่ มภาระและลดความจูงใจ
ผูเ้ ข้าประมูลอันเป็ นการใช้ดลุ พิ นิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า เดิมผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนก
อีแอ่นจังหวัดพัทลุง) โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (ผูว้ ่าราชการจังหวัด) ได้ออกประกาศ เรื่อง ประมูล
เงินอากรรังนกอีแอ่น ฉบับลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมประมูลรายอื่นได้ย่นื ฟ้ อง
ต่อศาลปกครองสงขลาเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว โดยศาลปกครองสงขลามีคาสัง่
กาหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัวคราวก่
่
อนพิพากษาให้ระงับการดาเนินการตามประกาศ และต่อมา
ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าสังกลั
่ บคาสังของศาลปกครองสงขลาเป็
่
นยกคาขอให้กาหนดมาตรการ
หรือวิธกี ารชัวคราว
่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงออกประกาศ (แก้ไขเพิม่ เติม) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒
โดยแก้ไขวัน เวลาการซื้อ เอกสารซองประมู ล ก าหนดวัน ยื่น ซองประมู ล และก าหนดเวลา
การชาระเงินอากรแต่ละปี และคงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์อ่นื ตามประกาศลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
ผูฟ้ ้ องคดี (บริษทั น. จากัด) ได้ซ้อื เอกสารการประมูล แต่ไม่ได้ย่นื ซองประมูลราคาและได้คดั ค้าน
การประมูล โดยเห็นว่าประกาศฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเปิ ดประมูล
เป็ นไปอย่างไม่เป็ นธรรม มีล ักษณะเป็ นการกีดกันไม่ให้เกิดการแข่งขัน อย่างเสรี ทัง้ ยังมีการ
ก าหนดให้ ว างหลัก ประกัน ซองสู งถึ งร้อ ยละ ๗๕ ของราคาขัน้ ต่ า หรือ คิ ด เป็ นจ านวนเงิน
๔๗๐,๒๕๐,๐๐๐ บาท ทาให้มผี ู้เข้าร่วมการประมูลในครัง้ นี้ น้อยราย จึงเป็ นเหตุ ทาให้อาจเกิด
การสมยอมระหว่างผู้ประมูล และท าให้รฐั ไม่ได้ค่าสัมปทานที่สูงที่สุด แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท งั ้ สอง
ยังคงเปิ ดประมูลโดยใช้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เดิม นอกจากนี้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ยังกาหนดให้
ผู้ชนะการประมูลต้องวางหลักประกันสัญญาร้อยละ ๗๕ ของเงินอากรที่ประมูล ได้ตลอดอายุ
สัญ ญาสัม ปทาน ๗ ปี ซึ่ง เป็ นการสร้า งภาระเกิน สมควรให้แ ก่ ผู้ร บั สัมปทาน จึงขอให้ศ าล
มีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนและแก้ไขเงือ่ นไขประกาศของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑

๘
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ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นนิติบุคคลมีวตั ถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจการเฝ้ าดูแล บารุงรักษานกอีแอ่น รังนกอีแอ่นตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
และรับสัมปทานตามสัญญาการเก็บรังนกอีแอ่นกับหน่วยงานราชการ รวมทัง้ เคยเข้าร่วมประมูล
ในท้องทีอ่ ่นื มาแล้ว เมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้ซ้อื เอกสารการประมูลตามประกาศของผูถ้ ูกฟ้ องคดีในคดีน้ี
แม้ไม่ได้ย่นื ซองเสนอราคาตามวันและเวลาทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองกาหนด แต่กไ็ ด้คดั ค้านการประมูล
จึงถื อว่ าเป็ นผู้ ท่ี ได้ เข้ามาในกระบวนการพิ จารณาทางปกครองแล้ ว เมื่อผู้ ถู กฟ้ องคดีท ัง้ สอง
ได้ดาเนิ นการเปิ ดซองราคาประมูลต่ อไปโดยไม่ฟั งค าคัดค้านของผู้ฟ้ องคดี ย่อมท าให้ผู้ฟ้ องคดี
เสียสิทธิในอันที่จะเข้าร่วมในการประมูล และถือได้ว่าการกระทาดังกล่าวของผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง
กระทบต่อสิทธิและหน้ าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ซ้อื ซองเอกสารประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ เป็ นผูเ้ ดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายทีม่ อิ าจหลีกเลีย่ งได้
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิฟ้องคดีน้ีต่อศาลปกครอง
เมื่ออานาจหน้าทีใ่ นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการประมูลอากร
รังนกอีแอ่นเป็ นของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีอานาจในการก าหนดหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขในการประมูลอากรรังนกอีแอ่นตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
อากรรังนกอีแอ่ น พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ เนื่ องจากการประมู ลเพื่อสิท ธิ ในการจัด เก็บ รัง นกอีแ อ่ น
เป็ นการให้สมั ปทานในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การกาหนดรายละเอียด
หรือ เงื่อ นไขดัง กล่ า วจึง ต้ อ งตัง้ อยู่บ นพื้น ฐานตามสัญ ญาทางปกครอง คือ การด าเนิ นการ
โดยเปิ ดเผย โปร่งใส มีการแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรม ทัง้ ต้องคานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถ
ของผูเ้ ข้าประมูลเป็ นสาคัญเพื่อให้ผทู้ เ่ี ข้าประมูลสามารถกระทากิจการทีไ่ ด้รบั สัมปทานให้สาเร็จลุล่วง
ตามความต้องการของทางราชการ และจะต้องแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุผลเพียงพอในการใช้ดุลพินิจ
โดยชอบ ทัง้ นี้ เพื่อ รัก ษาประโยชน์ สูงสุด ของทางราชการและประชาชน รวมทัง้ เจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนู ญทีป่ ระสงค์มุ่งกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และในการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลอากรรังนกอีแอ่น ในครัง้ ก่อน ๆ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้ วางหลัก เกณฑ์ เกี่ ย วกับ หลัก ประกั น ซองไว้ เพี ย งร้อยละ ๕ ซึ่ งสอดคล้ อ งใกล้ เคี ย งกับ ที่
คณะกรรมการในจังหวัดอื่น ๆ ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ แต่ ในประกาศที่เป็ นเหตุ พิพ าทในคดีน้ี
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้อ อกประกาศ ฉบับ ลงวัน ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ และที่แก้ ไขเพิ่ม เติม
ฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ กาหนดรายละเอียดและข้อกาหนดเกีย่ วกับหลักประกันไว้ในข้อ ๖
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ว่า ผู้เสนอประมูล เงินอากรรังนกอีแอ่นจะต้องวางหลักประกันซองร้อยละ ๗๕ ของราคาขัน้ ต่ า
ทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๕.๒ หรือคิดเป็ นเงิน ๔๗๐,๒๕๐,๐๐๐ บาท เป็ นเหตุให้บริษทั บ. จากัด ฟ้ องเพิกถอน
ประกาศดังกล่าวและมีคาขอคุม้ ครองชัวคราวต่
่
อศาลปกครองสงขลา ซึง่ ศาลปกครองสงขลามีคาสัง่
ให้คุ้ม ครองชัว่ คราว แต่ ภ ายหลังศาลปกครองสูงสุ ด ได้มีค าสังที
่ ่ ๙๐๘/๒๕๕๑ ให้ย กค าขอ
การกาหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวก่
ั่
อนการพิพากษาของบริษทั บ.
จ ากัด แล้ ว ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ได้ มี ม ติ ให้ น าหลัก เกณฑ์ ต ามประกาศของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑
เรื่อง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น ฉบับลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ มาใช้ต่อไป โดยให้แก้ไข
เนื้อความของประกาศฉบับดังกล่าวในส่วนเกีย่ วกับวันทีล่ งนามในประกาศ และกาหนดเวลาขาย
ซองประมู ล ทัง้ ที่ ก รมการปกครองได้เคยมีห นั ง สือ ที่ มท ๐๓๑๓.๕/ว ๑๐๒๔ ลงวัน ที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๔๑ แจ้งเรื่องการดาเนินการตามพระราชบัญญัตอิ ากรรังนกอีแอ่น ให้ผวู้ ่าราชการ
จังหวัดใช้ประกอบ การดาเนินการตามพระราชบัญญัตอิ ากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยในส่วน
ของหลักประกันซองได้กาหนดให้มหี ลักประกันซองร้อยละ ๒๕ ของวงเงินประมูล ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยได้มหี นังสือที่ มท ๐๘๐๘.๓/๓๙๕๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ตอบข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับ การให้สมั ปทานเก็บรังนกอีแอ่น ว่าได้แจ้งข้อเสนอเกี่ยวกับการให้สมั ปทานเก็บรังนก
อีแ อ่ น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ เสนอให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาจัด เก็บ อากรรังนกอีแ อ่ น
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการให้สมั ปทานเก็บรังนกอีแอ่นในส่วนของการกาหนดวงเงินประกันซอง
ว่าควรกาหนดวงเงินประกันซองไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินขัน้ ต่ าของราคากลาง เพื่อเปิ ด
โอกาสให้มีการเข้าประมูลกันอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ ให้ผู้ท่ีได้รบั สัมปทานรายเดิมและผู้ท่ีจะ
เข้าร่วมประมูลรายใหม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประมูลโดยเท่าเทียม ส่วนการกาหนดหลักประกันเข้าทา
สัญญา ควรกาหนดวงเงินที่ต้องวางเป็ นหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของเงินอากร
ที่ประมูลได้ เพื่อมิให้เป็ นภาระกับผูไ้ ด้รบั สัมปทานมากเกินไปและควรคานึงถึงประโยชน์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รบั จากหลักประกันสัญญาดังกล่าว และนอกจากนี้ระยะเวลา
ในการให้สมั ปทานไม่ควรเกินกว่า ๕ ปี เพือ่ ไม่ให้มรี ะยะเวลาในการให้สมั ปทานยาวนานเกินไป
แม้หนังสือทัง้ สองฉบับดังกล่าวจะเป็ นเพียงข้อเสนอแนะหรือตอบข้อร้องเรีย น
เฉพาะคราวซึ่งไม่ ผูก พัน ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท งั ้ สองในอัน ที่จ ะต้อ งปฏิบ ัติต าม แต่ เมื่อ ได้พิจ ารณา
รายละเอียดตามเนื้อความในหนังสือดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่าเป็ นข้อเสนอแนะหรือคาแนะนาที่มี
ลักษณะสมเหตุสมผลทีท่ าให้การบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ เปิ ดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
และสร้างความเป็ น ธรรมให้แก่เอกชนอย่างเท่ าเทียมกัน อีกทัง้ สอดคล้องกับ ระเบียบสานัก

๑๐
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นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๕ วรรคหนึ่ง แม้ระเบียบ
ดังกล่ าวจะบังคับ ใช้กบั การบริห ารงานพัสดุ แต่ ก็สามารถน ามาเทียบเคียงได้กบั การประมูล
เงินอากรของผูถ้ ูกฟ้ องคดี การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีอา้ งว่าเหตุทต่ี อ้ งปรับค่าประกันซองเพราะมูลค่ารังนก
ที่จ ดั เก็บมีราคาสูงมาก จึงต้องหาผู้ประมูลที่มีฐานะทางการเงินที่ม นั ่ คงเพื่อมิให้ เสีย หายแก่
ทางราชการ ก็ไม่มเี หตุผลเพียงพอ เพราะหากมูลค่าของรังนกที่จดั เก็บในช่วงเวลาสัมปทาน
มีมากและต้องการลดความเสี่ยงในความเสียหาย ผู้ถูกฟ้ องคดีก็น่าจะต้องลดเวลาสัมปทาน
มากกว่ าการเพิ่ มระยะเวลาสัมปทานจากห้ าปี เป็ นเจ็ดปี การเพิ่ มระยะเวลาให้ ส ัมปทานเป็ นการ
เพิ่มความจูงใจในการประมูล แต่ ขณะเดียวกันผู้ถู กฟ้ องคดีกลับเพิ่มจ านวนเงินประกันซอง
ถึงร้อยละ ๗๕ ซึง่ เป็ นการเพิม่ ภาระและลดความจูงใจของผูเ้ ข้าประมูล ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ออกประกาศ เรื่อง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น (แก้ไขเพิม่ เติม) ฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒
ให้ผูเ้ สนอประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นจะต้องวางหลักประกันซองร้อยละ ๗๕ ของราคาขัน้ ต่ า
เพือ่ ต้องการผูป้ ระมูลทีม่ คี วามมันคงทางการเงิ
่
นเพียงประการเดียว โดยมิได้คานึงถึงเจตนารมณ์
ของกฎหมายและแนวทางตามหนังสือที่ มท ๐๓๑๓.๕/ว ๑๐๒๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑
มาประกอบการพิจารณาการออกประกาศ จึงไม่ชอบด้วยเหตุ ผล ไม่เหมาะสม และไม่สร้าง
ความเสมอภาคในการแข่งขันอย่างเสรี จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ดาเนินการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นโดยอาศัยอานาจตามประกาศของ
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ที่ศาลปกครองชัน้ ต้นพิพากษาให้เพิกถอน
ประกาศของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เรื่อง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น (แก้ไขเพิม่ เติม) ฉบับลงวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๒ ตลอดจนรายละเอียดและข้อกาหนดตามเอกสารประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น
ท้ายประกาศของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เสีย โดยให้มผี ลย้อนหลังถึงวันออกประกาศ
ดังกล่าวนัน้ ชอบแล้ว
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๑๓/๒๕๕๗)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

การที่ ผ้รู บั จ้างลงลายมือชื่ อในเอกสารแนบท้ ายสัญ ญาจ้างโดยยิ นยอม
ที่ จ ะไม่ ด าเนิ นการตามระเบี ย บ ข้ อบังคับ และกฎหมาย ถ้ าหน่ วยงานของรัฐผู้ว่ าจ้ าง
ไม่ได้ รบั เงิ นสนั บสนุ นการจ้างงานจนไม่สามารถท างานตามงวดงานในสัญ ญาจ้างได้
เมื่อผู้รบั จ้างลงลายมือชื่ อโดยไม่ระมัดระวังและไม่ตรวจดูเอกสารให้ รอบคอบอันเป็ น
ความประมาทเลิ น เล่ ออย่ างร้ายแรง จึงยกเหตุว่าเป็ นการท าบัน ทึ กลงวัน ที่ ย้อนหลัง
เพื่อปฏิ เสธความผูกพันตามสัญญาไม่ได้ และหากเป็ นการแสดงเจตนาเพราะถูกฉ้ อฉล
ถึงขนาดที่ทาให้บนั ทึกแนบท้ายสัญญาเป็ นโมฆี ยะตามมาตรา ๑๕๙ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ และไม่ประสงค์จะให้มีผลต่อไปก็ชอบที่จะใช้สิทธิ บอกล้างเสียได้โดยการ
แสดงเจตนาแก่ผ้วู ่าจ้างภายใน ๑ ปี นับแต่วนั ที่ร้ขู ้อความในบันทึก แต่ไม่เกิ น ๑๐ ปี นับแต่
ได้ ท านิ ติ กรรมอันเป็ นโมฆี ยะตามมาตรา ๑๗๘ และมาตรา ๑๘๑ แห่ งประมวลกฎหมาย
เดี ยวกัน เมื่ อผู้ร บั จ้ างไม่ ใช้ สิ ทธิ บอกล้ าง บันทึ กแนบท้ ายสัญ ญาจ้ างจึ งมี ผลสมบู รณ์
ตามกฎหมายผูกพันผู้รบั จ้าง แต่เมื่อผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วว่าไม่มีงบประมาณที่จะจ่ายค่าจ้าง
แต่ยงั ปล่อยให้ผรู้ บั จ้างก่อสร้างงานตามงวดงานต่อไปและไม่ตรวจรับงานจ้างและไม่จ่ายค่าจ้าง
พฤติ การณ์ถือเป็ นการใช้สิทธิ โดยไม่สุจริ ตตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ผูว้ ่าจ้างจึงต้องรับผิดชาระค่าจ้างตามสัญญาจ้างให้ผรู้ บั จ้างในงวดงานที่ทาแล้วเสร็จ
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)
ทาสัญญาจ้างผูฟ้ ้ องคดีก่อสร้างอาคารเรียนจานวน ๑ หลัง เริม่ ทางานตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒
และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ กาหนดจ่ายเงินค่าจ้าง ๔ งวด ผูฟ้ ้ องคดีทาการ
ก่อสร้างตามสัญญาจ้างและได้รบั เงินค่าก่อสร้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ และทาการก่อสร้างงาน
งวดที่ ๓ จนแล้วเสร็จ ส่วนงวดที่ ๔ แล้วเสร็จบางส่วน ผู้ฟ้องคดีจงึ ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ และขอเบิกเงินค่างวด แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานจ้าง
และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น) ไม่จ่ายค่าจ้างงานงวดที่ ๓ ให้แก่
ผู้ฟ้ องคดี โดยอ้างว่าศาลจังหวัดขอนแก่ นมีคาพิพากษาหมายเลขแดงที่ ๑๕๐๒/๒๕๔๓ ลงวันที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ว่า การออกข้อบัญญัตชิ วคราว
ั่
เรือ่ ง งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ ขัดต่อกฎหมายและตกเป็ นโมฆะ
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ทาให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่มงี บประมาณที่จะจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ให้แก่
ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้ องคดีเห็นว่า การที่ผู้ฟ้ องคดีลงนามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างโดยยินยอมที่จะ
ไม่ดาเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ถ้าผูว้ ่าจ้างไม่ได้รบั เงินสนับสนุ นหรือเงินนัน้ ตกไป
จนไม่สามารถดาเนินการจ้างงานในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ได้ เป็ นการลงนามหลังจากทีไ่ ด้ลงนาม
ในสัญญาเดิมมาแล้วเป็ นเวลาหนึ่งเดือนและมีการปกปิ ดข้อความของบันทึกเหลือเพียงช่องลงชื่อ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองไม่อาจนาเหตุดงั กล่าวมาอ้างเพื่อไม่ชาระค่าจ้างแก่ผูฟ้ ้ องคดีได้ จึงขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองร่วมกันหรือแทนกันชาระเงิน จานวน ๑,๒๖๔,๘๓๘.๐๑ บาท
พร้อมด้วยดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วนั ถัดจาก
วันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระแล้วเสร็จแก่ผฟู้ ้ องคดี และให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองร่วมกันหรือแทนกัน
ชดใช้เงินค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย และค่าป่ วยการแทนผูฟ้ ้ องคดี
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาจ้างมีบนั ทึก
แนบท้ายสัญญาระบุสาระสาคัญว่าเงินที่ใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาได้รบั การสนับสนุ นจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท แต่ขณะทาสัญญานี้ได้รบั ในชัน้ ต้น
เพียง ๘๐๐,๐๐๐ บาท คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันว่า จะทาการก่อสร้างตามเงินที่ได้รบั ในชัน้ ต้นก่อน
โดยก่ อสร้างงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ และผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ จะจ่ ายเงินงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒
จานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท และผูฟ้ ้ องคดีจะทาการก่อสร้างและผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จ่ายค่าจ้างในงวดที่ ๓
และงวดที่ ๔ ต่ อเมื่ อได้ ร ับ การโอนเงิน จากองค์ การบริห ารส่ วนจังหวัดขอนแก่ น อี กจ านวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้ องคดียินยอมที่จะไม่ ด าเนิ นการตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ถ้าไม่ได้รบั โอนเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
หรือ เงิน นั น้ ตกไปจนไม่ ส ามารถที่จะด าเนิ น การจ้างงานในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ต่ อ ไปได้
จากข้อกาหนดในสัญญาและข้อความตามบันทึกแนบท้ายสัญญาข้างต้นเห็นได้ว่า บันทึกแนบท้าย
สัญญาจ้างเป็ นการเพิม่ เติมข้อสัญญาเดิมในส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ โดยในส่วนของ
ผูฟ้ ้ องคดีจะทาการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ได้เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้รบั เงินจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อผูฟ้ ้ องคดีลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าว จึงย่อมมีผล
ผูกพันผูฟ้ ้ องคดีทต่ี อ้ งปฏิบตั ติ าม ส่วนที่ผฟู้ ้ องคดีอา้ งว่าได้ลงนามหลังจากทีไ่ ด้ลงนามในสัญญาเดิม
มาแล้วเป็ นเวลาหนึ่งเดือนและมีการปกปิ ดข้อความของบันทึกเหลือเพียงช่องลงชื่อนัน้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ลงนามในเอกสารโดยไม่ระมัดระวัง และไม่ตรวจดูเอกสารให้รอบคอบเป็ นความประมาทเลินเล่อ
อย่ างร้ายแรงของผู้ฟ้ องคดีเอง ผู้ฟ้ องคดี จ ะยกเหตุ ด ังกล่ าวขึ้น อ้างเพื่อ ปฏิเสธความผู ก พัน
ตามสัญญาหาได้ไม่ นอกจากนี้ หากการลงนามของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นการแสดงเจตนาเพราะถูกฉ้อฉล

๒
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ถึงขนาดที่ทาให้บนั ทึกแนบท้ายสัญญาเป็ นโมฆียะตามมาตรา ๑๕๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และผูฟ้ ้ องคดีไม่ประสงค์จะให้บนั ทึก แนบท้ายสัญญาดังกล่าวมีผลต่อไปก็ชอบที่จะ
ใช้สทิ ธิบอกล้างเสียได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณี อกี ฝ่ ายภายใน ๑ ปี นับแต่วนั ที่รูข้ อ้ ความ
ในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่ได้ทานิตกิ รรมอันเป็ นโมฆียะตามมาตรา ๑๗๘
และมาตรา ๑๘๑ แห่ ง ประมวลกฎหมายเดี ย วกั น เมื่ อ ผู้ ฟ้ องคดี ไม่ ได้ ใช้ สิ ท ธิ บ อกล้ า ง
แต่ กลับปล่ อยเวลาล่ วงเลยมาจนถึงวันฟ้ องคดีซ่ึงพ้นระยะเวลาการบอกล้างโมฆีย กรรมแล้ว
ประกอบกับ บัน ทึก ดังกล่ า วได้ท าขึ้น ก่ อ นที่ผู้ฟ้ อ งคดีจ ะเริ่ม ท าการก่ อ สร้า งงานในงวดที่ ๓
และงวดที่ ๔ ดังนัน้ แม้บนั ทึกแนบท้ายสัญญาจ้างจะทาขึน้ โดยลงวันที่ยอ้ นหลังตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
กล่าวอ้างก็ไม่มผี ลทาให้ขอ้ ตกลงตามบันทึกดังกล่าวเสียไป จึงถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายผูกพันผูฟ้ ้ องคดี
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์ทผ่ี ฟู้ ้ องคดีทาการก่อ สร้างงานงวดที่ ๓
และงวดที่ ๔ แล้ว เห็นว่า แม้จะรับฟั งได้ตามข้ออ้างของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ว่าได้แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดี
หยุดการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ แล้วก็ตาม แต่เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ทราบดีอยู่แล้วว่า
ไม่มงี บประมาณที่จะจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ เนื่องจากศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษา
ให้ขอ้ บัญญัตชิ วคราว
ั่
เรือ่ ง งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ ตกเป็ นโมฆะ และการทีผ่ ฟู้ ้ องคดีทาการก่อสร้างอาคารเรียนงวดที่ ๓
และงวดที่ ๔ เป็ นงานทีต่ อ้ งใช้คนงานตลอดจนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เป็ นจานวนมาก ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒ ย่อมต้องทราบหรือรูเ้ ห็นถึงการทีผ่ ฟู้ ้ องคดีทาการก่อสร้างดังกล่าว ซึง่ หากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ต้องการให้ผูฟ้ ้ องคดีหยุดทาการก่อสร้างตามที่ได้แจ้งไว้ในสมุดควบคุมงานก่อสร้างก็ชอบที่จะ
ห้ามมิให้ผฟู้ ้ องคดีทาการก่อสร้างได้ ประกอบกับการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จะได้รบั เงินอุดหนุนหรือไม่
หรือกรณีทศ่ี าลจังหวัดพิพากษาว่า ข้อบัญญัตชิ วคราว
ั่
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดต่อกฎหมายและตกเป็ นโมฆะ ก็เป็ นปั ญหาหรือข้อขัดข้อง
ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง ที่จะต้องตัดสินใจว่าจะดาเนินการก่อสร้างต่อไปหรือไม่
มิใช่เรื่องที่ผูฟ้ ้ องคดีต้องรับผิดชอบ ทัง้ ยังปรากฏว่าภายหลังจากผูฟ้ ้ องคดีทาการก่อสร้างงาน
ในงวดที่ ๓ แล้วเสร็จและก่อสร้างงานในงวดที่ ๔ บางส่วนแล้วและขอเบิกค่าจ้างงวดดังกล่าว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้พยายามขอรับการสนับสนุ นงบประมาณไปยังผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ ขอรับการสนับสนุ นไปยังสานักงบประมาณ และผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่นขอรับการสนับสนุ น
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อนามาจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ แก่ผฟู้ ้ องคดี
แต่ไม่ได้รบั การสนับสนุน การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองปล่อยให้ผฟู้ ้ องคดีทาการก่อสร้างจนงานงวดที่ ๓
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แล้วเสร็จ และงานงวดที่ ๔ ใกล้จะเสร็จ แต่เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีสง่ มอบงานจ้างงวดที่ ๓ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง
กลับไม่ตรวจรับงานทีจ่ า้ งและไม่จ่ายค่าจ้าง พฤติการณ์ดงั กล่าวเป็ นการกระทาทีถ่ อื ได้ว่าเป็ นการใช้สทิ ธิ
โดยไม่สุจริตตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองจะอ้างเหตุ
ที่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการก่อสร้าง เพื่อปฏิเสธความรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีได้ไม่ เมื่อผู้ฟ้องคดี
ทาการก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างงวดที่ ๓ แล้วเสร็จครบถ้วน ส่วนงานงวดที่ ๔ ก่อสร้างได้
บางส่วนคิดมูลค่าของงานเป็ นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงมีหน้าที่
ต้ อ งตรวจรับ งานจ้างและจ่ ายค่ าจ้างงานงวดที่ ๓ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี
ส่วนค่าจ้างในงวดที่ ๔ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีทาการก่อสร้างได้เพียงบางส่วนคิดมูลค่าของงานเป็ นเงิน
๘๕,๐๐๐ บาท และเหตุทผ่ี ูฟ้ ้ องคดีไม่ได้ทาการก่อสร้างงานในงวดนี้จนแล้วเสร็จเนื่องจากความผิด
ของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี
จนทาให้ผฟู้ ้ องคดีตอ้ งมีหนังสือขอหยุดการก่อสร้างต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และไม่ได้ทาการก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จ ดังนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิได้รบั ดอกเบีย้ ของต้นเงินจานวน ๘๕,๐๐๐ บาท ในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตัง้ แต่
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ จนกว่าจะชาระเสร็จแก่ผฟู้ ้ องคดี แต่ผฟู้ ้ องคดีมคี าขอให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง
ชาระดอกเบี้ยสาหรับต้นเงินค่าจ้างงวดที่ ๔ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็ นวันกาหนด
แล้วเสร็จตามสัญญา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงต้องรับผิดชาระดอกเบีย้ ของต้นเงินจานวน ๘๕,๐๐๐ บาท
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ จนกว่าจะชาระเสร็จแก่ผฟู้ ้ องคดี
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๙๑/๒๕๕๗)
ข้อกาหนดการใช้ สิทธิ บอกเลิ กสัญญาเมื่อเงิ นค่าปรับจะเกิ นร้อยละ ๑๐
ของวงเงิ นค่าจ้าง มีลกั ษณะเป็ นมาตรการเร่งรัดมิ ให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนดาเนิ นการล่าช้า
จนเกิ นสมควร ซึ่งจะเป็ นผลเสียต่อรัฐซึ่งมีหน้ าที่ต้องดาเนิ นการบริ การสาธารณะตามหลัก
ว่าด้วยความต่ อเนื่ องและหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงการบริ การสาธารณะ
ทัง้ ยังมุ่งคุ้มครองคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามสัญญาได้ มิ ให้ต้องรับภาระ
จากเงิ นค่าปรับในจานวนที่ สงู เกิ นกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงิ นค่าจ้าง อันจะทาให้ต้องประสบ
กับภาวะขาดทุนจนไม่สามารถประกอบกิ จการต่ อไปได้ แต่ การใช้ สิทธิ บอกเลิ กสัญญา
ยังเป็ นดุลพิ นิจของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายรัฐเพื่อให้ เกิ ดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ ของทางราชการ
ในอันที่จะทาให้การบริ การสาธารณะบรรลุผลกับความเสียหายของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน
๔
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ที่ จะต้องรับภาระจากเงิ นค่าปรับ กรณี จึงมิ ใช่ข้อกาหนดบังคับตายตัวให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายรัฐ
ใช้ สิ ทธิ บอกเลิ กสัญ ญาเมื่ อ เงิ น ค่ าปรับ จะเกิ นร้ อ ยละ ๑๐ ของวงเงิ น ค่ าจ้ างทุ ก กรณี
แต่ ถ้ าคู่ส ญ
ั ญาฝ่ ายรัฐมิ ได้ ใช้ สิ ทธิ บอกเลิ กสัญญา คู่ส ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนก็มี สิ ทธิ เรี ยกร้อง
ให้ คู่ส ัญ ญาฝ่ ายรัฐ ใช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญาหรื อ มี สิ ท ธิ ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลเพื่ อ ขอให้ ศ าล
มี ค าพิ พ ากษาให้ เลิ ก สัญ ญาได้ หากเห็นว่ าตนไม่ สามารถปฏิ บ ตั ิ ตามสัญญาได้ อ ันมิ ได้
เกิ ดจากความผิดของตนและเงิ นค่าปรับมีจานวนสูงเกิ นกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงิ นค่าจ้าง
แต่ ถ้ารัฐมิ ได้ใช้ สิทธิ บอกเลิ กสัญญาและมิ ได้มีคาพิ พากษาให้ เลิ กสัญญา สัญญาย่อมมี
สภาพบังคับต่อไปตามเจตนาของคู่สญ
ั ญาจนกว่าสัญญานัน้ จะสิ้ นสุดลง
ผู้ฟ้ องคดี (เทศบาลตาบล) ฟ้ องว่า ได้ว่าจ้างผู้ถูกฟ้ องคดี (บริษัท ว. จากัด)
ให้ทางานก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลในวงเงินรวม ๒๗,๙๙๘,๕๐๐ บาท กาหนดแบ่งจ่ายเงิน
ออกเป็ น ๖ งวด โดยให้เริม่ ทางานภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๖ และต้องทางานให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้มอบหนังสือค้าประกันของธนาคารจานวน
๑,๓๙๙,๙๒๕ บาท ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา โดยผู้ ถูกฟ้ องคดี
ได้เข้า ด าเนิ นการก่ อสร้างและส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามหนั งสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗
ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานและจ่ายเงินค่าจ้างแล้ว หลังจากนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีได้มี
หนั งสือลงวันที่ ๒๒ ตุ ลาคม ๒๕๔๗ เร่งรัดให้ผู้ถู กฟ้ องคดีด าเนิ นการก่ อสร้างตามแผนงาน
และสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
ต่อมามีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจ้งผูถ้ ูกฟ้ องคดีวา่ ทางานล่าช้ากว่าแผนงานทีก่ าหนด
จานวน ๑๓๘ วัน คิดเป็ น ค่าปรับ ๙,๖๕๙,๕๘๖ บาท หากจะดาเนิ นการก่อสร้างต่ อไปจะยินยอม
เสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิ้นหรือไม่ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
แจ้งผู้ถูกฟ้ องคดีว่าหากผู้ถูกฟ้ องคดีไม่ตอบหนังสือให้ผูฟ้ ้ องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีสงวนสิทธิท่จี ะ
บอกเลิกสัญญาจ้าง ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจ้งความประสงค์
ทีจ่ ะทางานต่อและจะเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ แจ้งว่า
จะเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และยินยอมจะเสียค่าปรับ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มหี นังสือ
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ บอกเลิกสัญญา และผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้รบั หนังสือเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๔๘ โดยผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งธนาคารผูค้ ้าประกันให้ส่งเงิน
ตามสัญญาค้าประกัน ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดียงั คงต้องรับผิดชดใช้ค่าปรับทีเ่ หลือ รวมทัง้
ดอกเบีย้ ผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึงวันฟ้ องคดีเป็ นเงิน
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๕๕๘,๒๒๗ บาท รวมเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ จานวน ๘,๖๗๗,๘๙๔ บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตรา
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๘,๑๑๙,๖๖๗ บาท นับจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ
จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีชาระเงินจานวน ๘,๖๗๗,๘๙๔ บาท ให้แก่
ผู้ฟ้ องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่ อปี ของต้นเงิน ๘,๑๑๙,๖๖๗ บาท นั บถัดจาก
วันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ค่าปรับตามสัญญานอกจากจะเป็ นค่าเสียหาย
ทีส่ ว่ นราชการกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการป้ องปรามมิให้ค่สู ญ
ั ญาซึง่ เป็ น
ผูร้ บั จ้างกระทาผิดสัญญา แต่กม็ ไิ ด้มุ่งหมายให้รฐั ต้องได้เปรียบจากข้อสัญญาถึงขนาดที่ทาให้
ส่งผลกระทบต่อคู่สญ
ั ญาอย่างรุนแรงเกินสมควรดังทีข่ อ้ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุข องหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กาหนดขอบเขต
ของการเรียกค่าปรับว่าให้ผฟู้ ้ องคดีพจิ ารณาดาเนินการบอกเลิกสัญญา หากค่าปรับตามสัญญา
จะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา อันเป็ นเจตนารมณ์ทจ่ี ะให้จานวนเงินค่าปรับสูงสุด
เพียงร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเรียกค่าปรับจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีเป็ นเงิน
๙,๕๑๙,๕๙๒ บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ ๓๔ ของวงเงินค่าจ้าง จึงเป็ นจานวนค่าปรับทีส่ งู เกินสมควร
ประกอบกับวงเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาพิพาทมีจานวน ๒๗,๙๙๘,๕๐๐ บาท และเป็ นการจ้าง
ซึ่งต้องการผลสาเร็จของงานทัง้ หมดพร้อมกัน ผู้ฟ้องคดีจงึ จะสามารถใช้อาคารสานักงานได้
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ต้องกาหนดค่าปรับเป็ นรายวันเป็ นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐
ของราคางานจ้าง ซึง่ หากกาหนดค่าปรับในอัตราสูงสุดคือ ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง จานวน
ค่าปรับ จึงต้องเป็ น วัน ละ ๒๗,๙๙๘.๕๐ บาท การที่ผู้ฟ้ องคดีกาหนดค่าปรับ ในสัญ ญาวัน ละ
๖๙,๙๙๗ บาท จึงเป็ นการไม่ชอบตามข้อ ๑๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑๓๑ ของระเบียบดังกล่าว
ได้วางเกณฑ์การใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาไว้เมื่อเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง และ
คู่สญ
ั ญามิได้ยนิ ยอมเสียค่าปรับ อันแสดงให้เห็นว่ามีลกั ษณะเป็ นมาตรการเร่งรัด มิให้คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายเอกชนดาเนินการก่อสร้างล่าช้าจนเกินสมควร ซึง่ จะเป็ นผลเสียต่อหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีห น้ าที่ต้องดาเนิ น การบริการสาธารณะตามหลักว่าด้วยความต่ อเนื่ องและ
หลัก ว่ า ด้ว ยการปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลงการบริก ารสาธารณะ อีก ทัง้ ยัง มุ่ งคุ้ม ครองคู่ ส ัญ ญา
ฝ่ ายเอกชนที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้มใิ ห้ต้องรับภาระจากเงินค่าปรับในจานวนที่สูง
เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง อันจะทาให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนประสบกับภาวะขาดทุน
จนไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม การทีค่ ่สู ญ
ั ญาฝ่ ายรัฐจะใช้สทิ ธิบอกเลิก

๖
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สัญญาหรือไม่ ยังเป็ นดุลพินิจของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายรัฐที่จะพิจารณาดาเนิ นการเพื่อให้เกิดดุลยภาพ
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการ ในอันทีจ่ ะทาให้การบริการสาธารณะบรรลุผลกับความเสียหาย
ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนทีจ่ ะต้องรับภาระจากเงินค่าปรับ ข้อ ๑๓๑ ของระเบียบดังกล่าว จึงมิใช่
ข้อกาหนดบังคับตายตัวให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายรัฐใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเมื่อเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐
ของวงเงินค่าจ้างทุกกรณี หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนเห็นว่าตนไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดอันมิได้เกิดจากความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน และทาให้เงินค่าปรับ
มีจานวนสูงเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง แต่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายรัฐมิได้ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา
คู่ส ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนก็มีสิทธิเรียกร้องให้คู่ส ญ
ั ญาฝ่ ายรัฐ ใช้สิท ธิ บ อกเลิก สัญ ญาตามข้อ ๑๓๑
ของข้อ บัญ ญัติด ังกล่ า ว หรือ มีสิท ธิฟ้ อ งคดีต่ อ ศาลเพื่อ ขอให้ศ าลมีค าพิพ ากษาให้คู่ส ญ
ั ญา
ทัง้ สองฝ่ ายเลิกสัญญาได้ แต่ถา้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายรัฐมิได้ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาและมิได้มคี าพิพากษา
ของศาลให้คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายเลิกสัญญา สัญญาดังกล่าวย่อมมีสภาพบังคับต่อไปตามเจตนา
ของคู่สญ
ั ญาที่ได้ตกลงกันไว้จนกว่าสัญญานัน้ จะสิ้นสุดลง เมื่อภายหลังครบกาหนดระยะเวลา
ก่ อสร้างตามสัญญา ผู้ฟ้ อ งคดีซ่ึงเป็ น คู่ส ญ
ั ญาฝ่ ายรัฐ มิได้ใช้สิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาในช่ว งแรก
และผูถ้ ูกฟ้ องคดีกม็ ไิ ด้ประสงค์จะให้มกี ารเลิกสัญญา สัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
จึงมีผลบังคับ ต่ อไปตามเจตนาของคู่สญ
ั ญา จนกระทังผู
่ ้ฟ้ องคดีบอกเลิกสัญ ญาตามหนังสือ
ลงวัน ที่ ๓ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถู กฟ้ องคดีได้รบั เมื่อวันที่ ๕ กุ มภาพันธ์ ๒๕๔๘ ดังนัน้
ระหว่างที่สญ
ั ญายังไม่เลิกกันผู้ถูกฟ้ องคดีจงึ มีหน้าที่ต้องชาระค่ าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๕
ของสัญญา โดยค่าปรับเป็ นเงินวันละ ๒๗,๙๙๘.๕๐ บาท
ส่วนกรณีค่าปรับจากกรณีผูถ้ ูกฟ้ องคดีทางานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา สมควร
เป็ นจานวนเท่าใด เห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีดาเนินการก่อสร้างล่าช้ามาก ไม่เป็ นไปตามกาหนดเวลา
งวดงานตามสัญญา เมือ่ สัญญาสิน้ สุดลงแล้วผูถ้ ูกฟ้ องคดีเพิง่ ส่งมอบงานตามสัญญาได้เพียงงวดที่ ๑
จากจานวน ๖ งวดเท่านัน้ แม้ผูค้ วบคุมงานและเจ้าหน้าที่พสั ดุได้แจ้งผูฟ้ ้ องคดีว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ไม่ดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนงานก่อสร้าง โดยก่อสร้างได้เพียงร้อยละ ๓๘ ซึ่งจะทาให้ค่าปรับ
เกินร้อยละ ๑๐ แต่ผฟู้ ้ องคดีกม็ ไิ ด้พจิ ารณาบอกเลิกสัญญาจ้าง กลับมีหนังสือเร่งรัดให้ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ดาเนินการก่อสร้างและสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ ทัง้ ทีน่ ่าจะประเมินได้แล้วว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีจะไม่สามารถ
ก่อสร้างงานตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จได้ แม้ผูฟ้ ้ องคดีจะมีดุลพินิจในการบอกเลิกสัญญาจ้าง
เมื่อค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง แต่การใช้ดุลพินิจนัน้ จะต้องคานึงถึงผลดีและผลเสีย
ของการบอกเลิก หรือ ไม่บ อกเลิก สัญ ญาที่มีต่ อการจัด ท าบริก ารสาธารณะของผู้ฟ้ อ งคดีก ับ
ความเสียหายของผูถ้ ูกฟ้ องคดีทจ่ี ะต้องรับภาระในการชาระค่าปรับให้ได้สดั ส่วนกันหรือให้เกิด
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ดุลยภาพกันด้วย การที่ผูฟ้ ้ องคดีอ้างว่าการก่อสร้างที่ล่าช้ามีผลกระทบให้เกิดปั ญหาอุปสรรค
และเกิดความล่าช้าต่อการให้บริการสาธารณะของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นกรณีท่ผี ูฟ้ ้ องคดียงิ่ ต้องสมควร
พิจารณาใช้ดุลพินิจการบอกเลิกสัญญาตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑๓๑ ของระเบียบดังกล่าวข้างต้น
ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจึงเกิดจากความล่าช้าในการบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดี
อยู่ส่วนหนึ่งด้วย แม้ค่าปรับจะเป็ นการกาหนดค่าเสียหายอย่างหนึ่งที่คู่สญ
ั ญาได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
อันมีลกั ษณะเป็ นเบีย้ ปรับตามมาตรา ๓๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึง่ หากเบีย้ ปรับนัน้
สูงเกินควร ศาลจะลดลงเป็ นจานวนพอสมควรก็ได้ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ นอกจากเบี้ยปรับซึง่ เป็ นค่าเสียหายอย่างหนึ่งทีค่ ู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้ว
หากปรากฏว่าการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีผดิ สัญญาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผฟู้ ้ องคดีในกรณีอ่นื ตามที่
ตกลงกันไว้ในสัญญาอีก ผูฟ้ ้ องคดีกย็ งั สามารถใช้สทิ ธิเรียกร้องในส่วนทีน่ อกเหนือจากเบีย้ ปรับได้
ตามที่ตกลงกันไว้ ดังนัน้ การที่ศาลปกครองชัน้ ต้นลดค่าปรับลงโดยให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ค่าปรับ
เป็ นเงินจานวน ๒,๘๐๖,๘๕๔ บาท จึงชอบแล้ว
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๒๙/๒๕๕๗)
สัญญาจ้างเหมาบริ การ มีลกั ษณะเป็ นสัญญาจ้างทาของอาพรางสัญญา
จ้างแรงงานอันเป็ นนิ ติ สมั พันธ์ที่แท้ จริ งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เนื่ องจากลูกจ้างตกลง
ที่จะทางานให้แก่นายจ้างและนายจ้างตกลงที่จะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทางานให้ โดยนายจ้าง
มีอานาจในการสังการหรื
่
อบังคับบัญชาลูกจ้างให้ ทางานได้ ซึ่ งมิ ใช่ การทางานสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
จนส าเร็จ ให้ แ ก่ ผู้ว่ าจ้ างและผู้ว่ าจ้ างตกลงจะให้ สิ น จ้ างเพื่ อ ผลส าเร็จ แก่ ง านที่ ท านั ้น
เมื่อการบอกเลิ กสัญญาเป็ นการใช้สิทธิ ตามสัญญาของหน่ วยงานของรัฐในฐานะนายจ้าง
มิ ใช่เป็ นการใช้อานาจตามกฎหมายที่ศาลจะมีคาพิ พากษาหรือคาสังให้
่ เพิ กถอนการบอกเลิ ก
สัญญาจ้างเหมาบริ การ และสังให้
่ หน่ วยงานของรัฐออกคาสังให้
่ กลับเข้าทางานตามสัญญา
จนกว่าสัญญาจ้างจะสิ้ น สุดลงได้ ดังนั น้ การที่ มีคาขอให้ ศ าลมี คาพิ พากษาหรือคาสัง่
เพิ กถอนการบอกเลิ กสัญญาจ้างเหมาบริ การและให้กลับเข้าปฏิ บตั ิ งานต่อไป จึงเป็ นคาขอ
ที่ ศ าลไม่ อาจกาหนดค าบังคับ ได้ ต ามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ งพระราชบัญ ญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๘

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๘

67

ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดี (สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่)
ทาสัญญาจ้างเหมาบริการ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ จ้างผูฟ้ ้ องคดีทางานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า โดยทางานทุกวันทาการตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๑ ค่าจ้างเหมาจ่ายรวม ๓๙,๓๖๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็ น ๖ งวด งวดละ ๖,๕๖๐ บาท
ในระหว่ างสัญญาผู้ฟ้ องคดีขอลาคลอดบุ ตรนั บตัง้ แต่ ว ันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง วัน ที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๕๑ รวม ๔๕ วัน แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีไม่อนุ ญาตให้ลาคลอดบุตรและได้บอกเลิกสัญญาจ้าง
ผู้ฟ้องคดีตงั ้ แต่วนั ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เนื่องจากเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มสี ทิ ธิลาคลอดบุตร
และการขาดงานเป็ นการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาจ้างซึง่ เป็ นสัญญาจ้างทาของมิใช่สญ
ั ญาจ้างแรงงาน
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า สิทธิลาคลอดบุตรอันเป็ นสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานตามกฎหมาย และสัญญาจ้างเป็ นสัญญาจ้าง
แรงงาน การยกเลิกสัญญาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอน
การบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการ และให้ผฟู้ ้ องคดีได้กลับเข้าปฏิบตั งิ านต่อไป
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า สัญญาจ้างเหมาบริการข้อ ๒.๑ ได้กาหนดงาน
ให้ผฟู้ ้ องคดีตอ้ งทาในแต่ละเดือน ดังนี้ (๑) ให้บริการแนะนาและตรวจสอบเบือ้ งต้น คาขอจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทฯ ๕๐๐ ครัง้ (๒) ทารายงานและสถิติการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ๒๒ ครัง้
(๓) รับหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับการจดทะเบียน ๑๐๐ ครัง้ (๔) เบิกจ่ายและทาบัญ ชีคุ มแผ่นพับ
แนะนาต่าง ๆ ๑ ครัง้ (๕) เก็บคาขอจดทะเบียนเข้าแฟ้ มและตัง้ แฟ้ มทะเบียน ๕๐๐ ครัง้ (๖) ดูแล
การให้บริการบัตรคิว การจดทะเบียนและหนังสือรับรอง ๖๕๐ ครัง้ และ (๗) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ เสนอนายทะเบียนก่อนลงรับ ๑๐๐ ครัง้ และกาหนดการจ่ายเงินค่าจ้างเป็ นงวด รวมจานวน
๖ งวด งวดละ ๖,๕๖๐ บาท งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ ภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนนัน้ และงวดที่ ๖
ภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีส่งมอบงานตามสัญญาและต้อง
ผ่านการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อน ๕ วันทาการสุดท้ายของเดือนนัน้
ทัง้ เป็ นการจ้างจากงบประมาณรายจ่ายในงบดาเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ สัญ ญาจ้างเหมาบริการดังกล่าว
มีลกั ษณะเป็ นสัญญาจ้างทาของอาพรางสัญญาจ้างแรงงานอันเป็ นนิตสิ มั พันธ์ท่แี ท้จริงระหว่าง
ผูฟ้ ้ องคดีในฐานะลูกจ้างกับผูถ้ ูกฟ้ องคดีในฐานะนายจ้าง เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีตกลงทีจ่ ะทางานให้แก่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีและผูถ้ ูกฟ้ องคดีตกลงทีจ่ ะให้สนิ จ้างตลอดเวลาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีทางานให้ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดี
มีอานาจในการสังการหรื
่
อบังคับบัญชาผูฟ้ ้ องคดีให้ทางานได้ หาใช่การทางานสิง่ ใดสิง่ หนึ่งจนสาเร็จ
ให้แก่ผวู้ า่ จ้างและผูว้ า่ จ้างตกลงจะให้สนิ จ้างเพือ่ ผลสาเร็จแก่งานทีท่ านัน้ แต่อย่างใด เพราะผูถ้ ูกฟ้ องคดี
รับว่า ผลงานของผูฟ้ ้ องคดีในบางเดือนส่งมอบงานไม่ครบถ้วนแต่ผูถ้ กู ฟ้ องคดีกจ็ ่ายค่าจ้างรายเดือน
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เต็มตามสัญญา ส่วนข้อสัญญาทีก่ าหนดให้ผฟู้ ้ องคดีส่งมอบงานตามปริมาณทีก่ าหนดและเบิกจ่าย
ค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่ายในงบดาเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นข้อสัญญาที่กาหนดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
ทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เท่านัน้
ส่วนการทีผ่ ฟู้ ้ องคดีมคี าขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังเพิ
่ กถอนการบอกเลิก
สัญญาจ้างเหมาบริการของผูถ้ ูกฟ้ องคดีและให้กลับเข้าปฏิบตั งิ านต่อไปนัน้ เมื่อการบอกเลิกสัญญา
เป็ นการใช้สทิ ธิตามสัญญาของผูถ้ ูกฟ้ องคดี มิใช่เป็ นการใช้อานาจตามกฎหมายของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ทีศ่ าลจะมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ เพิกถอนการบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการและสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ออกคาสังให้
่ ผูฟ้ ้ องคดีกลับเข้าทางานตามสัญญาต่อไปจนกว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงได้ กรณี
เป็ นคาขอที่ศาลไม่อาจกาหนดคาบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับผูฟ้ ้ องคดีไม่มคี าขอ
ให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีช ดใช้ค่าเสีย หายหรือ ค าขออื่น ใดนอกเหนื อ ไปจากค าขอดังกล่ าวที่ศ าลจะมี
คาพิพากษาหรือคาสังได้
่ แม้คู่กรณีจะมิได้อุทธรณ์คาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นในประเด็นนี้
แต่ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวเป็ นปั ญหาข้อกฎหมายอันเกีย่ วด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ศาลปกครองสูงสุดมีอานาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบ
ของทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๕๓๑/๒๕๕๗)

๑๐
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
เมื่อการเข้าทาสัญญาระหว่างฝ่ ายปกครองและเอกชนคู่สญ
ั ญาเกิ ดจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ แต่ฝ่ายปกครอง
ไม่ มี การบอกล้ างสัญ ญาให้ ส ญ
ั ญาตกเป็ นโมฆะมาแต่ เริ่ มแรก เพื่ อให้ คู่ส ญ
ั ญากลับคื น
สู่สถานะเดิ มตามมาตรา ๑๗๖ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ แต่ กลับใช้ สิทธิ
ในการบอกเลิ กสัญญา จึงถือว่าเป็ นการให้สตั ยาบันแก่สญ
ั ญาโดยปริ ยาย สัญญาดังกล่าว
จึ ง ผูก พัน คู่ ส ัญ ญาทัง้ สองฝ่ าย แต่ ก ารที่ คู่ ส ัญ ญาฝ่ ายเอกชนซึ่ ง มี ห น้ าที่ ต ามสัญ ญา
ในการควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างได้มีหนังสือแจ้งให้หน่ วยงานทางปกครองจ่ายค่าจ้าง
ให้ กบั ผู้รบั จ้างก่อสร้างโดยผู้ขายไม่ได้มีการส่งมอบสิ นค้าเพื่อใช้ ในงานก่อสร้าง ถือได้ว่า
คู่ ส ัญ ญาฝ่ ายเอกชนมี ค วามบกพร่ อ งในการปฏิ บัติ หน้ าที่ ต ามสัญ ญาในส่ ว นของ
การควบคุมงานของผู้รบั จ้างก่ อสร้าง จึงเป็ นการปฏิ บ ตั ิ ผิดสัญญา การบอกเลิ กสัญญา
จึงชอบด้ วยกฎหมาย และเมื่อการดาเนิ นการของคู่สญ
ั ญามิ ได้ อยู่ในขอบข่ายของงาน
ตามสัญ ญา จึงไม่อาจเรียกให้ ฝ่ายปกครองคู่สญ
ั ญาชดใช้ เงิ นค่ างานในงวดงานที่ มิได้
ดาเนิ นการตามสัญญาได้
ผู้ฟ้ อ งคดีฟ้ องว่ า เมื่อ วัน ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้ อ งคดีแ ละผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
(สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)) ได้ตกลงทาสัญญาออกแบบ
ตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ และควบคุมงานก่อสร้าง โดยคิดค่าบริการชนิดเหมารวมลงวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๕๐ แบ่งจ่ายค่าจ้างเป็ นงวด ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ดาเนินการคัดเลือกผูร้ บั จ้างก่อสร้าง
สานักงานดังกล่าว และบริษทั ฟ. จากัด เป็ นผูช้ นะการประกวดราคาและเข้าทาสัญญากับผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ซึ่งผู้ถูกฟ้ องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ ตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั แจ้งจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีให้แก้ไขและเปลีย่ นแปลง
รูปแบบ โดยให้ชะลอการก่อสร้างชัน้ ๒๕ และชัน้ ๒๗ และแก้ไขรูปแบบชัน้ ๒๖ บางส่วน ต่อมา
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผูฟ้ ้ องคดีได้ออกใบแจ้งหนี้ค่าออกแบบงวดที่ ๔ งวดที่ ๕ หลังจากนัน้
ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับ การดาเนินการตามสัญญาอีกหลายฉบับ จนกระทัง่
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผูฟ้ ้ องคดีมหี นังสือแจ้งปั ญหาการทางานในโครงการซึ่งประสบปั ญหา
ในการสรุปรูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน รวมถึงการเลือกวัสดุต่าง ๆ ในโครงการ ทาให้
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โครงการไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างต่อไปได้ พร้อมกับมีหนังสือขออนุ มตั เิ บิกเงินค่าออกแบบ
งวดที่ ๔ งวดที่ ๕ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้มหี นังสือบอกเลิกสัญญา
กับผู้ฟ้องคดี โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกบั บริษัท ฟ. กระทาผิดสัญญาและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ จึงนาคดีมาฟ้ องศาลปกครองขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีรบั ผิดชดใช้เงินค่าจ้างตามสัญญาทีย่ งั ไม่ได้รบั พร้อมดอกเบีย้
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้กล่าวอ้างว่า การเข้าทาสัญญา
ระหว่างผู้ฟ้ องคดีและผู้ถู กฟ้ องคดีเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับของผูถ้ ูกฟ้ องคดีนัน้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจะบอกเลิก
สัญญาจ้างกับผูฟ้ ้ องคดี ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ดาเนินการแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการสอบสวนความผิด
หรือสอบสวนการจัดซือ้ จัดจ้างในโครงการต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงโครงการตามสัญญาออกแบบตกแต่ง
ภายในและเฟอร์นิเจอร์ และควบคุมงานก่อสร้าง โดยคิดค่าบริการชนิดเหมารวมระหว่างผูฟ้ ้ องคดี
และผูถ้ ูกฟ้ องคดีดว้ ย โดยคณะอนุกรรมการสอบสวนความผิดตรวจสอบพบว่า การทาสัญญาระหว่าง
ผูฟ้ ้ องคดีและผูถ้ ูกฟ้ องคดีมกี ารจัดทาเอกสารการตรวจรับอันเป็ นเท็จมีลกั ษณะเป็ นการฉ้อฉล
มีการลงนามอนุ มตั ใิ นขัน้ ตอนต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ม่มอี านาจลงนาม รวมถึงไม่มกี ารรายงาน
หรือแสดงความเห็นชอบใด ๆ จากคณะกรรมการของผูถ้ ูกฟ้ องคดี โดยไม่ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ได้มกี ารบอกล้างสัญญาดังกล่าวทีจ่ ะมีผลให้สญ
ั ญาดังกล่าวตกเป็ นโมฆะแต่เริม่ แรก เพื่อให้ค่สู ญ
ั ญา
กลับคืนสูส่ ถานะเดิมตามนัยมาตรา ๑๗๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดี
กลับใช้สทิ ธิตามข้อ ๑๔ ของสัญญาในการบอกเลิกสัญญากับผูฟ้ ้ องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๒๕
กัน ยายน ๒๕๕๐ อัน เป็ นกรณี ท่ีผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีได้ให้ส ตั ยาบัน แก่ ส ญ
ั ญาดัง กล่ า วโดยปริย าย
สัญญาดังกล่าวจึงมีผลผูกพันผูฟ้ ้ องคดีและผูถ้ ูกฟ้ องคดีซง่ึ เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ แจ้งบอกเลิกสัญญา
กับผูฟ้ ้ องคดี เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ตรวจสอบพบว่าผูร้ บั จ้างก่อสร้างยังมิได้ดาเนินการสังซื
่ ้อ
เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาจ้าง อันเป็ นการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ดิ พลาดของผูฟ้ ้ องคดี
ในฐานะผูท้ ต่ี อ้ งดาเนินการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างก่อสร้าง ถือได้วา่ เป็ นการปฏิบตั ิ
ผิดสัญญา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ มีความประสงค์แจ้งบอกเลิกสัญญากับผูฟ้ ้ องคดี กรณีจงึ ต้องพิจารณา
ในเบื้องต้นว่าผูฟ้ ้ องคดีได้ปฏิบตั ิผดิ สัญญาตามที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีกล่าวอ้างหรือไม่ ซึ่งเมื่อได้พจิ ารณา
หนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทราบว่าบริษทั ฟ. จากัด
ได้ทางานงวดที่ ๒ ซึง่ ได้แก่การปรับพืน้ ทีแ่ ละแสดงใบสังซื
่ อ้ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเรียบร้อยเสร็จแล้ว
โดยผูฟ้ ้ องคดีได้พจิ ารณาและตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุ มตั กิ ารจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๒ ให้แก่บริษทั

๒
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ดังกล่าว โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้มหี นังสือแจ้งไปยังบริษทั ร. จากัด (มหาชน) เพื่อให้ยนื ยันการส่งมอบ
สินค้าตามใบสังซื
่ อ้ ทีบ่ ริษทั ฟ. จากัด ได้เสนอต่อ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ต่อมา บริษทั ร. จากัด (มหาชน)
ได้มหี นังสือแจ้งต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีว่าไม่มกี ารสังซื
่ ้อเฟอร์นิเจอร์ตามใบสังซื
่ ้อสินค้าจากบริษัท ฟ.
จากัด พร้อมทัง้ มีขอ้ สังเกตว่ารหัสสินค้า เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสารที่ปรากฏในใบสังซื
่ ้อ
มิใช่รหัสสินค้า เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสารของบริษทั ร. จากัด (มหาชน) แต่อย่างใด กรณี
จึงรับ ฟั ง ได้ว่าบริษัท ฟ. จากัด มิได้ด าเนิ นการสังซื
่ ้อเฟอร์นิ เจอร์ตามที่ได้แสดงใบสังซื
่ ้อให้แก่
ผู้ถูกฟ้ องคดีจริง การที่ผู้ฟ้ องคดีรบั ว่าได้ต รวจสอบแล้ว จึงเป็ นความบกพร่องของผู้ฟ้ องคดี
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาในส่วนของการควบคุมงานของผูร้ บั จ้างก่อสร้างดังกล่าว โดยหาก
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้มกี ารเบิกจ่ายเงินค่างานงวดที่ ๒ ให้แก่บริษทั ฟ. จากัด ตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีให้ความเห็นไว้
ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีได้ จึงเป็ นกรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาในข้อ ๒.๖
การควบคุมการก่อสร้างผู้ถู กฟ้ องคดีจงึ ชอบที่จะบอกเลิก สัญ ญากับผู้ฟ้ องคดีได้ต ามข้อ ๑๔
ของสัญญาออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ และควบคุมงานก่อสร้าง โดยคิดค่าบริการ
ชนิดเหมารวมลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ฉะนัน้ การบอกเลิกสัญญาของผูถ้ ูกฟ้ องคดีตามหนังสือ
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ จึงเป็ นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้ว
สาหรับกรณีผู้ถูกฟ้ องคดีต้องชดใช้ค่างานตามสัญญาดังกล่าวในงานงวดที่ ๔
และงวดที่ ๕ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีหรือไม่ เพียงใดนัน้ เห็นว่า มีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาในเบื้องต้นว่า
ผูฟ้ ้ องคดีได้ปฏิบตั งิ านในงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ แล้วหรือไม่ ซึง่ เมื่อพิจารณาการแบ่งงานงวดที่ ๔
และงวดที่ ๕ ประกอบกับข้อตกลงในการดาเนินการตามข้อ ๒ ของสัญญาดังกล่าว ปรากฏว่า
งานในงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ สอดคล้องกับข้อตกลงตามข้อ ๒ ของสัญ ญาในการดาเนินการ
ในส่วนของการประกวดราคาข้อ ๒.๕ ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีตกลงทีจ่ ะให้ความร่วมมือในการประกวดราคา
โดยการจัดทางบประมาณราคากลาง จัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวดราคาหากผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ต้องการ ให้คาแนะนาในการตรวจสอบใบเสนอราคาของผูร้ บั จ้างก่อสร้าง ให้คาแนะนาในการ
คัดเลือกผูร้ บั จ้างก่อสร้าง และจัดเตรียมเอกสารสัญญา หากผูว้ ่าจ้างต้องการ และการควบคุม
การก่อสร้างข้อ ๒.๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีตกลงที่จะดาเนินการควบคุมงานระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้
การก่อสร้างดาเนินไปตามความประสงค์ในการออกแบบและเอกสารสัญญา ได้แก่ การตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานของผูร้ บั จ้างก่อสร้าง ให้คาแนะนาแก่ผู้รบั จ้างก่อสร้างเพื่อให้งานก่อสร้างดาเนินไป
ด้ว ยความเรีย บร้อ ย ให้รายละเอีย ดเพิ่ม เติม ตามความจ าเป็ น ตรวจและอนุ ม ตั ิแ บบใช้งาน
และวัสดุอุปกรณ์ตวั อย่างทีผ่ รู้ บั จ้างก่อสร้างนาเสนอ และส่งผูป้ ระสานงานมาประจา ณ หน่ วยงาน
ก่อสร้างโครงการนี้ เพื่อประสานงานกับ ผู้รบั จ้างงานก่อ สร้างงานสถาปั ต ยกรรม วิศ วกรรม
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ในระยะเวลาทีด่ าเนินงาน โดยในส่วนของกระบวนการในการประกวดราคานัน้ เห็นว่า จากเอกสาร
และพยานหลัก ฐานต่ า ง ๆ ของผู้ฟ้ องคดี ในกรณี น้ี ป รากฏแต่ เพีย งหนั ง สือ ของผู้ฟ้ องคดี
ฉบับ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็ นการแจ้งผู้ถูกฟ้ องคดีว่าผู้ฟ้ องคดีได้ทาการคัดเลือก
บริษทั ผูร้ บั เหมาทีเ่ หมาะสมกับการประมูลราคาก่อสร้างโครงการตกแต่งสานักงานของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
จานวน ๓ รายชื่อ โดยผูฟ้ ้ องคดีได้แนบผลงานการก่อสร้างของบริษทั ทัง้ สามให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีพจิ ารณา
เพื่อเริม่ ดาเนิ น การเชิญ บริษัท ทัง้ สามเข้าประมูลงานก่อสร้างต่ อไป รวมทัง้ เอกสารเกี่ยวกับ
การจัดการเข้าร่วมดูสถานที่และรับมอบเอกสารในการประกวดราคา โดยเอกสารดังกล่าวมิได้
แสดงให้เห็นถึงการจัดทางบประมาณราคากลาง การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวดราคา
การให้คาแนะนาในการตรวจสอบใบเสนอราคาของผูร้ บั จ้างก่อสร้าง การให้คาแนะนาในการคัดเลือก
ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารสัญญาแต่อย่ างใด การดาเนินการของผูฟ้ ้ องคดี
ตามที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวจึงมิได้อยู่ในขอบข่ายของงานการประกวดราคาตามสัญ ญา
ข้อ ๒.๕ ประกอบกับผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้โต้แย้งว่าเอกสารดังกล่าวเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึน้ ภายหลัง
โดยมีพยานหลักฐานเป็ นเอกสารทีไ่ ด้จากการกูข้ อ้ มูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทเ่ี จ้าหน้าที่ทเ่ี กี่ยวข้อง
ของผู้ถูกฟ้ องคดีใช้งาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทาเอกสารย้อนหลังโดยผู้ฟ้องคดีมไิ ด้คดั ค้าน
ความชอบของเอกสารตามที่ผู้ถูกฟ้ องคดีได้โต้แย้งไว้ หรือนาพยานหลักฐานมาแสดงให้เห็น
อย่างชัดแจ้งว่าข้อโต้แย้งของผูถ้ ูกฟ้ องคดีรบั ฟั งได้หรือไม่ อย่างไร กรณีจงึ ถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้
ดาเนินการตามสัญญาจ้างในส่วนของการประกวดราคาแต่อย่างใด สาหรับการดาเนินการในส่วน
ของการควบคุมงานของผูฟ้ ้ องคดีนัน้ เมื่อได้วนิ ิจฉัยในข้างต้นแล้วว่าผูฟ้ ้ องคดีมคี วามบกพร่อง
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาในส่วนของการควบคุมงานของผูร้ บั จ้างก่อสร้างแล้ว กรณีจงึ ถือได้ว่า
ผู้ฟ้ องคดีมิได้ดาเนิ น การตามสัญ ญาจ้างในส่วนของการควบคุ มการก่อสร้างเช่น กัน ดังนัน้
ผู้ฟ้ องคดีจึงมิได้ป ฏิบ ัติงานในงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ตามสัญ ญาจ้างที่ทาไว้กบั ผู้ถูกฟ้ องคดี
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่อาจเรียกให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีชดใช้เงินค่างานตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผฟู้ ้ องคดีได้
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๖๔๗/๒๕๕๗)
การที่ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครองในฐานะผู้ว่าจ้างมี คาสังให้
่ เอกชนผู้รบั จ้าง
ชะลองานก่อสร้างตามสัญญา ถือว่าไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ทางานได้ เมื่อเอกชนผู้รบั จ้าง
มิ ได้โต้แย้งหรือให้ทบทวนสัญญาและบอกเลิ กสัญญา แต่ดาเนิ นการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
ย่อมถือเป็ นความสมัครใจของผู้รบั จ้าง จึงไม่อาจเรียกร้องความเสียหายจากการชะลอ

๔
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การก่อสร้าง ทัง้ ฝ่ ายปกครองก็มีอานาจที่ จะเปลี่ยนเวลาทางานเพื่อความเหมาะสมและ
เพื่อประโยชน์ สาธารณะ การที่เวลาทางานลดลงและผูร้ บั จ้างได้เพิ่ มแรงงานและเครื่องจักร
เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกาหนดเวลาโดยมิ ได้ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกาหนดในสัญญา
ถือว่าไม่ติดใจค่าเสียหาย แต่ ในส่วนงานที่ทาซึ่งมีค่างานที่สูงขึ้นกว่าที่ กาหนดในสัญญา
อันเนื่ องมาจากความผิ ดพลาดของแบบแปลน โดยระหว่ างท างานเอกชนผู้รบั จ้ างได้ แจ้ ง
ให้ ทราบแล้ ว ถือว่าเป็ นการขอแก้ ไขแบบตามสภาพการท างานจริ งที่ จะต้ องมี การคิ ด
ค่ างานกัน ใหม่ ฝ่ ายปกครองจึ งต้ อ งพิ จ ารณาจ่ายค่ างานที่ เพิ่ ม ขึ้น ตามความเป็ นจริ ง
ส่วนกรณี ที่เกิ ดความเสี ยหายจากการทางานที่ เพิ่ มขึ้น เมื่อเอกชนผู้รบั จ้างเป็ นผู้มีวิชาชี พ
ซึ่งโดยวิ สยั และพฤติ การณ์ ย่อมต้องทางานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เอกชนผูร้ บั จ้าง
จึงต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิ ดขึน้
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดี (การประปานครหลวง) ได้ทาสัญญาว่าจ้างผูฟ้ ้ องคดี
ให้ดาเนินการก่อสร้างวางท่อประปาและงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ตามสัญญากาหนดให้มรี ะยะเวลา
การทางาน ๔๐๐ วัน เริม่ งานวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๓
โดยใช้มาตรการ N คือ ให้มกี ารก่อสร้างในเวลากลางคืนตัง้ แต่เวลา ๒๑ นาฬิกา ถึงเวลา ๕ นาฬิกา
เป็ นเวลาท างานรวม ๘ ชัว่ โมง ซึ่ ง หลัง จากผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ก าหนดแผนงานวางท่ อ ประปา
ในถนนวงเวีย นใหญ่ ร ะหว่ า งวัน ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ถึง วัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓
และในถนนอินทรพิทกั ษ์และถนนเพชรเกษมระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๔๓ แล้ว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีมหี นังสือแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีชะลองานก่อสร้างไว้ก่อน จากนัน้
ที่ประชุมกองบัญชาการตารวจนครบาลได้ให้ปรับช่วงเวลาดาเนินการเป็ นตัง้ แต่เวลา ๒๒ นาฬิกา
ถึงเวลา ๕ นาฬิกา และผู้ถูกฟ้ องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริม่ งานก่อสร้างในถนนเพชรเกษมได้
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ ในถนนอินทรพิทกั ษ์ตงั ้ แต่วนั ที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๓ และในถนน
วงเวียนใหญ่ เส้นทางที่ ๑ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๓ และต่อมาระหว่างการก่อสร้างปรากฏว่า
แบบแปลนระบุความลึกหลังท่อไว้มากกว่าหรือเท่ากับ ๓ เมตร (> ๓ เมตร) แต่เมื่อดาเนินการ
ตามแบบแปลนดังกล่าวกลับชนกับท่อประปาอื่น ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ต้องดันท่อประปาทีร่ ะดับความลึก
๔.๕๐ เมตร และได้ขอให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีพจิ ารณาชดเชยค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ๓ รายการ คือ ค่าเสียหาย
จากการที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีสงให้
ั ่ ชะลอการก่อสร้างเป็ นเงิน ๕,๙๕๙,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการที่
ผู้ถู กฟ้ องคดีส งให้
ั ่ ผู้ฟ้ องคดี ลดชัว่ โมงการท างานวันละ ๑ ชัว่ โมง เป็ นเงิน ๕,๕๕๗,๒๐๐ บาท
และค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องดันท่อลอดใต้ถนนในระดับความลึกกว่าที่แบบกาหนด
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เป็ นเงิน ๑,๘๔๔,๐๐๐ บาท ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้มหี นังสือทวงถามผูถ้ ูกฟ้ องคดีให้ชาระเงินจานวนดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ย แต่ผู้ถูกฟ้ องคดีเพิกเฉย จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผู้ถูกฟ้ องคดี
ชาระเงินให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
ศาลปกครองสูงสุด วิ นิ จฉั ย ว่า หลังจากได้ท าสัญ ญาพิพ าทแล้ว ผู้ฟ้ องคดี
ก็ได้จดั ทาแผนงานการก่อสร้างโดยจะเริม่ ทางานตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เป็ นต้นไป
แต่ เมื่อต่ อมาผู้ถู กฟ้ องคดีได้ มีคาสังให้
่ ชะลอการก่อสร้างไว้ ย่อมเป็ นเหตุ ให้แผนการท างาน
ของผูฟ้ ้ องคดีหยุดชะงักลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้จดั ทาแผนให้เริม่ ทางานตัง้ แต่
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีได้มคี าสังให้
่ ชะลองานในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๒
ซึง่ ล่วงเวลาทีเ่ ริม่ งานมากว่าเดือนเศษ จึงน่าเชื่อว่าผูฟ้ ้ องคดีได้จดั เตรียมแรงงาน วัสดุ ตลอดจน
เครื่องจักรไว้แล้ว รวมถึงอาจได้ดาเนินการไปแล้วบางส่วน เมื่อมีคาสังให้
่ ชะลอการก่อสร้างออกไป
ดังกล่าว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ย่อมจะได้รบั ความเสียหายจากการจัดเตรียมและสารองแรงงานและสารองวัสดุ
เพื่อรอคาสังให้
่ เข้าดาเนินการใหม่ อกี ครัง้ หนึ่ง จึงถือได้ว่าเป็ นกรณี ท่ผี ู้ถูกฟ้ องคดีไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามสัญญาได้ โดยไม่สามารถส่งมอบพืน้ ที่ทางานให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ซึ่งในกรณีน้ีผฟู้ ้ องคดี
ได้มหี นังสือลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ แจ้งนายช่างโครงการของผูถ้ ูกฟ้ องคดีว่าผูฟ้ ้ องคดียนิ ดี
ชะลอการก่อสร้าง แต่ขอสงวนสิทธิ ์ขยายอายุสญ
ั ญาจ้างและขอให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจ่ายเงินชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึน้ เป็ นค่าใช้จ่ายส่วนกลางในการบริหารงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง
โดยผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีจ ะต้อ งจ่ายเงิน ชดเชยค่าเสีย หายนับ จากวัน ที่ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีส งเริ
ั ่ ม่ หยุด งาน
ตามสัญ ญาจนถึงวันที่ผู้ถู กฟ้ องคดีสงให้
ั ่ ผู้ฟ้ องคดีเริม่ งานได้ใหม่อีกครัง้ หนึ่ ง อย่างไรก็ต าม
ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนการชะลอการก่อสร้างในวันที่ ๕ ตุ ลาคม ๒๕๔๒ ซึ่งมีตวั แทนของ
ผู้ฟ้ องคดีแ ละผู้ถู ก ฟ้ องคดีเข้า ร่ว มประชุ ม และที่ป ระชุ ม ฯ เห็น ชอบให้ด าเนิ น การก่ อ สร้า ง
ตามรูป แบบและวิธีการเดิม ผู้ถู กฟ้ องคดีจึงได้มีห นั งสือแจ้งให้ผู้ฟ้ องคดีเริ่มงานก่ อสร้างใน
ถนนเพชรเกษมได้ต งั ้ แต่ วนั ที่ ๒๐ ตุ ลาคม ๒๕๔๒ และเริม่ งานก่อสร้างในถนนอินทรพิท กั ษ์ ได้
ตัง้ แต่วนั ที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๓ เป็ นต้นไป ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๓
ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างในเส้นทางที่ ๒ ออกไปอีก ๑๗๗ วัน แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
ในการประชุมซึ่งมีกรรมการผูจ้ ดั การของผูฟ้ ้ องคดีร่วมประชุมด้วย มีมติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้าง
ออกไปอีก ๑๓๓ วัน โดยไม่ให้คดิ ค่าเสียหายจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีเนื่องจากสาเหตุของการชะลองาน
จากนั ้น ผู้ ฟ้ องคดี ก็ ได้ ด าเนิ น การก่ อ สร้า ง กระทัง่ ท างานแล้ ว เสร็จ ตามสัญ ญา เห็ น ได้ ว่ า
เมื่อผู้ถู กฟ้ องคดีไม่ สามารถส่ งมอบพื้นที่ท างานให้แก่ ผู้ฟ้ องคดี อันเป็ นเหตุ ให้ผู้ฟ้ องคดีได้ร บั
ความเสียหายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หากผู้ฟ้ องคดีเห็นว่า การปฏิบ ัติตามสัญญาพิพาทต่ อไปไม่
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ถูกต้อง ก็ชอบที่จะให้มกี ารทบทวนสัญญาได้ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมิได้โต้แย้งหรือให้ทบทวนสัญญา
และได้ดาเนินการเข้าก่อสร้างตามสัญญาฯ แสดงว่ากรณีน้ีผฟู้ ้ องคดีเห็นว่าการดาเนินการก่อสร้างต่อไป
โดยไม่บอกเลิกสัญญาจะเป็ นคุณต่อผูฟ้ ้ องคดียงิ่ กว่า จึงมิได้บอกเลิกสัญญา แต่ได้ขอสงวนสิทธิ ์
การขยายระยะเวลาการก่ อ สร้างและขอให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีจ่ายเงิน ชดเชยค่ าเสีย หายที่เกิด ขึ้น
ซึ่งไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีได้ตอบรับแต่อย่างใด ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้ฟ้ องคดีเริม่ งานก่ อ สร้างได้ต ัง้ แต่ ว นั ที่ ๒๐ ตุ ลาคม ๒๕๔๒ หากผู้ฟ้ องคดีเห็นว่าค าขอเรื่อง
การขยายเวลาก่อสร้างและกรณีค่าเสียหายยังไม่ได้รบั การตอบรับและยังมีความประสงค์ทจ่ี ะได้รบั
ค่ าเสียหายอยู่ ผู้ฟ้ องคดีก็ชอบที่จะแจ้งยืนยันเรื่องโดยท าเป็ น บันทึกแนบท้ายสัญ ญากันใหม่
อีกครัง้ หนึ่ง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมิได้ดาเนินการและได้เข้าไปก่อสร้างตามคาสังของผู
่
้ถูกฟ้ องคดี
อัน เป็ นการปฏิบ ัติต ามสัญ ญาเดิมต่ อไป กระทังเมื
่ ่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้มหี นังสือ
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ขอให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีพจิ ารณาชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึน้ จึงฟั งได้ว่า
การที่ผู้ฟ้ องคดีเข้าไปดาเนิ นการก่อสร้างหลังจากผู้ถูกฟ้ องคดี สงให้
ั ่ ชะลอการก่ อสร้างข้างต้น
เป็ นความสมัครใจของผูฟ้ ้ องคดีทจ่ี ะเข้าปฏิบตั ติ ามสัญญาก่อสร้างเดิม ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่อาจเรียกร้อง
ความเสียหายในส่วนทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีสงให้
ั ่ ชะลอการก่อสร้าง
ส่ว นการเปลี่ย นแปลงเวลาการท างานเกิด จากการจัด การหารือ การจราจร
ระหว่างก่ อ สร้างงานตามสัญ ญาพิพ าทของกองบัญ ชาการต ารวจนครบาลโดยมีห น่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ซึ่งการเปลี่ยนเวลาการทางานดังกล่าวก็เพื่อความเหมาะสมของ
การทางานและเพื่อประโยชน์ ของผู้ใช้เส้นทางจราจร ดังนัน้ จึงเป็ นอานาจของผู้ถูกฟ้ องคดี
ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงระยะเวลาดังกล่าวได้ ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอา้ งว่าต้องเพิม่ แรงงานและเครื่องจักรเป็ นสองเท่า
ทาให้เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ มากขึน้ นัน้ เห็นว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูฟ้ ้ องคดี
ทาให้สามารถทางานได้แล้วเสร็จทันตามกาหนด ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่อาจนามาอ้างเป็ นเหตุให้ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ว่าสัญ ญาพิพาทระบุไว้อย่างชัดเจนให้ใช้
มาตรการ N ในการก่อสร้าง โดยมีเงือ่ นไขว่าการเปลีย่ นแปลงเวลาการทางาน (มาตรการก่อสร้าง)
ถือเป็ นการเปลีย่ นแปลงการทางานซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีมหี น้าทีต่ อ้ งชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีนนั ้
เห็นว่า การเปลีย่ นแปลงเวลาการทางานเป็ นอานาจของผูถ้ ูกฟ้ องคดีดงั ทีไ่ ด้วนิ ิจฉัยแล้วข้างต้น
เมื่อกรณีน้ีเป็ นการเปลีย่ นแปลงเวลาเพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยผูฟ้ ้ องคดีเอง
ก็ได้สมัครใจเข้าทางานนี้โดยมิได้มกี ารเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกาหนดในสัญ ญาแล้ว ถือได้ว่า
ผูฟ้ ้ องคดีไม่ตดิ ใจค่าเสียหายในส่วนนี้และไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้ได้อกี คดีมปี ระเด็นทีต่ อ้ ง
วินิจฉัยต่อไปอีกว่า ผูฟ้ ้ องคดีชอบทีจ่ ะได้รบั ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการทีผ่ ฟู้ ้ องคดีตอ้ งดันท่อลอด
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ใต้ถนนในระดับความลึกกว่าที่แบบกาหนดหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ข้อโต้แย้งกรณีน้ีต่างจาก
ข้อ โต้แ ย้งสองกรณี ก่ อ นหน้ านี้ เพราะเป็ น เรื่องที่เกิด ขึ้น ระหว่างการด าเนิ น การตามสัญ ญา
โดยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกิดจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีกาหนดความลึกของท่อลอดใต้ถนนไว้
ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ ๓ เมตร (> ๓ เมตร) ซึ่งน้ อยกว่าความเป็ นจริงที่ต้องดันท่อลอด
ให้ลึก ถึง ๔.๕๐ เมตร และแม้ว่ า แบบแปลนดัง กล่ า วจะเป็ นเพีย งแนวทางของการท างาน
เพื่อความสะดวกของผูร้ บั จ้าง อีกทัง้ แบบแปลนก็ได้กาหนดไว้ว่าให้ดนั ท่อลึกไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
ก็ตาม แต่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเนื้องานที่แท้จริงที่ผูฟ้ ้ องคดีต้องดาเนินการนัน้ มีมากเกินไปกว่า
ที่กาหนดไว้ในสัญญาถึงกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งเกิดจากการออกแบบของผูถ้ ูกฟ้ องคดีเอง สาหรับ
ข้อสัญ ญาที่ว่าไม่ให้นาความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดในการออกแบบมาเป็ นข้ออ้าง
ในการขอค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมนัน้ เห็นว่า กรณีน้ีเมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีได้แจ้งความผิดพลาดของแบบแปลน
ดังกล่าวให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทราบและขอทางานดันท่อประปาให้ลกึ กว่าแบบแปลนที่ระดับความลึก
๔.๕๐ เมตร โดยได้เสนอราคาค่างานเพิม่ เติม จากสัญญาแล้ว ต้องถือว่าเป็ นการขอแก้ไขแบบ
ตามสภาพการทางานจริงทีจ่ ะต้องมีการคิดค่างานกันใหม่ ซึง่ เมื่อการทางานตามสัญญาพิพาทนี้
ให้คานวณราคาต่อหน่วยซึง่ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามปริมาณทีแ่ ท้จริง ดังนัน้ หากผูถ้ ูกฟ้ องคดี
เห็นว่างานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทานัน้ มีค่างานที่สูงขึ้น ผู้ถูกฟ้ องคดีก็ชอบที่จะพิจารณาจ่ายค่างาน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามความเป็ นจริงให้แก่ผฟู้ ้ องคดี การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีอา้ งข้อสัญญาดังกล่าวเป็ นเหตุผล
ทีไ่ ม่พจิ ารณาจ่ายค่างานทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงไม่เป็ นธรรมกับผูฟ้ ้ องคดี เมือ่ คดีน้ีผถู้ ูกฟ้ องคดีไม่ได้โต้แย้ง
ว่าผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้ทางานดังกล่าวหรืองานนัน้ มิได้มเี นื้องานที่เพิม่ ขึน้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ชอบทีจ่ ะได้รบั
ค่างานส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้
สาหรับค่าใช้จ่ายที่ผฟู้ ้ องคดีสมควรได้รบั จากการที่ผฟู้ ้ องคดีต้องดันท่อลอดใต้
ถนนในระดับความลึกกว่าทีแ่ บบกาหนดนัน้ เห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๔๓ ถึงนายช่างโครงการของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ขอดันท่อประปาลึกกว่าแบบแปลนทีร่ ะดับความลึก
๔.๕๐ เมตร โดยแจ้งว่า จากความคลาดเคลื่อนของแบบแปลนที่กาหนดมีผลท าให้ผู้ฟ้ องคดี
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ท่อประปาเพื่อหลบท่อประปาเดิมทีข่ วางแนวท่อประปาทีว่ างใหม่
เพิม่ เติมจากแปลนอีก ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
ขอให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีพจิ ารณาชดเชยค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ สาหรับค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในส่วนนี้คดิ เป็ นเงิน
๘๙๒,๐๐๐ บาท เห็นได้ว่าจานวนเงินทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเรียกร้องทัง้ สองจานวนนัน้ มีความแตกต่างกัน
อย่างมากและมิได้แสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม คดีน้ีผถู้ ูกฟ้ องคดี
ได้มคี าให้การเพิม่ เติมชี้แจงเกี่ยวกับค่าเสียหายว่านายช่างโครงการฯ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๗

๘
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พฤศจิกายน ๒๕๔๔ คานวณค่าก่อสร้างบ่อดันและบ่อรับเพิม่ ขึน้ บ่อละ ๖๐,๘๐๐ บาท จานวน ๘ บ่อ
เป็ นเงิน ๔๘๖,๔๐๐ บาท ซึ่งแม้การคานวณดังกล่าวจะไม่ผกู พันผูถ้ ูกฟ้ องคดีและเป็ นการคานวณ
โดยอาศัยและเปรียบเทียบจากราคากลางก็ตาม แต่เมื่อจานวนเงินที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีเสนอมานัน้
มีความใกล้เคียงกับค่าเสียหายที่ผูฟ้ ้ องคดีเรียกมาในครัง้ แรก จึงน่ าเชื่อว่าจานวนเงินดังกล่าว
มีความถูกต้องและใกล้เคียงกับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รบั ที่ศาลปกครองชัน้ ต้นกาหนดให้
ผูฟ้ ้ องคดีมสี ทิ ธิได้รบั ค่างานทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นเงินจานวน ๔๘๖,๔๐๐ บาท จึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว
ผู้ฟ้ องคดีต้องรับ ผิดกรณี ท่ีได้ดนั ท่อลอดใต้ถนนชนท่อประปาของสานักงาน
ประปาสาขาตากสินหรือไม่ เห็นว่า แม้ผฟู้ ้ องคดีจะได้ดาเนินการตามแบบแปลนของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
และเกิดความเสียหายขึน้ ก็ตาม แต่เมื่อผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ วี ชิ าชีพด้านนี้ซง่ึ โดยวิสยั และพฤติการณ์
ย่อมต้องทางานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ย่อมไม่อาจอ้างว่าความเสียหายดังกล่าว
เป็ นความผิดของผูถ้ ูกฟ้ องคดีและผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ส่วนทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
อุทธรณ์ว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีย่อมทราบอยู่แล้วว่ามีทรัพย์สนิ ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีอยู่ในบริเวณที่กาหนด
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ เป็ นฝ่ ายทีป่ ระมาทเลินเล่อนัน้ เห็นว่า ในการก่อสร้างนัน้ คูส่ ญ
ั ญามีหน้าทีท่ จ่ี ะต้อง
ปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อกัน แต่ในส่วนของความระมัดระวังย่อมเป็ นหน้าทีข่ องผูร้ บั จ้าง ดังนัน้ กรณีน้ี
ผูฟ้ ้ องคดียอ่ มต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการดาเนินงานก่อสร้าง และเมือ่ เกิดความเสียหาย
ผูฟ้ ้ องคดีกต็ อ้ งรับผิดตามสัญญา คาอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีไม่อาจรับฟั งได้ การทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้น
วินิจฉัยว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการสังให้
่ ชะลอการก่อสร้างและจาก
การเปลี่ยนแปลงเวลาการก่อสร้าง แต่ต้องชดใช้กรณีผูฟ้ ้ องคดีต้อ งดันท่อลอดใต้ถนนที่ระดับ
ความลึก ๔.๕๐ เมตร จึงพิพ ากษาให้ผู้ถูกฟ้ องคดีจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ฟ้ องคดี
ต้องดันท่อลอดใต้ถนนในระดับความลึกกว่าทีแ่ บบแปลนกาหนดจานวน ๔๘๖,๔๐๐ บาท ให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีชอบแล้ว
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๖๗๒/๒๕๕๗)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
การที่ หน่ วยงานของรัฐผู้ว่ าจ้างมี คาสังมอบหมายงานให้
่
พ นั กงานจ้าง
ปฏิ บตั ิ งานเป็ นพิ เศษนอกเหนื อจากงานในขอบเขตหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบที่ กาหนดไว้
ในสัญญาจ้าง พนั กงานจ้างไม่จาต้ องปฏิ บตั ิ ตามคาสังดั
่ งกล่าว เมื่อพนั กงานจ้างยังคง
ปฏิ บตั ิ งานในหน้ าที่ ตามที่ กาหนดไว้ในสัญญาจึงไม่ถือเป็ นการประพฤติ ผิดสัญญาจ้าง
และเมื่อหน่ วยงานของรัฐบอกเลิ กสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้ า จึงไม่ชอบด้วย
ข้อ ๗ ของสัญ ญาจ้าง ประกอบกับข้อ ๔๙ (๔) และข้อ ๕๖ ของประกาศคณะกรรมการ
พนั กงานเทศบาล อี กทัง้ การที่ มิได้ เสนอเหตุความจาเป็ นและประโยชน์ ที่ทางราชการ
จะได้รบั ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิ จารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะบอกเลิ ก
สัญญาจ้าง กรณี จึงเป็ นการบอกเลิ กสัญญาจ้างที่มิได้ปฏิ บตั ิ ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล และเมื่อการบอกเลิ กสัญญาจ้างมิ ใช่ความผิดของลูกจ้าง พนักงานจ้าง
จึงมีสิทธิ ที่จะได้รบั ค่าตอบแทนจากการออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามที่ประกาศกาหนด
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นพนักงานจ้างทัวไป
่ ตาแหน่งยาม สังกัดผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓
(เทศบาลตาบล) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
มีก าหนดระยะเวลา ๑ ปี ปฏิบ ัติห น้ าที่ในต าแหน่ งดังกล่ าวตัง้ แต่ ว นั ที่ ๑ มิถุ น ายน ๒๕๕๐
แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (นายกเทศมนตรีตาบล) มีคาสังลงวั
่ นที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ มอบหมายงาน
ให้ผฟู้ ้ องคดีมหี น้าทีอ่ อกตรวจปฏิบตั กิ ารดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตชุมชนและบริเวณพืน้ ที่
ในเขตของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ และต่อมามีคาสังลงวั
่ นที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ มอบหมายให้ผฟู้ ้ องคดี
ไปทาหน้าทีค่ นงานประจารถขยะ โดยอ้างว่าตาแหน่งยามมีปริมาณงานน้อย ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคาสัง่
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าว
และไม่ยนิ ยอมปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แต่ยงั คงไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ ง
ยามมาตลอด ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สังห้
่ ามมิให้จ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั ผูฟ้ ้ องคดี และได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ บอกเลิกสัญญาจ้าง
กับผู้ฟ้องคดีตงั ้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจงึ ขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จ่ายเงินเดือนเป็ นเงินจานวน ๑๙,๗๔๐ บาท ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
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ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นพนักงานจ้างทัวไป
่ ตาแหน่ งยาม
สังกัดผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ เริม่ ปฏิบตั หิ น้าที่ในตาแหน่ งยามตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เมื่อสิน้ สุด
สัญ ญาจ้างได้ท าสัญ ญาจ้างต่ อตามสัญ ญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๕๒ ลงวัน ที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๑
มีกาหนด ๑ ปี นบั ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓
จะมีคาสังให้
่ ผฟู้ ้ องคดีปฏิบตั หิ น้าทีต่ าแหน่งยามเป็ นอย่างอื่นหรือตามทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย
เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและถือว่าผูฟ้ ้ องคดียนิ ยอมปฏิบตั ติ ามคาสัง่
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ นัน้ จะต้องเป็ นคาสังมอบหมายงานให้
่
ปฏิบตั เิ ป็ นพิเศษทีไ่ ม่นอกเหนือจาก
ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามสัญญาจ้างเท่านัน้ เมือ่ คาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ทีม่ อบหมายให้
ผูฟ้ ้ องคดีปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื นอกเหนือจากหน้าทีย่ าม โดยให้ผฟู้ ้ องคดีรบั ผิดชอบในกองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม งานรักษาความสะอาดประจารถเก็บขยะ จึงเป็ นคาสังมอบหมายงานให้
่
แก่
ผู้ฟ้ อ งคดีป ฏิบ ัติเป็ นพิเศษนอกเหนื อ จากขอบเขตหน้ าที่ค วามรับ ผิด ชอบที่ก าหนดไว้ต าม
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง กล่าวคือ เป็ นงานนอกเหนือขอบเขต
ของงานรักษาความปลอดภัยของสานักงาน รวมทัง้ ในบริเวณเขตของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ เมื่องาน
รักษาความสะอาดประจารถเก็บขยะเป็ นงานนอกเหนือจากขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีก่ าหนดไว้
ตามสัญญาจ้าง กรณีจงึ ไม่อาจถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดียนิ ยอมปฏิบตั ิตามคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓
และผูฟ้ ้ องคดีไม่จาต้องปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจารถเก็บขยะตามคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ าแหน่งยามต่อไป จึงไม่เป็ นการประพฤติผดิ สัญญาจ้างลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
จึงไม่ชอบด้วยข้อ ๗ ของสัญญาจ้าง ประกอบกับข้อ ๔๙ (๔) และข้อ ๕๖ ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗
ประกอบกับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ บอกเลิกสัญญาจ้างโดยมิได้เสนอเหตุความจาเป็ นและประโยชน์
ที่ทางราชการจะได้รบั ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่ อ นที่จ ะบอกเลิก สัญ ญาจ้า ง กรณี จึง เป็ นการบอกเลิก สัญ ญาที่มิไ ด้ ป ฏิ บ ัติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ของพนักงานจ้าง
(เพิม่ เติม) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ บอกเลิกสัญญาจ้างกับ
ผูฟ้ ้ องคดีตงั ้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ก่อนครบกาหนดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
โดยผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้ประพฤติผดิ สัญญา กรณีจงึ เป็ นการบอกเลิกสัญญาจ้างโดยมิใช่ความผิดของ
ผูฟ้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มคี วามผิดจากงบประมาณ
ของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ค่าตอบแทน
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และสิทธิประโยชน์ ของพนักงานจ้าง (เพิม่ เติม) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เมื่อผู้ฟ้องคดี
เป็ นพนักงานจ้างทัวไปของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ เริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ าแหน่ งยามตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๕๐ ติดต่อกันจนถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ปฏิบตั งิ านติดต่อกันครบ ๑ ปี
และผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ค่าตอบแทนก่อนออกจากงานเป็ นเงินเดือนเดือนละ ๕,๐๘๐ บาท และเงิน
ค่าครองชีพเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็ นเงินจานวน ๖,๕๘๐ บาท ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงต้อง
ชาระเงินค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มคี วามผิดเป็ นจานวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทน
ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้รบั อยูก่ ่อนวันออกจากงานให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๔๕/๒๕๕๘)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
สัญ ญากู้ยืมเงิ นกองทุนพัฒ นาสหกรณ์ มีลกั ษณะเป็ นสัญ ญาทางปกครอง และ
สัญ ญาค้าประกัน การกู้ยื ม เงิ น กองทุ น พัฒ นาสหกรณ์ เป็ นสัญ ญาอุป กรณ์ ของสัญญา
ประธานอยู่ในอานาจพิ จารณาพิ พากษาของศาลปกครอง ในการฟ้ องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
อุปกรณ์จึงต้องถือตามระยะเวลาการฟ้ องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งเป็ นสัญญา
หลักและการที่ ลูกหนี้ มีการชาระหนี้ บางส่วน ถือเป็ นการรับสภาพหนี้ ต่อเจ้าหนี้ ตามสิ ทธิ
เรียกร้องที่ มี อยู่ มี ผลท าให้ ระยะเวลาในการฟ้ องคดี อนั เป็ นอายุความสะดุดหยุดลงตาม
มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมื่ออายุความสะดุดหยุดลง
สิ้ นสุดเวลาใด ให้เริ่ มนับอายุความใหม่ตงั ้ แต่เวลานัน้
กรณี ที่ลกู หนี้ ไม่ชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ ตามสัญญาเมื่อครบกาหนดชาระหนี้
ตามวันแห่ งปฏิ ทิ น ถื อว่ าลูกหนี้ ตกเป็ นผู้ผิ ดนั ดช าระหนี้ นั บแต่ ว นั ครบก าหนดช าระหนี้
โดยมิ พกั ต้องแจ้งเตือนตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
เจ้าหนี้ สามารถใช้สิทธิ เรียกร้องทางศาลให้ลูกหนี้ ชาระหนี้ ได้ทนั ทีโดยไม่จาต้องทวงถามให้
ชาระหนี้ ก่อน ทัง้ การมิ ได้มีหนังสือเตือนหรือทวงถามให้ชาระหนี้ หลังครบกาหนดชาระหนี้
ก็มิได้ทาให้ สญ
ั ญากู้กลายเป็ นสัญญากู้ที่ไม่มีกาหนดเวลาและต้ องแจ้งให้ ชาระหนี้ ก่อน
แต่อย่างใด และการชาระหนี้ ของลูกหนี้ ในครัง้ หนึ่ ง ๆ หากไม่สามารถชาระหนี้ สินได้ทงั ้ หมด
เจ้าหนี้ ชอบที่ จะหักเป็ นค่าใช้ จ่ายอย่างอื่นได้ก่อน แล้วจึงจะนามาหักเป็ นการชาระหนี้
อันเป็ นหนี้ ประธานตามมาตรา ๓๒๙ วรรคหนึ่ ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ส่วนการที่ เจ้าหนี้ มิได้บอกเลิ กสัญญาหรือมิ ได้ใช้ สิทธิ เรียกร้องให้ ชาระหนี้ ในทันที หรือยังมี
การรับชาระหนี้ บางส่วนจากลูกหนี้ อยู่ ไม่อาจถือได้ว่าเป็ นการผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ที่จะ
ทาให้ผ้คู า้ ประกันหลุดพ้นจากความรับ ผิ ด ดังนัน้ ลูกหนี้ ในสัญญากู้ยืมและผู้คา้ ประกัน
สัญญาที่ยินยอมไม่ใช้สิทธิ ของผูค้ า้ ประกันตามนัยมาตรา ๖๘๘ มาตรา ๖๘๙ และมาตรา ๖๙๐
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ อันเป็ นการคา้ ประกันอย่างไม่มีจากัดและต้องรับผิ ด
ร่วมกับลูกหนี้ จึงต้องรับผิดชาระหนี้ ให้กบั เจ้าหนี้ ในมูลหนี้ ที่ค้างชาระ
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ผู้ฟ้ องคดีฟ้ อ งว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (สหกรณ์ การเกษตรมหาชนอาเภอบ้านม่วง
จากัด) ได้ทาสัญญากูย้ มื เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) กับผูฟ้ ้ องคดี (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เพื่อดาเนินงานตามโครงการสนับสนุ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้สมาชิกกู้
ประกอบอาชีพ (ทานา) ตามสัญญาเลขที่ กพส.๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ถึงผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑๔ เป็ น ผู้ค้ าประกัน ตามหนั งสือ
ค้าประกัน ฉบับ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ได้ส่งใช้เงินกู้คืนเลย
จนครบกาหนดชาระหนี้ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ชาระหนี้ให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีสองครัง้ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ จานวน ๑๒,๓๘๐ บาท และเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๕๐ จานวน ๙,๐๐๐ บาท โดยผูฟ้ ้ องคดีนาไปหักเป็ นค่าปรับทัง้ หมด ต่อมา นายทะเบียนสหกรณ์
ได้มีคาสังลงวั
่ นที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สังเลิ
่ กสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และแต่ งตัง้ นาย ศ.
เป็ นผู้ชาระบัญ ชีของสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผู้ฟ้องคดีได้มหี นังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้ องคดี
ทัง้ สิบสี่ชาระหนี้แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สิบสี่เพิกเฉยไม่ชาระหนี้ จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สิบสีช่ าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ และค่าปรับตามสัญญา
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า คดีน้ีอยู่ในอานาจของศาลปกครองที่จะรับไว้
พิจารณาพิพากษาได้หรือไม่ และผูฟ้ ้ องคดีได้ยน่ื ฟ้ องคดีภายในระยะเวลาแห่งการฟ้ องคดีหรือไม่
ซึง่ ในประเด็นนี้แม้ผอู้ ุทธรณ์จะเพิง่ ยกขึน้ มากล่าวอ้างเป็ นข้อต่อสูใ้ นชัน้ อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
แต่เนื่องจากเป็ นปั ญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ผูอ้ ุทธรณ์สามารถยกขึน้ มา
กล่าวอ้างได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองสูงสุดจึงรับพิจารณาวินิจฉัยให้โดย
เห็นว่า ตามคานิยามของสัญญาทางปกครองในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้มกี ารขยายความตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดว่า สัญญาทางปกครองให้หมายความรวมถึง สัญญาทีค่ ู่สญ
ั ญาอย่างน้อย
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นหน่ วยงานทางปกครองหรือเป็ นบุคคลซึ่งกระทาการแทนรัฐ และมีลกั ษณะเป็ น
สัญญาสัมปทาน สัญญาทีใ่ ห้จดั ทาบริการสาธารณะ หรือจัดให้มสี งิ่ สาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็ นสัญญาที่หน่ วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทาการแทนรัฐ
ตกลงให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเข้าดาเนินการหรือเข้าร่วมดาเนินการบริการสาธารณะโดยตรง
หรือเป็ น สัญ ญาที่มีข้อ ก าหนดในสัญ ญาซึ่งมีล กั ษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิท ธิข์ องรัฐ ทัง้ นี้
เพื่อให้การใช้อานาจทางปกครองหรือการดาเนิ นกิจการทางปกครอง ซึ่งก็คือการบริการสาธารณะ
บรรลุ ผ ล เมื่อ ผู้ฟ้ อ งคดีมีฐ านะเป็ น กรม สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อัน มีฐ านะเป็ น
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หน่ วยงานทางปกครองได้ตกลงทาสัญญากับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในสัญญากูย้ มื เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ตามสัญญาเลขที่ กพส.๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ให้องค์กรเกษตรกร
เป็ นผู้จดั หาทุ นให้แก่สมาชิกผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อนาไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ
ผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นหน่วยงานทางปกครองทีม่ อี านาจหน้าทีด่ าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลการดาเนินการจัดหาสินเชื่อ
เพื่อการเกษตรให้แก่ สมาชิก ของสหกรณ์ โดยการท าสัญ ญาให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้กู้ยืม เงิน
เพื่อไปเป็ นทุนให้สมาชิกกูป้ ระกอบอาชีพ (ทานา) อันมีลกั ษณะเป็ นการมอบหมายให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ซึง่ เป็ นองค์กรเกษตรกรจัดหาสินเชื่อให้เกษตรกรกูเ้ พื่อใช้ลงทุนในการทานาตามความเหมาะสม
จึงเป็ นการทาสัญญาทีห่ น่ วยงานทางปกครองหรือคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งได้มอบหมายให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ในฐานะองค์ก รเกษตรกรที่มีห น้ าที่จดั หาสิน เชื่อให้สมาชิกในสหกรณ์ กู้เพื่อไปจัด ท ากิจการ
ทางการเกษตรอันมีลกั ษณะเพื่อจัดทาบริการสาธารณะโดยตรง สัญญาดังกล่าวจึง มีลกั ษณะ
เป็ นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อมีขอ้ โต้แย้งในการเรียกให้ชาระหนี้ตามสัญญาดังกล่าว จึงเป็ น
คดีพพิ าทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อสัญญาดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ น
สัญ ญาทางปกครอง สัญ ญาค้ า ประกัน ที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ถึง ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑๔ ได้ท าไว้
เป็ นประกัน หนี้ ใ นสัญ ญาที่ พิ พ าท อัน มีล ัก ษณะเป็ นสัญ ญาอุ ป กรณ์ ข องสัญ ญาประธาน
สัญญาค้าประกันดังกล่าวจึงอยูใ่ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเช่นเดียวกัน
เมื่อปรากฏว่า หลังจากผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้กู้ยืม เงิน กองทุ น พัฒ นาสหกรณ์
ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และไม่ชาระหนี้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ตามทีก่ าหนด
ในสัญญา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงผิดสัญญาไม่ชาระเงินกูย้ มื คืนแก่ผฟู้ ้ องคดี ถือได้วา่ เหตุแห่งการฟ้ องคดี
เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ อันเป็ นวันถัดจากวันครบกาหนดชาระคืนเงินกูย้ มื ตามสัญญา
มิใช่เกิดขึน้ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่มกี ารสังเลิ
่ กสหกรณ์ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ นอกจากนัน้
ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ทาการชาระหนี้ให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีบางส่วนจานวน ๑๒,๓๘๐ บาท และวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ อีกจานวน ๙,๐๐๐ บาท
จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ รับสภาพหนี้ต่อผู้ฟ้องคดีตามสิทธิเรียกร้องที่มอี ยู่ ซึ่งมีผลทาให้
ระยะเวลาในการฟ้ องคดีอนั เป็ นอายุ ความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมือ่ อายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาทีล่ ่วงไปก่อนนัน้ ไม่นบั
เข้าในอายุความ และเมื่อเหตุทท่ี าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิน้ สุดเวลาใด ให้เริม่ นับอายุความใหม่
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ตัง้ แต่เวลานัน้ ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายเดี ยวกัน
เมื่อผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้น าเงิน มาช าระหนี้ บ างส่ว นให้แก่ผู้ฟ้ องคดีค รัง้ สุด ท้ายเมื่อวัน ที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๕๐ ระยะเวลาสาหรับการยื่นฟ้ องคดีน้ีจงึ เริม่ นับใหม่ตงั ้ แต่วนั รุ่งขึ้นคือวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๕๐ เมื่อผู้ฟ้ องคดีน าคดีม าฟ้ องต่ อศาลปกครองในวัน ที่ ๒๙ มิถุน ายน ๒๕๕๒
จึง เป็ นการยื่น ฟ้ องคดีภ ายในก าหนดระยะเวลาห้า ปี ต ามมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามสัญญากู้ยมื เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เลขที่ กพส.๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ข้อ ๑ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ และหนังสือค้าประกัน ฉบับลงวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ข้อ ๔ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ท าสัญ ญากู้ ย ืม เงิน กองทุ น พัฒ นาสหกรณ์
เพื่อดาเนินงานตามโครงการสนับสนุ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้สมาชิกกู้
ประกอบอาชีพ (ทานา) จากผูฟ้ ้ องคดีจานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ถึงผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑๔ เป็ นผูค้ ้าประกันการชาระหนี้ดงั กล่าว ตามหนังสือค้าประกัน ฉบับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๔๖ และผูก้ ู้ยมื (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑) ตกลงว่าจะชาระหนี้เงินที่กู้ยมื พร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิน้
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ตามสัญญาข้อ ๙ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั เงินกูย้ มื จานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท ไปจากผูฟ้ ้ องคดีแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่เมื่อครบกาหนดเวลา
การชาระหนี้ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็ นการกาหนดเวลาชาระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ชาระหนี้ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามสัญญา จึงตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดชาระหนี้นบั แต่วนั ดังกล่าว
โดยมิพ ัก ต้ อ งเตือ นตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
กรณีจงึ ถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตกเป็ นผูผ้ ดิ สัญญากู้ยมื เงินตามสัญญาเลขที่ กพส.๖/๒๕๔๖
ลงวัน ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ข้อ ๙ แล้ ว ซึ่ งผู้ ฟ้ องคดีสามารถใช้ สิทธิเรียกร้องทางศาลให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชาระหนี้ได้ทนั ที โดยไม่จาต้องทวงถามให้ชาระหนี้ก่อนแต่ประการใดตามมาตรา
๒๑๓ วรรคหนึ่ ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การที่ผู้ฟ้ องคดีมิได้มีหนังสือเตือนหรือทวงถาม
ให้ชาระหนี้หลังจากครบกาหนดชาระหนี้แล้ว มิได้ทาให้สญ
ั ญากูด้ งั กล่าวกลายเป็ นสัญญากู้ ทไ่ี ม่มี
กาหนดเวลาและต้องแจ้งให้ชาระหนี้ก่อนแล้ว จึงจะถื อว่ามีการผิดสัญญาตามนัยมาตรา ๒๐๔
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว แม้หลังจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ชาระหนี้ในวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๔๙ และในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ โดยผูฟ้ ้ องคดีนาไปหักเป็ นค่าปรับทัง้ หมด
ก็ต าม แต่ ยงั คงเหลือต้นเงิน กู้ท่ีต้องชาระ และตามสัญ ญาข้อ ๘ ได้ก าหนดให้ช าระดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั เงินกู้จนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน

๔
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ถูกต้อง เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั เงินที่กู้ยมื ไปจากผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ดังนัน้ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงต้องเสียดอกเบี้ยตามอัตราดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตงั ้ แต่วนั ที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึ ง วัน ที่ ๒๙ มิถุ น ายน ๒๕๕๒ ซึ่ ง เป็ นวัน ฟ้ องคดี รวม ๒,๑๖๒ วัน
นอกจากนัน้ ยังจะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ได้มกี ารผิดนัด
ชาระหนี้ตามสัญญาข้อ ๑๓ ด้วย เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ผิดนัดชาระหนี้ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗
วันถัดจากวันทีไ่ ด้มกี ารผิดนัดชาระหนี้ คือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เมื่อนับแต่วนั ดังกล่าวถึงวันที่
๒๙ มิถุ นายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็ นวันฟ้ องคดี รวม ๑,๘๒๕ วัน คิดเป็ นค่ าปรับ ๘๙,๙๕๐.๖๘ บาท
แต่เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้นาเงินมาชาระหนี้รวม ๒ ครัง้ จานวน ๒๑,๓๘๐ บาท โดยผูฟ้ ้ องคดี
ได้น าไปหัก เป็ น ค่ าปรับ ทัง้ หมด จึงคงเหลือ เงิน ค่าปรับค้างช าระอีกจานวน ๖๘,๕๗๐.๖๘ บาท
ดังนั ้น ผู้ ถู กฟ้ องคดี ท่ี ๑ จึ งต้ องช าระหนี้ ท่ี ค้ างทั ง้ หมดเป็ นต้ น เงิน จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
พร้อมดอกเบีย้ ทีค่ า้ งชาระถึงวันฟ้ องจานวน ๗๑,๐๑๓.๗๐ บาท และค่าปรับจานวน ๖๘,๕๗๐.๖๘ บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ๔๓๙,๕๘๔.๓๘ บาท ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ถึงผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑๔ ได้ยนิ ยอมผูกพันตนเข้าค้าประกัน
การกูย้ มื เงินดังกล่าวตามสัญญาค้าประกัน ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยยินยอมทีจ่ ะไม่ใช้สทิ ธิ
ของผูค้ ้าประกันตามนัยมาตรา ๖๘๘ มาตรา ๖๘๙ และมาตรา ๖๙๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ อันเป็ นการค้าประกันอย่างไม่มจี ากัดและต้องรับผิดร่วมกับลูกหนี้ จึงต้องรับผิด
ชาระหนี้ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีแทนผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จนครบถ้วนตามสัญญาค้าประกันในทันที ตามนัย
มาตรา ๖๘๓ และมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๔ ของหนังสือค้าประกัน
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๖ ถึงแก่ ความตายตัง้ แต่ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๕๐ ก่อนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีจะได้ย่นื ฟ้ องคดีน้ีต่อศาล จึงไม่มสี ภาพบุคคลตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ การฟ้ องให้น าย ท. รับ ผิด จึงไม่สามารถกระท าได้
ตามกฎหมายและโดยทีม่ าตรา ๓๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัตวิ ่า
ถ้านอกจากการชาระหนี้ อนั เป็ นประธาน ลูกหนี้ ยงั จะต้องชาระดอกเบี้ยและเสียค่าฤชาธรรมเนี ยม
อีก ด้ว ยไซร้ หากการช าระหนี้ ในครัง้ หนึ่ ง ๆ ไม่ได้ราคาเพียงพอจะเปลื้องหนี้ สิน ได้ท งั ้ หมด
ท่านให้เอาจัดใช้เป็ นค่าฤชาธรรมเนียมเสียก่อน แล้วจึงใช้ดอกเบี้ย และในที่สุด จึงให้ใช้ในการ
ชาระหนี้อนั เป็ นประธาน จากบทบัญ ญัติดงั กล่าว หากการชาระหนี้ ของลูกหนี้ ในครัง้ หนึ่ ง ๆ
ไม่สามารถชาระหนี้สนิ ได้ทงั ้ หมด เจ้าหนี้ย่อมหักเป็ นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นได้ก่อน แล้วจึงจะนามาหัก
เป็ นการชาระหนี้อนั เป็ นหนี้ประธาน ดังนัน้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีนาเงินชาระหนี้ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
จานวน ๒๑,๓๘๐ บาท ไปหัก เป็ น ค่ าปรับ ก่ อน จึงเป็ น การกระท าที่ช อบด้ว ยกฎหมายแล้ว
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ส่วนวันเวลาในการเริม่ ต้นคิดค่าปรับนัน้ เมื่อได้วนิ ิจฉัยมาข้างต้นแล้วว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ผิดนัด
ไม่ชาระหนี้ตามทีก่ าหนดไว้ตามวันแห่งปฏิทนิ โดยเจ้าหนี้มพิ กั ต้องเตือนอีกตามนัยมาตรา ๒๐๔
วรรคสอง แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ การที่เจ้า หนี้ (ผู้ฟ้ องคดี ) มีห นั ง สือ ที่
สน ๐๐๑๐/๑๖๒๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุ ลาคม ๒๕๕๐ ที่ สน ๐๐๑๐/๑๘๑๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ และที่ สน ๐๐๑๐/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สิบสี่
ชาระหนี้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ หาได้มผี ลเป็ นการเปลีย่ นแปลงวันเวลาของการ
ผิดนัดและการคิดค่าปรับตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาจากวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มาเป็ นวันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไม่ ส่วนกรณี ท่ีผู้อุทธรณ์ อ้างอีกว่า การที่ผู้ฟ้ องคดีไม่ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา
และไม่เรียกให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สิบสีช่ าระหนี้หลังจากพ้นกาหนดชาระหนี้แล้ว ทัง้ ยังยอมรับชาระหนี้
บางส่ ว นในภายหลั ง อี ก จึ ง ถื อ ว่ า ผู้ ฟ้ องคดี ย อมผ่ อ นเวลาในการช าระหนี้ ใ ห้ แ ก่ ลู ก หนี้
โดยผู้ค้าประกัน ไม่ได้ยนิ ยอมด้วย ผู้ค้าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดตามมาตรา ๗๐๐
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นัน้ การผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ซ่ึงจะทาให้ผู้ค้าประกัน
หลุ ด พ้น จากความรับ ผิด นั น้ จะต้อ งมีก ารตกลงผ่อ นเวลากัน โดยมีห ลัก ฐานชัด เจนแน่ น อน
การที่เมื่อถึงกาหนดเวลาชาระหนี้แล้ว เจ้าหนี้มไิ ด้บอกเลิกสัญญาหรือมิได้ใช้สทิ ธิเรียกร้องให้
ชาระหนี้ในทันทีหรือยังมีการรับชาระหนี้บางส่วนจากลูกหนี้อยู่ ไม่อาจถือได้วา่ เป็ นการผ่อนเวลา
ให้แก่ลกู หนี้ทจ่ี ะทาให้ผคู้ ้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดแต่อย่างใด
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๑๑๕/๒๕๕๘)

๖
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
แม้ว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครองเป็ นฝ่ ายผิ ดสัญญาเพราะไม่สามารถส่งมอบ
พื้นที่ ก่อสร้างให้แก่เอกชนคู่สญ
ั ญาจนล่วงเลยกาหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา แต่เมื่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเป็ นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้
ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงต้องคานึ งถึงหลักความต่อเนื่ อง
ของการจัดทาบริ การสาธารณะ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนจึงไม่อาจนาหลักสัญญาต่างตอบแทน
ที่ว่าหากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งผิ ดนัดชาระหนี้ อีกฝ่ ายหนึ่ งมีสิทธิ ไม่ชาระหนี้ ตอบแทนจนกว่า
จะได้ รบั การปฏิ บ ตั ิ การช าระหนี้ ของฝ่ ายที่ ผิ ดนั ดมาใช้ ได้ เพราะจะท าให้ บริ การสาธารณะ
ที่เอกชนจัดทาอยู่ขาดความต่อเนื่ องและประชาชนผูใ้ ช้บริ การได้รบั ความเดือดร้อน เว้นแต่
การผิดสัญญาของฝ่ ายปกครองจะมีสภาพร้ายแรงจนทาให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนต้องใช้สิทธิ
ฟ้ องคดีต่อศาลเพื่อบอกเลิ กสัญญา แต่การส่งมอบพืน้ ที่ก่อสร้างล่าช้าจนล่วงเลยกาหนดเวลา
การปฏิ บตั ิ งานตามสัญญา ยังอยู่ในวิ สยั ที่จะขยายเวลาทางานตามสัญญาออกไปได้เพื่อให้
การจัดทาบริ การสาธารณะต่ อเนื่ องตามวัตถุประสงค์ในการทาสัญ ญา การผิ ดสัญ ญา
ของฝ่ ายปกครองจึงไม่มีสภาพร้ายแรงถึงขนาดที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนจะขอเลิ กสัญญาได้
แต่ มี สิ ท ธิ ข อขยายระยะเวลาท างานตามสัญญาออกไปโดยอาจของดหรื อ ลดค่ าปรับ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่การที่ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน
ขอเลิ กสัญญาโดยใช้สิทธิ ตามมติ คณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบ
อาชี พก่อสร้างกับทางราชการฯ จึงต้ องคื นเงิ นค่าจ้างล่วงหน้ าก่อน จึงจะเลิ กสัญญาได้
เมื่อฝ่ ายเอกชนปฏิ เสธที่จะคืนเงิ นค่าจ้างล่วงหน้ า สัญญาจึงไม่ได้เลิ กไปตามที่ขอใช้สิทธิ
และเมื่อมีเหตุเชื่ อว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนไม่สามารถทางานตามสัญ ญาให้ แล้วเสร็จได้
และฝ่ ายปกครองขอยกเลิ ก สัญ ญา คู่ส ัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายจึ ง ต้ อ งกลับ คื น สู่ ฐ านะเดิ ม
ตามมาตรา ๓๙๑ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ฝ่ ายปกครองจึงมีหน้ าที่ คืน
หลักประกันการปฏิ บตั ิ งานตามสัญญา แต่เมื่อธนาคารผูค้ า้ ประกันสัญญาได้จ่ายเงิ นให้แก่
ฝ่ ายปกครองไปแล้วโดยสุจริ ต มิ ได้เป็ นการกระทาตามอาเภอใจ ทัง้ มิ ได้เป็ นการชาระหนี้
โดยฝ่ าฝื นข้อห้ ามตามกฎหมายหรือศี ลธรรมอันดี ตามมาตรา ๔๐๗ และมาตรา ๔๑๑
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ผูค้ า้ ประกันจึงไม่อาจรับช่วงสิ ทธิ ฟ้องไล่เบีย้ เอากับ
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คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนซึ่ งเป็ นคู่สญ
ั ญาค้าประกัน ได้ แต่ ชอบที่ จะใช้ สิ ทธิ เรียกเงิ นคื นจาก
ฝ่ ายปกครองตามหลักลาภมิ ควรได้ตามนัยมาตรา ๔๐๖ ประกอบกับมาตรา ๔๑๒ แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ส่ วนเงิ น ค่ าจ้างล่ วงหน้ า เมื่อ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน
ไม่ได้เข้าไปปฏิ บตั ิ งานตามสัญญา จึงต้องคืนให้ฝ่ายปกครอง แต่เมื่อผูค้ า้ ประกันชาระหนี้
แทนแล้ว คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญาคา้ ประกันจึงต้องรับผิดใช้เงิ นให้แก่ผคู้ า้ ประกัน
ตามมาตรา ๖๙๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (บริษทั ย. จากัด) ทาสัญญารับจ้างก่อสร้าง
อาคารที่ท าการและบ้านพัก สถานี ต ารวจดับ เพลิงธนบุ รี ลงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๓๙ กับ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ (สานักงานตารวจแห่งชาติ) โดยผูฟ้ ้ องคดีได้ออกหนังสือค้าประกันจานวน ๒ ฉบับ
คือ หนังสือค้าประกันลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ เพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั งิ านตามสัญญา
และหนังสือค้าประกันลงวัน ที่ ๘ ตุ ลาคม ๒๕๓๙ เพื่อเป็ น ประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้ า
โดยสัญญากาหนดว่า เมื่อผูฟ้ ้ องคดีต้องชาระหนี้ให้แก่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ตามสัญญาค้าประกัน
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตกลงชดใช้เงินให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามจานวนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้ชาระให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุ ดของดอกเบี้ยสินเชื่อผิดนั ดตามประกาศของผู้ฟ้ องคดีนั บแต่ ว ันที่
ผูฟ้ ้ องคดีชาระหนี้ให้แก่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ จนถึงวันที่ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ชาระหนี้ จากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔ ในฐานะทายาทโดยธรรมได้ทาสัญญา
ค้าประกันยอมรับผิดร่วมกับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้จดทะเบียนจานองที่ดนิ
เพื่อเป็ น ประกันการชาระหนี้ ของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ ที่มีอยู่กบั ผู้ฟ้ องคดี
ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ได้มหี นังสือเรียกให้ผฟู้ ้ องคดี
ชาระเงินตามหนังสือค้าประกัน และผูฟ้ ้ องคดีจงึ ชาระเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ถึงผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔ ชาระหนี้
และบอกกล่าวบังคับจานองไปยังผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ แต่ไม่ได้รบั การชาระหนี้และไถ่ถอนจานอง
จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ถึงผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔ ชาระเงินพร้อมดอกเบีย้
หากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ถึงผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔ ไม่ชาระเงินจานวนดังกล่าว ให้ยดึ ทรัพย์จานองของ
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ และทรัพย์สนิ อื่นของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ถึงผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ พร้อมทรัพย์สนิ
ซึง่ เป็ นกองมรดกตามทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔ ได้รบั มาในฐานะทายาทโดยธรรม ออกขายทอดตลาด
เพือ่ นาเงินมาชาระหนี้แก่ผฟู้ ้ องคดีจนครบถ้วน

๒
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ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า สัญ ญาจ้า งเหมาก่ อ สร้า งอาคารที่ท าการ
และบ้านพักสถานีตารวจดับเพลิงธนบุรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ กาหนดให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
เริม่ ทางานวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ แล้วเสร็จวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ เมื่อถึงกาหนดวันเริม่ ทางาน
ตามสัญญา พื้นที่ก่อสร้างยังมีอาคารและสิง่ ปลูกสร้างเดิมกีดขวางอยู่ซ่งึ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้แจ้งให้
ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๕ ด าเนิ นการแก้ไข ต่ อมา ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๕ ได้ร้ือถอนสิ่งปลู กสร้างที่กีดขวาง
และส่งมอบพื้น ที่ก่ อ สร้างให้แ ก่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ เมื่อ วัน ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ แต่ ขณะนั น้
พื้นที่ก่ อสร้างยังคงมีสิ่งปลู กสร้างเหลืออยู่ ได้ แก่ เสาไฟฟ้ าจ านวน ๓ ต้ น แนวสายไฟฟ้ าใต้ ดิน
อาคารจอดรถ แนวท่อประปาใต้ดนิ และถังน้ า ค.ส.ล. ใต้ดนิ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้แจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๕ ดาเนิ นการแก้ไขและพิจารณาขยายระยะเวลาท างานตามสัญญา แต่ จนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๔๐ ซึ่งเป็ นกาหนดเวลาทางานแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ก็ยงั รือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้าง
ที่กีดขวางไม่ แล้วเสร็จ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มีหนั งสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ ขอขยาย
ระยะเวลาทางานเป็ นเวลา ๓๓๐ วัน และขอให้ขยายระยะเวลาทางานเพิม่ เติมตามมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง มาตรการช่ ว ยเหลือ ผู้ป ระกอบอาชีพ ก่ อ สร้างกับ ทางราชการที่ได้รบั ผลกระทบจากการ
ปรับปรุงระบบการแลกเปลีย่ นเงินตรา ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐ อีกเป็ นเวลา ๑๘๐ วัน รวมทัง้ สิน้
๕๑๐ วัน แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ เพิกเฉย และได้มหี นังสือลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๑ และลงวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๔๑ เร่งรัดให้ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ท างานให้แล้วเสร็จตามสัญญาและแจ้งสงวนสิทธิ ์
เรียกค่ าปรับ และริบหลักประกั นสัญ ญาทัง้ ที่ พ้ื นที่ ก่ อสร้างยังไม่ พร้อมที่ จะท างานได้ ต่ อ มา
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๑ แจ้งว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาขยาย
ระยะเวลาทางานตามสัญญากรณีส่งมอบพืน้ ทีล่ ่าช้าและกรณีขยายระยะเวลาทางานเพิม่ เติมตามมติ
ของคณะรัฐมนตรี ส าหรับพื้ นที่ ก่ อสร้างที่ ย ังเข้าท างานไม่ ได้ นั ้นอยู่ ระหว่ างด าเนิ นการแก้ ไข
หลังจากนัน้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๑ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ได้มหี นังสือเร่งรัดให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
เข้าทางาน ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ อ้างมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพก่อสร้างกับทางราชการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการปรับปรุง
ระบบการแลกเปลี่ย นเงิน ตรา ลงวัน ที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ ซึ่ ง ยกเลิก มติ ค ณะรัฐ มนตรี
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพก่อสร้างกับทางราชการฯ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐
โดยก าหนดให้ผู้เสนอราคาภายในวัน ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และได้ล งนามในสัญ ญาแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้ทางาน หากได้รบั ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา ก็ให้ยกเลิก
สัญ ญาหรือข้อตกลงกันได้โดยไม่ถือว่าเป็ นผู้ท้ิงงานและไม่เรียกร้องจากผู้ค้าประกันตามระเบียบ
หรือข้อบังคับเกีย่ วกับพัสดุของหน่วยงานนัน้ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ขอใช้สทิ ธิเลิกสัญญาตามมติ
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คณะรัฐมนตรีด ังกล่ าว ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๕ ได้ มี ห นั งสื อลงวัน ที่ ๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๑ แจ้ งว่ า
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อ ง มาตรการช่ วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่ อสร้างกับทางราชการฯ ลงวันที่
๗ เมษายน ๒๕๔๑ กาหนดให้ผูร้ บั จ้างทีไ่ ด้รบั เงินค่าจ้างล่วงหน้าต้องคืนเงินกับทางราชการก่อน
จึงจะนิ รโทษผู้เสนอราคาตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวได้ แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ แจ้งปฏิเสธการคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าโดยอ้างว่าได้รบั ความเสียหาย
จากการบอกเลิกสัญญา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ได้มหี นังสือทวงถามหลายครัง้ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เพิกเฉย
ต่ อมา ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๕ ได้ มีหนั งสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๒ แจ้งการบอกเลิกสัญ ญากับ
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และมีหนังสือลงวัน ที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๒ แจ้งให้ผู้ฟ้ องคดีนาเงิน ค้าประกัน
การปฏิบตั งิ านตามสัญญาและการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปชาระคืนให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ภายใน ๗ วัน
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวรับฟั งได้ว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่
ก่อสร้างให้แก่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้จนล่วงเลยกาหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา จึงต้องถือว่า
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารทีท่ าการ
และบ้านพักสถานีตารวจดับเพลิงธนบุรี เป็ นสัญญาที่มวี ตั ถุ ประสงค์ในการจัดทาบริการสาธารณะ
จึงเป็ น สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะต้องคานึงถึงหลักความต่อเนื่องของการจัดทาบริการสาธารณะ
ดังนัน้ แม้ฝ่ายปกครองจะเป็ นผูผ้ ดิ สัญญา คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนก็ไม่อาจนาหลักสัญญาต่างตอบแทน
ที่ว่า หากคู่ส ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งผิด นั ด ช าระหนี้ อีก ฝ่ ายหนึ่ งมีสิท ธิไม่ช าระหนี้ ต อบแทนจนกว่า
จะได้รบั การปฏิบตั ิการชาระหนี้ของฝ่ ายที่ผดิ นัดมาใช้ได้เพราะจะทาให้บริการสาธารณะที่เอกชน
จัดทาอยู่ขาดความต่อเนื่องและประชาชนผูใ้ ช้บริการได้รบั ความเดือดร้อน เว้นแต่การผิดสัญญา
ของฝ่ ายปกครองจะมีสภาพร้ายแรงจนทาให้คู่สญ
ั ญาที่เป็ นเอกชนต้องใช้สทิ ธิฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อบอกเลิกสัญญา เมื่อกรณีปัญหาตามสัญญาพิพาทเป็ นเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า
แม้จะล่วงเลยกาหนดเวลาการปฏิบตั งิ านตามสัญญา ก็ยงั อยูใ่ นวิสยั ทีจ่ ะขยายเวลาทางานตามสัญญา
ออกไปได้ เพื่อให้การจัดทาบริการสาธารณะต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ในการทาสัญญา กรณี
การผิดสัญญาของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ จึงหาได้มสี ภาพร้ายแรงถึงขนาดที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะขอ
ยกเลิกสัญญาได้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงไม่มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา คงมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อไป
แต่มสี ทิ ธิขอให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ขยายเวลาทางานตามสัญญาออกไปโดยอาจของดหรือลดค่าปรับ
ให้ได้ตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามข้อ ๒๐
ของสัญญาจ้าง
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อย่ า งไรก็ ดี โดยที่ ค ณะรัฐ มนตรีไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบในมาตรการช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระกอบอาชีพก่อสร้างกับทางราชการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลีย่ น
ค่าเงินตราเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ ให้เลิกสัญญากันได้ ถือเป็ นกรณีทฝ่ี ่ ายปกครองยินยอม
ให้เอกชนที่เป็ นคู่สญ
ั ญาทางปกครองกับทางราชการสามารถใช้สทิ ธิเลิกสัญญากับทางราชการ
โดยไม่ถือว่าเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รบั จ้างกับทางราชการจะต้องคืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าก่อน จึงจะเลิกสัญญากันได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีหนังสือขอใช้สทิ ธิ
เลิกสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว ซึ่งผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในหลักเกณฑ์
ทีจ่ ะยกเลิกสัญญาได้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าก่อน
เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ปฏิเสธไม่คนื
เงินดังกล่าวจึงเป็ นกรณีท่ผี ูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่จะยกเลิกสัญญาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี สัญญาดังกล่าวจึงไม่ได้เลิกไปตามหนังสือขอใช้สทิ ธิเลิกสัญญาของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ส่วนข้ออ้างว่าได้รบั ความเสียหาย จึงปฏิเสธไม่คนื เงินเป็ นเรื่องทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะต้องไปว่ากล่าว
เป็ นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ได้เข้าไปดาเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด
จึงมีเหตุเชื่อได้ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้โดยไม่มเี หตุอนั ควร
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๒ บอกเลิกสัญญากับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ทัง้ นี้ ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๖ ประกอบกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๓๗ ดังนัน้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที
่ ่เป็ นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ มีหน้าที่คนื หลักประกันตามหนังสือสัญญาค้าประกันการปฏิบตั งิ านก่อสร้าง
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ จานวน ๑,๓๗๔,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ การที่ผู้ฟ้องคดี
ในฐานะผูค้ ้าประกันจ่ายเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ จึงเป็ นการจ่ายเงินโดยไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อสัญญา ผูฟ้ ้ องคดียอ่ มไม่อาจรับช่วงสิทธิฟ้องไล่เบีย้ เอากับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้
แต่ชอบที่จะใช้สทิ ธิเรียกเงินจานวนดังกล่าวคืนจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ที่ไม่มสี ทิ ธิได้รบั โดยชอบ
ตามหลักลาภมิควรได้ตามนัยมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึง่ เมือ่ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีชาระเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ เป็ นการกระทาโดยสุจริต
มิได้เป็ นการกระทาตามอาเภอใจโดยรูอ้ ยู่ว่าไม่มคี วามผูกพันที่ต้องชาระหนี้ตามมาตรา ๔๐๗
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทัง้ มิได้เป็ นการชาระหนี้โดยฝ่ าฝื นข้อห้ามตามกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีตามมาตรา ๔๑๑ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ประกอบกับในคดีน้ีผฟู้ ้ องคดี
มีคาร้องขอให้ศาลเรียกผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ เข้ามาเป็ นคู่กรณีซง่ึ ศาลปกครองชัน้ ต้นมีคาสังอนุ
่ ญาตแล้ว
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โดยผู้ฟ้องคดีแสดงความประสงค์จะใช้สทิ ธิเรียกเงินจานวนดังกล่าวคืนจากผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๕
ภายในระยะเวลาตามมาตรา ๔๑๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๕
ซึง่ ได้รบั เงินดังกล่าวไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็ นทางให้ผฟู้ ้ องคดีซ่งึ กระทาการ
โดยสุจริตต้องเสียเปรียบ จึงต้องคืนเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามมาตรา ๔๐๖ ประกอบกับ
มาตรา ๔๑๒ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน
สาหรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ รับมาแล้วนัน้ เมื่อสัญญาจ้าง ข้อ ๕
กาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายและใช้คนื เงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้วา่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะต้องใช้เงิน
ค่าจ้างล่วงหน้ าเพื่อเป็ นค่ าใช้จ่ายในการปฏิบ ตั ิงานตามสัญญาเท่านัน้ หากผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ใช้เงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ อาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ หรือ
บังคับแก่หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาได้ทนั ที เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๕ เรียกร้อง ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าภายในกาหนด ๑๕ วันนับถัดจากวันได้รบั แจ้ง
จากผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๕ หากไม่อาจแสดงพยานหลักฐานได้ภายในกาหนดดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕
อาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินล่วงหน้ า
ได้ทนั ที ทัง้ นี้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ต่อเมื่อ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้พน้ จากข้อผูกพันตามข้อ ๔ ของสัญญา เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๕ จะไม่สามารถส่งมอบพื้น ที่ก่อสร้างได้ต ามกาหนดเวลาในสัญ ญา และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
อ้างว่าได้รบั ความเสียหายจากการลงทุนเป็ นค่าเตรียมงานก่อสร้าง ทัง้ การสารวจพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
งานขุดเจาะดินฐานราก ไม่รวมค่าสูญเสียโอกาสที่ไม่ได้ประกอบกิจการในช่วงที่รบั งานตามสัญญา
ดังกล่าว ปรากฏตามหนังสือของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ ทีม่ ถี งึ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕
ก็ตาม แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ใช้จ่ายเงิน
ไปตามทีก่ ล่าวอ้าง ประกอบกับข้อเท็จจริงในคดีน้ีรบั ฟั งเป็ นทีย่ ตุ วิ า่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ได้เข้าไป
ปฏิบตั งิ านตามสัญญา กรณีจงึ ไม่มเี นื้องานอันจะนาไปหักออกจากเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ยึดถือไว้ได้ตามข้อ ๕ ของสัญญา ดังนัน้ เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ได้บอกกล่าวทวงถามให้ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้ าเต็มจานวนแล้ ว แต่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เพิกเฉยไม่ชาระหนี้ ต่อมา
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๕ ได้ใช้สทิ ธิเรียกให้ผู้ฟ้ องคดีในฐานะผู้ค้าประกันชาระหนี้ แทน ซึ่งผู้ฟ้ องคดี
ได้ชาระไปเป็ น เงิน ๒,๗๔๙,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้ องคดีในฐานะผู้ค้าประกันจึงมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ตามมาตรา ๖๙๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามสัญญาดังกล่าว
เป็ นเงินจานวน ๒,๗๔๙,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ อุทธรณ์ว่า ได้แจ้งรายละเอียด
การบอกเลิกสัญ ญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยงั ชาระเงินค่าจ้างล่วงหน้ าดังกล่าว

๖
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ให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ เต็มจานวน จึงเป็ นการใช้สทิ ธิโดยไม่สุจริต ทาให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั
ความเสียหายตามนัยมาตรา ๔๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นัน้ เห็นว่า ข้อตกลง
ตามสัญญาทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ยินยอมให้ผฟู้ ้ องคดีสละข้อต่อสูข้ องตนขึน้ ยันต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕
มิได้เป็ นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือเป็ นการพ้นวิสยั หรือเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงไม่เป็ นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ แห่งประมวล
กฎหมายเดีย วกัน เมื่อ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ เข้า ท าสัญ ญาดังกล่ า วโดยใจสมัค ร จึงต้อ งผูก พัน
ตามข้อตกลงดังกล่าวตามนัยมาตรา ๑๔๙ ประกอบมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว
และตามสัญญาค้ าประกันก าหนดว่า เมื่อมีกรณี ท่ีผู้ฟ้ องคดีต้องชาระหนี้ ให้แก่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๕
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตกลงที่จะชดใช้เงินให้แก่ผูฟ้ ้ องคดีตามจานวนที่ผูฟ้ ้ องคดีชาระให้แก่ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๕ พร้อ มดอกเบี้ย ในอัต ราสูงสุด ของอัต ราดอกเบี้ย สิน เชื่อ ผิด นัด ที่ผู้ฟ้ องคดีได้มีป ระกาศ
กาหนดให้เรียกเก็บจากผูก้ ูย้ มื ได้นับแต่วนั ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีชาระหนี้ให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ จนถึงวันที่
ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ชาระจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ดังนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงต้องชดใช้เงินที่ผฟู้ ้ องคดี
ชาระแทนผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ให้แก่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ จานวน ๒,๗๔๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยสินเชื่อผิดนัดตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีประกาศกาหนดนับแต่วนั ที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๔๒ ถึงวันฟ้ อง รวม ๔ ปี ๗ เดือน ๖ วัน พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าว ในอัตราร้อยละ ๑๔
ต่อปี นับถัดจากวันฟ้ องจนถึงวันที่ชาระเสร็จแก่ผฟู้ ้ องคดี และผูฟ้ ้ องคดีเป็ นธนาคารพาณิชย์ตาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีอานาจกาหนดอัตราดอกเบีย้
สินเชื่อได้โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน และอัตราดอกเบีย้ ทีต่ กลงกันในคดีน้ีชอบด้วยกฎหมาย โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทาความตกลง
ยินยอมชาระให้แก่ผฟู้ ้ องคดีมาตัง้ แต่ตน้ ตามสัญญาระหว่างผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ กับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ เอง
ดังกล่าว ดังนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีหน้าที่ต้องชดใช้เงินที่ผูฟ้ ้ องคดีชาระให้แก่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๕
คืน ให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดี พร้อ มดอกเบี้ย ในอัต ราสูงสุด ของดอกเบี้ย สิน เชื่อ ผิด นัด ตามที่ผู้ฟ้ อ งคดี
ประกาศกาหนด อีกทัง้ ดอกเบี้ยผิดนัด ที่ก าหนดไว้ในหนังสือค้าประกัน ที่ผู้ฟ้ องคดีท าไว้ก ับ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ถือเป็ นค่าเสียหายทีก่ าหนดไว้ล่วงหน้า หากมีการผิดสัญญา จึงถือเป็ นเบีย้ ปรับ
ซึง่ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัตวิ ่า ถ้าเบี้ยปรับ
ที่รบิ นัน้ สูงเกินส่วนศาลจะลดลงเป็ นจานวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนัน้
ท่านให้พเิ คราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสีย
ในเชิงทรัพย์สนิ เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็ นอันขาดไป ซึ่งบทบัญญัติ
ดังกล่าวให้อานาจศาลในการใช้ดุลพินิจลดเบีย้ ปรับได้หากมีเหตุอนั สมควร เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
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ให้สญ
ั ญาว่าเมื่อมีกรณี ท่ผี ู้ฟ้องคดีต้องชาระหนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๕ แทนผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ตามสัญญาค้าประกัน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตกลงชดใช้เงินให้แก่ผูฟ้ ้ องคดีตามจานวนที่ผู้ฟ้องคดี
ได้ชาระให้แก่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยสินเชื่อผิดนัดตามประกาศ
ของผูฟ้ ้ องคดีนับแต่วนั ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีชาระหนี้ให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๕ จนถึงวันทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้รบั ชาระหนี้
จากผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็ นธนาคารพาณิชย์ มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
เพื่อหารายได้จากอัตราดอกเบีย้ ในการกูย้ มื เงิน ซึง่ อัตราดอกเบีย้ ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกาหนดไว้ในสัญญา
ได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเป็ นอัตรามาตรฐานกลางสาหรับธนาคารพาณิชย์
เพื่อใช้ในการกาหนดอัตราดอกเบีย้ สาหรับการกูย้ มื เงินโดยทัวไป
่ จึงเห็นได้ว่าอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าว
มีความเหมาะสมและไม่สงู เกินส่วนแต่อย่างใด
ส่วนกรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีอุทธรณ์ว่า ศาลปกครองชัน้ ต้นไม่ได้พพิ ากษาถึงการบังคับ
จานองและทรัพย์สนิ อื่นของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ถึงผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔ ตามคาขอของผูฟ้ ้ องคดี นัน้
เห็นว่า เมื่อความรับ ผิดของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ถึงผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๔ เป็ นไปตามข้อผูกพันตาม
สัญ ญาค้ าประกัน ที่มีต่ อ ผู้ฟ้ อ งคดี จึงชอบที่ ศ าลจะก าหนดค าบังคับ ให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ถึง
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๔ ช าระหนี้ เป็ น ตัว เงิน มิใช่ บ ังคับ เอากับ ทรัพ ย์สิน ของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ถึง
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔ ส่วนกรณีความรับผิดตามสัญญาจานองทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ทาไว้ต่อผูฟ้ ้ องคดีนัน้
ผูฟ้ ้ องคดีชอบทีจ่ ะบังคับได้เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ถึงผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔ ไม่ชาระหนี้เงินตามคาพิพากษา
ในชัน้ บังคับคดี ศาลปกครองชัน้ ต้นจึงไม่จาต้องพิพากษาถึงการบังคับจานองตามคาขอของ
ผูฟ้ ้ องคดี พิพากษาให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ถึงผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๔ ร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินจานวน
๒,๗๔๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัต ราสูงสุด ของดอกเบี้ย สิน เชื่อผิดนัด ตามที่ผู้ฟ้ องคดี
ประกาศกาหนดนับแต่วนั ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ถึงวันฟ้ อง พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าว
ในอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่ผูฟ้ ้ องคดี โดยให้ชาระ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วนั ทีม่ คี าพิพากษา โดยในส่วนของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ หากไม่ชาระหนี้
ในส่วนทีต่ ้องรับผิด ให้บงั คับจานองทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๓๔๓๙๑ ใช้หนี้ และให้ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๕ คืนเงินค้าประกันการปฏิบตั งิ านก่อสร้างของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จานวน ๑,๓๗๔,๕๐๐ บาท
แก่ผฟู้ ้ องคดีให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วนั ทีม่ คี าพิพากษา
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๒๗๓/๒๕๕๘)

๘
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

การที่อนุญาโตตุลาการคืนข้อพิ พาทให้ค่กู รณี ไปตกลงกันเอง และศาลแพ่ง
จาหน่ ายคดีออกจากสารบบความเพื่อให้ นาคดีไปฟ้ องต่ อศาลปกครอง ซึ่ งเป็ นศาลที่ มี
เขตอานาจตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวิ นิจฉัยชี้ขาด
อานาจหน้ าที่ ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยยังมิ ได้เป็ นการวิ นิจฉัยคดี ไม่ทาให้อายุความ
สะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมื่อผูฟ
้ ้ องคดี
เห็นว่าหน่ วยงานของรัฐคู่สญ
ั ญาบอกเลิ กสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องยื่นฟ้ อง
คดีต่อศาลปกครองภายในกาหนดเวลา ๖๐ วันนับแต่ วนั ที่ ศาลแพ่งมีคาสังจ
่ าหน่ ายคดี
ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการวิ นิจฉั ยชี้ ขาดอานาจหน้ าที่
ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ ผ้ฟู ้ องคดียื่นฟ้ องพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ศาลปกครอง
จึงไม่อาจรับคาฟ้ องไว้พิจารณาได้
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ได้ทาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังกับ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (เทศบาลตาบล) โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (นายกเทศมนตรี) แต่ทางานไม่แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ บอกเลิกสัญญา ผูฟ้ ้ องคดี
เห็นว่าการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทาให้ผู้ ฟ้องคดีได้รบั ความเสียหาย เนื่องจาก
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุ จ้างแรงงาน และจัดหาเครือ่ งจักร เครือ่ งมือทีใ่ ช้ทางานให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ และค่าชดเชยที่ดินที่จ่ายให้แก่ราษฎรเจ้าของที่ดินที่ไม่ยนิ ยอมให้สร้างถนนรุกล้าที่ดิน
ของตนเองและเงินประกันการทางาน รวมเป็ นเงิน ๑,๗๓๐,๘๕๐ บาท ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือทวงถาม
ให้ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ชาระเงินค่าจ้างและค่าเสียหายตามสัญ ญา แต่ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เพิกเฉย
ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีและผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ตกลงให้นายอาเภอในขณะนัน้ เป็ นอนุ ญาโตตุลาการชี้ขาด
แต่นายอาเภอไม่ยอมชีข้ าดข้อพิพาท แต่แนะนาให้ผฟู้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไปตกลงกันเอง
แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ก็ไม่ยอมชาระเงิน ให้แก่ ผู้ฟ้ องคดี ผู้ฟ้ องคดีจึงยื่น ฟ้ องผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑
ต่อศาลจังหวัด และผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ย่นื คาร้องโต้แย้งเขตอานาจศาล ซึ่งศาลจังหวัดและ
ศาลปกครองกลางมีความเห็นพ้องกันว่า คดีน้ีอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
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ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง
ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้คา่ เสียหาย
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ยว่ า การที่ ผู้ ฟ้ องคดี ไ ด้ ม อบข้ อ พิ พ าทให้
อนุ ญ าโตตุ ล าการชี้ข าดเมื่อวัน ที่ ๑ กุ มภาพัน ธ์ ๒๕๕๑ เป็ น กรณี ท่ีผู้ฟ้ องคดีในฐานะเจ้าหนี้
ได้มอบข้อพิพาทให้อนุ ญาโตตุลาการพิจารณาตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๔) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึง่ การมอบข้อพิพาทให้อนุ ญาโตตุลาการพิจารณาจะทาให้อายุความสะดุดหยุดลง
ก็ต่ อเมื่ออนุ ญ าโตตุ ล าการได้วินิ จฉัย ชี้ขาดข้อพิพ าทตามกระบวนการของกฎหมายว่าด้ว ย
การอนุ ญาโตตุลาการแล้ว โดยมีคาชีข้ าดให้บงั คับตามข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้ แต่คดีน้ีปรากฏว่า
นายอาเภอซึ่งเป็ นอนุ ญาโตตุลาการเห็นว่า ข้อพิพาทดังกล่าวไม่อาจดาเนินการชีข้ าดได้ จึงให้
คู่กรณีไปตกลงกันเอง หากตกลงกันไม่ได้กใ็ ห้ไปฟ้ องศาล กรณีจงึ เป็ นการคืนข้อพิพาทอันมีผล
ทาให้อายุความไม่เคยสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๗ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๑๙๓/๑๘
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีนาข้อพิพาทดังกล่าวไปฟ้ องต่อศาลจังหวัด
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีชาระเงินตามที่ทวงถาม จึงเป็ นกรณีท่ผี ู้ฟ้องคดี
ในฐานะเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพือ่ ตัง้ หลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชาระหนี้ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๒)
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ แต่ การที่ อายุ ความจะสะดุ ดหยุ ดลงตามบทบัญญั ติ ด ังกล่ าว
ก็ต้ อ งเป็ นกรณี ท่ีศ าลจัง หวัด มีค าพิพ ากษาให้ โ จทก์ (ผู้ฟ้ องคดี) เป็ นฝ่ ายชนะคดีเท่ า นั ้น
ตามมาตรา ๑๙๓/๑๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคดีน้ี
ศาลจังหวัดและศาลปกครองเห็นพ้องกันว่าเป็ นคดีทอ่ี ยู่ในอานาจของศาลปกครอง ศาลจังหวัด
จึงมีคาสังเมื
่ ่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ให้จาหน่ ายคดีออกจากสารบบความเพื่อให้ผฟู้ ้ องคดี
นาคดีไปฟ้ องต่ อศาลปกครองซึ่งเป็ นศาลที่มีเขตอานาจตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ ง (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชีข้ าดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อศาลจังหวัด
มิได้พพิ ากษาให้ผฟู้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นเจ้าหนี้ชนะคดี จึงไม่อาจถือได้วา่ อายุความฟ้ องคดีน้ีสะดุดหยุดลง
อีกเช่นกัน ตามมาตรา ๑๙๓/๑๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ การที่ผู้ฟ้ องคดีนาคดี
มาฟ้ องใหม่ต่อศาลปกครองชัน้ ต้นเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึง่ ขณะนัน้ ระยะเวลาการฟ้ องคดี
ต่อศาลปกครองได้พน้ กาหนดเวลาฟ้ องคดีไปแล้ว ในระหว่างการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการวินิจฉัยชีข้ าดอานาจหน้าทีร่ ะหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยครบกาหนดไปตัง้ แต่วนั ที่
๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ คือ พ้นกาหนด ๕ ปี นับแต่วนั ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็ นวันทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ได้รบั แจ้งการบอกเลิกสัญญาตามหนังสือของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๒
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ดังนัน้ ในกรณีน้ี ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ต้องยืน่ ฟ้ องคดีต่อศาลปกครองภายในกาหนดเวลา ๖๐ วันนับแต่วนั ที่
ศาลจังหวัดมีคาสังจ
่ าหน่ายคดีตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการวินิจฉัยชีข้ าด
อานาจหน้าทีร่ ะหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยจะต้องนาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองภายในวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีนาคดีน้ีมาฟ้ องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
จึงเป็ นการยื่นฟ้ องคดีเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการฟ้ องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และคดีน้ีมใิ ช่การฟ้ องคดีท่เี กี่ยวกับ
การคุ้มครองประโยชน์ สาธารณะหรือสถานะของบุคคล หรือจะเป็ นประโยชน์ แก่ส่วนรวมหรือ
มีเหตุจาเป็ นอื่นทีศ่ าลปกครองจะรับไว้พจิ ารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคาฟ้ องของผูฟ้ ้ องคดีไว้พจิ ารณาได้ อุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีทอ่ี า้ งว่าผูฟ้ ้ องคดี
ยืน่ ฟ้ องคดีน้ีภายในกาหนดระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากอายุความการฟ้ องคดีน้ีสะดุดหยุดลงตัง้ แต่วนั ที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึง่ เป็ นวันทีผ่ ฟู้ ้ องคดียน่ื ข้อเรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการ และต่อมาได้นาคดี
ไปฟ้ องต่อศาลจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุความก็ยงั คงสะดุดหยุดอยู่นนั ้ ไม่อาจ
รับฟั งได้ การทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นมีคาสังไม่
่ รบั คาฟ้ องของผูฟ้ ้ องคดีไว้พจิ ารณาและให้จาหน่ายคดี
ออกจากสารบบความกับให้คนื ค่าธรรมเนียมศาลทัง้ หมดแก่ผฟู้ ้ องคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
(คำสังศำลปกครองสู
่
งสุดที ่ ๓๐๑/๒๕๕๘)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
สัญ ญาจ้ างตกแต่ งซุ้ ม ประตู เมื อ งตามโครงการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
เป็ นสัญ ญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ จ ดั ตัง้ ศาลปกครองและ
วิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ในอานาจพิ จารณาพิ พากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ งพระราชบัญญัติเดี ยวกัน การที่ เจ้าหน้ าที่ ได้นาแบบ
แปลนและสาเนาโครงการมาให้ผ้รู บั จ้างประมาณราคาค่าใช้จ่ายเพื่อตัง้ เบิ กงบประมาณ
และค่ าใช้ จ่ า ยเพื่ อ อนุ ม ตั ิ ต่ อ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด การที่ เจ้ าหน้ าที่ มิ ได้ ค ัดค้ าน
หรื อขัดขวางมิ ให้ ผู้ร บั จ้ างด าเนิ นการ ทัง้ ที่ ซุ้ มประตู เมื องเป็ นทรัพย์สิ นของทางราชการ
และได้ติดตามการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง เป็ นกรณี ที่มีมูลอันเชื่อได้ว่าได้มีการว่าจ้างให้
ผูร้ บั จ้างตกแต่งซุ้มประตูเมือง ทัง้ เจ้าหน้ าที่ที่ตกลงจ้างมีฐานะเป็ นประธานคณะกรรมการ
ด าเนิ นการจัด ซื้ อ จัด จ้ างโดยวิ ธี พิ เศษและเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
ย่อมทาให้ ผ้รู บั จ้างเข้าใจได้ ว่ามีอานาจกระทาการแทนและเมื่องานแล้วเสร็จองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ก็มิ ได้ มี ก ารปฏิ เสธรับ งาน แต่ ก ลับ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ ในงาน ถื อ ว่ า
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ได้ ย อมให้ เจ้ าหน้ าที่ แ สดงออกเป็ นตัว แทนหรื อ ยอมรับ
การกระทาของเจ้าหน้ าที่โดยปริ ยาย อันเป็ นการให้สตั ยาบันในการกระทาของเจ้าหน้ าที่
ดัง นั ้ น จึ ง ต้ อ งผูก พัน ตามสัญ ญาที่ ต้ อ งช าระค่ า จ้ า งให้ ผู้ ร ับ จ้ า งตามมาตรา ๘๒๑
และมาตรา ๘๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และแม้มิได้มีการทาสัญญาจ้าง
เป็ นหนั งสื อตามระเบี ย บส านั ก นายกรัฐมนตรี ว่ าด้ ว ยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ ถื อเป็ น
การบกพร่องของเจ้าหน้ าที่ ที่ต้องไปว่ากล่าวเป็ นการภายใน ซึ่ งไม่กระทบต่ อความสมบูรณ์
ในการแสดงเจตนาที่ มี ค าเสนอและค าสนองต้ อ งตรงกัน ก่ อ ให้ เกิ ด สัญ ญาขึ้น ผูก พัน
ทัง้ สองฝ่ าย ทัง้ กรณี นี้ มี ล ัก ษณะเป็ นสัญ ญาจ้ า งท าของ ซึ่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ชย์มิได้บญ
ั ญัติให้ต้องทาสัญญาเป็ นหนังสือ
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีทราบว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดี (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ต้องการผูร้ บั จ้างตกแต่งซุ้มประตูเมืองที่ตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ต่อมานาย อ.
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นาย ป. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นาง ว.
นักวิชาการศึกษา ๗ว ได้เสนอให้ผูฟ้ ้ องคดีตกแต่งซุ้มประตูเมืองดังกล่าวตามโครงการจัดงาน
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ส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดสตูล ๒๕๕๒ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ส่งสาเนาโครงการจัดงานส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ๒๕๕๒ พร้อมแบบแปลนให้ผูฟ้ ้ องคดีเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ ผูฟ้ ้ องคดีได้ศกึ ษาแบบแปลนตามโครงการและเสนอแก้ไขปรับปรุงใหม่ให้ดาเนินการ
ในงบประมาณได้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีตกลงและจะดาเนินการจัดจ้างแบบกรณีพเิ ศษโดยให้ผูฟ้ ้ องคดี
ดาเนินการตกแต่งซุ้มประตูเมืองทันที โดยไม่ต้องรอทาสัญญาจัดจ้าง เนื่องจากมีเวลาจากัดเพียง
๑๐ วัน ผูฟ้ ้ องคดีเชื่อโดยบริสทุ ธิ ์ใจว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีจะดาเนินการจัดจ้างแบบกรณีพเิ ศษ ทัง้ สาเนา
โครงการทีใ่ ห้ผฟู้ ้ องคดีกไ็ ด้รบั การอนุ มตั แิ ล้ว จึงดาเนินการตกแต่งซุม้ ประตูเมือง ๑๗๐ ปี เมืองสตูล
และเสร็จตามแบบแปลนเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หลังจากนัน้ ได้ขอรับค่าจ้างจานวนเงิน
๓๕๐,๐๐๐ บาท แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีเพิกเฉยไม่รบั ผิดชอบดาเนินการในเรื่องของเอกสารสัญญาจัดจ้าง
ให้กบั ผูฟ้ ้ องคดี จึงขอให้ศาลมีพพิ ากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีชาระเงินค่าจ้างในการสร้างซุม้
ประตูเมืองสตูล ตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบีย้
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า การตกแต่งซุม้ ประตูเมืองเป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ให้มี
ขึ้นตามโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ๒๕๕๒ ฉลอง ๑๗๐ ปี เมืองสตู ล
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์จงั หวัดสตูลให้เป็ นที่รจู้ กั ของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย
และชาวต่ างชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น ซุ้มประตู เมือง
จึงถือเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะทาให้การบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ วซึง่ เป็ นอานาจหน้าที่
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีบรรลุผล สัญญาจ้างตกแต่งซุม้ ประตูเมืองซึ่งมีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งเป็ นหน่ วยงาน
ทางปกครองและมีลกั ษณะเป็ นสัญญาจัดทาบริการสาธารณะ จึงเป็ นสัญญาทางปกครองตาม
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เมื่อผูฟ้ ้ องคดีกล่าวอ้างว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ว่าจ้างผูฟ้ ้ องคดีตกแต่งซุม้ ประตูเมือง แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าจ้างตกแต่งซุม้ ประตูเมือง จึงเป็ นกรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดีมขี อ้ โต้แย้งเกีย่ วกับสัญญา
ทางปกครอง อันเป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีโดยนาย อ. ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นาย ป. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าของงบประมาณ
และผูร้ บั ผิดชอบโครงการจัดงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ๒๕๕๒ ฉลอง ๑๗๐ ปี
เมืองสตูล และนาง ว. นักวิชาการศึกษา ๗ว เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบโครงการจัดงานการส่งเสริม
การท่ อ งเที่ย วจังหวัด สตู ล ๒๕๕๒ ฉลอง ๑๗๐ ปี เมือ งสตู ล ได้พ บและพูด คุ ย กับ ผู้ฟ้ องคดี
ณ ร้านอาหาร โดยมีนาย ท. กรรมการของบริษัท ด. จากัด ร่วมสนทนาด้วย ในวงสนทนาได้พูดคุย
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เกีย่ วกับเรื่องการจัดงานการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว จังหวัดสตูล ๒๕๕๒ ฉลอง ๑๗๐ ปี เมืองสตูล
และในคาแก้อุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีได้แนบหนังสือของนาย ท. ยืนยันว่า ในการสนทนาดังกล่าว
นาย อ. นาย ป. และนาง ว. ได้ขอให้ผูฟ้ ้ องคดีรบั จ้างตกแต่งซุ้มประตูเมืองที่ตาบลทุ่งนุ้ย และ
ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั แบบแปลนจากนาง ว. เพื่อไปศึกษารายละเอียดและปรับแก้ให้สามารถดาเนินการได้
ในงบประมาณค่าใช้จ่าย ๓๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีก็ได้
เข้าดาเนินการตกแต่งซุม้ ประตูเมืองทีต่ าบลทุ่งนุ้ย โดยมีงบประมาณในการดาเนินการ จานวน
๓๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสอดคล้องกับการที่นาง ว. ผู้เสนอโครงการ และนาย ป. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
และเจ้าของงบประมาณโครงการ ได้มกี ารเสนองบประมาณในการตกแต่งซุม้ ประตูเมือง จานวน
๑ ซุม้ เป็ นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีนาง ว. เป็ นผูป้ ระมาณการ ตรงกับงบประมาณทีผ่ ฟู้ ้ องคดีตงั ้ ไว้
กรณีจงึ น่ าเชื่อได้ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีโดยเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวได้นาแบบแปลนและสาเนาโครงการดังกล่าว
มาให้ผูฟ้ ้ องคดีตามที่ผูฟ้ ้ องคดีกล่าวอ้าง เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตกแต่ง
ซุม้ ประตูเมือง เพื่อนามาตัง้ เบิกงบประมาณและค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุ มตั ติ ่อผูถ้ ูกฟ้ องคดี ประกอบกับ
ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเข้าดาเนินการตกแต่งซุ้มประตูเมืองดังกล่าวจนกระทังแล้
่ วเสร็จในวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมเวลาดาเนินการ ๙ วัน เจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีหรือผูถ้ ูกฟ้ องคดีกม็ ไิ ด้
คัดค้านหรือขัดขวางมิให้ผฟู้ ้ องคดีเข้าดาเนินการตกแต่งซุม้ ประตูเมืองแต่อย่างใด ทัง้ ทีซ่ ุม้ ประตูเมือง
เป็ นทรัพย์สนิ ของทางราชการ ตรงกันข้าม กลับปรากฏตามหนังสือของนาย ท. ที่แนบท้าย
คาแก้อุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีวา่ ตลอดเวลาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีดาเนินการตกแต่งซุม้ ประตูเมืองมีเจ้าหน้าที่
ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีม าติด ตามการด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและคู่ ก รณี ย อมรับ กัน ว่ า นาย ท.
เป็ นผูร้ ่วมสนทนาและรับประทานอาหารกัน จึงเป็ นพยานหลักฐานทีน่ ามาประกอบการพิจารณาได้ว่า
หากนาย ป. นาง ว. หรือนาย อ. มิได้มอบหมายหรือ ผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้รบั อนุ ญาตให้ดาเนินการจริง
ผูฟ้ ้ องคดียอ่ มทีจ่ ะไม่เสีย่ งหรือกล้าทีจ่ ะเข้าดาเนินการตกแต่งซุม้ ประตูเมืองโดยพลการ เพราะนอกจาก
จะเป็ นการละเมิด ต่ อ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี ซึ่งต้อ งรับ ผิด ทัง้ ทางอาญาและทางแพ่ งแล้ว ยังไม่ได้รบั
เงิน ค่าจ้างจากการดาเนิ น การดังกล่าว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงมีมูลเหตุ อนั เชื่อได้ว่าได้ มี
การว่าจ้างให้ผฟู้ ้ องคดีดาเนินการตกแต่งซุม้ ประตูเมืองทีต่ าบลทุ่งนุ้ยจริง และจากฐานะตาแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีซ่งึ มีหน้าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล ๒๕๕๒ ฉลอง ๑๗๐ ปี เมืองสตูล โดยนาง ว. เป็ นประธานคณะกรรมการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ส่วนนาย ป. เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ย่อมทาให้
ผูฟ้ ้ องคดีเข้าใจได้ว่า เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวมีอานาจกระทาแทนผูถ้ ูกฟ้ องคดีและมีผลผูกพันผูถ้ ูกฟ้ องคดี
อีกทัง้ เมื่อดาเนิ นการตกแต่ งซุ้มประตู เมืองจนแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้ องคดีก็ มิได้มีการปฏิเสธงาน
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ซุ้มประตูเมืองดังกล่าว แต่กลับได้ใช้ประโยชน์ ในระหว่างที่มกี ารจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล ๒๕๕๒ ฉลอง ๑๗๐ ปี เมืองสตูล จึงถือว่าผู้ถูกฟ้ องคดีได้ยอมให้เจ้าหน้ าที่ของ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีแสดงออก เป็ นตัวแทนหรือได้ยอมรับการกระทาของเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
โดยปริยาย อันเป็ นการให้สตั ยาบันในการกระทาของเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวแล้ว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ ต้องผูกพัน
ตามสัญ ญาที่ต้องชาระค่าจ้างให้ผู้ฟ้ องคดีต ามมาตรา ๘๒๑ และมาตรา ๘๒๓ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซุ้มประตูเมืองดังกล่าวตัง้ อยู่บนถนนเส้น ทางสายหลักมีการสัญจร
ผ่านไปมา และผูฟ้ ้ องคดีก็เข้าดาเนินการตกแต่งซุ้มประตูเมืองในลักษณะเปิ ดเผยโดยใช้เวลา
ดาเนินการถึง ๙ วัน อีกทัง้ ช่วงเวลาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเข้าดาเนินการก็เป็ นช่วงเวลาทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีได้มี
การอนุ มตั โิ ครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดสตูล ๒๕๕๒ ฉลอง ๑๗๐ ปี เมืองสตูล ซึง่ มีการ
กาหนดกิจกรรมในการตกแต่งซุม้ ประตูเมืองดังกล่าว และทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีอุทธรณ์ว่า ผูฟ้ ้ องคดีใช้สทิ ธิ
โดยไม่สจุ ริต เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีรหู้ รือควรจะรูว้ ่าการทางานรับจ้างให้กบั ส่วนราชการจะต้องดาเนินการ
ตามวิธกี ารตามทีร่ ะเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานราชการนัน้ ๆ กาหนดไว้ และเจ้าหน้าที่
ของผู้ถูกฟ้ องคดีดงั กล่าวไม่มีอานาจในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยงั ฝื นเข้าทางานจ้าง
โดยไม่รอทาสัญญากับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี อี านาจในการจัดซือ้ จัดจ้าง
ก่อนเพื่อหวังประโยชน์ ในผลงาน ในทานองว่าลงมือทางานก่อนได้งานก่อนนัน้ เห็นว่า การที่
ผูฟ้ ้ องคดีเข้าทางานดังกล่าว เป็ นการเข้าทางานตามที่ได้มกี ารตกลงว่าจ้างจากเจ้าหน้าที่ของ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี และกรณีกไ็ ม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ว่าจ้างหรือจะว่าจ้างผูร้ บั จ้างรายอื่น
ให้เข้าดาเนินการตกแต่งซุม้ ประตูเมืองดังกล่าว อันจะเป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดีเร่งเข้าทางานดังกล่าว
โดยไม่รอทาสัญญา เพื่อหวังผลประโยชน์ของงานตามที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีกล่าวอ้าง และแม้ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะกาหนดให้หน่ วยงานของทางราชการ
ต้องดาเนินการทาสัญญาจ้างเป็ นหนังสือก็ตาม แต่ระเบียบดังกล่าวเป็ นเพียงขัน้ ตอนภายในของ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ตี ้องปฏิบตั ิสาหรับการเข้าทาสัญญากับบุคคลอื่น ทัง้ นี้ ก็เพื่อเป็ นการปกป้ องรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีเอง โดยหากไม่มกี ารดาเนินการตามระเบียบนี้ ก็ยอ่ มเป็ นความบกพร่อง
ของเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดี ซึง่ เป็ นเรื่องทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีจะต้องไปว่ากล่าวกับเจ้าหน้าทีข่ องตน
ทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นการภายใน หาอาจมีผลกระทบถึงความสมบูรณ์ในการแสดงเจตนาทาสัญญาของ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทม่ี ไี ปยังบุคคลอื่นแล้วแต่อย่างใดไม่ เมือ่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีโดยเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ได้แสดงเจตนาที่จะว่าจ้างผูฟ้ ้ องคดีดาเนินการตกแต่งซุ้มประตูเมือง โดยผูฟ้ ้ องคดีกไ็ ด้ตอบรับ
และเข้าดาเนินการตกแต่งซุม้ ประตูเมืองดังกล่าว จึงเป็ นกรณีทม่ี กี ารแสดงเจตนาทาคาเสนอและ
คาสนองต้องตรงกัน ประกอบกับกรณีน้ีเข้าลักษณะเป็ นสัญญาจ้างทาของ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่ง
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และพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๗ มิได้บญ
ั ญัตใิ ห้ตอ้ งทาสัญญาเป็ นหนังสือแต่อย่างใด การแสดง
เจตนาของผูถ้ ูกฟ้ องคดีโดยเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีดงั กล่าวและผูฟ้ ้ องคดี จึงก่อให้เกิดสัญญา
ขึน้ ผูกพันทัง้ สองฝ่ าย ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ ต้องผูกพันตามสัญญาดังกล่าวในอันที่จะต้องชาระสินจ้ าง
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๓๐๖/๒๕๕๙)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
เมื่ อ ผู้ฟ้ องคดี ไม่ ได้ เป็ นคู่ส ญ
ั ญาเช่ าช่ ว งที่ ดิ น เพื่ อ จัด ท าตลาดระหว่ าง
กรุงเทพมหานครผูเ้ ช่าช่วงกับบริ ษทั เอกชนผูใ้ ห้เช่าช่วง จึงไม่ใช่ผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย
จากการที่ สญ
ั ญาเช่าช่วงจะชอบด้วยกฎหมายหรือตกเป็ นโมฆะหรือไม่ จึงไม่มีสิทธิ ฟ้อง
ให้สญ
ั ญาเป็ นโมฆะ ซึ่งความสาคัญผิดที่จะทาให้นิติกรรมเป็ นโมฆะ จะต้องเป็ นความสาคัญผิด
ในสิ่ งซึ่ งเป็ นสาระสาคัญ แห่ งนิ ติ กรรม ได้ แก่ ความสาคัญ ผิ ดในลักษณะของนิ ติ กรรม
ความสาคัญผิ ดในตัวบุคคลซึ่ งเป็ นคู่กรณี แห่ งนิ ติ กรรม และความสาคัญผิ ดในทรัพย์สิน
ซึ่งเป็ นวัตถุแห่งนิ ติ กรรม การที่ผ้ฟู ้ องคดีตกลงทาสัญญาจองแผงค้าโดยจ่ายค่าพัฒนาที่ดิน
และค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคและทาสัญญาเช่าแผงค้าถาวรในตลาดดังกล่าว โดยได้รบั ทราบ
และเข้าใจครบถ้วนตามหนังสือชี้ชวนในส่วนที่ เป็ นสาระสาคัญของการดาเนิ นการจัดให้มี
ตลาดแล้ว และยังได้มีการต่ อสัญญาแผงค้าอีกสองครัง้ อีกทัง้ เมื่อครบกาหนดเวลาเช่ า
ผูฟ
้ ้ องคดีได้ทราบถึงประกาศของกรุงเทพมหานครที่แจ้งให้มาดาเนิ นการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าแล้ว
แต่ไม่ไปดาเนิ นการติ ดต่อขอทาสัญญาเช่าเอง เนื่ องจากประสบปัญหาภาวะขาดทุนและค้างชาระ
ค่ าเช่ า กรณี ด งั กล่ าวมิ ใช่ เป็ นการที่ ผ้ฟ
ู ้ องคดี แสดงเจตนาท าสัญญาโดยสาคัญผิ ดในสิ่ ง
ซึ่งเป็ นสาระสาคัญของนิ ติ กรรมตามนัยมาตรา ๑๕๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ การแสดงเจตนาเช่าแผงค้าจึงมีผลสมบูรณ์ ตามกฎหมายและไม่เป็ นโมฆะ
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายจึงไม่ต้องคืนเงิ นค่าพัฒนาที่ดินและค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สาม (กรุงเทพมหานคร ที่ ๑ บริษทั ท. จากัด
ที่ ๒ และนาย อ. ที่ ๓) ได้ร่วมกระทาการอันไม่เป็ นไปตามกฎหมาย กล่าวคือ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ท่ี ๑
มีความประสงค์จะจัดให้มตี ลาด ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ขณะนัน้ ดารงตาแหน่งผูช้ ว่ ยเลขานุการผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานครได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เพือ่ จัดหาทีด่ นิ ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เช่า
ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ตกลงเช่าทีด่ นิ รวม ๓ แปลงกับห้างหุน้ ส่วนจากัด ส. โดยสัญญากาหนดให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ สามารถนาที่ดนิ ไปให้เช่าช่วงได้ และต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ กับผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒ ได้ตกลงทาสัญญาเช่าช่วงที่ดนิ ทัง้ สามแปลงและได้จดทะเบียนการเช่า ณ สานักงานทีด่ นิ
ทัง้ ทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่มอี านาจตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ รวมทัง้ ไม่ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยความผิด
เกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ นิตกิ รรมเช่าช่วงทีด่ นิ ระหว่างผูถ้ ูกฟ้ องคดี
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ที่ ๑ กับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงเป็ นโมฆะ และเมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีได้จองเช่าแผงค้าจานวน ๑ แผง โดยได้จ่าย
ค่าพัฒนาและค่าก่อสร้างให้แก่ ผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สามเป็ นเงินจานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ตามใบแจ้ง
ความประสงค์ในการสนใจจองเช่าพืน้ ทีต่ ลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒ ส่วนขยาย) โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ไม่ได้จดั ให้ผคู้ า้ รายย่อยซึง่ เป็ นผูช้ าระค่าพัฒนาและค่าก่อสร้างเข้าทาสัญญา
กับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เพื่อให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นผูบ้ ริหารตลาด แต่กลับให้ตวั แทนและหรือบริวาร
เป็ นผูบ้ ริหารตลาดเพื่อแสวงหาประโยชน์ ทัง้ สัญญาเช่าแผงค้าระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ ก็ไม่ได้กาหนดให้ผฟู้ ้ องคดีเช่าแผงค้าเป็ นระยะเวลา ๑๐ ปี ตามทีป่ ระกาศโฆษณาไว้ จึงเป็ น
กรณี ท่ผี ู้ฟ้องคดีเข้าทาสัญ ญาจองแผงค้าโดยสาคัญ ผิดในสิง่ ซึ่งเป็ นสาระสาคัญ ของนิ ติกรรม
ตามมาตรา ๑๕๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่
ให้นิติกรรมการเช่าช่วงที่ดนิ ระหว่างผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ กับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ สัญญาจองแผงค้า
และสัญ ญาเช่าแผงค้าถาวรเป็ นโมฆะ และให้ผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สามร่วมกันหรือแทนกันคืนเงิน
จานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท แก่ผฟู้ ้ องคดี
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า สัญ ญาเช่ า ช่ ว งระหว่ า งผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้เช่าที่ดนิ จากห้างหุ้นส่วนจากัด ส. โดยปลอดจาก
ภาระผูก พัน ใด ๆ ในที่ดิน ดัง กล่ า วและมีสิท ธิในการน าออกให้เช่ า ช่ ว งได้ ข้อ ๑ วรรคหนึ่ ง
กาหนดว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตกลงเช่าช่วงและผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ตกลงให้เช่าช่วงทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ
สามแปลง เพื่อจัดทาเป็ นโครงการตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒ ส่วนขยาย) และวรรคสอง กาหนดว่า
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ นผูม้ หี น้าที่ทาการพัฒนาที่ดนิ และก่อสร้างอาคารตามแบบแปลน และจัดแบ่ง
พื้นที่ในการทาการค้าแต่ละประเภท (Zoning) ตามที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ กาหนด รวมทัง้ จะต้อง
ปรับปรุงพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่สามารถอานวยความสะดวกต่อการดาเนินการตลาด การค้าขาย...
โดยผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการพัฒนาและก่อสร้างทัง้ หมด
ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จะไปเรียกเก็บค่าพัฒนาและค่าก่อสร้างจากผูค้ า้ รายย่อยเอง และผูถ้ กู ฟ้ องคดีท่ี ๑
ตกลงยินยอมให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และ/หรือบริวาร ผูค้ า้ รายย่อยใช้ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
ผ่านเข้าออกสถานที่เช่าตลอดไป ข้อ ๒ วรรคสาม กาหนดว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จะต้องก่อสร้างโดย
จัดให้มพี น้ื ที่และอาคารในการทาการค้า และมีหน้าทีใ่ นการจัดหาผูค้ า้ รายย่อยในอัตราค่าเช่าช่วง
ดังนี้ ... ข้อ ๔ ก าหนดว่า ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ และผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ตกลงก าหนดอายุส ญ
ั ญาเช่ า
เป็ นระยะเวลา ๑๐ ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ส่งมอบสถานที่เช่า และข้อ ๕ กาหนดว่า
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ จะต้องด าเนิ นการก่ อสร้างอาคารตามข้อ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีท่ าสัญญานี้ เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้สง่ มอบอาคารและพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของอาคารและพืน้ ทีท่ งั ้ หมด รวมทัง้ จัดหาผูค้ า้ รายย่อยได้เป็ นจานวนเกินกว่า

๒
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ร้อยละ ๕๐ ของผู้ค้าในส่วนที่เป็ นผู้ค้าแผง และเมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั มอบสถานที่เช่าแล้ว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีหน้าทีใ่ นการบริหารสถานทีเ่ ช่ารวมถึงผูค้ า้ รายย่อยทัง้ หมดทันที โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ยังคงมีหน้าทีจ่ ดั หาผูค้ า้ รายย่อยให้ครบถ้วนต่อไป และสัญญาเช่าแผงค้าถาวรระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ตกลงให้ผูฟ้ ้ องคดีเช่าแผงค้าจานวน ๑ แผง มีกาหนดเวลาเช่า ๑ ปี ในอัตรา
ค่าเช่าเดือนละ ๗๕๐ บาท โดยผูฟ้ ้ องคดีต้องชาระค่าเช่าล่วงหน้าเป็ นรายเดือน และเมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้ประกาศให้มกี ารต่อสัญญาเช่าแผงค้า ผูฟ้ ้ องคดีมหี น้าที่มาดาเนินการขอต่อสัญญาตามเงื่อนไข
ในประกาศทีก่ าหนดไว้
เมื่อปรากฏตามหนังสือสัญญาเช่าช่วงที่ดนิ สามแปลงและหนังสือสัญญาเช่าช่วง
ทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้กบั เจ้าพนักงานทีด่ นิ ระหว่างผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในฐานะผูเ้ ช่าช่วงกับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ในฐานะผู้ให้เช่าช่วงนัน้ ผู้ฟ้ องคดีไม่ได้เป็ นคู่สญ
ั ญา ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่ใช่เป็ นผู้ได้รบั ความเดือดร้อน
เสียหายจากการที่หนังสือสัญญาเช่าช่วงทัง้ สองฉบับดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือ
ตกเป็ นโมฆะหรือไม่ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิฟ้องคดีน้ีในประเด็นดังกล่าว และศาลไม่จาต้องวินิจฉัยถึง
ความเป็ นโมฆะของสัญญาเช่าช่วงทัง้ สองฉบับ ทัง้ นี้ ข้อพิพาทในคดีน้ีเป็ นเรือ่ งสัญญาเช่าแผงค้าถาวร
ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒ ส่วนขยาย) ระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แม้ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
เป็ นผู้เรียกเก็บค่าพัฒ นาที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารจากผู้ฟ้ องคดีก็ตาม ซึ่ง ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒
เรียกเก็บเงินในฐานะเป็ นตัวแทนของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ประกอบกับตามหนังสือชีช้ วนรายละเอียด
โครงการมีขอ้ ความว่า บริหารตลาดโดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ บริหารการก่อสร้างโดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
และปรากฏตราสัญลักษณ์ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ อยูใ่ นหนังสือชีช้ วนด้วย จึงเห็นได้วา่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
อยูใ่ นฐานะผูบ้ ริหารตลาด ส่วนผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ เป็ นเพียงเอกชนทีม่ หี น้าที่
พัฒนาทีด่ นิ และก่อสร้างอาคารตามแบบแปลน และจัดหาพืน้ ทีใ่ นการทาการค้าแต่ละประเภทตามที่
สัญ ญาเช่าช่วงทัง้ สองฉบับ กาหนด และเป็ น ผู้รบั ผิด ชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนิ น การพัฒ นา
และก่อสร้างทัง้ หมด เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามอานาจหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เท่านัน้
กรณีจงึ เป็ นการร่วมกันของผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สามในการก่อสร้างตลาด ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะต้อง
ร่วมรับผิดด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้จองแผงค้ากับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จานวน ๑ แผงค้า และได้ชาระเงิน
เป็ นค่าสิทธิการเช่าแผงค้าระยะเวลา ๑๐ ปี และชาระค่าพัฒนาทีด่ นิ และค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
ระบบบาบัดน้ าเสีย ฯลฯ เป็ นเงินจานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒ ทาการก่อสร้างจานวนแผงค้าขนาดเล็กและแผงค้าขนาดใหญ่ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์อาหาร
ขนาดใหญ่ ทีจ่ อดรถ ห้องน้าและสวนหย่อมตามทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ กาหนดครบถ้วน และส่งมอบงาน
เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของอาคารและพืน้ ทีท่ งั ้ หมด รวมทัง้ ได้จดั หาผูค้ า้ รายย่อยเป็ นจานวนเกินกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของผู้ค้าในส่วนที่เป็ นผูค้ ้าแผง โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตรวจรับมอบงานก่อสร้างไว้
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ครบถ้วนแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้ตกลงทาสัญญาเช่าแผงค้าถาวรตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒ ส่วนขยาย)
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ กับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ อีกทัง้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ก็เปิ ดให้มกี ารทาสัญญา
เช่าแผงค้าตลอดมาจนถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ มีจานวนผูค้ ้ามาทาสัญญาเช่าแผงค้าถาวร
จานวนทัง้ สิ้น ๓,๖๔๙ ราย จึงเห็นว่าความสาคัญ ผิดที่จะทาให้นิติกรรมเป็ นโมฆะนัน้ จะต้อง
เป็ นความสาคัญ ผิดในสิ่งซึ่งเป็ น สาระสาคัญ แห่งนิ ติก รรม ได้แก่ ความสาคัญ ผิดในลักษณะ
ของนิตกิ รรม ความสาคัญผิดในตัวบุคคลซึง่ เป็ นคู่กรณีแห่งนิตกิ รรม และความสาคัญผิดในทรัพย์สนิ
ซึ่งเป็ นวัตถุแห่งนิติกรรมตามมาตรา ๑๕๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สามร่วมดาเนินการก่อสร้างตลาดและประกาศโฆษณาเชิญชวนผูค้ า้ รายย่อย
ให้จองแผงค้าขายโครงการตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒ ส่วนขยาย) โดยมีตราสัญลักษณ์ ของ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ปรากฏอยูใ่ นหนังสือชีช้ วนรายละเอียดโครงการ มีผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๓ เป็ นผูร้ ่วมดาเนินการก่อสร้างอาคารและจัดหาผูค้ า้ รายย่อย ผูฟ้ ้ องคดี จงึ รับทราบและเข้าใจ
ตามเอกสารดังกล่าวว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สามได้ร่วมกันดาเนินการจัดสร้างตลาดแล้วเสร็จครบถ้วน
ตามคาชีช้ วนในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญของการเป็ นตลาด โดยมีผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นผูบ้ ริหารตลาด
เมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้ทาสัญญาเช่าแผงค้าถาวรกับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีกาหนดเวลาเช่า ๑ ปี นับแต่วนั ที่
๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และยังมีการต่อสัญญาเช่าแผงค้าถาวรอีกสองครัง้
ตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้แสดงเจตนาทาสัญญาจองแผงค้าไว้กบั ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ซึง่ เป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของคู่กรณีทงั ้ สองฝ่ ายทีม่ คี วามสมัครใจเข้าทาสัญญาผูกพัน แต่เมื่อครบกาหนดเวลาเช่าในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยผูอ้ านวยการสานักงานตลาดได้มปี ระกาศ เรื่อง
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าแผงค้าตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒ ส่วนขยาย) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑
และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ รวม ๒ ฉบับ เพือ่ แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีมาติดต่อดาเนินการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
แผงค้า หากไม่มาต่อสัญญาภายในเวลากาหนด จะถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเช่า
ผูฟ้ ้ องคดีทราบแล้วแต่ไม่ไปดาเนินการติดต่อขอทาสัญญาเช่าแผงค้าถาวรตามประกาศกับผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ เอง เนื่องจากประสบปั ญหาภาวะขาดทุน อีกทัง้ ค้างชาระค่าเช่าตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐
ตลอดมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงดาเนินการทวงถามให้ชาระหนี้และ
บอกเลิ ก สัญ ญา กรณี จึงมิ ใช่ ผู้ ฟ้ องคดี แ สดงเจตนาท าสัญ ญาจองแผงค้ าและท าสัญ ญาเช่ า
แผงค้าถาวรโดยสาคัญผิดในสิง่ ซึ่งเป็ นสาระสาคัญของนิตกิ รรมตามนัยมาตรา ๑๕๖ วรรคสอง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การแสดงเจตนาของผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
และไม่เป็ นโมฆะ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สามจึงไม่จาต้องร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
คืนให้แก่ผฟู้ ้ องคดี พิพากษายกฟ้ อง
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๕๐/๒๕๖๐)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
สัญญาจ้างจัดพิ มพ์หนังสือวารสารและหนังสือคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง
ระหว่างเอกชนกับหน่ วยงานทางปกครองมีลกั ษณะเป็ นสัญญาจ้างทาของตามมาตรา ๕๘๗
ประกอบกับมาตรา ๖๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และเป็ นสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เมื่อผู้รบั จ้างได้ส่งมอบงานที่ รบั จ้างตามสัญญา แต่ หน่ วยงานทางปกครองที่ ว่าจ้างไม่ชาระ
ค่าจ้างจึงตกเป็ นผู้ผิดสัญญา และต่อมาเมื่อคู่สญ
ั ญาได้ตกลงยิ นยอมด้วยวาจาลดยอดหนี้
โดยไม่ได้กาหนดเวลาชาระหนี้ ส่วนที่ เหลือไว้ ผู้รบั จ้างย่อมจะเรียกให้ ชาระหนี้ ได้โดยพลัน
เมื่อหน่ วยงานทางปกครองชาระหนี้ เพียงบางส่วน จึงถือว่าผิ ดนัดชาระหนี้ ต้องรับผิ ดชาระ
ดอกเบี้ยในระหว่างผิ ดนัดตามมาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ ง ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ ง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีประกอบกิจการ บริการพิมพ์ สื่อการพิมพ์ ประมูลงาน
และสิง่ พิมพ์ ได้ตกลงทาสัญญากับผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (โรงเรียน) โดยให้ผู้ฟ้องคดีจดั พิมพ์หนังสือ
คู่มอื นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ปี การศึกษา ๒๕๕๖ และวารสารรายเดือนเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนและเป็ นสื่อสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผูป้ กครองนักเรียน
และชุมชน ผูฟ้ ้ องคดีส่งมอบหนังสือคู่มอื นักเรียนและวารสารให้แก่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ แต่เมื่อถึง
กาหนดชาระเงิน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่ชาระเงินค่าจ้างตามสัญญา ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้มหี นังสือลงวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน) แจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองชาระหนี้ตามสัญญา
แต่ผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สองเพิกเฉย จึงนาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองชัน้ ต้น ภายหลังจากผู้ฟ้องคดี
ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชัน้ ต้นแล้ว ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ผูฟ้ ้ องคดีและผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ได้มกี ารตกลงลดยอดหนี้จากจานวนเงิน ๑,๓๔๕,๗๔๓.๗๕ บาท ให้คงเหลือ ๑,๐๐๒,๙๒๕ บาท
และในวันเดียวกันผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ชาระหนี้เป็ นจานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงเหลือยอดหนี้
ทีย่ งั ค้างชาระเป็ นเงินจานวน ๕๐๒,๙๒๕ บาท จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ทัง้ สองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชดใช้เงินต้น พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ โดยนาง อ. เจ้าหน้ าที่
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๑
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ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ในฐานะหัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ได้รบั มอบหมายจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ให้ดาเนิ น การจัดท าหนังสือวารสารและหนังสือคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ปี การศึกษา
๒๕๕๖ ได้มีใบสังท
่ าของหรือใบสังจ้
่ าง มีข้อตกลงกับ ผู้ฟ้ องคดีในฐานะผู้รบั จ้างว่าผู้ฟ้ องคดี
มีหน้ าที่จดั ทาหนังสือคู่มอื นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ปี การศึกษา ๒๕๕๖ และวารสารให้แก่
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีหน้ าที่ต้องชาระเงินภายใน ๓๐ วัน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี
นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีสง่ มอบหนังสือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ผูฟ้ ้ องคดีได้ส่งมอบหนังสือ
ดังกล่าวให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ตามใบส่งของทีม่ นี าง อ. ลงนามเป็ นผูร้ บั ของหรือสินค้ารวมจานวน
๙ ฉบับ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ก็มหี น้าทีใ่ ช้ราคาทรัพย์หรือราคาค่าจ้างจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นสัญญาจ้างทาของตามมาตรา ๕๘๗ ประกอบมาตรา ๖๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มีผลผูกพันบังคับระหว่างคูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายทีม่ หี น้าทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ่อกันตามสัญญา
สัญญาจ้างจัดพิมพ์วารสารและหนังสือคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครองฯ ระหว่างผู้ฟ้ องคดีก ับ
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ นสัญญาที่มีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งเป็ นหน่ วยงานทางปกครองหรือเป็ นบุ คคล
ซึง่ กระทาการแทนรัฐ และมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อจัดให้มเี ครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนนักเรียนของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ อันเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดทาบริการสาธารณะด้านการศึกษา
ตามอานาจหน้าทีแ่ ละเป็ นภารกิจของผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง สัญญาจ้างพิมพ์วารสารและหนังสือคู่มอื
นักเรียน ครูและผู้ปกครองฯ จึงมีลกั ษณะเป็ นสัญ ญาที่จดั หาหรือจัดให้มีวสั ดุอุปกรณ์ เพื่อใช้
ในการจัดทาบริการสาธารณะให้บรรลุผล จึงเป็ นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีการสังจ้
่ าง
ผูฟ้ ้ องคดีทาการจัดพิมพ์หนังสือและวารสาร และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้รบั มอบหนังสือและวารสารแล้ว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีหน้าทีต่ อ้ งชาระเงินค่าจ้างภายใน ๓๐ วัน ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีนับแต่วนั ทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ส่งมอบหนังสือ และวารสาร เมื่อรวมค่ าจ้างเฉพาะการจัดท าวารสารและหนังสือคู่มือ นักเรียน
ครูและผูป้ กครองฯ เป็ นเงินค่าจ้างทัง้ สิน้ จานวน ๑,๓๑๓,๖๔๓.๗๕ บาท ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่ชาระ
ค่าจ้าง จึงตกเป็ นผูผ้ ดิ สัญญา ต่อมา ภายหลังจากผูฟ้ ้ องคดีได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชัน้ ต้นแล้ว
ผูฟ้ ้ องคดีได้ขอแก้ไขคาฟ้ องขอลดจานวนทุนทรัพย์ขอรับคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามจานวน
ทุนทรัพย์ทล่ี ดลง และชีแ้ จงว่าในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ผูฟ้ ้ องคดีและผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มี
การตกลงด้วยวาจาลดยอดหนี้ให้คงเหลือ ๑,๐๐๒,๙๒๕ บาท และในวันเดียวกัน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ได้โอนชาระหนี้เป็ นจานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงฟั งว่าผูฟ้ ้ องคดีและผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ตกลง
ยินยอมลดยอดหนี้ค่าจ้าง และวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ชาระเงินค่าจ้าง
บางส่วนจานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้ องคดีแล้ว จึงคงเหลือเงินค่าจ้างที่ผู้ถู กฟ้ องคดี ท่ี ๒

๒
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จะต้องชาระให้แก่ผฟู้ ้ องคดีอกี จานวน ๕๐๒,๙๒๕ บาท สาหรับดอกเบีย้ ผิดนัดนัน้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
และผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ตกลงยินยอมลดยอดหนี้ โดยไม่ได้กาหนดเวลาชาระกันไว้ ผู้ฟ้ องคดี
ย่อมจะเรียกให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ชาระหนี้ได้โดยพลัน ซึง่ ในวันเดียวกันผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ชาระ
เงินค่าจ้างเพียงบางส่วน ไม่ได้ชาระเต็มจานวน จึงต้องถือว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ผิดนัดชาระหนี้
ต้องรับผิดชาระดอกเบีย้ ในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจานวน ๕๐๒,๙๒๕ บาท
นับตัง้ แต่วนั ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้ว่าผูอ้ านวยการ
ของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่ได้มอบอานาจเป็ นหนังสือให้นาง อ. หัวหน้ าฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของ
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ไปตกลงทาสัญญากับผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่การทาสัญญาจ้างทาหนังสือวารสาร
และหนังสือคู่มอื นักเรียน ครูและผูป้ กครองฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแจกให้นักเรียนที่เข้าใหม่ทุกคน
และมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขา่ วสารความรู้และความเคลื่อนไหวของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เพื่อเป็ น
สื่อสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบ้านของนักเรียนและชุมชน เพื่อให้นกั เรียน ผูป้ กครอง และศิษย์เก่า
ของโรงเรียนได้เสนอข้อเขียน บทความ ข้อคิดเห็นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒ ประกอบกับ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ น หนี้ ค่าจ้างท าวารสารและคู่มือนัก เรียนจริงตามฟ้ อ ง
แต่ผฟู้ ้ องคดีตกลงยอมลดหนี้ให้คงเหลือเพียงเก้าแสนบาทเศษ และเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
ได้ชาระหนี้บางส่วนให้แก่ผฟู้ ้ องคดี แสดงว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่ได้ปฏิเสธหรือคัดค้านการทีน่ าง อ.
หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์ไปตกลงทาสัญญาจ้างกับผูฟ้ ้ องคดี อีกทัง้ เป็ นประโยชน์ตามภารกิจ
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เอง ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงต้องรับผิดต่อผูฟ้ ้ องคดีในฐานะบุคคลภายนอกผูส้ จุ ริต
ส่วนผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่ได้มอบอานาจเป็ นหนังสือให้นาง อ. ไปตกลงทาสัญญากับผูฟ้ ้ องคดี
จริงหรือไม่ เป็ นเรือ่ งทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ กับนาง อ. ไปว่ากันตามกฎหมายต่อไป
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๒๒๑/๒๕๖๐)
แม้สญ
ั ญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้าและโถงลิ ฟต์ที่ส่วนราชการทากับเอกชน
ผูร้ บั จ้างจะมีข้อกาหนดเปิ ดช่องให้ส่วนราชการมีสิทธิ ปรับเอกชนผู้รบั จ้างเกิ นร้อยละสิ บ
ของวงเงิ น ค่ าจ้ างหากไม่ ส ามารถท างานให้ แ ล้ ว เสร็จ ตามสัญ ญาได้ ซึ่ งดูประหนึ่ งว่ า
ขัดหรือแย้งกับข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
แต่ข้อกาหนดของระเบียบดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็ นกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การมีข้อความขัดหรือแย้งจึงไม่มีผลทางกฎหมายทาให้
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ข้ อก าหนดในสัญญาจ้ างตกเป็ นโมฆะ เมื่ อเอกชนผู้รบั จ้ างตกลงท าสัญญาด้ วยใจสมัคร
และยอมตนผูกพันตามสัญญาทุกข้อโดยไม่อิดเอื้อน ส่ วนราชการจึงมี สิทธิ ตามสัญ ญา
ที่ จะเรียกร้องให้ ชาระค่าปรับได้แม้จะเกิ นร้อยละสิ บของจานวนเงิ นค่ าจ้างตามสัญญา
เมื่องานจ้างตามสัญญาเป็ นสิ่ งสาธารณูปโภค และส่วนราชการไม่ได้งานที่จ้างมาให้บริ การ
แก่ผ้มู าติ ดต่ออันเป็ นการบริ การสาธารณะภายในเวลาอันสมควร ย่อมถือว่าส่วนราชการ
ได้ ร บั ความเสี ย หายจากการผิ ด สัญ ญาจ้ าง แม้ จะมิ ใช่ ความเสี ยหายในเชิ งทรัพย์สิ น
แต่เมื่อพิ เคราะห์ถึงทางได้เสียของส่วนราชการทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว เบีย้ ปรับ
มิ ได้สูงเกิ นส่วน จึงไม่มีเหตุสมควรลดค่าปรับให้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ ง แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ การที่ ส่วนราชการใช้ สิทธิ หกั เงิ นค่าจ้างงานงวดแรกและได้นา
หลักประกัน สัญ ญาหักไว้เป็ นค่ าปรับ บางส่ ว นแล้ ว จึงยังคงมี สิท ธิ เรียกร้องให้ เอกชน
ผูร้ บั จ้างชาระค่าปรับส่วนที่เหลือได้ในอัตราตามที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ผู้ ฟ้ องคดีฟ้ องว่ า ผู้ฟ้ องคดีได้ ท าสัญ ญาจ้างผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ (หจก.) ซึ่ งมี
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (นาย ว.) เป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การให้ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ าและโถงลิฟต์ โดยแบ่ง
งวดงานและการจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็ น ๓ งวด กาหนดทางานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้เข้าดาเนินการก่อสร้างตามสัญญา แต่เป็ นไปอย่างล่าช้า
และไม่เป็ นไปตามงวดงานในสัญญา และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับและเร่งรัดให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ดาเนินการ
ก่ อสร้างให้แล้ว เสร็จ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้า ง
ได้ตรวจรับงานและคานวณเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ หักลบกับค่าปรับกรณีผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทางาน
เกินกาหนดเวลาตามสัญ ญาเป็ นเวลา ๕๕ วัน ค่าปรับวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท รวมเป็ นเงิน
ค่าปรับ ๑๒๒,๓๓๑ บาท เหลือเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ เป็ นเงิน ๕๔๔,๙๒๙ บาท ผูฟ้ ้ องคดีได้เร่ง
ให้ดาเนิ นการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญ ญา แต่ ผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมี
หนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงานใหญ่ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
และบ้ า นของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ต่ อ มา ผู้ ฟ้ องคดีได้ มีประกาศลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑
ในหนังสือพิมพ์สายกลางฉบับลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ นาเงินค่าปรับ
มาชาระจานวน ๓๑๕,๘๓๖.๔๐ บาท ภายใน ๓๐ วันนับตัง้ แต่ วนั ประกาศทางหนังสือพิม พ์
แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เพิกเฉย ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาหลักประกันตามสัญญาจ้างจานวน ๑๑๑,๒๑๐ บาท
มาหัก ชดใช้ เงิน ค่ า ปรับ แล้ ว คงเหลื อ เงิน ค่ าปรับ ที่ ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ จะต้ องช าระอีกจ านวน

๔
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๒๐๔,๖๒๖.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จึงขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคาสังให้
่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สอง
ร่วมกันชดใช้เงิน
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ าและโถงลิฟต์
ชัน้ ๓ ของสานักงานอธิการบดีท่ผี ูฟ้ ้ องคดีทากับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กาหนดว่า
ผูร้ บั จ้างต้องเริม่ ทางานที่รบั จ้างภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ ในวัน ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถ้าผู้รบั จ้างมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดเวลา หรือ
ไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผูร้ บั จ้างไม่สามารถทางาน
ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลา หรือผู้ รบั จ้างทาผิด
สัญญาข้อใดข้อหนึ่ ง ... ผูว้ ่าจ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิกสัญญานี้ ได้ และมีสทิ ธิจา้ งผูร้ บั จ้างรายใหม่
เข้าทางานของผูร้ บั จ้างให้ลุล่วงไปได้ดว้ ย และวรรคสอง กาหนดว่า การที่ผูว้ ่าจ้างไม่ใช้สทิ ธิเลิกสัญญา
ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้ผรู้ บั จ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กาหนดว่า
หากผูร้ บั จ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา และผูว้ ่าจ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผูร้ บั จ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็ นจานวนเงินวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท
นับถัดจากวันทีก่ าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ... นอกจากนี้ ผูร้ บั จ้างยอมให้ผวู้ ่าจ้างเรียกค่าเสียหาย
อันเกิดขึน้ จากการทีผ่ รู้ บั จ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนทีเ่ กินกว่าจานวนค่าปรับได้อกี ด้วย และวรรคสอง
กาหนดว่า ในระหว่างทีผ่ วู้ า่ จ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานัน้ หากผูว้ ่าจ้างเห็นว่าผูร้ บั จ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อไปได้ ผูว้ า่ จ้างจะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาก็ได้ และถ้าผูว้ ่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง
ไปยังผูร้ บั จ้างเมื่อครบกาหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชาระค่าปรับแล้ว ผูว้ ่าจ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะปรับ
ผูร้ บั จ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อกี ด้วย
แม้ขอ้ ๕ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างจะเปิ ดช่องให้ผฟู้ ้ องคดีมสี ิทธิปรับ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีเป็ นจานวนเงินวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท นับถัดจากวันทีก่ าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา
คือ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ หรือตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้ขยายให้ไปจนถึงวันทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทางาน
ทีจ่ า้ งแล้วเสร็จจริง หรือจนถึงวันทีผ่ ฟู้ ้ องคดีใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา ถ้าหากผูฟ้ ้ องคดีได้แจ้งสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะเรียกร้องค่าปรับดังกล่าวไปยังผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เมื่อครบกาหนดแล้วเสร็จของงานจ้างแล้ว
โดยมิพกั ต้องคานึงว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผูฟ้ ้ องคดีหรือไม่ ซึ่งดูประหนึ่งว่า
ขัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ๑๓๘ ของระเบีย บส านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่ าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ทีก่ าหนดว่า ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงนัน้ หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง
ให้ส่วนราชการพิจารณาดาเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ ข้อตกลง เว้นแต่คู่สญ
ั ญาจะได้ยนิ ยอม
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เสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มเี งือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิน้ ให้หวั หน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรน
การบอกเลิกสัญญาได้เท่าทีจ่ าเป็ น แต่โดยทีข่ อ้ กาหนดของระเบียบดังกล่าวมิอาจจะถือได้เลยว่า
เป็ นกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีล ธรรมอันดีของประชาชน การมีขอ้ ความ
ขัดหรือแย้งกับข้อกาหนดของระเบียบดังกล่าวจึงไม่มผี ลทางกฎหมายทาให้ขอ้ ๕ ประกอบกับ
ข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างตกเป็ นโมฆะและต้องบังคับตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด
เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ตกลงทาสัญญาจ้างด้วยใจสมัครและยอมตนผูกพันตามสัญญาดังกล่าว
ทุกข้อโดยไม่อดิ เอื้อน และรับฟั งได้เป็ นยุติว่าวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็ นวันที่สญ
ั ญาจ้าง
ระบุว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะต้องทางานตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ยังไม่ได้
ส่งมอบงานที่จ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิเรียกให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชาระค่าปรับ
เป็ นจานวนเงินวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท นับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป จนถึง
วันทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ทางานทีจ่ า้ งแล้วเสร็จ การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ดาเนินการก่อสร้างงาน
ให้แล้ว เสร็จและไม่มีเหตุ ท่ีจะงดหรือ ลดค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ ผู้ฟ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิ
ตามสัญญาทีจ่ ะเรียกร้องให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชาระค่าปรับ แม้เงินค่าปรับดังกล่าวจะเกินร้อยละ ๑๐
ของจานวนเงินค่าจ้างก่อสร้างก็ตาม
เมื่อข้อ ๑๕ ของสัญ ญาจ้างมีล กั ษณะเป็ น การที่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ สัญ ญาแก่
ผูฟ้ ้ องคดีว่าจะใช้เงินจานวนหนึ่งเป็ นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชาระหนี้ท่ตี นมีอยู่ตามสัญญาจ้างหรือ
ไม่ชาระหนี้ให้ถูกต้องสมควร ซึ่งมีเจตนารมณ์หรือความประสงค์ทจ่ี ะให้เป็ นทัง้ บทกาหนดโทษ
ในกรณี ท่ีผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ผิด สัญ ญา ไม่ ช าระหนี้ ห รือ ช าระหนี้ ไม่ ถู ก ต้อ งสมควร และเป็ น
การกาหนดค่าเสียหายที่จะเกิดแก่ผูฟ้ ้ องคดีอนั เนื่องจากการที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ผิดสัญญา และ
โดยที่มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัตวิ ่า ถ้าเบี้ยปรับ
ทีร่ บิ นัน้ สูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็ นจานวนพอสมควรก็ได้ ในการทีจ่ ะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนัน้
ท่านให้พเิ คราะห์ถงึ ทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสีย
ในเชิงทรัพย์สนิ เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็ นอันขาดไป ซึ่งการที่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ดาเนินการก่อสร้างตามสัญญาเป็ นไปอย่างล่าช้า และไม่สามารถส่งมอบงาน
ภายในกาหนดระยะเวลาทางานตามสัญญาจ้าง โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๐ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานและ
มีการจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ ให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยหักเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ เพื่อเป็ น
ค่าปรับกรณีทางานเกินกาหนดตามสัญญาเป็ นเวลา ๕๕ วัน ค่าปรับวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท
รวมเป็ นเงินจานวน ๑๒๒,๓๓๑ บาท เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั เงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ แล้ว
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ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือเร่งให้ดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาอีก แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
เพิกเฉย ย่อมส่อแสดงให้เห็นได้ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จงใจไม่ชาระหนี้ท่ตี นมีอยู่ตามสัญญาจ้าง
แม้จะไม่ปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหายในเชิงทรัพย์สนิ เป็ นจานวนเท่าใด แต่งานทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
จ้างให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ท า ซึ่งได้แก่ การก่ อสร้างปรับ ปรุงห้องน้ าและโถงลิฟ ต์ ชัน้ ๓ ของ
สานักงานอธิการบดีนัน้ เป็ นสิง่ สาธารณูปโภค การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีไม่ได้งานทีจ่ า้ งมาให้บริการนักศึกษา
และประชาชนผูม้ าติดต่ออันเป็ นการบริการสาธารณะภายในเวลาอันสมควร ย่อมถือได้วา่ ผู้ฟ้องคดี
ได้รบั ความเสียหายอันเนื่อ งมาจากการที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ผิดสัญญาจ้างหรือไม่ชาระหนี้ตาม
สัญญาจ้าง แม้จะมิใช่ความเสียหายในเชิงทรัพย์สนิ ก็ตาม เมื่อพิเคราะห์ถงึ ทางได้เสียของผูฟ้ ้ องคดี
ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สนิ เท่านั ้นแล้ว เห็นได้ว่า
เบี้ยปรับที่ผฟู้ ้ องคดีเรียกร้องให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองชาระนัน้ มิได้สูงเกินส่วน จึงไม่มเี หตุสมควร
ลดค่าปรับให้ เมื่อ ผู้ฟ้องคดีมสี ทิ ธิตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ ที่จะเรียกให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชาระ
ค่าปรับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ จนถึงวันบอกเลิกสัญญา (วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑)
ในอัตราวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท รวมเป็ นเวลา ๑๙๗ วัน เป็ นเงิน ๔๓๘,๑๖๗.๔๐ บาท และผูฟ้ ้ องคดี
ได้ใช้สทิ ธิหกั เงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ เป็ นเงินจานวน ๑๒๒,๓๓๑ บาท และได้นาหลักประกันสัญญา
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นเงินจานวน ๑๑๑,๒๑๐ บาท หักไว้เป็ นค่าปรับแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ยังคงมีสทิ ธิ
เรียกร้องให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชาระค่าปรับอีกเป็ นเงินจานวน ๒๐๔,๖๒๖.๔๐ บาท การทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ได้มปี ระกาศในหนังสือพิมพ์สายกลางฉบับลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เพื่อแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ ชาระเงินค่าปรับภายใน ๓๐ วัน นับตัง้ แต่วนั ประกาศทางหนังสือพิมพ์ แต่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงตกเป็ นผู้ผดิ นัดชาระหนี้ตงั ้ แต่วนั ที่ครบกาหนด ๓๐ วัน นับตัง้ แต่
วัน ประกาศทางหนังสือพิมพ์ด งั กล่าวและต้องเสียดอกเบี้ย ผิด นัดในอัต ราร้อยละ ๗.๕ ต่ อปี
ของต้นเงิน ๒๐๔,๖๒๖.๔๐ บาท ตัง้ แต่วนั ผิดนัดจนกว่าจะชาระเสร็จสิน้
พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองร่วมกันชาระเงินค่าปรับจานวน ๒๐๔,๖๒๖.๔๐ บาท
พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับตัง้ แต่วนั ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑
ถึงวันฟ้ อง คิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ ๒๑๔,๙๔๑.๕๘ บาท และชาระดอกเบีย้ อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน
จานวน ๒๐๔,๖๒๖.๔๐ บาท ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันฟ้ องจนกว่าจะชาระเสร็จสิน้ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๐๖๐/๒๕๕๙)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
การที่ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายปกครองให้ผ้ขู ายนารถตักล้อยางไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
การใช้งานในพืน้ ที่จริ งเป็ นเวลาสิ บวันและให้ส่งผูม้ ีความรู้มาให้คาปรึกษาแนะนาและร่วม
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการตรวจสอบรถตักล้อยางที่เกิ นกว่าปกติ ในการตรวจรับพัสดุ
ซึ่งต้องตรวจสอบทดลองโดยปกติ ทางการค้าเพียงแค่ทดลองการใช้งานเบือ้ งต้นในวันส่งมอบ
สิ นค้าเท่ านัน้ หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครองมีความประสงค์ที่จะดาเนิ นการเช่ นนัน้ จะต้อง
กาหนดไว้เป็ นเงื่อนไขในสัญญาเป็ นการเฉพาะ เมื่อไม่กาหนดเป็ นเงื่อนไขในข้อสัญญา
จึงไม่อาจอ้างเหตุที่ผ้ขู ายไม่ปฏิ บตั ิ ตามมาเป็ นเหตุบอกเลิ กสัญญาได้ การบอกเลิ กสัญญา
จึงไม่ ช อบด้ วยกฎหมาย และเมื่ อ สัญญาเลิ กกันแล้ ว ผู้ขายได้ น ารถตักล้ อยางกลับ คื น
และคู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครองมิ ได้เอารถไว้ใช้ประโยชน์ คู่สญ
ั ญาย่อมกลับคืนสู่ฐานะที่เป็ นอยู่เดิ ม
ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จึงไม่อาจบังคับให้มีการปฏิ บตั ิ
ตามสัญญาโดยให้มีการชาระค่ารถตักล้อยางได้ แต่ เมื่อผู้ขายได้รบั ความเสียหายจึงกาหนด
ค่าเสียหายให้แก่ผขู้ าย
ผู้ฟ้ อ งคดีฟ้ อ งว่า ผู้ฟ้ องคดีได้เข้าท าสัญญาซื้อขายรถตักล้อยางชนิ ดขับเคลื่อน
ด้วยตัวเอง ยีห่ อ้ TIANGONG รุ่น CG ๙๔๒H จานวน ๑ คัน กับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด) ตามสัญญาซือ้ ขายลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผูฟ้ ้ องคดีได้จดทะเบียนโอนรถตักล้อยาง
และส่งมอบรถตักล้อยางให้กบั ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ แต่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุไม่ตรวจรับและให้ผฟู้ ้ องคดีนารถตักล้อยางไปทาการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
ในพื้น ที่จริงเป็ น เวลา ๑๐ วัน โดยให้ส่งผู้ท่ีมีค วามรู้ม าให้ค าปรึก ษาแนะนาและร่วมทดสอบ
ประสิทธิภาพ พร้อมกับให้มาลงนามในบันทึกต่อท้ายสัญญาไว้เป็ นหลักฐาน ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วย
และมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชาระราคารถตักล้อยางและค่าเสียหายอันเกิดจาก
การช าระหนี้ ล่ าช้า ต่ อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เสนอความเห็นต่ อผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในสัญญาโดยไม่ยนิ ยอม
ให้มีการทดสอบประสิทธิภาพและสมรรถนะของรถตักล้ อยางในพื้นที่จริง และไม่ทาการส่งมอบ
ใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งให้แก่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นการจงใจไม่ปฏิบตั ิตาม
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ข้อตกลงในสัญญา เห็นควรบอกเลิกสัญญาซื้อขายรถตักล้อยาง ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ บอกเลิกสัญญาซือ้ ขายรถตักล้อยาง ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้ องขอให้
ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองชาระเงินตามสัญญาพร้อมดอกเบีย้ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ตามสัญญาซือ้ ขายลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
นอกจากจะกาหนดให้ผู้ฟ้ องคดีส่งมอบรถตักล้อยางและจดทะเบีย นโอนรถตักล้อยางให้ก ับ
ผู้ถูกฟ้ องคดีแล้ว ข้อ ๑ วรรคสาม ของสัญญาฉบับดังกล่าว ยังกาหนดให้ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็ นผู้ขาย
จะต้องรับรองว่าเมื่อตรวจสอบทดลองรถตักล้อยางแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติ ทไ่ี ม่ต่ากว่า
ทีก่ าหนดไว้ในสัญญา แต่การตรวจทดลองรถตักล้อยางดังกล่าวโดยปกติทางการค้าจะเป็ นแค่เพียง
การทดลองการใช้งานเบื้องต้นของรถตักล้อยางคันดังกล่าวเท่านัน้ โดยทาการตรวจทดลอง
ในวันส่งมอบซึ่งมีคู่สญ
ั ญาอยู่ร่วมในการตรวจทดลองด้วย การที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีห นังสือ
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้ผฟู้ ้ องคดีนารถตักล้อยางไปทาการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
ในพืน้ ทีจ่ ริง โดยการปฏิบตั งิ านในการตักผักตบชวาในบริเวณประตูน้ าโพธิ ์พระยา เป็ นเวลา ๑๐ วัน
และให้ส่งผู้ท่ีมีความรู้ม าให้คาปรึกษาแนะน าและร่วมทดสอบประสิท ธิภ าพดังกล่าว จึงเป็ น
การตรวจสอบรถตักล้อยางทีเ่ กินกว่าปกติในการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพั สดุ
หากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีความประสงค์ทจ่ี ะดาเนินการเช่นนัน้ จะต้องกาหนดไว้เป็ นเงือ่ นไขในสัญญา
เป็ นการเฉพาะโดยไม่อาจอ้างเอาสัญญาข้อ ๑ วรรคสาม ซึ่งเป็ นสัญญาตามแนบท้ายระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีน่ ามาใช้กบั การจัดซือ้ พัสดุของหน่วยงานภาครัฐ
โดยทัวไปได้
่
เพราะตามข้อสัญญาดังกล่าวหมายถึงการตรวจทดลองตามธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นเวลา
ตรวจรับพัสดุเท่านัน้ มิใช่การนาไปปฏิบตั งิ านจริงในพืน้ ทีเ่ ป็ นเวลานานถึง ๑๐ วัน เมื่อผูฟ้ ้ องคดี
ไม่ยอมปฏิบตั ติ ามผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงไม่อาจใช้เป็ นเหตุในการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ของสัญญา
ฉบับดังกล่าวได้ และในการจัดซือ้ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีจะเข้าประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค ซึง่ ประกอบด้วย
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุตวั อย่าง แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียด ซึง่ คณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ย่อมทราบในขณะตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคแล้วว่า
รถตักล้อยางยี่ห้อ TIANGONG เป็ นรถที่ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อนในประเทศไทย และเมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คดั เลือกผูค้ า้ ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ล้วให้รายงานผล
การพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั ไว้ทงั ้ หมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ ดังนัน้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ย่อมทราบตัง้ แต่ก่อนทาสัญญาซือ้ ขายกับผูฟ้ ้ องคดีแล้วว่า รถตักล้อยางทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
นามาขายให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นรถยีห่ อ้ TIANGONG ทีไ่ ม่เคยมีการใช้ในประเทศไทยมาก่อน

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๘ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๑

116

แต่ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ กลับ ไม่กาหนดเงื่อนไขในข้อสัญ ญาให้มีการดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้น
ก่อนทีจ่ ะมีการตรวจรับไว้ในสัญญาฉบับดังกล่าว กรณีจงึ ไม่อาจอ้างเหตุผลในการตรวจรับโดยให้
ผูฟ้ ้ องคดีนารถตักล้อยางไปทาการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานในพืน้ ทีจ่ ริงเป็ นเวลา ๑๐ วัน
เนื่องจากการทดลองดังกล่าวมิใช่การทดสอบหรือตรวจสอบตามปกติ ตามข้อ ๖๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการพัสดุ ของหน่ วยการบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
ด้วยเหตุดงั กล่าว เมื่อผูฟ้ ้ องคดีไม่มเี หตุทาผิดสัญญาทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะอาศัยเป็ นเหตุ ในการ
บอกเลิกสัญญา การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๓ บอกเลิกสัญญาซือ้ ขายรถตักล้อยางต่อผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ
เมื่อหลังจากทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ บอกเลิกสัญญากับผูฟ้ ้ องคดีแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีได้นา
รถตักล้อยางคืนไป โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มิได้เอารถไว้ใช้ประโยชน์ และเมื่อสัญญาเลิกกันแล้ว
คูส่ ญ
ั ญาย่อมกลับคืนสูฐ่ านะทัง้ ทีเ่ ป็ นอยูเ่ ดิมตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กรณีจงึ ไม่อาจบังคับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามสัญญาโดยให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชาระค่ารถตักล้อยางให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีได้ แต่คาขอให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีชาระเงินตามสัญญามีความหมายว่าผูฟ้ ้ องคดีเรียกค่าเสียหาย
ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหาย เมื่อผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้สง่ มอบรถตักล้อยาง จึงไม่อาจเรียกค่าเสียหาย
เท่ากับราคารถตักล้อยางได้ ผูฟ้ ้ องคดีมหี นังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรียกค่าเสียหายจาก
การชาระหนี้ล่าช้า เมือ่ พิเคราะห์ถงึ ทางได้ทางเสียและความเสียหายของผูฟ้ ้ องคดีแล้ว และการที่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สองมิได้ชาระหนี้ตามสัญญาเลย จึงเห็นควรกาหนดค่าเสียหายแก่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นเงิน
๒๕๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วนั ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็ นต้น
ไปจนกว่าจะชาระเสร็จตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๙๘/๒๕๖๑)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
เมื่อตามสัญญาจ้างกาหนดการจ่ายเงิ นค่าจ้างให้เป็ นไปตามงวดงานที่ผรู้ บั จ้าง
ทาแล้วเสร็จ การที่ ผ้รู บั จ้างทางานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานและผูว้ ่าจ้างได้จ่ายเงิ นค่าจ้างทางานงวดที่ ๑ ให้ผรู้ บั จ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
งานงวดที่ ๑ จึงเป็ นงานที่ผรู้ บั จ้างได้กระทาให้แก่ผ้วู ่าจ้างตามสัญญาจ้างและยอมให้ผ้วู ่าจ้าง
ใช้งานแล้ว ผูร้ บั จ้างจึงมีสิทธิ ได้รบั เงิ นค่าจ้างงานงวดที่ ๑ อันเป็ นค่าการงานที่ได้กระทาขึน้
ผูว้ ่าจ้างจึงไม่มีสิทธิ เรียกเงิ นค่าจ้างดังกล่าวคืนจากผูร้ บั จ้าง ถึงแม้ว่างานที่จ้างในงวดงาน
ที่ ๒ และที่ ๓ ไม่แล้วเสร็จและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิ กสัญญาจ้างเพราะความผิ ดของผู้รบั จ้าง
ส่วนค่าใช้จ่ายเป็ นค่าธรรมเนี ยมความแพ่งที่ผวู้ ่าจ้างยื่นขอให้ศาลแพ่งมีคาสังให้
่ นายทะเบียน
หุ้นส่วนบริ ษทั กรุงเทพมหานครจดชื่อผูร้ บั จ้างกลับคืนเข้าสู่ทะเบียน มิ ใช่ค่าเสียหายที่เกิ ดจาก
การส่งมอบงานล่าช้ าหรือการปฏิ บตั ิ ผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงไม่มีสิทธิ เรียกค่าใช้ จ่ายนี้ ได้
และการที่ ผ้วู ่าจ้างส่ งหนั งสื อแจ้งให้ ผ้รู บั จ้างชาระค่ าปรับจากการที่ ผ้รู บั จ้างผิ ดสัญ ญา
โดยส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ แต่ ถกู ส่ งคืนเนื่ องจากไม่มารับภายในกาหนด
คาเตือนให้ชาระค่าปรับถือเป็ นสาระสาคัญ กรณี จึงถือว่าผูว้ ่าจ้างยังมิ ได้มีคาเตือนให้ผรู้ บั จ้าง
ช าระค่ าปรับ ผู้รบั จ้ างจึ งยังมิ ได้ ต กเป็ นผู้ผิ ดนั ด ช าระหนี้ ต ามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ ง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ แต่ต้องถือว่าผู้รบั จ้างตกเป็ นผู้ผิดนัดตัง้ แต่วนั ที่
ผูว้ ่าจ้างได้นาคดีมายื่นฟ้ องต่อศาลปกครอง
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดี (เทศบาลตาบล) ได้ทาสัญญาจ้างเหมาบริษทั จ. จากัด
(ผู้ถูกฟ้ องคดี) ให้จดั ทาโครงการจัดท าแผนที่ภ าษีและทรัพ ย์สนิ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) ฉบับลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ กาหนดจ่ายเงินเป็ นงวด รวม ๓ งวด
ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และผูฟ้ ้ องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้ องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ แต่งานมีความชารุดบกพร่อง
และเมื่อสิ้นสุดเวลาตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้ องคดีไม่สามารถท างานตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่สามารถทางานตามสัญญาจ้างต่อไปได้ จึงได้มหี นังสือบอกเลิก
สัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญา รวมทัง้ เรียกให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีชาระค่าเสียหายจากการทีง่ าน
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งวดที่ ๑ ไม่สามารถนาไปใช้ได้ ต้องประกอบด้วยงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ รวมเข้าด้วยกันจึงจะ
สามารถใช้งานได้จริง งานงวดที่ ๑ ทีผ่ วู้ ่าจ้างส่งมอบจึงเป็ นอันไร้ประโยชน์ และผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื
คาร้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อมีคาสังให้
่ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครจดชื่อ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กรุงเทพมหานคร โดยผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีคนื เงินค่าจ้างงาน
งวดที่ ๑ พร้อมชาระค่าปรับตามสัญญาจ้าง รวมทัง้ เงินค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการยื่นคาร้อง
ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทาสัญ ญาจ้างเหมาผู้ถูกฟ้ องคดี
ให้จดั ทาโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทรัพย์สนิ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ กาหนดจ่ายเงินเป็ นงวด รวม ๓ งวด งวดที่ ๑
เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีจดั ทาแผนทีฐ่ าน (Base Map) และงานจัดทาแผนทีแ่ ม่บทเสร็จเรียบร้อย งวดที่ ๒
เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีสารวจข้อมูลทรัพย์สนิ เสร็จเรียบร้อย และงวดที่ ๓ เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีจดั ทาระบบ
ฐานข้อมูล จัดทาเอกสารรายงาน งานฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีจ่ นสามารถใช้งานได้ งานติดตัง้ คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์โปรแกรม และตรวจสอบการใช้งานและงานอื่น ๆ เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาจ้าง
ทุกประการ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีต้องเริม่ ทางานทีร่ บั จ้างภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และจะต้อง
ทางานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็ นเวลา ๒๕๐ วัน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้นา
หนังสือค้าประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารมอบให้แก่ผฟู้ ้ องคดีเพื่อเป็ นหลักประกัน
การปฏิบตั ติ ามสัญญา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้สง่ มอบงานงวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ และได้จ่ายเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีถูกต้องครบถ้วนแล้ว ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ส่งมอบงานงวดที่ ๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบงานแล้วพบว่ามีความชารุดบกพร่อง
และได้เตือนให้สง่ มอบงาน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้สง่ มอบงานงวดที่ ๒ อีกครัง้ หนึ่งและยินยอมเสียค่าปรับ
ตามทีก่ าหนดในสัญญา ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แจ้งบอกเลิก
สัญญาจ้างเนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบงานแล้วพบว่ามีความบกพร่อง ซึง่ ต้อง
ใช้เวลานานในการแก้ไขและได้พ้นเวลาท างานที่กาหนดตามสัญ ญาจ้างเป็ นเวลา ๒๙๒ วัน
(นับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑) และแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีรบั ผิดตามสัญญาจ้าง คือ ชาระค่าปรับ
คืนเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ และถูกริบหลักประกันสัญญา
เมื่อ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีได้ท างานงวดที่ ๑ แล้ว เสร็จ และส่งมอบงานงวดที่ ๑ โดย
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑
ให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีถูกต้องครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ งานงวดที่ ๑ จึงเป็ นงานที่
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ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ไ ด้ ก ระท าให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี ต ามสัญ ญาจ้ า งและยอมให้ ผู้ ฟ้ องคดี ใ ช้ ง านแล้ ว
ซึ่งตามสัญ ญาจ้างลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ ได้กาหนดว่า ผู้ฟ้องคดีต้องชาระค่าจ้างให้แก่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีทางานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีกม็ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่าจ้าง
งานงวดที่ ๑ อันเป็ นค่าการงานทีไ่ ด้กระทาขึน้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิเรียกเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑
คื น จากผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี จึง ไม่ ต้ อ งคื น เงิน ค่ า จ้ า งงานงวดที่ ๑ ให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี
ตามมาตรา ๓๙๑ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ และโดยที่ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ ง
ของสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ กาหนดว่า ... นอกจากนี้ ผูร้ บั จ้างยอมให้ผูว้ ่าจ้าง
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึน้ จากการที่ผูร้ บั จ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับ
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีย่นื คาร้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อให้ศาล
มีคาสังให้
่ นายทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัท กรุงเทพมหานครจดชื่อผู้ถูกฟ้ องคดีกลับคืนเข้าสู่ทะเบียน
และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มคี าสังให้
่ นายทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กรุงเทพมหานครทาการจดทะเบียน
ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีกลับคืนเข้าสูท่ ะเบียน ต่อมา สานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กลางได้มคี าสังลงวั
่ นที่
๑๘ มี น าคม ๒๕๕๖ จดชื่ อผู้ ถู กฟ้ องคดี กลับคื นเข้ าสู่ ทะเบี ยน ซึ่ งผู้ ฟ้ องคดี ได้ เสียค่ าใช้ จ่ าย
เป็ นค่าธรรมเนียมความแพ่ง จานวน ๓,๐๐๐ บาท นัน้ เงินจานวนดังกล่าวมิใช่ค่าเสียหายทีเ่ กิดจาก
การส่ ง มอบงานล่ า ช้ า หรือ การปฏิ บ ั ติ ผิ ด สัญ ญาของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ผู้ ฟ้ องคดี จึง ไม่ มี สิท ธิ
เรียกค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผูถ้ ูกฟ้ องคดี
สาหรับ ดอกเบี้ยผิดนัดของค่าปรับนัน้ มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัตวิ ่า ถ้าหนี้ถงึ กาหนดชาระแล้ว และภายหลังแต่นนั ้ เจ้าหนี้ได้ให้
คาเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยงั ไม่ชาระหนี้ไซร้ ลูกหนี้ได้ช่อื ว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว เมื่อผูฟ้ ้ องคดี
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แจ้งบอกเลิกสัญ ญา พร้อมทัง้ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้ องคดี
ชาระค่าปรับ โดยผูฟ้ ้ องคดีส่งหนังสือดัง กล่าวให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ
แต่ถูกส่งคืนเนื่องจากไม่มารับภายในกาหนด คาเตือนให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีชาระค่าปรับเป็ นสาระสาคัญ
กรณี จึงถือว่าผู้ฟ้ องคดียงั มิได้มีค าเตือนให้ผู้ถู กฟ้ องคดีชาระค่าปรับ ผู้ถูก ฟ้ องคดีจึงยังมิได้
ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดชาระหนี้ ผูฟ้ ้ องคดีได้นาคดีมายื่นฟ้ องต่อศาลปกครองชัน้ ต้นเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๕๖ กรณีจงึ ถือว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดตัง้ แต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป และเมื่อหนี้ดงั กล่าว
เป็ นหนี้ เงิน ผู้ฟ้องคดีจงึ มีสทิ ธิได้รบั ดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ดังนัน้
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิเรียกให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีชาระดอกเบีย้ อันเกิดจากการผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ได้ตงั ้ แต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๙๕/๒๕๖๑)
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สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างมีวตั ถุประสงค์แห่งสัญญามุ่งเอาผลสาเร็จ
ของงานก่อสร้างของผู้รบั จ้างก่อสร้างเป็ นสาระสาคัญ โดยมิ ต้องคานึ งว่างานก่อสร้าง
จะแล้วเสร็จโดยผู้รบั จ้างรายใด มีลกั ษณะเป็ นสัญญาจ้างทาของ การกาหนดจ่ายค่าจ้าง
เป็ นรายเดือน แม้จะเป็ นพฤติ การณ์ที่มกั เกิ ดขึน้ ในสัญญาจ้างแรงงาน แต่กม็ ิ ใช่ข้อเท็จจริ ง
ที่ ทาให้ ฟังได้ ว่าเป็ นกรณี ต ามสัญ ญาจ้างแรงงานเสมอไป เนื่ องจากสัญ ญาจ้ างทาของ
ก็อาจมีการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการจ้างแรงงานได้ สัญญาจ้างควบคุมงานที่กาหนด
จ่ายค่าจ้างให้ผ้คู วบคุมงานเป็ นรายเดือนจึงมิ ใช่ข้อตกลงที่ มีลกั ษณะเป็ นการให้สิทธิ แก่
ผู้ค วบคุม งานในการรับ ค่ าจ้ างเป็ นรายเดื อ น โดยไม่ ต้ อ งค านึ งถึ ง ผลส าเร็จ ของงาน
ที่ผรู้ บั จ้างก่อสร้างจะดาเนิ นการแต่อย่างใด หากสัญญาก่อสร้างระหว่างผูร้ บั จ้างกับผูว้ ่าจ้าง
ระงับ ลงชัว่ คราว ผู้ควบคุมงานย่ อมไม่ มี สิ ทธิ ได้ รบั ค่ าจ้ างควบคุมงานในเดื อนนั ้น และ
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ งดจ่ายค่าจ้างควบคุมงานให้ แก่ผ้คู วบคุมงาน ตลอดระยะเวลาที่ สญ
ั ญา
ก่อสร้างระงับลงชัวคราว
่
และจะจ่ายเงิ นค่าจ้างเมื่องานจ้างตามสัญญาก่อสร้างได้ดาเนิ นการ
ต่ อไป การที่ งานก่อสร้างระงับลงชัวคราวด้
่
วยเหตุอุทกภัย ผู้ควบคุมงานจึงไม่มีสิทธิ ได้รบั
ค่ าจ้าง และหลังจากที่ สภาวะอุท กภัยเริ่ มเข้ าสู่ภาวะปกติ จนถึงวัน บอกเลิ กสัญ ญาจ้าง
ก่อสร้าง ผู้รบั จ้างก็ไม่ได้เข้าดาเนิ นการก่อสร้างตามสัญญา จึงไม่มีงานที่ ผ้คู วบคุมงาน
จะต้องเข้าควบคุมผูร้ บั จ้างตามสัญญาควบคุมงาน จึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างควบคุมงาน
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (มหาวิทยาลัยฯ) ว่าจ้างให้บริษัท ก. จากัด
เป็ นผูด้ าเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามสัญญาลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีกาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงทาสัญญาจ้างผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูค้ วบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาดังกล่าวตามสัญญาลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยตกลงจ่ายค่าจ้าง
เป็ นรายเดือน แต่บริษทั ก. จากัด ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จได้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างกับบริษทั ก. จากัด โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ อนุ มตั ิจ่ายค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างให้กบั ผู้ฟ้ องคดีสาหรับงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒
แต่ปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างสาหรับค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างงวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๖ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า
เป็ นการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ถูกต้องตามสัญญาและไม่เป็ นธรรมกับผูฟ้ ้ องคดี เนื่องด้วยผูฟ้ ้ องคดีในฐานะ
ผูค้ วบคุมงานก่อสร้างได้ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามสัญญาจ้างควบคุมงานก่ อสร้างทุกประการแล้ว

๔
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จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๒) ชาระค่าจ้างควบคุมงานตัง้ แต่งวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๖ พร้อมดอกเบีย้
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า จากบทบัญญัตมิ าตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕๘๗
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะเห็นได้ว่าตามสัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างต้องทางาน
ให้นายจ้างตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาจ้างแรงงานทีต่ กลงกัน โดยไม่ได้มงุ่ ประสงค์ต่อผลสาเร็จ
ของการงานอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ หรือคิดค่าตอบแทนจากผลสาเร็จของการงานที่ตกลงกัน
ส่วนสัญญาจ้างทาของนัน้ ผูว้ ่าจ้างและผูร้ บั จ้างมีเจตนามุ่งประสงค์ต่อความสาเร็จของงานอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามข้อตกลงทีว่ า่ จ้างให้ทากัน โดยถือเอาผลสาเร็จของการงานทีต่ กลง
ให้ทากันนัน้ เป็ นสาระสาคัญ สาหรับพฤติการณ์ทม่ี กี ารจ่ายค่าจ้างรายเดือนนัน้ แม้จะเป็ นพฤติการณ์
ทีม่ กั เกิดขึน้ ในกรณีของการจ้างลูกจ้างทางานให้แก่นายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานก็ตาม แต่กม็ ใิ ช่
ข้อเท็จจริงทีท่ าให้ฟังได้วา่ เป็ นกรณีตามสัญญาจ้างแรงงานเสมอไปทัง้ หมด เนื่องจากสัญญาจ้างทาของ
ก็อาจมีการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการจ้างแรงงานได้เช่นกัน เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏตามข้อ ๑
ของสัญญาจ้างควบคุมงานลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ว่าจ้างผูฟ้ ้ องคดีในฐานะ
ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยข้อ ๒ ของสัญญา
ดังกล่ า วก าหนดว่ า ผู้ค วบคุ ม งานจะควบคุ ม งานให้เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ สร้างและถู ก ต้อ ง
ตามหลักวิชาทางด้านสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมและจะต้องรับผิดชอบต่อผูว้ ่าจ้างจนกว่างาน
ตามสัญญาก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายละเอียดของแบบงาน ซึ่งข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง
ของสัญญาฉบับเดียวกันกาหนดว่า การควบคุมงานตามสัญญานี้ ผูค้ วบคุมงานจะปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) จะดาเนินการควบคุมงานนับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จนกว่างานตามสัญญาก่อสร้าง
จะแล้วเสร็จตามสัญญา... กรณีจงึ เห็นได้ว่าสัญญาจ้างผูค้ วบคุมงานลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
มีวตั ถุประสงค์แห่งสัญญาเพือ่ ให้ผฟู้ ้ องคดีควบคุมงานก่อสร้างจนกว่างานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ จะแล้วเสร็จ โดยมิพกั ต้องคานึงว่า
งานก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จ โดยผูร้ บั จ้างก่อสร้างรายใด สัญญาจ้างผูค้ วบคุมงานอันเป็ น
สัญญาพิพาทในคดีน้ี จึงมุ่งเอาผลสาเร็จของงานก่อสร้างของผูร้ บั จ้างก่อสร้างเป็ นสาระสาคัญ
อันเป็ นลักษณะของสัญญาจ้างทาของ หาใช่สญ
ั ญาจ้างแรงงานไม่
การที่ขอ้ ๓ ของสัญญาจ้างควบคุมงานกาหนดให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จ่ายค่าจ้าง
เป็ นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กันนัน้ เป็ นเพียงการตกลงแบ่งจ่ายค่าจ้างการควบคุมงานเพื่อให้
สอดคล้องกับสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ทากับผูร้ บั จ้างก่อสร้างตลอดอายุ
ของสัญ ญาจ้างก่อสร้างเท่านั น้ อีกทัง้ การแบ่งจ่ายค่าจ้างดังกล่าว ก็มใิ ช่ขอ้ ตกลงที่มลี กั ษณะ
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เป็ นการให้สทิ ธิแก่ผฟู้ ้ องคดีในการรับค่าจ้างเป็ นรายเดือน โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงผลสาเร็จของงาน
ก่อสร้างที่ผูร้ บั จ้างก่อสร้างดาเนินการแต่อย่างใด ดังนัน้ หากสัญญาก่อสร้างระหว่างผูร้ บั จ้าง
กับผูว้ า่ จ้างระงับลงชัวคราว
่
ผูค้ วบคุมงานไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าจ้างควบคุมงานในเดือนนัน้ และผูว้ ่าจ้าง
มีสทิ ธิงดจ่ายค่าจ้างควบคุมงานให้แก่ผคู้ วบคุมงาน ตลอดระยะเวลาทีส่ ญ
ั ญาก่อสร้างระงับลงชัวคราว
่
แต่ผวู้ า่ จ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผคู้ วบคุมงานเมื่องานจ้างตามสัญญาก่อสร้างนัน้ ได้ดาเนินการต่อไป
เมื่อผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ทาสัญญาจ้างผู้ฟ้ องคดีให้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
จานวน ๑ หลัง ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ทาสัญญากับผูร้ บั จ้างก่อสร้างให้ทางานดังกล่าว โดยผูร้ บั จ้าง
ได้เข้าดาเนินการก่อสร้างตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยได้ทาการไถปรับพืน้ ที่
ก่อสร้างให้ได้ระดับ ตามแบบก่อสร้าง ขออนุ มตั ิผงั ก่อสร้าง ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบอนุ มตั ิผงั
ดังกล่าวแล้ว ซึ่งผูฟ้ ้ องคดีได้เข้าควบคุมการดาเนินการของผูร้ บั จ้างเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
แต่ปรากฏว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีฝนตกหนักในเขตพืน้ ที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา และเกิดอุทกภัยในพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงพืน้ ทีบ่ ริเวณก่อสร้างอาคาร
ทัง้ หมด เป็ นเหตุให้ผรู้ บั จ้างไม่สามารถทีจ่ ะเข้าดาเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้ กรณีจงึ ถือได้ว่า
สัญญาก่อสร้างระหว่างผูร้ บั จ้างและผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ระงับลงชัวคราวด้
่
วยเหตุอุทกภัย ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดี
ไม่ มีสิท ธิได้ร บั ค่ าจ้าง และผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีสิท ธิง ดจ่ า ยค่ า จ้า งควบคุ ม งานแก่ ผู้ฟ้ องคดี
และหลังจากที่สภาวะอุ ท กภัยเริ่มเข้าสู่ภาวะที่ผู้ร บั จ้างสามารถที่จะเข้าท างานได้จนถึงวันที่
๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็ นวันบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร ผูร้ บั จ้างก็ไม่ได้เข้าดาเนินการ
ก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด ดังนัน้ เมื่อนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงเดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้รบั จ้างไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารตามสัญญา กรณี จงึ ไม่มีงานที่ผู้ฟ้องคดี
จะต้องเข้าควบคุม แม้ผฟู้ ้ องคดีจะได้มกี ารนาเสนอรายงานแจ้งความคืบหน้า รวมทัง้ ได้ประเมิน
ความคืบหน้ าเสนอต่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นประจาทุกเดือนตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ถึงเดือ นมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็เป็ นเพียงการรายงานความคืบ หน้ าในแต่ ล ะเดือ นเท่ านั น้
แต่เมื่อผูร้ บั จ้างไม่ได้เข้าดาเนินการก่อสร้าง ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงไม่จาต้องจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๓
ถึงงวดที่ ๖ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๘๔/๒๕๖๑)

๖
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
มีเจตนารมณ์ให้ส่วนราชการมีดลุ พิ นิจในการใช้สิทธิ บอกเลิ กสัญญาฝ่ ายเดียวหากเห็นว่า
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามสัญญาได้หรือการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาต่อไปจะเป็ น
อุปสรรคต่อการบริ การสาธารณะ และเงิ นค่าปรับจะสูงเกิ นกว่าร้อยละสิ บของวงเงิ นค่าจ้าง
และคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนไม่ได้ ยิน ยอมเสี ยค่ าปรับ ดังกล่ าว ทัง้ นี้ เพื่ อให้ เกิ ดดุลยภาพ
ระหว่างประโยชน์ ของราชการในการจัดทาบริ การสาธารณะให้บรรลุผลกับความเสียหาย
ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนที่จะต้องแบกรับภาระจากเงิ นค่าปรับ อีกทัง้ ยังเป็ นมาตรการเร่งรัด
มิ ใ ห้ คู่ ส ัญ ญาฝ่ ายเอกชนด าเนิ นการตามสัญ ญาล่ า ช้ า เกิ น สมควร อัน จะส่ ง ผลเสี ย
ต่อทางราชการที่มีหน้ าที่ต้องจัดทาบริ การสาธารณะตามหลักว่าด้วยความต่อเนื่ องและ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริ การสาธารณะ และยังมุ่งคุ้มครองคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน
ที่ ไม่สามารถปฏิ บ ตั ิ ต ามสัญ ญาได้ มิ ให้ ต้ องแบกรับ ภาระจากเงิ น ค่ าปรับ ที่ สูงเกิ นกว่า
ร้ อ ยละสิ บของวงเงิ น ค่ า จ้ า ง เว้ น แต่ คู่ ส ัญ ญาฝ่ ายเอกชนยิ น ยอมที่ จ ะเสี ย ค่ า ปรับ
โดยไม่ มี เ งื่ อ นไขใด ๆ เพื่ อ ประโยชน์ ของตนโดยแท้ ดั ง นั ้ น การที่ ส่ ว นราชการ
บอกเลิ ก สัญ ญาล่ าช้ า ท าให้ เอกชนที่ ป ฏิ บัติ ผิ ด สัญ ญาต้ อ งช าระค่ า ปรับ สู ง เกิ น กว่ า
ร้อยละสิ บ ของวงเงิ นค่ าจ้างตามสัญ ญาและไม่ได้ ยินยอมเสี ยค่ าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไข
จึงเป็ นการใช้ ดุล พิ นิ จที่ ขดั ต่ อเจตนารมณ์ ของข้ อ ๑๓๘ ของระเบี ยบดังกล่ าว ศาลจึ ง
มี อ านาจใช้ ดุ ล พิ นิ จลดเบี้ ย ปรับ ที่ ก าหนดในสัญ ญาได้ ต ามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ ง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดี (กรมทีด่ นิ ) ได้ทาสัญญาจ้างบริษทั ป. (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี)
ฉบับลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ โดยให้ผลิตสารคดีเพื่อออกอากาศประชาสัมพันธ์โครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็ นทุ นทางสถานี วิทยุโทรทัศน์ สัป ดาห์ละ ๑ ครัง้ ติดต่ อกัน จนครบ ๕๐ ตอน
เงินค่าจ้าง ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท กาหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็ นงวด รวม ๓ งวด งวดที่ ๑ เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ได้ออกอากาศครบ ๑๕ ตอน งวดที่ ๒ ครบ ๓๐ ตอน และงวดที่ ๓ ครบ ๕๐ ตอน ซึง่ ตามสัญญา
หากผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด และผูฟ้ ้ องคดียงั มิได้บอกเลิก
สัญญา ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นเงินวันละ ๑,๗๐๐ บาท ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดี

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปี ท่ี ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒

๑

124

ได้ดาเนินการออกอากาศครบ ๑๕ ตอน และผูฟ้ ้ องคดีได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ไปแล้ว จากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ดาเนินการออกอากาศต่ออีก ๕ ตอน รวมออกอากาศแล้ว ๒๐ ตอน
แต่หลังจากนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่ได้ออกอากาศอีกเลย ผูฟ้ ้ องคดี
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งบอกเลิกสัญญา สงวนสิทธิเรียกค่าปรับ และขอเรียก
ค่าปรับตามสัญญานับแต่วนั ที่ไม่ได้ออกอากาศจนถึงวันทีบ่ อกเลิกสัญญา รวมจานวน ๑๖๔ วัน
เป็ นเงิน ๒๗๘,๘๐๐ บาท แต่เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ออกอากาศไปแล้ว ๕ ตอน คิดเป็ นเงิน
๑๗๐,๐๐๐ บาท และผูฟ้ ้ องคดีได้รบิ หลักประกันสัญญาไปแล้วเป็ นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท ซึง่ เมื่อนามา
หักออกจากค่าปรับจึงคงเหลือเงินทีผ่ ู้ถูกฟ้ องคดีตอ้ งนามาชาระทัง้ สิน้ ๒๓,๘๐๐ บาท ผูฟ้ ้ องคดี
จึง แจ้ ง ให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี น าเงิน จ านวนดัง กล่ า วมาช าระภายในวัน ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๔๙
แต่เมื่อครบกาหนดดังกล่าวปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีเพิกเฉย ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้ องขอให้ศาล
มีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีชดใช้เงิน พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
คดีน้ีศาลปกครองชัน้ ต้นวินิจฉัยว่า เงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีปรับจากผู้ถูกฟ้ องคดี
เป็ นเงินค่าปรับที่สูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ประกอบกับไม่ปรากฏว่า
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้แสดงความยินยอมทีจ่ ะเสียค่าปรับโดยไม่มเี งือ่ นไขใด ๆ ซึง่ ตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณ์ท่ไี ม่ต้องการให้ส่วนราชการ
เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์เอาค่าปรับจากผูร้ บั จ้างโดยไม่ชอบ จึงเห็นควรลดค่าปรับให้แก่
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่ าจ้างตามสัญญา คิดเป็ นเงินจานวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
และเมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้รบิ หลักประกันสัญญาแล้วเป็ นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท จึงนามาหักเป็ นค่าปรับ
ทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีจะต้องรับผิด และคงเหลือค่าปรับจานวนทัง้ สิน้ ๘๕,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดี
ยังต้องจ่ายเงินค่าจ้างที่ผู้ถู กฟ้ องคดีได้ ออกอากาศไปแล้วอีก ๕ ตอน เป็ นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีมสี ทิ ธิหกั เงินจานวนดังกล่าวไว้เป็ นค่าปรับได้ เมือ่ นาค่าปรับทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีจะต้องรับผิด
ในส่วนที่เหลือจานวน ๘๕,๐๐๐ บาท มาหักออกจากเงินค้างจ่ายดังกล่าว จึงยังคงเหลือเงิน
อีกจานวน ๘๕,๐๐๐ บาท ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ ไม่ตอ้ งรับผิดชาระค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีอกี แต่อย่างใด
จึงพิพากษายกฟ้ อง
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า โดยทีข่ อ้ ๑๓๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่า ด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดว่า ในกรณี ท่ีคู่ส ญ
ั ญาไม่ส ามารถปฏิบ ัติต ามสัญ ญา
หรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนัน้ หากจานวนเงินค่าปรับจะเกิน
ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดาเนินการบอกเลิกสัญ ญา
หรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สญ
ั ญาจะได้ยนิ ยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ
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ทั ง้ สิ้ น ให้ ห ั ว หน้ า ส่ ว นราชการพิ จ ารณาผ่ อ นปรนการบอกเลิ ก สัญ ญาได้ เ ท่ า ที่ จ าเป็ น
ซึง่ แม้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีดงั กล่าวจะมิได้เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาก็ตาม แต่เป็ นระเบียบ
ทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหน่วยงานราชการในฐานะผูว้ ่าจ้างจะต้องปฏิบตั ใิ ห้มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา
ได้ฝ่ ายเดียวในกรณี ท่ีเห็น ว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนไม่ส ามารถปฏิบ ัติต ามสัญ ญาได้ หรือหาก
ปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อไปจะเป็ นอุปสรรคต่อการบริการสาธารณะของรัฐ โดยวางเกณฑ์การใช้สทิ ธิ
บอกเลิก สัญ ญาไว้ก รณี ท่ีเงิน ค่าปรับ จะเกิน ร้อ ยละสิบ ของวงเงิน ค่ าจ้างและคู่ส ญ
ั ญาจะต้อ ง
ไม่ได้ยนิ ยอมเสียค่าปรับ นอกจากนี้ ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นมาตรการ
เร่งรัดในตัวมิให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนดาเนินการตามสัญญาล่าช้าเกินสมควร อันจะเป็ นผลเสีย
ต่ อ ทางราชการที่ มีห น้ า ที่ ต้ อ งด าเนิ น การบริก ารสาธารณะตามหลัก ว่ าด้ ว ยความต่ อ เนื่ อ ง
และหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริก ารสาธารณะ ขณะเดีย วกัน ก็มุ่ งคุ้ม ครอง
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนที่ไม่สามารถปฏิบ ตั ิต ามสัญญาได้ มิให้ต้องแบกรับภาระจากเงินค่าปรับ
ในจานวนที่สูงเกิน กว่าร้อยละสิบ ของวงเงิน ค่ าจ้า ง และการที่คู่ ส ัญญาฝ่ ายราชการจะใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาหรือไม่ เป็ นดุลพินิจของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายราชการที่จะพิจารณาดาเนินการเพื่อให้เกิด
ดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของราชการในการจัดทาบริการสาธารณะให้บรรลุผลกับความเสียหาย
ของคู่ ส ัญ ญาฝ่ ายเอกชนที่จะต้ องแบกรับ ภาระจากเงินค่ าปรับ เว้นแต่ คู่ ส ัญ ญาจะได้ยินยอม
เสียค่ าปรับให้แก่ ทางราชการโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิ้น เพื่อประโยชน์ ของคู่ ส ญ
ั ญาโดยแท้
เช่ น ไม่ ตกเป็ นผู้ท้ิงงานของทางราชการ เป็ นต้ น เมื่อผู้ถู กฟ้ องคดีไม่ ด าเนิ นการผลิตสารคดี
เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีได้ครบจานวน ๕๐ ตอน ตามทีก่ าหนดในสัญญา
จึงถือว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีปฏิบตั ิผดิ สัญญา ซึ่งมีหน้าที่ต้องชาระเงินค่าปรับแก่ผูฟ้ ้ องคดีตามข้อ ๑๕
ของสัญ ญา และเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถู กฟ้ องคดีได้มีหนั งสือยินยอมเสียค่ าปรับให้แก่ ผู้ฟ้ องคดี
โดยไม่มเี งือ่ นไข และแม้ว่าจะไม่ได้โต้แย้งคัดค้านก็ไม่อาจถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดียนิ ยอมเสียค่าปรับ
โดยไม่ มีเงื่อ นไขใด ๆ ทัง้ สิ้น การที่ผู้ฟ้ องคดีไ ม่ ด าเนิ น การบอกเลิก สัญ ญาจ้า งจนกระทัง่
จานวนเงินค่าปรับ เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ถือเป็ นการใช้ดุ ลพินิ จที่ขดั ต่ อเจตนารมณ์
ของข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตาม
การที่สญ
ั ญาจ้างกาหนดให้ผู้ถูกฟ้ องคดีชาระค่าปรับในกรณี ท่ไี ม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญานัน้ เป็ นการกาหนดเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายเนื่องจากผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ชาระหนี้ไม่ถูกต้องตามสมควรไว้ล่วงหน้ า ซึ่งมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิ ช ย์ บัญ ญัติให้ศ าลมีอ านาจที่จะใช้ดุ ล พินิ จ ลดเบี้ ย ปรับ ที่ก าหนดในสัญ ญาได้
ถ้าศาลเห็นว่าเบี้ยปรับทีค่ ่สู ญ
ั ญากาหนดไว้สูงเกินส่วน แต่ในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวศาลจะต้อง
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พิเคราะห์ถงึ ทางได้เสียของผูฟ้ ้ องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย อันมิใช่เพียงแต่ทางได้เสีย
ในเชิ ง ทรัพ ย์ สิ น เท่ า นั ้น เมื่ อ ค่ า ปรับ ที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี จ ะต้ องช าระให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ นเงิน
๒๗๘,๘๐๐ บาท คิดเป็ นจานวนถึงร้อยละ ๑๖.๔๐ ของวงเงินค่าจ้าง และสัญญาจ้างมีจานวน
เงินค่าจ้าง ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งค่าปรับร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าวคิดเป็ นเงินจานวน
๑๗๐,๐๐๐ บาท การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเรียกค่าปรับเป็ นเงิน ๒๗๘,๘๐๐ บาท จึงเป็ นค่าปรับทีส่ งู เกินส่วน
อีกทัง้ การที่ผูฟ้ ้ องคดีแจ้งบอกเลิกสัญญากับผูถ้ ูกฟ้ องคดีล่าช้านัน้ ก็เป็ นสาเหตุท่ที าให้ค่าปรับสูง
เกินกว่าร้อยละสิบ ผู้ฟ้องคดีจงึ มีส่วนทาให้ผู้ถูกฟ้ องคดีถูกปรับสูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงิน
ค่ าจ้างตามสัญ ญา เมื่อ ศาลปกครองชัน้ ต้ น พิเคราะห์ ท างได้เสีย ของผู้ฟ้ องคดีแ ล้ว เห็น ควร
ลดค่าปรับให้แก่ ผู้ถู กฟ้ องคดีเหลือร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็ นเงินจานวน
๑๗๐,๐๐๐ บาท จึ ง ชอบด้ ว ยกฎหมายแล้ ว การที่ ศ าลปกครองชัน้ ต้ น พิ พ ากษายกฟ้ อง
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๘๖๙/๒๕๖๐)

๔
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
การโอนสิ ทธิ เรียกร้องหรือโอนหนี้ ที่จะต้องชาระแก่เจ้าหนี้ โดยเฉพาะเจาะจง
จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทาเป็ นหนังสือและต้องมีหนังสือบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ ด้วย
ตามมาตรา ๓๐๖ วรรคหนึ่ ง แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมื่อผู้รบั จ้างงาน
ก่อสร้างในฐานะเป็ น “เจ้าหนี้ ” ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ซึ่ งมีฐานะเป็ น “ลูกหนี้ ”
ที่ ต้องชาระค่าจ้าง โดยผู้รบั จ้างได้ทาหนังสือโอนสิ ทธิ เรียกร้องในค่าจ้างดังกล่าวให้แก่
ผู้รบั โอนสิ ทธิ เรียกร้อง และได้มีหนังสือบอกกล่าวการโอนแก่องค์การบริ หารส่วนตาบล
และมีเจ้าหน้ าที่ลงชื่อรับเรื่องแล้ว ถือว่าสัญญาการโอนสิ ทธิ เรียกร้องและการบอกกล่าว
การโอนสิ ทธิ เรียกร้องเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่จาต้อง
ทาหนังสือตอบรับทราบหรือแจ้งความยิ นยอมในการโอนสิ ทธิ เรียกร้องดังกล่าวแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ ตามหนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๖๓๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๔๑ เมื่อสัญญาการโอนสิ ทธิ เรียกร้องมีผลสมบูรณ์ องค์การบริ หารส่วนตาบลจึงต้องชาระ
ค่าจ้างให้แก่ผรู้ บั โอนสิ ทธิ เรียกร้องดังกล่าว
ผูฟ้ ้ องคดี (บริษทั ส. จากัด) ฟ้ องว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดี (องค์การบริหารส่วนตาบล)
ได้ทาสัญญาว่าจ้างห้างหุน้ ส่วนจากัด ป. วางท่อเมนประปา ตามสัญญาลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ต่ อมาห้างหุ้น ส่วนจากัด ป. ได้ท าสัญ ญาโอนสิทธิเรียกร้อง ลงวัน ที่ ๒๘ กุ มภาพันธ์
๒๕๕๗ โอนเงินค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผฟู้ ้ องคดี โดยห้างหุน้ ส่วนจากัด ป. และผูฟ้ ้ องคดี
ต่างได้ทาหนังสือลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งผูถ้ ูกฟ้ องคดีเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้อง
การรับเงินค่าจ้างดังกล่าว ซึง่ เจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ลงชื่อรับหนังสือในวันเดียวกัน ต่อมา
ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้ องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แ ก่
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ป. ไปเสร็จสิน้ แล้ว เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่ได้ทาหนังสือตอบรับทราบการโอน
สิทธิเรียกร้องการรับเงินระหว่างห้างหุน้ ส่วนจากัด ป. และผูฟ้ ้ องคดี กรณีจงึ ไม่ผกู พันผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ให้ต้องปฏิบตั ติ ามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการจ่ายเงินให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี แต่อย่างใด ผูฟ้ ้ องคดี
ได้มีหนังสือทวงถามผู้ถูกฟ้ องคดีเพื่อให้ชาระหนี้ เงินค่าจ้างดังกล่าวแต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีเพิกเฉย
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีชาระเงินแก่ผฟู้ ้ องคดีพร้อมดอกเบีย้
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ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า มาตรา ๓๐๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บัญญัตวิ ่า การโอนหนี้อนั จะพึงต้องชาระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนัน้
ถ้าไม่ทาเป็ นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่ง การโอนหนี้นัน้ ท่านว่าจะยกขึน้ เป็ นข้อต่อสูล้ ูกหนี้หรือ
บุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะได้ยนิ ยอมด้วยในการโอนนัน้
คาบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทาเป็ นหนังสือ จากบทบัญญัตดิ งั กล่าว กฎหมาย
กาหนดแบบในการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้ อนั จะต้องชาระแก่เจ้าหนี้ โดยเฉพาะเจาะจงและ
แบบในการบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้ ยินยอมด้วยในการโอนต้องท าเป็ นหนังสือ
แต่มไิ ด้บญ
ั ญัตวิ ่าภายหลังได้รบั บอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องแล้วลูกหนี้ตอ้ งให้ความยินยอมด้วย
จึงจะครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีอาจมีเพียงการบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้เพียงประการเดียว
ก็เป็ นการแจ้งการโอนสิท ธิเรียกร้องตามแบบสมบูรณ์ แล้ว ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทย
ได้กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ใิ นการจ่ายเงินกรณีโอนสิทธิเรียกร้อง กรณีเจ้าหนี้ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าซือ้ ทรัพย์สนิ ค่าจ้างทาของ หรือค่าเช่าทรัพย์สนิ
ให้แก่บุคคลอื่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๖๓๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๔๑ โดยสรุปว่า เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบั หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง
ในเงินค่าจ้างทาของ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งสาเนาหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวให้สรรพากรจังหวัดเพื่อทราบ แต่ไม่ต้องแจ้งความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้อง
ให้ผรู้ บั โอนทราบ และให้จ่ายเงินแก่ผรู้ บั โอนโดยตรง ซึง่ วิธปี ฏิบตั ดิ งั กล่าวสอดคล้องกับหลักกฎหมาย
ในมาตรา ๓๐๖ ดังกล่ าวข้างต้น ที่ว่า การโอนหนี้ จะยกเป็ นข้อต่ อสู้ลูกหนี้ (ผู้ถูกฟ้ องคดี) ได้
เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและห้างหุ้นส่วน
จากัด ป. ได้ตกลงทาสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเป็ นหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
โดยห้างหุน้ ส่วนจากัด ป. ผูโ้ อนสิทธิเรียกร้องมีสทิ ธิได้รบั เงินค่าจ้างตามสัญญาจากผูถ้ ูกฟ้ องคดี
และขอโอนสิทธิเรียกร้องในค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวแก่ผูฟ้ ้ องคดีซ่งึ เป็ นผูร้ บั โอนสิทธิเรียกร้อง
โดยคู่สญ
ั ญาได้ลงลายมือชื่อผูม้ อี านาจกระทาการแทนพร้อมตราประทับของห้างหุน้ ส่วนจากัด ป.
และของผู้ฟ้องคดีครบถ้วน ดังปรากฏจากหนังสือรับรองบริษัทผู้ฟ้องคดี รวมทัง้ ต่างได้มหี นังสือ
แจ้ง การโอนสิท ธิเรีย กร้อ งให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท ราบโดยผู้มีอ านาจลงนามและประทับ ตราของ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ป. และของผูฟ้ ้ องคดี ครบถ้วน และผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้รบั หนังสือแจ้งการโอนสิทธิ
เรีย กร้อ งระหว่างผู้ฟ้ อ งคดีก ับ ห้างหุ้น ส่ว นจ ากัด ป. แล้ว เมื่อ วัน ที่ ๒๘ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๗
การโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั ห้างหุน้ ส่วนจากัด ป. การบอกกล่าวการโอนหนี้และ
โอนสิทธิเรียกร้องในการรับชาระหนี้ ดงั กล่าวได้ทาเป็ นหนังสืออันเป็ นไปโดยชอบด้วยแบบตามที่

๒
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กฎหมายบัญญัตแิ ละตามหนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น ซึง่ กาหนดวิธปี ฏิบตั วิ ่า
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบั หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องค่าจ้างทาของแล้ว
ไม่ต้องแจ้งความยินยอมในการโอนสิท ธิเ รียกร้องแก่ผู้ฟ้ องคดี ผู้รบั โอนสิท ธิเรียกร้องทราบ
เพียงแต่แจ้งสรรพากรจังหวัดทราบเพือ่ ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านัน้
การที่ผู้ถูกฟ้ องคดีอ้างถึงสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องยังไม่สมบูรณ์ เพราะหน้ าแรก
ของสัญ ญาโอนสิท ธิ เรียกร้องไม่ มี ลายมื อชื่ อกรรมการผู้ มี อ านาจของห้ า งหุ้ น ส่ วนจ ากัด ป.
และตราประทับ ส่ วนหน้ าที่ สองมีการลงลายมือชื่ อและตราประทับของคู่ ส ัญ ญาทัง้ สองฝ่ าย
แต่ ไม่ มีร ายละเอีย ดการโอนสิท ธิเรีย กร้อ งนั ้น เมื่อ คู่ ส ัญ ญาโอนสิท ธิเรีย กร้อ ง (ผู้ฟ้ องคดี
และห้างหุน้ ส่วนจากัด ป.) มิได้โต้แย้งความไม่สมบูรณ์ ของสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้ ได้มี
หนั งสื อ แจ้ ง การโอนสิ ท ธิ เ รีย กร้อ งในฐานะผู้ โ อนและผู้ ร ับ โอนให้ แ ก่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท ราบ
ทัง้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้รอ้ งทุกข์กล่าวโทษห้างหุน้ ส่วนจากัด ป. ฐานยักยอก
กรณี ใ ช้สิท ธิโดยไม่ สุ จ ริต ในการรับ เงิน ค่ าจ้างที่มีการโอนสิท ธิเรียกร้องแก่ ผู้ฟ้ องคดีไปแล้ว
สัญญาดังกล่าวจึงมีผลครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจงึ ต้องชดใช้เงินค่าจ้างให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๗๖/๒๕๖๒)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
บริ ษทั ผู้ให้บริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ นผู้จดั ทาบริ การสาธารณะ
แทนรัฐตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่ อให้ ผู้เสนอราคาทุ กรายได้ แข่ งขันกันเสนอราคากันอย่ างโปร่งใสและ
เป็ นธรรม จึงถือเป็ นหน่ วยงานทางปกครอง สัญญาสามฝ่ ายตามหนั งสื อแสดงเงื่อนไข
การซื้ อ และการจ้ างด้ ว ยระบบอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ระหว่ างบริ ษั ท ผู้ให้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิ เล็กทรอนิ กส์ ในฐานะเป็ นคู่สญ
ั ญาที่กระทาการแทนรัฐฝ่ ายหนึ่ ง หน่ วยงานทางปกครอง
ที่ ประกาศประกวดราคาเป็ นคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ ง กับบริ ษัทผู้มีสิทธิ เสนอราคาเป็ นคู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึ่ ง จึงมีลกั ษณะเป็ นสัญญาทางปกครองที่ อยู่ในส่วนที่ เป็ นขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
ทางปกครองเพื่อให้ เกิ ดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์ แก่ ท างราชการ
ไม่ว่าวัตถุประสงค์ของสัญญาที่จะมีขึน้ ต่อไปหลังจากขัน้ ตอนนี้ แล้วจะเป็ นสัญญาทางแพ่ง
หรือสัญ ญาทางปกครองก็ตาม เมื่ อในสัญ ญาสามฝ่ ายดังกล่ าวก าหนดให้ บริ ษัทผู้ชนะ
การประกวดราคาต้ องชาระค่าใช้ จ่ายในการจัดประมูลแก่บริ ษัทผู้ให้ บริ การตลาดกลาง
อิ เล็กทรอนิ กส์ แต่ บริ ษัทผู้ชนะการประกวดราคาไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามสัญญาดังกล่าว
ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นสัญญาทางปกครอง บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิ กส์จึงมีสิทธิ
ฟ้ องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้บริ ษทั ผูช้ นะการประกวดราคาชาระค่าใช้จ่าย และอยู่ใน
อานาจของศาลปกครองที่ จะพิ จารณาพิ พากษาคดี ได้ตามนั ยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๔)
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูป้ ระกอบกิจการและให้บริการด้านโทรคมนาคม
โดยผูว้ ่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการ
พร้อ มงานถมดิน จ านวน ๓ หลัง ด้ว ยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Auction) ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี
(บริษัท ส. จากัด) ได้เข้าร่วมในการประกวดราคาครัง้ นี้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้ องคดีในฐานะผู้มสี ทิ ธิ
เสนอราคาได้ตกลงเข้าทาหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสานักงานคลังจังหวัด โดยนาง จ. ในฐานะผูร้ บั บริการ และผูฟ้ ้ องคดีในฐานะ
ผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสัญญาสามฝ่ าย ได้กาหนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับค่าธรรมเนียม
การประมูลฯ ไว้ในข้อ ๒.๓ ว่า ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาที่ได้รบั การคัดเลือกจากผูร้ บั บริการให้เป็ นผูช้ นะ
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การเสนอราคาต้องชาระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ ให้กบั ผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นจานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยจ่ายชาระงวดเดียวภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ใบแจ้งหนี้
จากผูใ้ ห้บริการ ในการเปิ ดตลาดเสนอราคาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผลปรากฏว่า
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้รบั คัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคาดัง กล่าว ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้จดั ทาใบแจ้ง
ค่าใช้บริการ e-Auction ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีชาระค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลดังกล่าวจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้รบั ใบแจ้งหนี้แล้วแต่ไม่ชาระภายในเวลาทีก่ าหนด
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือแจ้งเตือนให้ชาระอีกครัง้ แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีกย็ งั คงเพิกเฉยไม่ชาระ ผูฟ้ ้ องคดี
เห็นว่าการกระทาของผูถ้ ูกฟ้ องคดีทาให้ผฟู้ ้ องคดีเสียหายไม่ได้รบั ชาระหนี้ตามสัญญา ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลพร้อมดอกเบีย้ ผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นบั แต่
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ จนถึงวันฟ้ องคดี จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ชาระเงินจานวน ๑๑,๐๘๓.๒๐ บาท ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า ประกาศจัง หวัด เรื่อ ง ประกวดราคาจ้า ง
ก่อสร้างบ้านพักราชการ จานวน ๓ หลัง ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ผ่านการดาเนินการ
ตามกระบวนการขัน้ ตอนวิธกี ารตามแนวทางการปฏิบตั ติ ามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาแล้ว ก่อนมีการประกาศประกวดราคา
กระทัง่ ล่ ว งพ้น ขัน้ ตอนมาถึง ขัน้ ตอนที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีเข้า สู่ ก ระบวนการเสนอราคาและผ่ า น
การคัดเลือกเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตเิ บื้องต้นในการจ้างตามประกาศประกวดราคาแล้ว นอกจากนัน้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดียงั ได้ตกลงทาสัญญาสามฝ่ าย ตามหนังสือแสดงเงือ่ นไขการซือ้ และการจ้างโดยวิธกี าร
ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสานักงานคลังจังหวัดในฐานะผู้ รบั บริการ ผูฟ้ ้ องคดีในฐานะ
ผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีในฐานะผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา โดยมีขอ้ สัญญาว่า
จะปฏิบตั ติ ามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
และต้องชาระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ ให้กบั ผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็ นไป
ตามขัน้ ตอนตามที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนด ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีในฐานะผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ได้แจ้งสรุปผล
การประมูลให้คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทราบว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
เป็ นผูเ้ สนอราคาต่ าสุดจากผูเ้ สนอรวม ๓ ราย เพื่อให้สานักงานคลังจังหวัดพิจารณาในขัน้ ตอน
การทาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการต่อไป จากข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบตั ิ
ของหน่วยงานของรัฐทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายดังกล่าวและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็น
ถึงขัน้ ตอนที่สาคัญ หลัก ๆ ๒ ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ ๑. ส่ว นที่เป็ น การกระท าทางปกครอง
๒
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อันประกอบด้วยการดาเนินการของหน่ วยงานทางปกครองในคดีน้ี คือ สานักงานคลังจังหวัด
ทีม่ คี วามประสงค์จะก่อสร้างบ้านพักราชการ ซึง่ มีราคากลาง ๓,๑๘๔,๐๐๐ บาท อันเป็ นราคากลาง
ทีเ่ กินกว่าสองล้านบาท จึงต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนวิธกี ารจัดจ้างด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งรวมถึงกระบวนการตัง้ แต่การจัดทา TOR การจัดหาผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
การคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัตทิ งั ้ ทางเทคนิคและคุณสมบัตทิ วไปของงานจ้
ั่
าง การทาสัญญาสามฝ่ าย
ตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศ
ผลการประมูลก่อนจะดาเนินการทาสัญญาต่อไป ซึ่งในขัน้ ตอนดังกล่าวเป็ นการดาเนินการของ
ฝ่ ายปกครองเพื่อให้ได้มกี ารแข่งขันกันอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเป็ นประโยชน์ แก่ทางราชการ ดังนัน้ ไม่ว่าวัตถุประสงค์ในการทาสัญญาที่จะมีข้นึ ต่อไป
หลังจากขัน้ ตอนนี้แล้วจักเป็ นสัญญาทางแพ่งทัวไปหรื
่
อสัญญาทางปกครอง ต่างล้วนต้องผ่าน
กระบวนการทางปกครองตามขัน้ ตอนที่ ๑. นี้ ก่อน ขัน้ ตอนที่ ๒. ส่ว นที่เป็ น การด าเนิ น การ
บริหารสัญญาย่อมเป็ นไปตามสภาพของสัญญาและการใช้หลักกฎหมายตามลักษณะของสัญญาว่า
จะเป็ นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง
เมือ่ ข้อพิพาทในคดีน้ีเกิดขึน้ ในส่วนขัน้ ตอนที่ ๑. หลังจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีเป็ นผูผ้ า่ น
คุณสมบัติและได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาจึ งได้ทาสัญญาสามฝ่ ายกับผูฟ้ ้ องคดี
และสานักงานคลังจังหวัดตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีข้อสัญญาว่าจะปฏิบ ัติตามระเบียบส านั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และตกลงชาระค่าใช้จ่า ยในการจัดการประมูลแก่
ผู้ฟ้ องคดีต ามสัญ ญาข้อ ๑. และข้อ ๒.๓ สัญ ญาสามฝ่ ายดังกล่ าวซึ่งผู้ฟ้ อ งคดีเป็ น คู่ส ญ
ั ญา
ที่กระทาการแทนรัฐฝ่ ายหนึ่ง สานักงานคลังจังหวัดเป็ นหน่ วยงานทางปกครองเป็ นคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายหนึ่ งกับ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีเป็ น คู่ส ญ
ั ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ ง โดยมีผู้ฟ้ อ งคดีเป็ น หน่ ว ยงานให้บ ริก าร
เป็ นตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อให้ผู้เสนอราคาทุกราย รวมทั ้งผู้ฟ้องคดีได้แข่งขันกัน
เสนอราคากันอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม อันถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูจ้ ดั ทาบริการสาธารณะดังกล่าว
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
สัญญาสามฝ่ ายตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดงั กล่าว
จึงเป็ นสัญญาทางปกครอง หาใช่เป็ นการให้บริการทัวไปในภาคธุ
่
รกิจเอกชนตามวัตถุประสงค์
การดาเนินงานของผูฟ้ ้ องคดีในตลาดโดยทัวไปไม่
่
นอกจากนี้ สัญญาทางปกครองตามนิยาม
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึงสัญญาที่คู่สญ
ั ญาอย่างน้อยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นหน่ วยงาน
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ทางปกครองหรือเป็ นบุคคลซึง่ กระทาการแทนรัฐ และมีลกั ษณะเป็ นสัญญาสัมปทาน สัญญาทีใ่ ห้
จัดทาบริการสาธารณะ หรือจัดให้มสี งิ่ สาธารณู ปโภคหรือแสวงประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ
อันเป็ นการให้นิยามลักษณะสัญญาทางปกครองไว้เป็ นหลักกว้าง ๆ อาจมีสญ
ั ญาทางปกครอง
ในรูปแบบอื่นต่างไปจากลักษณะทีน่ ิยามไว้ในมาตรา ๓ ได้ หากมีลกั ษณะของสัญญาที่ให้เอกสิทธิ ์
แก่หน่ วยงานทางปกครองในการกาหนดข้อสัญญาที่มอี านาจเหนือฝ่ ายเอกชน เพื่อประโยชน์
แก่สาธารณะโดยรวม กรณีขอ้ พิพาทตามฟ้ องจึงเป็ นส่วนของการกระทาทางปกครองทีห่ น่ วยงาน
ของรัฐมีอานาจเหนือกว่าเอกชนในการจัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ ประโยชน์แก่ราชการเป็ นสาคัญทีจ่ ะกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี ารในการจัดหาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น และอยู่ในอานาจศาลปกครองทีจ่ ะพิจารณา
พิพากษาได้ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อคดีน้ีมลู เหตุพพิ าทยังไม่ใช่เหตุจากสัญญาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
ดังผูถ้ ูกฟ้ องคดีกล่าวอ้าง แต่อยูใ่ นชัน้ ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างส่วนที่ ๑ ดังกล่าวข้างต้น ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
จึงไม่อาจอ้างว่าสัญญาหลัก คือ สัญ ญาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ๓ หลัง มิใช่สญ
ั ญาทางปกครอง
เพื่อ ปฏิเสธการช าระหนี้ ต ามสัญ ญาสามฝ่ ายตามหนั งสือ แสดงเงื่อ นไขการซื้อ และการจ้า ง
โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เมื่อได้วนิ ิจฉัยแล้วว่าคดีน้ีเป็ นคดีพพิ าททีอ่ ยูใ่ นอานาจ
ศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพ ากษาคดีได้ เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีมิได้อุท ธรณ์ โต้แย้งคาพิพ ากษา
ของศาลปกครองชัน้ ต้นในส่วนที่พพิ ากษาให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีชาระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ
ตามสัญญาจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วนั ที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ รวม ๕๒๗ วัน เป็ นเงิน ๑,๐๘๒.๘๘ บาท
และดอกเบีย้ ผิดนัดนับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จให้แก่ผฟู้ ้ องคดี คาพิพากษา
ในส่วนนี้จงึ ถึงทีส่ ดุ ไปตามคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๓๗๕/๒๕๖๒)
สัญญาทางปกครองที่ มีข้อกาหนดในสัญญาว่ากรณี ที่มีข้อโต้แย้งเกิ ดขึ้น
ระหว่ างคู่สญ
ั ญาหรือเกี่ ยวกับข้ อก าหนดแห่ งสัญญา ให้ เสนอข้ อพิ พาทต่ ออนุ ญ าโตตุล าการ
เพื่อพิ จารณาชี้ ขาด อันเป็ นข้อตกลงที่ สมบูรณ์ และมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา การที่ คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายหนึ่ งได้นาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองโดยที่ มิได้ดาเนิ นการทางอนุญาโตตุลาการก่อน
และอ้างมติ คณะรัฐมนตรีว่าไม่ควรผูกมัดในสัญญาให้มอบข้อพิ พาทให้อนุญาโตตุลาการ
เป็ นผูช้ ี้ขาดนัน้ มติ คณะรัฐมนตรีดงั กล่าวถือเป็ นเพียงแนวทางปฏิ บตั ิ ไม่มีสภาพบังคับเป็ นกฎ
หรือกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดี นาคดี มาฟ้ องโดยที่ ยงั มิ ได้เสนอข้อพิ พาทต่ ออนุ ญาโตตุลาการ
๔
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และผู้ ถ ู กฟ้ องคดี ยื่ น ค าร้ องขอให้ ศาลจ าหน่ ายคดี เพื่ อให้ คู่ ส ั ญ ญาไปด าเนิ นการทาง
อนุ ญ าโตตุ ลาการ ศาลปกครองจึ ง มี อ านาจสั ง่ จ าหน่ ายคดี อ อกจากสารบบความ
และคืนค่าธรรมเนี ยมศาลทัง้ หมดแก่ผฟู้ ้ องคดี
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้ องคดี (เทศบาลตาบล) ได้ว่าจ้างผูฟ้ ้ องคดีให้ก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามสัญญาลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างการก่อสร้าง
ผูฟ้ ้ องคดีพบว่าต้องใช้ดนิ ถมเพื่อการก่อสร้างเป็ นจานวน ๔,๗๘๓ ลูกบาศก์เมตร ทาให้ผฟู้ ้ องคดี
ไม่สามารถเข้าทาการก่อสร้างได้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีรบั ผิดว่ามิได้ระบุปริมาณงานค่างานดินไว้และรับว่า
จะจัด หาดิน ให้กบั ผู้ฟ้ องคดี แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีก ลับ เพิกเฉย ผู้ฟ้ องคดีเห็น ว่าไม่สามารถรอดิน
จากผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ จึงได้จดั หาดินมาเพือ่ ให้การก่อสร้างสามารถดาเนินการต่อไปได้ และได้บอกกล่าว
ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีชาระค่าดิน ส่วนความล่าช้าของการก่อสร้างนัน้ เกิดจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีไม่สามารถ
ส่งมอบพื้นที่ให้กบั ผู้ฟ้องคดีได้ซ่ึงมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดีท่จี ะทาให้ต้องถูกปรับ ผู้ฟ้องคดี
จึงนาคดีมาฟ้ องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผูถ้ ูกฟ้ อ งคดีชดใช้เงินค่าปริมาณดินให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดี และให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีคนื เงินค่าปรับดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า มูลเหตุแห่งการฟ้ องคดีน้ีสบื เนื่องจากข้อพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งมีขอ้ กาหนดในสัญญาข้อ ๑๙.๑ ที่กาหนดให้เสนอข้อโต้แย้ง
หรือข้อพิพาทนัน้ ต่ออนุญาโตตุลาการเพือ่ พิจารณาชีข้ าดก่อนหากมีขอ้ โต้แย้งเกิดขึน้ ระหว่างคู่สญ
ั ญา
หรือเกีย่ วกับข้อกาหนดแห่งสัญญา แม้ผฟู้ ้ องคดีจะอ้างมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๕๒ ซึง่ ระบุวา่ สัญญาทุกประเภททีห่ น่วยงานของรัฐทากับเอกชนในไทยหรือต่างประเทศไม่วา่ จะเป็ น
สัญญาทางปกครองหรือไม่ ไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบข้อพิพาทให้อนุ ญาโตตุลาการ
เป็ นผูช้ ้ขี าด แต่หากมีปัญหาหรือความจาเป็ นหรือเป็ นข้อเรียกร้องของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายที่มอิ าจ
หลีกเลี่ยงได้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุ มตั ิเป็ นราย ๆ ไปก็ตาม แต่มติคณะรัฐมนตรี
ฉบับดังกล่าวมิได้มลี กั ษณะเป็ นกฎเกณฑ์บงั คับ แต่เป็ นเพียงแนวทางปฏิบตั เิ ท่านัน้ กรณีจงึ ไม่มี
สภาพบังคับเป็ นกฎหรือกฎหมาย ซึง่ การไม่ปฏิบตั ติ ามยังไม่อาจถือได้วา่ เป็ นการฝ่ าฝืนต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมายโดยตรง ดังนัน้ การที่สญ
ั ญาระหว่างผู้ฟ้ องคดีกบั ผู้ถูกฟ้ องคดีมขี ้อกาหนดให้
คูส่ ญ
ั ญาเสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทต่ออนุ ญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชีข้ าดก่อน จึงเป็ นข้อสัญญา
ที่มผี ลสมบูรณ์และมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา เมื่อกรณีน้ีมขี อ้ โต้แย้งเกิดขึน้ ระหว่างคู่สญ
ั ญาเกี่ยวกับ
ข้อกาหนดในสัญญาหรือการปฏิบตั ติ ามสัญญาและคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ได้นาคดีมายื่นฟ้ องต่อศาลโดยทีย่ งั มิได้ดาเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการก่อน และผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ได้ย่นื คาร้องขอให้ศาลมีคาสังจ
่ าหน่ ายคดีเพื่อให้คู่สญ
ั ญาไปดาเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการ
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จึง มีเหตุ ท่ีศ าลจะมีค าสัง่ จ าหน่ า ยคดีอ อกจากสารบบความเพื่อ ให้คู่ ส ัญ ญาไปด าเนิ น การ
ทางอนุ ญ าโตตุ ล าการตามมาตรา ๑๔ แห่ง พระราชบัญ ญัติ อ นุ ญ าโตตุ ลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
ทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นมีคาสังให้
่ จาหน่ ายคดีออกจากสารบบความ เพื่อให้คู่สญ
ั ญาไปดาเนินการ
ทางอนุ ญาโตตุลาการ และให้คนื ค่าธรรมเนียมศาลทัง้ หมดแก่ผูฟ้ ้ องคดีนัน้ ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วย
(คำสังศำลปกครองสู
่
งสุดที ่ ๔๐๘/๒๕๖๑)

๖
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คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
การที่ อ งค์ก ารตลาดเพื่ อ เกษตรกรท าสัญ ญาฝากเก็บ รักษาข้ าวสารไว้
ในคลังสิ นค้าของบริ ษัทเอกชน ซึ่ งเป็ นขัน้ ตอนหนึ่ งของมาตรการรับจานาข้าวเปลือก
จากเกษตรกรของรัฐบาลตามโครงการรับจานาข้าวเปลือก อันเป็ นโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิ
จากคณ ะกรรมการนโยบายข้ า วเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและสถาบั น เกษตรกร
สัญญาดังกล่าวจึงมีลกั ษณะเป็ นสัญญาให้ เอกชนเข้าร่วมในการจัดทาบริ การสาธารณะ
เก็บ รักษาข้ าวสารที่ แ ปรสภาพจากข้ า วเปลื อ กที่ ร บั จ าน าจากเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรของรัฐบาลตามอานาจหน้ าที่ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สัญญาฝากเก็บ
รักษาข้ าวสารดังกล่ าวจึงเป็ นสัญ ญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่ งพระราชบัญ ญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉะนั น้ สัญญาคา้ ประกัน
ของธนาคารซึ่ ง เป็ นหลัก ประกัน สัญ ญาระหว่ า งบริ ษั ท เอกชนกับ องค์ ก ารตลาด
เพื่ อ เกษตรกร จึ ง มี ล ัก ษณะเป็ นสัญ ญาอุ ป กรณ์ ข องสั ญ ญาฝากเก็บ รัก ษาข้ า วสาร
ซึ่ ง เป็ นสัญ ญาหลัก ดัง นั ้น ข้ อ พิ พาทตามสัญ ญาค้ าประกัน ดังกล่ าวจึ งต้ องด าเนิ น
กระบวนพิ จารณายังศาลที่ มีเขตอานาจเดี ยวกันกับศาลที่ มีอานาจพิ จารณาพิ พากษาคดี
ที่ พิ พ าทเกี่ ย วกับ สัญ ญาฝากเก็บรักษาข้ าวสารซึ่ ง เป็ นสัญ ญาหลัก คื อ ศาลปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) ได้ทาสัญญา
ฝากเก็บรักษาข้าวสาร (โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปี การผลิต ๒๕๕๖/๕๗) กับผูฟ้ ้ องคดี
ส่วนผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ (ธนาคาร ก.) ได้ทาหนังสือสัญญาค้าประกัน โดยยินยอมผูกพันตนเป็ นผูค้ ้าประกัน
ผูฟ้ ้ องคดีต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในการปฏิบตั ติ ามสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสารข้างต้น เป็ นจานวนเงิน
๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ (ธนาคาร ข.) ได้ทาหนังสือสัญญาค้าประกัน โดยยินยอม
ผูกพันตนเป็ นผูค้ ้าประกันผูฟ้ ้ องคดีต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในการปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว เป็ นเงิน
จานวน ๑๐,๗๒๕ บาท เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ขนย้ายข้าวสารออกจากคลังสินค้าของผูฟ้ ้ องคดี
จนครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ได้คนื หลักประกันสัญญาให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือ
แจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ คืนหนังสือสัญญาค้าประกัน แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เพิกเฉย ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ ได้มหี นังสือแจ้งผูฟ้ ้ องคดีว่าข้าวสารในคลังสินค้าทีผ่ ฟู้ ้ องคดีมหี น้าทีด่ ูแลรักษาเสื่อมคุณภาพ
หรือสูญหาย ถือว่าผูฟ้ ้ องคดีกระทาผิดสัญญา จึงให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ราคาข้าวสารทีเ่ สียหายเป็ นเงิน

๑๓๐
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จานวน ๗๕,๗๘๖,๘๑๘.๖๙ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีมหี นังสือแจ้งปฏิเสธความรับผิดและโต้แย้งถึง
ความเสียหายดังกล่าวต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ หลังจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือแจ้งให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ชาระค่าเสียหายตามหนังสือสัญญาค้าประกัน ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดี
มีหนังสือแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ชะลอการชาระเงินตามหนังสือสัญญาค้าประกัน
ให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แล้ว แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ยังชาระเงินตามหนังสือสัญญาค้าประกันจานวน
๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมค่าปรับจานวน ๗๐,๙๕๐ บาท ให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และได้บงั คับไล่เบีย้
ให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้เงินจานวนดังกล่าวคืนแก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ โดยวิธนี าเอาเงินจากบัญชีกระแสรายวัน
ที่ผู้ฟ้องคดีได้ทาสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไว้จานวน ๓,๓๗๐,๙๕๐ บาท ส่วนผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓
ได้ชาระเงินตามหนังสือสัญญาค้าประกันจานวน ๑๐,๗๒๕ บาท พร้อมค่าปรับซึง่ ยังไม่ทราบจานวน
ให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยได้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจาของผูฟ้ ้ องคดี ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า
ผูฟ้ ้ องคดีได้ปฏิบตั ติ ามสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสารทีท่ ากับผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
มิได้ทาให้ขา้ วสารทีร่ บั ฝากเสียหายแต่อย่างใด ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่ตอ้ งรับผิดต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ฉะนัน้
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ในฐานะผู้ค้าประกันจึงไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
และไม่มสี ทิ ธิไล่เบี้ยผูฟ้ ้ องคดีให้ชาระหนี้แต่อย่างใด ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้
ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่ ดังนี้ ข้อ ๑. พิพากษาว่าผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้กระทาผิดสัญญาฝากเก็บรักษา
ข้าวสารตามคาฟ้ อง ข้อ ๒. ให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ร่วมกันหรือแทนกันส่งมอบ
หลักประกันสัญญาคืนให้แก่ผฟู้ ้ องคดี และให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ นาเงินจานวน ๓,๓๗๐,๙๕๐ บาท
พร้อมดอกเบีย้ ของเงินจานวนดังกล่าวทีผ่ ฟู้ ้ องคดีตอ้ งเสียให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ในระหว่างเบิกเงิน
เกินบัญชีถงึ วันปฏิบตั ติ ามคาขอนี้กลับคืนเข้าสูบ่ ญ
ั ชีกระแสรายวันของผูฟ้ ้ องคดี ข้อ ๓. ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ร่วมกันหรือแทนกันส่งมอบหลักประกันสัญญาคืนให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี และ
ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ นาเงินจานวน ๑๐,๗๒๕ บาท พร้อมค่าปรับเท่าจานวนเงินทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓
ถอนไปจากบัญชีเงินฝากประจาของผูฟ้ ้ องคดีคนื เข้าสูบ่ ญ
ั ชีเงินฝากประจาของผูฟ้ ้ องคดี
ศาลปกครองชัน้ ต้นมีคาสังไม่
่ รบั คาฟ้ องในส่วนทีฟ่ ้ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ คาขอข้อที่ ๒
เฉพาะในส่วนที่ขอให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ส่งมอบหลักประกันสัญ ญาคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ นาเงินจานวน ๓,๓๗๐,๙๕๐ บาท พร้อมดอกเบีย้ ของเงินจานวนดังกล่าวทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ต้องเสียให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ในระหว่างเบิกเงินเกินบัญชีถงึ วันปฏิบตั ติ ามคาขอนี้ กลับคืนเข้าสู่
บัญชีกระแสรายวันของผูฟ้ ้ องคดี และคาฟ้ องในส่วนทีฟ่ ้ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ คาขอข้อที่ ๓ เฉพาะ
ในส่วนทีข่ อให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ส่งมอบหลักประกันสัญญาคืนให้แก่ผฟู้ ้ องคดี และให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓
นาเงินจานวน ๑๐,๗๒๕ บาท พร้อมค่าปรับเท่าจานวนเงินทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ถอนไปจากบัญชี
เงินฝากประจากลับคืนเข้าสูบ่ ญ
ั ชีเงินฝากของผูฟ้ ้ องคดี
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ผูฟ้ ้ องคดีย่นื คาร้องอุทธรณ์คาสังของศาลปกครองชั
่
น้ ต้นทีไ่ ม่รบั คาฟ้ องผูถ้ ูกฟ้ องคดี
บางรายและบางข้อหาดังกล่าวไว้พจิ ารณา
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นหน่ วยงานทางปกครอง
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวตั ถุประสงค์
ในการดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจาหน่ าย การตลาด
การเก็บรักษา และการขนส่งซึ่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร
ดาเนินการค้า ขนส่งและรับฝากซึ่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปั จจัยในการผลิต วัสดุ
การเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร หรือเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมถึงการดาเนินการอื่นใด
ตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การทีผ่ ูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทาสัญญาฝาก
เก็บรักษาข้าวสารไว้ในคลังสินค้าของผูฟ้ ้ องคดีตามสัญญาลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ อันเป็ น
ขัน้ ตอนหนึ่งของมาตรการรับจานาข้าวเปลือกจากเกษตรกรของรัฐบาลตามโครงการรับจานา
ข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๖/๕๗ อันเป็ นโครงการที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
นโยบายข้าว (กนข.) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สัญญาดังกล่าวจึงมีลกั ษณะ
เป็ นสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ น เอกชนเข้าร่วมในการจัดทาบริการสาธารณะเก็บรักษาข้าวสาร
ทีแ่ ปรสภาพจากข้าวเปลือกทีร่ บั จานาจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรของรัฐบาลตามอานาจหน้าที่
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ สัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสารดังกล่าวจึงเป็ นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอยูใ่ นอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
เมื่อ เหตุ แ ห่ งการฟ้ อ งคดีน้ี เกิด จากการที่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ มีห นั งสือ ลงวัน ที่
๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสารเป็ นเงิน
จานวน ๗๕,๗๘๖,๘๑๘.๖๙ บาท และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓
ในฐานะผู้ค้าประกัน ชาระเงินตามหนังสือ สัญ ญาค้าประกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ชาระเงิน
ตามหนังสือสัญญาค้าประกันจานวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมค่าปรับจานวน ๗๐,๙๕๐ บาท
ให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แล้ว ส่วนผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้ชาระเงินตามหนังสือสัญญาค้าประกันจานวน
๑๐,๗๒๕ บาท พร้อมค่าปรับซึง่ ผูฟ้ ้ องคดียงั ไม่ทราบจานวนให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แล้วเช่นกัน
การที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้ชาระเงินพร้อมค่าปรับให้แก่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ตามข้อเรียกร้องของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ทีเ่ ห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นฝ่ ายปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาฝากเก็บรักษา
ข้าวสาร แล้วต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้ใช้สทิ ธิไล่เบีย้ ให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้เงิน
ที่ได้ชาระให้แก่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ คืน โดยผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้นาเงินจากบัญ ชีกระแสรายวัน
ของผู้ฟ้ องคดีจานวน ๓,๓๗๐,๙๕๐ บาท ที่ผู้ฟ้ องคดีได้ทาสัญ ญาเบิกเงินเกินบัญ ชีไว้คืนแก่
๑๓๒
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ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจาของผูฟ้ ้ องคดี ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดี
เห็นว่า การที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้ชาระหนี้ตามหนังสือสัญญาค้าประกัน
ให้แก่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยผู้ฟ้ องคดีย งั มิได้ป ระพฤติผิด สัญ ญาที่ท าไว้ก ับ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
และผู้ ฟ้ องคดี ได้ มีหนั งสือแจ้งให้ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ และผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ ชะลอการช าระเงิน
และค่าปรับให้แก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไว้ก่อนนัน้ เป็ นกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓
ไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ามสัญ ญาค้ า ประกั น จึ ง เห็ น ว่ า เมื่ อ สัญ ญาค้ า ประกั น ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒
และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ เป็ นหลักประกันสัญญาระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีลกั ษณะ
เป็ นสัญ ญาอุ ป กรณ์ ของสัญ ญาฝากเก็บรักษาข้าวสารซึ่งเป็ นสัญ ญาหลัก ดังนั น้ ข้อพิพ าท
ตามสัญญาค้าประกันดังกล่าวจึงควรต้องดาเนินกระบวนพิจารณายังศาลทีม่ เี ขตอานาจเดียวกัน
กับศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลัก คือ สัญญาฝากเก็บรักษา
ข้าวสาร เพราะการที่จะพิจารณาว่ าผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ และผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๓ จะต้อ งรับ ผิด ต่ อ
ผูฟ้ ้ องคดีตามสัญญาค้าประกันหรือไม่ เพียงใดนัน้ จาต้องวินิจฉัยถึงข้อเท็จจริงในการปฏิบตั ติ าม
สัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสารที่ผู้ฟ้องคดีทาไว้กบั ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เสียก่อน เมื่อสัญญาฝากเก็บ
รักษาข้าวสารระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นสัญญาทางปกครองซึง่ อยูใ่ นอานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองแล้ว ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้าประกันการฝากเก็บรักษาข้าวสาร
ตามคาฟ้ องในคดีน้ีระหว่างผูฟ้ ้ องคดีกบั ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงอยู่ในอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วย
(คำสังศำลปกครองสู
่
งสุดที ่ ๒๖๔/๒๕๖๒)
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