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ฉันผิดด้วยเหรอที�ไม่ออกไปตรวจงานจ้าง

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที� อ. ๕๘๓-๕๘๔/๒๕๕๔ 

คณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัตหิน้าที�โดยขาด
ความระมัดระวัง ไม่ได้ออกไปตรวจงานจ้างในขณะที�ผู้

รับจ้างกําลังปฏิบัตงิานตามสัญญาเพราะเชื�อตาม
รายงานการปฏบิัตงิานของผู้ควบคุมงาน 
เนื�องจากไม่มีประเดน็หรือข้อสงสัย ที�จะเป็นเหตุให้ต้อง
ออกไปตรวจงานจ้างก่อนลงชื�อตรวจรับงานและทาํให้
ทางราชการเสียหาย ซึ�งข้ออ้างดังกล่าวจะทาํให้พ้นความ
รับผิดได้หรือไม่ 
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คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรบังานจ้างเมื�อเห็น
ว่าถกูต้องครบถ้วน ตามสญัญา โดยไม่ออกตรวจงานจ้างจริง 
อาศยัเพียงข้อรายงานของนายช่างโยธาซึ�งทาํหน้าที�ผู้ควบคมุ
งาน และเป็นพนักงานใหม่อยู่ระหว่างทดลองงาน แต่หลงัจาก

หน่วยงานเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รบัจ้าง จึงทราบว่า ปริมาณ
ดิน ที�นํามาถมไม่ครบถ้วนตามสญัญาที�กาํหนด

ทาํให้หน่วยงานต้องสญูเงินจาํนวน ๑๒๙,๑๖๔ บาท 

กระทรวงการคลัง เหน็ว่า 

คกก.กระทาํโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
เนื�องจาก คกก.มีหน้าที�จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ผู้รับจ้าง และใบรายงานการปฏิบัตงิานของผู้ควบคุมงาน
ด้วยความละเอียดถี�ถ้วนเพื�อให้เป็นไปตามสัญญา มใิช่
เพียงแต่ตรวจใบรายงานและเชื�อถือรายงานของผู้ควบคุม
งานโดยมไิด้พจิารณาตรวจสอบความถูกต้อง อันเป็นการ
กระทาํละเมดิต่อหน่วยงานให้ชดใช้ค่าเสียหาย 
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คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  เหน็ว่า

สาเหตุที�ไม่ออกตรวจสถานที�เป็นเพราะเมื�อ
พจิารณารายงานการปฏิบัตงิาน ของผู้ควบคุมงานแล้ว
เหน็ว่างานจ้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ไม่มี
ข้อโต้แย้งใดๆ ว่า การถมดนิไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตาม
หลักวชิาช่างที�ดีหรือไม่ ทั �งสภาพพื �นดนิเป็นป่า มีความสูง
ตํ�าไม่เท่ากัน ดนิไม่ได้ขาดหาย และตนไม่ใช่ผู้เชี�ยวชาญ 
ไม่อาจยืนยันว่าปริมาณดนิที�ถมถูกต้องหรือไม่ 

ข้อเทจ็จริง

เมื�อข้อเทจ็จริงเป็นที�รับกันว่าในขณะผู้รับจ้างกําลังปฏบัิตงิาน ตาม

สัญญา คณะกรรมการไม่ได้ออกไปตรวจงานจ้าง เพราะได้พจิารณารายงานการ
ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานแล้วเหน็ว่า ไม่มีประเด็นข้อสงสัยตามระเบียบ

แต่รายงานการปฏิบัตงิานของผู้ควบคุมงานไม่มีการจดบันทกึเพื�อ
รายงานการปฏิบัตงิานว่าในวันที� ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการตามสัญญาจ้างมี
รถบรรทุกขนดินเข้ามาจาํนวนกี�คัน แต่ละคันบรรทุกดินจาํนวนกี� ลูกบาศก์เมตร 
เพราะการจดบันทกึและรายงานผลการปฏบัิตงิานอย่างละเอียดย่อมทาํให้
รับทราบผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันได้ว่าขณะนั�นได้ถมดินไปแล้วกี� ลูกบาศก์
เมตร อันจะเป็นพยานหลักฐานอ้างองิเพื�อทาํการตรวจสอบจาํนวนดินใน
เบื �องต้นได้ว่าการดาํเนินงานของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างคืบหน้าและเป็นไปตาม
ข้อกําหนดในสัญญาหรือไม่ 
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ซึ�งหากคณะกรรมการตรวจการจ้างใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบรายงานการ
ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก็จะเหน็ข้อสงสัยในการรายงานการปฏบิัตงิานและ
ออกไปตรวจงานจ้างเพื�อดูว่าการดาํเนินงานเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกาหนด ในสัญญาหรือไม่ 

ข้อเทจ็จริงจากการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความรับผิดทาง
ละเมิดและสาํนักงานโยธาธิการจังหวัดซึ�งเป็นผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านก็เป็นหลักฐาน
ยืนยันได้ชัดเจนว่าจาํนวนดินที�ถมไม่ครบตามสญัญา ถือได้ว่าผู้รับจ้างไม่ได้ปฏบิตัิ
ตามสัญญา การตรวจรับการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จึงไม่เป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าว เนื�องจากเป็นการตรวจรับการจ้างที�ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที�
กาํหนดไว้ในสัญญา และหากคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็ว่า ไม่สามารถยืนยัน
ปริมาณดินที�ถมถูกต้องตามสัญญา โดยหน้าที�แล้วก็ควรที�จะดาํเนินการแจ้งให้
ผู้เชี�ยวชาญเข้าตรวจสอบในการตรวจรับงานจ้างร่วมได้ เพื�อป้องกันความเสียหายที�
จะเกิดขึ �นแก่รัฐ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้ดาเนินการแต่อย่างใด 

ศาลปกครอง

พฤติการณ์ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงเป็นการ
กระทาํที�ขาดความระมัดระวังและขาดการตรวจสอบที�ถูกต้อง
ตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลซึ�งปฏิบัติหน้าที�
คณะกรรมการตรวจการจ้างที�จะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นว่า
นั �นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทาํโดยประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงทาํให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย 
จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ ตาม
มาตรา ๔๒๐ แห่ง ปพพ. และมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ 
วรรคหนึ�ง แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที�  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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ศาลปกครอง

ผู้ที�ทาํหน้าที�เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ซึ�งการที�กฎหมายกา
หนดให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้างก็โดยมีเจตนารมณ์ที�จะ ให้การ
ตรวจรับผลงานที�ผู้รับจ้างส่งมอบว่าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
รูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา อันเป็นประโยชน์ต่อ
ราชการหรือไม่ คณะกรรมการตรวจรับงานจงึมีหน้าที�ตรวจสอบ
รายงานการปฏิบัตงิานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี�ถ้วนและ
ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบรายงานการปฏิบัตงิาน
ของผู้ควบคุมงาน และตรวจสอบงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 

ดังนั�น คณะกรรมการตรวจการจ้างจงึไม่เพียงแต่ตรวจรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี�ถ้วนเท่านั �น หากเหน็ว่ารายงาน 
มีข้อบกพร่องหรือมีข้อสงสัยจะต้องออกไปตรวจงานจ้างเพื�อดูว่าการดําเนินงาน
ของผู้รับจ้างเป็นไปตามรายละเอียด ของสัญญาหรือข้อกาหนดในสัญญา
หรือไม่ 

นอกจากนี � หากเหน็ว่าไม่มีความเชี�ยวชาญในการตรวจสอบงานได้อย่าง
ครบถ้วน ก็ควรจะดําเนินการเพื�อให้ผู้เชี�ยวชาญในเรื�องนั�นๆ เข้ามาตรวจสอบ 
เพราะการที�ราชการได้รับความเสียหาย อันเนื�องมาจากการไม่ใช้ความ
ระมัดระวังและไม่ตรวจสอบงานจ้างด้วยความละเอียดรอบคอบตามวสัิยและ
พฤติการณ์ การทาํหน้าที�เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ย่อมเป็นการกระทาํโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที�กรรมการตรวจการจ้างจะต้องรับผดิชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.ความรับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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การตรวจรับงานจ้าง

 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที�ต้องตรวจรับงานจ้างให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา

 คณะกรรมการตรวจการจ้างรับรองว่าผู้รับจ้างทาํงานแล้วเสร็จ ทั �งที�
งานยงัไม่แล้วเสร็จตามข้อกําหนดในสัญญา เป็นเหตุให้รัฐต้องจ่ายเงนิ
ค่าจ้างเตม็จาํนวน แต่ได้รับงานน้อยกว่าที�กําหนด  ในสัญญา เป็นการ
กระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การตรวจงานจ้าง
(คาํพิพากษาศาลปกครองปกครองกลาง 

ที� 83/2549)

ประธานกรรมการตรวจรับ เสนอความเห็นให้ขยาย
ระยะเวลาในการก่อสร้างโดยเข้าใจว่ามีเหตุขยายเวลาได้ตาม
กฎหมาย  แม้จะเป็นการประมาทเลินเล่อไม่ได้ใช้ความ
ระมัดระวังเท่าที�ควร ทาํให้หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับค่าปรับ
ตามสัญญา แต่ไม่ถึงขนาดประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือ
จงใจทาํให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย
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ข้อเทจ็จริง 

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรายงานข้อเท็จจริงว่า พื �นที�ก่อสร้าง
มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทาํให้นํ �าท่วมผู้รับจ้างไม่
สามารถทาํงานก่อสร้างได้ จึงมีเหตุที�ทาํให้เข้าใจได้ว่าเป็นเหตุ
สุดวิสัยที�จะขยายเวลาตามสัญญาได้ตามระเบียบ ไม่ใช่ที�จะ
ช่วยเหลือผู้รับจ้างให้ไม่ต้องเสียค่าปรับ และไม่ปรากฏว่ามีการ
ทุจริตต่อหน้าที�ราชการ

ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั �งให้เป็นปลัดเทศบาลและแต่งตั �งให้

เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างประมาณสองปีเศษซึ�ง
นับว่าเป็นผู้มีประสบการณ์เกี�ยวกับการบริหารงานพัสดุ
ไม่มากนักและไม่ปรากฏว่าได้รับการฝึกอบรมเกี�ยวกับ
การบริหารงานพัสดุโดยตรง แม้หน่วยงานจะได้แจ้งแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบก็เป็นเพียงการชี �แจงแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับ
การบริหารงานพัสดุในภาพรวมเท่านั �น ผู้ปฏิบัติงานจึงไม่อาจ
เข้าใจระเบียบได้อย่างถ่องแท้ 
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นอกจากนี �ผู้รับจ้างได้ดาํเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา ซึ�งแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที�เพื�อ
ป้องกันและบรรเทาความเสียหายที�อาจเกิดขึ �น

ศาลเห็นว่า .....

 
ผู้ฟ้องคดีปฏิบัตหิน้าที�เสนอความเหน็ ให้ขยายเวลา

โดยประมาทเลินเล่อที�ไม่ได้ความระมัดระวังเท่าที�ควรซึ�ง
บุคคลในภาวะเช่นนั�นจักต้องมีตามวสัิยและพฤตกิารณ์ 
แต่ไม่ถงึกับประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจที�ทาํ
ให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย

ดังนั �น คาํสั� งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงให้เพกิถอนคาํสั� งให้ชดใช้เงนิ
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การเปลี�ยนแปลงงานจ้าง 

คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานใช้อาํนาจ  ในการ
สั� งแก้ไขเปลี�ยนแปลงรูปแบบของงานตามสัญญา ให้แตกต่างไป
จากแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด ในสัญญาและเกิด
ความเสียหายขึ �น 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิด ในความเสียหายนั �นหรือไม่ ? เพียงใด ? 

คําพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ. 351/2556 

 ผู้ว่าจ้างทาํสัญญาจ้างผู้รับจ้าง ให้ซ่อมทางหลวงบริเวณ ที�ถูกอุทกภัย โดย
ผู้รับจ้างได้ใช้เงนิสดเป็นหลักประกันการปฏบัิตติามสัญญา ผู้รับจ้างได้ทาํงาน
ตามสัญญาและส่งมอบงานเมื�อวันที� 13 ตุลาคม 2546 คณะกรรมการตรวจการ
จ้างตรวจรับงานเมื�อวันที� 15 ตุลาคม 2546 ต่อมาในระหว่างการรับประกันความ
ชาํรุดบกพร่องของงานจ้างตามสัญญาพบว่าทางหลวงดังกล่าวถูกนํ �ากัดเซาะ
ฐานรากสะพานชาํรุดเสียหาย นายช่างแขวงการทางจงึมีหนังสือ ลงวันที� 24 
สิงหาคม 2547 แจ้งให้ผู้รับจ้างทาํการแก้ไขเนื�องจากการที�สะพานพงัเพราะผู้
รับจ้างใช้วัสดุที�ไม่ถูกต้อง แต่ผู้รับจ้างเพกิเฉย จนกระทั�งสะพานได้พังทลายลง
เมื�อวันที� 9 กันยายน 2547 กรมทางหลวงจงึทาํการแก้ไขซ่อมแซมเองคาํนวณ
ค่าใช้จ่ายเป็นเงนิ 1,900,000 บาท โดยได้ยดึเงนิคํ �าประกันการปฏิบัติตามสัญญา
คงเหลือเงนิที� ผู้รับจ้างต้องชดใช้อีกจาํนวนเงนิจงึขาดอยู่ 1,816,436 บาท จงึ
ขอให้ศาลมีคาํพพิากษาหรือคาํสั� งให้รับจ้างชดใช้เงนิจาํนวนดังกล่าว 
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• ผู้รับจ้างโต้แย้งว่า ได้ปฏิบัติงานตามคาํสั� งและภายใต้ดุลพินิจ
ของผู้ควบคุมงานเนื�องจากมีอุปสรรคในการก่อสร้างบริเวณ
สะพานโดยนํ �าป่าไหลลากพัดเอาก้อนหินขนาดใหญ่มาทับถม 
RC. Box Culvert หรือท่อระบายนํ �าสี�เหลี�ยม ทาํให้ทุบรื �อออกไม่
หมด และพบหินขนาดกว้างไม่สามารถขุดดินหรือเจาะเพื�อทาํ
ฐานรากสะพานได้ จึงได้แจ้งผู้ควบคุมงานและได้รับอนุญาต
จากผู้ควบคุมงานให้เปลี�ยนแปลงรูปแบบได้ โดยได้ปรับดินถม
ทับท่อ RC. Box Culvert และก่อสร้างตอม่อฐานรากแผ่และ
ดาด ค.ส.ล. บนพื �นดินที�ปรับถม จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เอกสารแนบท้ายสัญญากําหนดให้ทุบรื�อ RC. Box Culvert ซึ�ง
ผู้ รับจ้างได้ก่อสร้างอยู่เดิมในบริเวณใต้สะพานที�จะทาํการก่อสร้างออกก่อนการก่อสร้างตอม่อฐาน
รากของสะพาน และสร้างสะพานพร้อมทาดาด ค.ส.ล. ท้องคลองใต้สะพาน แต่ผู้ รับจ้างได้ก่อสร้าง

สะพานโดยไม่ทุบรื�อท่อ RC. Box Culvert ออกให้มด แต่ได้ปรับดินถมทบัท่อ RC. Box 
Culvert และก่อสร้างตอม่อฐานรากแผ่และดาด ค.ส.ล. บนพื �นดินที�ปรับถมซึ�ง    ไม่ถูกต้องตาม
แบบรูปรายการและข้อกําหนดในสัญญา แม้การก่อสร้างดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม
งานของผู้ ฟ้องคดีได้เปลี�ยนแปลงรูปแบบก่อสร้างสะพานเป็นตอม่อแบบฐานรากแผ่ได้ แต่ก็เป็น
การปฏบิตัิงานตามคาํสั�งของผู้ควบคุมงานที�สั�งการไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการและข้อกําหนดใน
สัญญาและไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการสําหรับงานก่อสร้าง ประกอบกับผู้ รับจ้างตกลงทาํ
สัญญารับจ้างทาํงานซ่อมทางที�ถูกอุทกภัย ย่อมทราบอยู่ก่อนแล้วว่าบริเวณที�ก่อสร้างมปัีญหา
อุทกภัยสูงต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการและตามแบบที�ผู้ ว่าจ้างกําหนด
ตามสัญญา เมื�อผู้รับจ้างทาํการก่อสร้างสะพานไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการและข้อกําหนดใน

สัญญาที�เกี�ยวข้องกับความมั�นคงแขง็แรงของสะพาน จงึไม่อาจปฏิเสธความรับผิด
ตามสัญญาและต้องรับผิดในความเสียหายที�เกิดขึ �นตามสัญญา
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นอกจากนี � แม้ผู้ควบคุมงานจะมีอํานาจสั� งเปลี�ยนแปลงงานตามสัญญา แต่การ
ควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าวต้องให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาด้วย เมื�อผู้
รับจ้างไม่ทุบรื �อ ท่อ RC. Box Culvert ออกให้หมดและก่อสร้างฐานรากแผ่ของสะพาน
ไม่ถกูต้องตามรูปแบบรายการและข้อกําหนดในสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้รับรองว่าได้ทุบรื �อท่อ RC. Box Culvert หมดแล้ว 
และสั� งให้เปลี�ยนแปลงจากแบบก่อสร้างแบบฐานเสาตอกมาเป็นแบบฐานรากแผ่ จงึเป็น
การตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด จงึเป็นกรณี
ที�ความชํารุดบกพร่องหรือความเสียหายเกิดขึ �นจากกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานสั� งให้แก้ไขเปลี�ยนแปลงงานตามสัญญา จงึถอืว่ามีส่วนทําให้เกิดความเสียหายด้วย 
ผู้ว่าจ้างในฐานะผู้แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จงึต้องรับผิดใน
ความเสียหายที�เกิดขึ �นด้วย แต่ความเสียหายเกิดจากการที�ผู้รับจ้าง ซึ�งเป็นผู้มีอาชีพในการ
ก่อสร้าง ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดงานจ้างเหมาทําการซ่อมทางที�ถกูอุทกภัยและรายการ
ละเอียดต่อท้ายสัญญา ซึ�งเป็นสาเหตุหลักของการพังของสะพาน      ผู้รับจ้างจงึต้องรับผิด
ในความเสียหายส่วนใหญ่ที�เกิดขึ �น 

ผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจะต้องรับผิดเพียงใด ? 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ. 351/2556 )

--------------------------------------------------------

การใช้อํานาจของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน แม้ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จะให้อํานาจ ในการสั� งเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที�เห็นสมควร ก็มิได้หมายความว่าจะใช้ดุลพินิจ ได้ตาม
อําเภอใจ เพราะการใช้อํานาจดังกล่าวยังต้องอยู่ภายใต้รูปแบบและรายละเอียดของสัญญา 

ในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน     จงึควรที�
จะศึกษารูปแบบและรายละเอียดของสัญญาให้เข้าใจชัดเจน 

นอกจากนี � ในส่วนผู้มีอํานาจแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจะต้อง
แต่งตั �งผู้มีความรู้ความเชี�ยวชาญในเรื�องนั �นๆ เพื�อให้คณะกรรมการตรวจ การจ้างหรือผู้
ควบคุมงาน ใช้อํานาจหน้าที�ของตนด้วยความระมัดระวังภายใต้ความรู้ความเชี�ยวชาญของ
ตน
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การคดิค่าปรับ

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงซอยท่าเรือ 
วงเงิน ๔,๐๗๓,๒๖๐ บาท 

สัญญาจ้างลงวันที� ๑ เม.ย.๒๕๔๖ กําหนดให้เริ�มทําการก่อสร้าง
ภายในวันที� ๑ เม.ย. ๒๕๔๖ และให้แล้วเสร็จภายในวันที� ๒๙ ก.ค. 
๒๕๔๖ (๑๒๐ วัน) 

ผู้รับจ้างทํางานไม่แล้วเสร็จตามที�สัญญากําหนดและยังไม่มีการ
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับ วันละ ๒๐,๓๖๗ บาทนับถัด
จากวันครบกําหนดในสัญญา หรือวันที�ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาให้จนถึง
วันที�ผู้รับจ้างทํางานแล้วเสร็จ (งานเสร็จ ๓๐ ม.ค.๒๕๔๗)
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ข้อเทจ็จริง
ผูร้บัจ้าง เริ�มลงมอืทาํงานวนัที� ๒๗ พ.ค.๒๕๔๖ ซี�งเป็นช่วงฤดฝูน ซึ�ง
ผูร้บัจ้างรู้อยู่แล้วว่าบริเวณก่อสร้างเป็นที�ลุ่มฤดฝูนมีนํ�าท่วมขงั และนํ�า
ท่วมก่อนครบกาํหนดสญัญา ๓๕ วนั และต่อเนื�องหลงัครบกาํหนด
สญัญา ๑๓๓ วนั 
ผูร้บัจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสรจ็ในวนัที� ๓๐ ม.ค.๒๕๔๗(สญัญาสิ�นสุดวนัที� 
๒๙ ก.ค. ๒๕๔๖) โดยผูร้บัจ้างเพียงแต่มีหนังสือขอผอ่นปรนการบอกเลิก
และยืนยนัว่าเมื�อนํ�าท่วมที�บริเวณก่อสร้างลดลงแล้วจะทาํการก่อสร้าง
ต่อไปให้แล้วเสรจ็ แต่ไมไ่ด้ยินยอมเสียค่าปรบั
ผูว้่าจ้าง แจ้งการปรบั วนัละ ๒๐,๓๖๗ บาท จาํนวน ๑๘๕ วนั และสงวน
สิทธิการปรบั 

ข้อเทจ็จริง

ผู้รบัจ้างไม่เหน็ด้วย ได้โต้แย้งและสงวนสิทธิการขอรบัเงิน
ค่าจ้างตามสญัญา เนื�องจากนํ�าท่วมบริเวณก่อสร้าง จนไม่
สามารถก่อสร้างได้จึงเป็นเหตุสุดวิสยัที�ผู้ว่าจ้างจะนํามางด ลด
ค่าปรบัหรือขยายเวลาทาํงานได้ตามระเบียบ

ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรบัจะปฏิบติัอย่างไร ?



15

คาํถาม
๑. นํ�าท่วมบริเวณก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างได้     
เป็นเหตสุุดวิสยัหรือไม่
๒. ผู้ว่าจ้างจะปรบัผู้รบัจ้างได้เท่าใด

 แนวพิจารณา
๑. เหตุสุดวิสยั 

๑.๑ ระเบียบ
๑.๒ มติ ครม.

 แนวพิจารณา
๒. การคิดค่าปรบั

๒.๑ สญัญา
๒.๒ ระเบียบ

๓. การบอกเลิกสญัญา

ระเบียบ ข้อ ๑๓๙
การงด ลดค่าปรบั การขยายเวลาทาํการ

 สาเหตุ

– ความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

– เหตุสุดวิสยั ที�ไมอ่าจป้องกนัได้

– เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหนึ�งอนัใดที�คู่สญัญาไมต้่อง
รบัผิดตามกฎหมาย

 เป็นอาํนาจของหวัหน้าส่วนราชการ

 พิจารณาตามจาํนวนวนัที�มีเหตุเกิดขึ�นจริง
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เหตสุุดวิสยั

 หมายความว่า เหตุใด ๆ อนัจะเกิดขึ�นกดี็ จะให้ผล
พิบติักดี็ ไม่มีใครจะอาจป้องกนัได้ แม้ทั �งบุคคลผู้ต้อง
ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนั�นจะได้จดัการ
ระมดัระวงัตามสมควร อนัพึงคาดหมายได้จากบุคคล
นั�นในฐานะเช่นนั�น

 องคป์ระกอบ

– ไม่ใช่ความผิดของบุคคลนั�นหรือบุคคลอื�น

– เป็นเหตุที�ไม่อาจป้องกนัได้

มติ ครม. 
(นว.๑๖๕/๒๕๐๐ ลว. ๒๑ ตลุาคม ๒๕๐๐)

ข้อ ๒ (ก) ข้ออ้างเกี�ยวกบัฤดกูาล ดินฟ้าอากาศ หรือภมิู
ประเทศที�เป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นปกติของท้องที� เช่น 
อ้างว่าทาํงานในฤดฝูนไม่สะดวกทาํให้งานล่าช้า หรือ
อ้างความกนัดารของท้องถิ�น เป็นต้น อปุสรรคเหล่านี�
คู่สญัญาของรฐับาลจะต้องรอบรู้หรือคาดหมายได้
ล่วงหน้าก่อนที�จะเข้าทาํสญัญา
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การงด ลดค่าปรบั และการขยายเวลาทาํการ

วันครบ
กําหนด

การ
ขยาย
เวลา

การงด ลดค่าปรบั 

การพจิารณางด ลดค่าปรับ 

การคิดคํานวณค่าปรับกรณีส่งมอบหรือตรวจรับของ
คู่ สัญญาเ ป็นการ ล่วง เลยกํ าหนดเวลาสัญญาแล้ว       
ส่ วนราชการ ย่ อมจะ ต้องหั กระย ะ เ วลาทั �งหมดที�          
ทางราชการได้ใช้ไปในการทําการตรวจรับออกจาก
ระยะเวลาของความล่าช้าดังกล่าวด้วย  โดยถือว่าเป็น
ระยะเวลาที�อยู่ ในความรับผิดชอบของทางราชการ และ
ถือว่าเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ
ส่วนราชการ
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การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญา 
การขยายระยะเวลา การงด หรือลดค่าปรับ 

เ ป็นหน้าที� ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างที�จะเสนอความเห็นเพื�อ
ประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการหรือ           
ผู้มีอาํนาจ ในแต่ละครั�ง

(สํานักนายกรัฐมนตรี ที� นร (กวพ) 1305/ว 11948 ลว 13 ธันวาคม 2543)

ค่าปรบั .....ส่งมอบงานล่าช้า

ผู้รบัจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าที�กาํหนดไว้ในสญัญาจ้าง ผู้ว่า
จ้างสามารถใช้สิทธิตามสญัญาจ้างเรียกค่าปรบัจากผู้รบัจ้าง
อนัเนื�องมาจากการส่งมอบงานล่าช้าได้ แต่การส่งมอบงาน
ล่าช้ามีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการปฏิบติัหน้าที�ของผู้
ว่าจ้างร่วมอยู่ด้วย หากผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิเรียกค่าปรบัตาม
สญัญาต้องนําระยะเวลาในส่วนที�ต้องรบัผิดชอบทาํให้เกิด
ความล่าช้ามาพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบติังานตาม
สญัญาจ้างเพื�อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รบัจ้างในการ
คาํนวณค่าปรบัด้วย

(คําพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๗๙/๒๕๔๘)
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การใช้สิทธิเลิกสญัญา

การส่งมอบงานล่าช้ามีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการปฏิบติั
หน้าที�ของผูว้่าจ้างร่วมอยู่ด้วย และผูว้่าจ้างรู้เหตุหรือควรรู้ถงึเหตุ
ดงักล่าวดีอยู่แล้วตั �งแต่ต้น แมผู้ร้บัจ้างไมไ่ด้แจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ให้ผูว้่าจ้างทราบเพื�อขยายระยะเวลาตามสญัญาภายใน 
๑๕ วนันับถดัจากวนัที�เหตุนั�นสิ�นสุดลงตามข้อ ๒๐ วรรคหนึ�ง ของ
สญัญากต็าม  กรณีดงักล่าวเข้าข้อยกเว้นตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบ
สาํนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ ที�ผูร้บัจ้างมีสิทธิ
ได้รบัการพิจารณาให้งดหรือลดค่าปรบัหรือขยายระยะเวลาการ
ทาํงานตามสญัญา โดยไมจ่าํต้องบอกกล่าวตามระยะเวลาที�กาํหนด
ในสญัญาข้างต้น

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๑๓/๒๕๕๑)

การใช้สิทธิเลิกสญัญา
กรณีที�ผู้รบัจ้างตามสญัญาจ้างก่อสร้างซึ�งมีวตัถปุระสงคข์องการจ้าง

เพื�อผลสาํเรจ็ของงานพร้อมกนัหมดทั �งโครงการ ก่อสร้างงานล่าช้ากว่า
กาํหนดเวลาตามสญัญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องคิดค่าปรบัเป็น
รายวนัในอตัราตายตวัร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง ตามที�
กาํหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการพสัดขุองหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ�นหากผู้ว่าจ้างคิดค่าปรบัเกินกว่าอตัราที�กาํหนดดงักล่าว ถือเป็นการใช้
ดลุพินิจโดยไม่ชอบ

สาํหรบัการเรียกค่าปรบักรณีที�ผู้รบัจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่า
กาํหนดเวลาตามสญัญานั �น ผู้ว่าจ้างจะต้องคาํนวณค่าปรบัตามจาํนวนวนัที�ผู้
รบัจ้างก่อสร้างงานล่าช้าจริง แต่หากปรากฏว่าความล่าช้าเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างเอง ผู้ว่าจ้างไม่อาจคิดค่าปรบักรณีดงักล่าว
จากผู้รบัจ้างได้

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที� อ.๔๑๑/๒๕๕๐)
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ค่าปรบั ..... ก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็

กรณีที�ระยะเวลาดาํเนินการตามสญัญาจ้างครบกาํหนดแล้วแต่
ผูร้บัจ้างดาํเนินงานตามสญัญาได้เพียงบางส่วน และมีเหตุทาํให้
เชื�อว่าผูร้บัจ้างจะไมส่ามารถทาํงานให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที�
กาํหนด ถอืว่าผูร้บัจ้างตกเป็นฝ่ายผิดสญัญาจ้าง อนัทาํให้ผูว้่าจ้างมี
สิทธิบอกเลิกสญัญาและจ้างผูร้บัจ้างรายใหมเ่ข้าทาํงานแทน 
รวมทั �งมีสิทธิเรียกค่าปรบัจากการก่อสร้างล่าช้าดงักล่าวได้ตั �งแต่
วนัที�ครบกาํหนดระยะเวลาตามสญัญาจนถงึวนัที�มีการบอกเลิก
สญัญา

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๓๘๔/๒๕๕๐)

การพิจารณางดหรือลดค่าปรบั

คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจและสั �งให้ผู้รบัจ้างแก้ไขงานที�ก่อสร้างผิด
แบบโดยล่าช้า แต่ผู้รบัจ้างได้ส่งมอบงานที�ไม่ถกูต้องภายหลงัจากที�ผู้ว่าจ้าง
กาํหนดให้ส่งมอบโดยยงัไม่ได้มีการแก้ไข ถือเป็นกรณีที�ผู้รบัจ้างเจตนาไม่
ปฏิบติัให้เป็นไปตามแบบในสญัญาจ้าง จึงไม่อาจอ้างเหตขุองการตรวจรบั
มอบงานและสั �งให้แก้ไขงานล่าช้าของคณะกรรมการตรวจการจ้างมาปฏิเสธ
การชาํระค่าปรบักรณีส่งมอบงานล่าช้าของตนได้ เนื�องจากผู้รบัจ้างย่อมมี
หน้าที�ต้องแก้ไขงานให้ถกูต้องตามสญัญาก่อนการส่งมอบ การที�ผู้ว่าจ้างใช้
สิทธิหกัเงินค่าจ้างเพื�อเป็นค่าปรบัตามสญัญา จึงเป็นการใช้สิทธิตามสญัญา
โดยชอบแล้ว

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๓๒/๒๕๔๖)
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การพิจารณางดหรือลดค่าปรบั

การส่งมอบงานล่าช้าเกิดจากความบกพร่องของผูร้บัจ้างที�เข้า
ดาํเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่ากาํหนดตามสญัญา รวมทั �งการที�ผูร้บั
จ้างไมไ่ปดสูถานที�ก่อสร้างเพื�อทราบปัญหาอุปสรรคก่อนการทาํงาน
ตามประกาศของทางราชการ และไมด่าํเนินการก่อสร้างตามแบบใน
สญัญาจ้าง ไมถ่อืเป็นเหตุที�  ผูร้บัจ้างจะกล่าวอ้างเพื�อของดหรือลด
ค่าปรบัหรือขยายระยะเวลาการทาํงานตามสญัญาจ้าง 

การที�ผูว้่าจ้างใช้สิทธิหกัเงินค่าจ้างของผูร้บัจ้าง จึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๔๔/๒๕๔๘)

การพิจารณางดหรือลดค่าปรบั

การส่งมอบงานล่าช้าเกิดจากความบกพร่องของผู้รบัจ้างที�เข้าดาํเนินการ
ก่อสร้างล่าช้ากว่ากาํหนดเวลาตามสญัญา ผู้รบัจ้างไม่อาจนําเหตทีุ�ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั �งผู้ควบคมุงานและให้ผู้ควบคมุงานเข้ามาปฏิบติัหน้าที�ล่าช้ามา
ปฏิเสธความรบัผิดจากการก่อสร้างงานล่าช้าได้
ปัญหาและอปุสรรคดงักล่าวผู้รบัจ้างสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องรอให้ผู้ว่า
จ้างเข้ามาประสานหรือดาํเนินการให้ จึงไม่ใช่การส่งมอบงานล่าช้าที�เกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิที�จะเรียก
และหกัค่าปรบัเอาจากค่าจ้างตามจาํนวนวนัที�ผู้รบัจ้างส่งมอบงานล่าช้าได้
ตามสญัญา

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๑๔๘/๒๕๕๐)
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การบอกเลิกสัญญา
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

ข้อ 137 ข้อ 138

คู่สัญญาตกลงกันเลิกสัญญา 

การเลิกสัญญาอาจกระทาํได้ ๒ วิธี

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเพียงฝ่ายเดียวบอกเลิกสัญญา
ข้อสัญญา ถ้ามีการผิดสัญญาหรือมีการไม่ชาํระหนี �อย่างใด
อย่างหนึ�งของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งก็ให้อีกฝ่ายหนึ�งมีสิทธิ
ที�จะเลิกสัญญาได้

บทบัญญัติของกฎหมาย
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การบอกเลิกสัญญา : ข้อ 137

 มีเหตุอันเชื�อได้ว่าผู้รับจ้างทาํงานไม่แล้วเสร็จในกําหนด

 เป็นอาํนาจของหัวหน้าส่วนราชการ

–  เพื�อประโยชน์แก่ทางราชการ

–  เพื�อการแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการ

การบอกเลิกสัญญา : ข้อ 138

 ค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงนิค่าพัสดุ
หรือค่าจ้าง

– เว้นแต่ จะยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื�อนไข

หัวหน้าส่วนราชการผ่อนตามความจําเป็น
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เอกชนเป็นฝ่ายผิดสญัญาอย่างร้ายแรง ราชการกอ็าจใช้สิทธิเลิก
สญัญาได้เอง

เอกชนไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสญัญา ราชการอาจใช้สิทธิเลิกสญัญาได้  ถ้า
เป็นไปเพื�อประโยชน์สาธารณะ และเมื�อเลิกสญัญาแล้ว คู่สญัญาฝ่ายราชการ
ต้องชดใช้ค่าเสียหายเตม็จาํนวนให้แก่คู่สญัญาฝ่ายเอกชน

การใช้สิทธิเลิกสญัญา

ข้อ ๑๓๗ ของระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕  ส่วน
ราชการคู่สญัญาต้องพิจารณาว่า มีเหตอุนัควรเชื�อได้ว่าผู้รบัจ้าง  ไม่สามารถ
ทาํงานให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที�กาํหนดไว้ในสญัญาหรือไม่ และการเลิก
สญัญานั �นจะต้องเป็นไปเฉพาะกรณีที�เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง 
หรือเพื�อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที�จะปฏิบติัตามสญัญาหรือ
ข้อตกลงนั�นต่อไปด้วย

การใช้สิทธิเลิกสญัญา
ข้อ ๑๓๗ ให้หวัหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาหรือ

ข้อตกลง ในกรณีที�มีเหตอุนัเชื�อได้ว่า ผู้รบัจ้างไม่สามารถทาํงานให้แล้วเสรจ็
ภายในระยะเวลาที�กาํหนด

การตกลงกบัคู่สญัญาที�จะบอกเลิกสญัญาหรือข้อตกลง ให้หวัหน้า
ส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที�เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง 
หรือเพื�อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที�จะปฏิบติัตามสญัญา
หรือข้อตกลงนั�นต่อไป

กรณีที�เอกชนผู้รบัจ้างเข้าปฏิบติังานตามสญัญาเมื�อเหลือเวลาเพียงไม่ถึง
หนึ�งในสี�ของระยะเวลาทั �งหมดตามสญัญาและหยดุพกังานโดยไม่มีสาเหต ุ
หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสญัญานั �นเป็นการใช้สิทธิ
บอกเลิกสญัญาโดยชอบ ผู้ว่าจ้างจึงไม่ต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายตาม
สญัญาให้แก่ผู้รบัจ้าง
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การใช้สิทธิเลิกสญัญา

ผูว้่าจ้างจะนําความบกพร่องของการแสดงเจตนาทาํนิติ
กรรมสญัญาอนัเนื�องมาจากการสาํคญัผิดในคณุสมบติัของคู่สญัญา
มาเป็นเหตุแห่งการยกเลิกสญัญาได้กต่็อเมื�อความบกพร่อง
ดงักล่าวมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้
ว่าจ้างไมเ่ช่นนั�นย่อมเป็นการใช้สิทธิโดยไมสุ่จริต และเป็นการ
ยกเลิกสญัญาโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย ซึ�งหน่วยงานทางปกครอง
ต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่สญัญาฝ่ายผูร้บัจ้าง

การบอกเลิกสญัญาโดยอ้างข้อกาํหนดในสญัญาที�กาํหนดให้
หน่วยงานทางปกครองคู่สญัญาสามารถบอกเลิกสญัญาได้โดยฝ่าย
เดียว

การใช้สิทธิเลิกสัญญา

การที� ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งสงวนสทิธิปรับผู้ฟ้องคดีโดยให้เหตุผลว่าสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี
ตามสัญญากาํหนดให้ผู้รับจ้างต้องทาํงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที� ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ บัดนี �
ครบกาํหนดตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึขอสงวนสทิธิ
ค่าปรับตั �งแต่วันที� ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป เชื�อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาก่อสร้าง
ตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนถงึวันที� ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จริงแม้ไม่ปรากฏหลักฐานการแก้ไข
เปลี�ยนแปลง แต่สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเป็นสัญญาจ้างทาํของที�หวังผลสาํเร็จของงานที�จ้าง ซึ�งตาม
มาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้กาํหนดรูปแบบการแสดงเจตนาของคู่สัญญา
ไว้ ดังนั�น แม้ทาํด้วยวาจากมี็ผลใช้บังคับได้ การที� ผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งว่าการแก้ไขเปลี�ยนแปลงระยะเวลา
การก่อสร้างตามสัญญาไม่ปรากฏเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงและไม่มีการเสนอเรื�อง
ตามลาํดับขั�นตอนประกอบกับข้อ ๑๒๙ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ามมิให้แก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที�ได้ลงนามไว้
แล้วเว้นแต่เป็นความจาํเป็นเพื�อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ�นกต็าม แต่ระเบียบ
ดังกล่าวเป็นเพียงระเบียบภายในของผู้ถูกฟ้องคดีซึ�งไม่อาจยกขึ �นอ้างเพื�อปฏเิสธความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกได้
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ระเบียบว่าด้วยการพสัดขุองหน่วยงานของรฐั มีลกัษณะเป็น
กฎหมายมหาชน และเป็นกฎหมายที�เกี�ยวกบัความสงบ
เรียบร้อย หน่วยงานของรฐัจึงต้องถือปฏิบติัให้เป็นไปตาม
ระเบียบดงักล่าว โดยไม่อาจหลีกเลี�ยงที�จะ ไม่ปฏิบติัตามหรือ
ตกลงให้มีผลเป็นอย่างอื�นผิดไปจาก   ที�กาํหนดไว้ การ
กาํหนดข้อตกลงใดในสญัญาของ
หน่วยงานของรฐัโดยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข้์างต้น ย่อม
ไม่อาจใช้บงัคบัได้

(คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที� อ.303/2554)

เหตทีุ�ผู้รบัจ้างทาํงานล่าช้าจนผูว้่าจ้างปรบัเป็นเพราะความผิดของผู้รบัจ้างเอง
ที�ไม่เข้าทาํงานตามสญัญาและเร่งรดัการดาํเนินงานตามแผนที�ได้เสนอต่อผู้ว่าจ้าง  แม้
ผู้รบัจ้างได้เข้าทาํงานอีกครั �งเมื�อวนัที� 27 พ.ค. 2546 กเ็ป็นช่วงเข้าฤดฝูน ซึ�งเป็น
ข้อเท็จจริงที�ผู้รบัจ้างควรจะรู้ตั �งแต่แรกแล้ว เพราะก่อนที� ผู้รบัจ้าง จะเข้าเสนอราคา
ต้องมีการตรวจสอบและออกไปดสูถานที�ที�จะทาํการก่อสร้างแล้วว่ามีสภาพอย่างใด  

การที�ฝนตกหนักทาํให้นํ�าเริ�มท่วมในขณะที�สญัญายงัเหลืออีก 35 วนั นับตั �งแต่ 
25 มิ.ย. ถึง 29 ก.ค. 2546 และต่อเนื�องจนผู้รบัจ้างไม่สามารถทาํงานต่อไปได้ เป็นผลให้
ผู้รบัจ้างต้องทาํงานล่าช้ากว่ากาํหนดเป็นเวลา 168 วนั จึงเป็นเหตกุารณ์ปกติตาม
ฤดกูาลที�เกิดขึ�น มิใช่เหตสุุดวิสยัเพราะเกิดอทุกภยัตามที�ผูร้บัจ้างอ้างแต่อยา่งใด ผู้รบั
จ้างจึงไม่อาจอ้างเอาเหตทีุ�ฝนตกนํ�าท่วมบริเวณที�ก่อสร้างมาเป็นอปุสรรคเพื�อขอต่อ
อายุสญัญาออกไปอีก 168 วนัได้ เพราะขดัต่อมติครม.ตามหนังสือ ที� นว.165/2500 ลง
วนัที� 21 ต.ค. 2500 
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(คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที� อ.303/2554)
ในกรณีที�คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญา หรือข้อตกลงได้และ

จะต้องมีการปรบัตามสญัญาหรือข้อตกลงนั�น หากจาํนวนเงินค่าปรบัจะเกินร้อย
ละ 10 ของวงเงินค่าพสัดหุรือค่าจ้างให้ส่วนราชการพิจารณาดาํเนินการบอกเลิก
สญัญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สญัญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรบัให้แก่ทางราชการ
โดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ�น ให้หวัหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอก
เลิกสญัญาได้เท่าที�จาํเป็น

เมื�อผู้ว่าจ้างได้ปรบัผู้รบัจ้างเป็นเวลา 185 วนั วนัละ 20,367 บาท เป็นเงิน 
3,767,895 บาท โดยผู้รบัจ้างเพียงแต่มีหนังสือขอผ่อนปรนการบอกเลิกและยืนยนั
ว่าเมื�อนํ�าท่วม ที�บริเวณก่อสร้างลดลงแล้วจะทาํการก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสรจ็ 
แต่ไม่ได้ยินยอมเสียค่าปรบัโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ�น อนัจะทาํให้ผู้ว่าจ้าง
สามารถผ่อนปรน การบอกเลิกสญัญาได้หนังสือของผู้รบัจ้างจึงมิใช่หนังสือขอ
ผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญาแต่อย่างใด

(คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที� อ.303/2554)

 เมื�อค่าปรบัที�ผู้ว่าจ้างหกัจากเงินค่าจ้างจะเกินร้อยละ 10 
ของวงเงินที�จ้าง คือ 407,326 บาท ผู้ว่าจ้างจึงต้องบอกเลิกสญัญา 
เมื�อไม่มีการยกเลิกสญัญาจึงเป็นกรณีที�ผู้ว่าจ้างปฏิบติัฝ่าฝืน
ระเบียบข้างต้นเสียเอง การที�ผู้ว่าจ้างปรบัผู้รบัจ้างเป็นเงิน 
3,767,895 บาท ซึ�งเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างที�ควรจะ
ปรบัได้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิปรบัผู้รบัจ้างได้
เพียงเงินจาํนวน 407,326 บาท และต้องชาํระค่าจ้างส่วนที�เหลือ
จากการหกัค่าปรบัให้แก่ ผู้รบัจ้างเป็นเงินจาํนวน 3,665,934 บาท 
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ค่าปรบั

การจดัทาํสญัญาทางปกครองอาศยัหลกักฎหมายทั �วไปใน
เรื�องสญัญาตามกฎหมายแพ่ง เช่น หลกัการแสดงเจตนาในการทาํ
สญัญาและหลกัการเกิดขึ�นของสญัญากต็าม 

การจดัทาํสญัญาทางปกครองที�เกี�ยวกบัการพสัดจุะต้องปฏิบติั
ตามระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วย  การพสัด ุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ�ง

มีสถานะเป็นกฎเกณฑข์องฝ่ายปกครอง  ที�มุง่ให้การจดัซื�อและ

จดัจ้างในภาครฐัมีความเป็นเอกภาพในการดาํเนินการ เปิดเผย 
โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่เอกชนอย่างเท่าเทียมกนั

 ผูถ้กูฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานทางปกครองจึงมีหน้าที�ต้องผกูพนัตนต่อระเบียบ
อย่างเคร่งครดั แม้ระเบียบจะเปิดโอกาสให้ผูถ้กูฟ้องคดีได้ใช้ดลุพินิจในบางกรณี แต่ผูถ้กู
ฟ้องคดีกส็ามารถใช้ดลุพินิจได้เฉพาะในกรอบที �ระเบียบกาํหนดไว้    ไม่อาจใช้ดลุพินิจได้
อย่างอาํเภอใจ ดงันั �น เมื�อระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ 
๑๓๔ วรรคหนึ�ง กาํหนดให้ค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ ๐.๐๑ -
๐.๑๐ ของราคางานจ้าง   แต่สญัญาข้อ ๑๗ กาํหนดให้ ผูร้บัจ้างต้องชาํระค่าปรบัคิดเป็น
อตัราร้อยละ ๐.๔๐ ของราคางานจ้าง    จึงเหน็ได้ว่า จาํนวนเงินค่าปรบัมีอตัราส่วนที�สูงเกิน
กว่าอตัราค่าปรบัตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ�ง ของระเบียบฯ การกาํหนดอตัราค่าปรบัจึงไม่ชอบ 
หน่วยงานของรฐัจึงมีหน้าที�ต้องแก้ไขข้อสญัญาให้สอดคล้องกบัระเบียบฯ แต่เมื�อหน่วยงาน
ของรฐัมิได้แก้ไขสญัญา จึงต้องนําข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ�ง ของระเบียบฯ มาใช้บงัคบัแทน โดยมี
สิทธิปรบัเพียงร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง หรือคิดเป็นจาํนวนเงินค่าปรบัวนัละ 
๖,๙๐๑.๒๓ บาท เมื�อหน่วยงานของรฐัได้หกัเงินค่าปรบัของผูร้บัจ้างเกินจาํนวนที�มีสิทธิ
เรียกค่าปรบัจากผูร้บัจ้าง จึงต้องคืนเงินค่าปรบัที�รบัไว้เกิน

(คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๒๕๑/๒๕๕๓)
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ศาลปกครองสงูสดุ วางหลกักฎหมายว่า 

ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 มีสถานะเป็น
กฎเกณฑ์ที�หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที�ของรฐัมีหน้าที�ผกูพนัตนต่อ
ระเบียบอย่างเคร่งครดั แม้จะมีบางกรณีที�ระเบียบฯ เปิดโอกาสให้หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที�ของรฐัใช้ดลุพินิจได้กต็ามหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที�ของรฐัที�มีหน้าที�ปฏิบติัตามระเบียบกจ็ะต้องใช้ดลุพินิจภายในกรอบที�
ระเบียบฯ ได้กาํหนดไว้เท่านั�น ไม่อาจใช้ดลุพินิจตามอาํเภอใจหรือเกินเลยไป
กว่าที�ระเบียบกาํหนด ดงันั �น เมื�อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที�ของรฐัได้
ใช้อาํนาจกระทาํการในลกัษณะดงักล่าวกจ็ะต้องแก้ไขให้ถกูต้องตามกรอบที�
ระเบียบกาํหนดไว้ เพราะในท้ายที�สดุ หากเป็นข้อพิพาทขึ�นสู่การพิจารณาของ
ศาล ศาลจะต้องมีคาํพิพากษาโดยยึดถือกฎเกณฑที์�ระเบียบกาํหนดนั �นเอง

(คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ. ๑๔๔/๒๕๕๓)

การตรวจรับ ???

o ไม่มีของ ?????

o ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ?????

o ไม่ถูกต้องตามสัญญา

o เสื �อ ?????

o ถนน ?????
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การงดลดค่าปรับ การขยายอายุสัญญา(เหตุสุดวิสัย)

o เหตุเกิดก่อนวันครบกําหนดสัญญา
o เหตุเกิดหลังวันครบกําหนดสัญญาที�ผู้ค้าผิดนัดยกขึ �น

กล่าวอ้างไม่ได้

นร(กวพ) 1304/2358 ลว 12 มีนาคม 2540

การงดลดค่าปรับ การขยายอายุสัญญา(เหตุสุดวิสัย)

o ระยะเวลาที�เสียไปเพราะการตรวจรับล่าช้า ถือเป็น
ความผิดหรือความบกพร่องของทางราชการ

นร(กวพ) 1204/4681 ลว 13 พฤษภาคม 2537
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ขอบคณุ

และ
สวสัดีครบั

E-mail:cherdchai_m@ymail.com

ซ่อมไม่ได้

ข้อเทจ็จริง

หน่วยงานแห่งหนึ�งจ้างซ่อมคอมพิวเตอร ์กาํหนดส่ง
มอบพสัดใุน ๑๕ วนันับถดัจากวนัทาํสญัญา

ผู้รบัจ้างแจ้งว่าไม่สามารถซ่อมได้เพราะไม่มีอะไหล่  
ประกอบเครื�องดงักล่าวผ่านการซ่อมหลาย     ครั �ง ๆไม่
สามารถหาอะไหล่อื�นมาทดแทนได้
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ซ่อมไม่ได้

ข้อหารือ

o เป็นเหตุสุดวิสยั หรือไม่

o งดค่าปรบั ได้หรือไม่

o บอกเลิกสญัญา ได้หรือไม่

o สั �งเป็นผู้ทิ�งงาน ได้หรือไม่

ซ่อมไม่ได้

แนววินิจฉัย

o เครื�องคอมพิวเตอรที์�ไม่สามารถซ่อมได้ เพราะเป็นเครื�อง
รุ่นเก่า และได้เคยผ่านการซ่อมมาก่อนแล้ว ทาํให้อะไหล่
ภายในบางตวับอบชํ�ามาก ไม่สามารถนําอะไหล่อื�นมาทดแทน
ได้ โดยที�ผู้รบัจ้างได้พยายามที�จะซ่อมอย่างเต็มความสามารถ 
แต่กซ่็อมเครื�องนั�นไม่ได้

o ข้อ 139 (3) +วรรคสอง
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ซ่อมไม่ได้

แนววินิจฉัย

o การบอกเลิกสญัญา ….. ความเป็นธรรม

oการที�บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในใบสั�งจ้างได้ 
เนื�องจาก เครื�องคอมพวิเตอร์ดังกล่าวเป็นเครื�องรุ่นเก่ามาก ไม่
สามารถหาอะไหล่   มาเปลี�ยนได้ 

 เป็นความรับผดิชอบของผู้รับจ้างหรือไม่ ?

ซ่อมไม่ได้

oการบอกเลกิสัญญาเป็นดุลพนิิจของหัวหน้าส่วนราชการ

o ผลของการบอกเลกิสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจาํต้องให้อกีฝ่ายหนึ�ง    ได้กลบัคนืสู่
ฐานะดังที�เป็นอยู่เดมิ ป.พ.พ. มาตรา ๓๙๑  

o หากงานที�ผู้ว่าจ้างได้รับไว้และใช้ประโยชน์ในราชการได้ตามสัญญาหรือข้อตกลง
แล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องชดใช้เงินคนืตามควรค่าแห่งงานนั�น  โดยจะต้องมกีารหักค่าปรับ
และค่าเสียหายอื�นๆ (ถ้าม)ี ออกก่อนด้วย เว้นแต่ งานที�รับไว้ไม่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในราชการตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  จงึต้องถือว่า ไม่ควรค่าแห่งการชดใช้
เงินคนื 
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ซ่อมไม่ได้

oการลงโทษผู้ทิ�งงาน 

 กรณีที�ผูร้บัจ้างไมป่ฏิบติัตามสญัญาหรือข้อตกลง จะต้อง
พิจารณาจากพฤติการณ์ข้อเทจ็จริงของผูร้บัจ้างที�   ไมป่ฏิบติัตาม
สญัญาหรือข้อตกลง มีเหตุผลอนัสมควรที�จะรบัฟังได้หรือไม ่

 รบัฟังได้ ..... ไม่เป็นผู้ทิ�งงาน


