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หลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสดุเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติราชการที่ดีในการดําเนินการเกี่ยวกับสญัญาทางปกครอง 
 

๑. คดีพิพาทเกี่ยวกับสญัญาทางปกครองที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจาง           หนา 
  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒ 
 ๑.๑ การจัดทําสัญญาทางปกครอง ๒ 
  ๑.๑.๑ การมีผลผูกพันของสญัญาทางปกครองที่มิไดจัดทําตาม 
   หลักเกณฑและรูปแบบที่ระเบียบของทางราชการกําหนด ๔ 
  ๑.๑.๒ การมีผลผูกพันของสัญญาทางปกครองที่จัดทําโดยกําหนด 
   เง่ือนไขหรือขอตกลงที่ขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
   หรือหลักเกณฑของทางราชการ ๑๓ 
 ๑.๒ การแกไขเพิ่มเติมสญัญาทางปกครอง ๒๑ 
  ๑.๒.๑ การมีผลผูกพันของขอสัญญาที่เกดิจากการแกไขเพ่ิมเติม 
   ขอกําหนดในสัญญาทางปกครอง โดยมิไดปฏิบัตติามระเบียบ 
   หรือหลักเกณฑของทางราชการ ๒๒ 
  ๑.๒.๒ การมีผลผูกพันของสัญญาทางปกครองที่เกิดจาก 
   การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดในสัญญา โดยมิไดปฏิบัตติาม 
   หลักเกณฑทีก่ําหนดไวตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัต ิ ๒๗ 
 ๑.๓ การตรวจรับมอบงานและการจายเงินคาจาง ๓๓ 
  ๑.๓.๑ การไมตรวจรับมอบงาน โดยอางเอกสารหรือเหตุผลอ่ืน 
   ซ่ึงมิใชขอกําหนดในสัญญา ๓๔ 
  ๑.๓.๒ การตรวจรับมอบงานแตไมจายเงินคาจาง โดยอางวา 
   การอนุมัติเงินทดรองราชการไมถูกตองตามระเบียบ ๓๘ 
  ๑.๓.๓ การตรวจรับมอบงานกรณีสงมอบงานไมสมบูรณตามสัญญา ๔๒ 
 

สารบัญ 



 
(ข) 

    หนา 
 

 ๑.๔ การเลิกสัญญาทางปกครอง ๔๖ 
  ๑.๔.๑ การบอกเลิกสัญญาในกรณีที่นาเชื่อวาผูรับจางไมสามารถ 
   ทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญา ๔๙ 
  ๑.๔.๒ การบอกเลิกสัญญาโดยอางความบกพรองในการแสดงเจตนา 
   ทําสัญญา ๕๖ 
  ๑.๔.๓ การบอกเลิกสัญญาโดยอางขอกําหนดในสัญญาที่กําหนดให 
   หนวยงานทางปกครองคูสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาได 
   โดยฝายเดียว ๕๙ 
 ๑.๕ การจายเงนิคาจางหรือคาเสียหายเนื่องจากการเลิกสัญญา ๖๒ 
  ๑.๕.๑ การจายเงินคาจางเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาที่ 
   หนวยงานทางปกครองผูวาจางและเอกชนผูรับจาง 
   ตางไมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะบอกเลิกสัญญาจาง ๖๔ 
  ๑.๕.๒ การจายเงินคาจางกรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
   บอกเลิกสัญญาไปแลวแตเอกชนผูรับจางไดสงมอบงานจาง 
   ภายหลังจากการบอกเลิกสญัญา ๖๗ 
  ๑.๕.๓ การจายเงินคาเสียหายกรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
   บอกเลิกสัญญา โดยเอกชนผูรับจางไมไดประพฤติผิดสญัญา ๗๐ 
 ๑.๖ การจายเงินคาจางในกรณีหนวยงานทางปกครองผูวาจางสั่งให 
  ผูรับจางทํางานเพิ่มข้ึนหรือนอกเหนือจากสัญญาจาง ๗๓ 
 ๑.๗ การเรียกหรือริบคาปรับตามสัญญา ๗๙ 
  ๑.๗.๑ การใชดุลพินิจในการบอกเลิกสัญญาและเรียกคาปรับ ๗๙ 
  ๑.๗.๒ การคํานวณคาปรับ ๙๐ 
  ๑.๗.๓ การพิจารณาใหงดหรือลดคาปรับ ๑๐๓ 
  ๑.๗.๔ การริบหลักประกันสัญญา   ๑๑๖ 
  ๑.๗.๕ การคืนหลักประกันซอง   ๑๒๐ 
 



 
(ค) 

    หนา 
 

 ๑.๘ การเรียกคาเสียหายจากการผิดสัญญา ๑๒๓ 
  ๑.๘.๑ คาเสียหายจากการจางผูรับจางรายใหม ๑๒๓ 
  ๑.๘.๒ คาเสียหายจากการชําระคาอํานวยการในระหวางที่ 
   ผูรับจางตองหยุดงานกอสรางไวชั่วคราว ๑๒๕ 
๒. คดีพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินการตามมติคณะรฐัมนตรีที่เก่ียวของกับ 
  ผูประกอบอาชีพงานกอสรางหรืองานอ่ืนกับทางราชการ ๑๒๗ 
  ๒.๑ การนิรโทษตามมติคณะรัฐมนตร ี ๑๒๗ 
  ๒.๒ การละเลยไมปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๒๙ 
  ๒.๓ การจายเงินเพ่ิมคากอสรางตามสัญญาแบบปรบัราคาได (คา K) 
   ตามมติคณะรัฐมนตร ี ๑๓๒ 
๓. คดีพิพาทเกี่ยวกับสญัญารับทุนการศึกษาและสัญญาลาศึกษา ๑๓๗ 
  ๓.๑ การกําหนดอัตราเบีย้ปรับตามสัญญารับทุนการศึกษาและ 
   สัญญาลาศึกษา ๑๓๘ 
  ๓.๒ การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญารับทนุการศึกษาและ 
   สัญญาลาศึกษา ๑๔๑ 
  ๓.๓ การดําเนินการกรณีผูรับทุนขอระงับการชําระคืนทุนการศึกษา 
   และเบี้ยปรับ โดยขอเขาปฏิบัติราชการชดใชทุนแทน ๑๕๕ 
  ๓.๔ การดําเนินการกรณีผูรับทุนขอใหนับระยะเวลาทีผู่รับทุน 
   ไปปฏิบัติราชการในหนวยงานทางปกครองอื่นเปนระยะเวลา 
   ในการปฏิบัตริาชการชดใชทุน ๑๖๑ 
  ๓.๕ การกําหนดเวลาเริ่มตนของการคํานวณเงินทุนพรอมเบี้ยปรบั ๑๖๔ 
  ๓.๖ การมอบหมายงานใหแกผูรับทุนเม่ือผูรับทุนมารายงานตัว 
   เพ่ือปฏิบัติราชการตามสัญญา ๑๖๗ 
 
 
 



 
(ง) 

    หนา 
 

๔. คดีพิพาทเกี่ยวกับสญัญาสัมปทาน ๑๗๔ 
  ๔.๑ สัญญาสัมปทานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ ๑๗๔ 
  ๔.๒ สัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ ๑๗๘ 
๕. คดีพิพาทเกี่ยวกับการชําระเงินคาทดแทนทีดิ่นตามสัญญาซื้อขายที่ดิน 
  ที่จะถูกเวนคืน ๑๘๒ 
  ๕.๑ การคืนเงินคาทดแทนที่ดินที่หนวยงานทางปกครองไดจายใหแก 
   เจาของที่ดินเกินไปจากจํานวนเนื้อที่ของที่ดินที่ถูกเวนคืน ๑๘๒ 
  ๕.๒ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ๑๘๖ 
๖. กรณีพิพาทอ่ืนๆ ๑๙๐ 
  ๖.๑ การชําระดอกเบี้ยในสญัญาทางปกครอง ๑๙๐ 
  ๖.๒ การหักกลบลบหนี้ในสัญญาทางปกครอง ๑๙๖ 
  ๖.๓ การโอนสิทธิเรียกรองในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง ๑๙๙ 
๗. การเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับสญัญาทางปกครองขึ้นสูการพิจารณา 
  ของศาล  ๒๐๓ 
  ๗.๑ การนับระยะเวลาการฟองคดีเพ่ือใชสิทธเิรียกรอง 
   ในสัญญาทางปกครอง ๒๐๔ 
  ๗.๒ การนับระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่มีการรับสภาพหนี้ 
   ในสัญญาทางปกครอง ๒๑๒ 
  ๗.๓ การฟองคดีในกรณีที่มีขอกําหนดในสัญญาใหชีข้าดขอพิพาท 
   โดยอนุญาโตตุลาการ ๒๑๕ 
   ๗.๓.๑ การขอใหศาลสั่งจําหนายคดีเพ่ือใหคูสัญญาไปดําเนินการชี้ขาด 
    ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ๒๑๗ 
   ๗.๓.๒ การขอใหศาลแตงตัง้อนุญาโตตุลาการ ๒๑๙ 
 
 
 



 
(จ) 

    หนา 
 

  ๗.๓.๓ การขอใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ๒๒๑ 
  ๗.๓.๔ การขอใหศาลบังคบัตามคําชีข้าดของอนุญาโตตลุาการ ๒๒๕ 
  ๗.๓.๕ การดําเนินการตามขั้นตอนหรือวธิีการแกไขเยยีวยา 
   ภายในฝายปกครองกอนการยื่นฟองคดี ๒๒๗ 
  ๗.๓.๖ ระยะเวลาการยื่นคํารองตอศาล ๒๓๒ 
๘. วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ๒๓๖ 
 

     บรรณานุกรม ๒๔๔ 
 

     ภาคผนวก  ๒๔๕ 
  ดัชนีคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๒ ๒๔๖ 
 



หลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสดุ 
เพื่อสนับสนนุการปฏิบัตริาชการที่ดีในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 
 เน่ืองจากการปฏิบัติราชการของหนวยงานทางปกครองจําเปนที่จะตองมี
เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ รวมทั้งอาคารสถานที่เปนองคประกอบสําคัญ ในการจัดหา
วัสดุอุปกรณดังกลาวโดยปกติแลวหนวยงานทางปกครองมักจะดําเนินการโดยวิธีการ
จัดซื้อหรือจัดจาง ซ่ึงตองมีการทําสัญญากับฝายผูขายหรือผูรับจาง โดยอาจจะเปนการ
จัดทําสัญญาในรูปแบบของสัญญาทางแพงหรือสัญญาทางปกครองก็ได แตโดยที่ระบบ
กฎหมายของประเทศไทยที่ผานมานั้นยังไมมีหลักเรื่องสัญญาทางปกครองที่ใชบังคับ 
เปนการเฉพาะในกรณีที่หนวยงานของรัฐทําสัญญาดวยกันเอง หรือหนวยงานของรัฐ 
ทําสัญญากับเอกชนภายในขอบเขตของกฎหมายมหาชน  ดังน้ัน สัญญาที่หนวยงาน 
ของรัฐทํากับเอกชน ไมวาจะเปนสัญญาจัดซื้อจัดจาง สัญญาเชา สัญญาใหเชา หรือ
สัญญาสัมปทาน ก็มักจะไดรับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งเปนสัญญาภายใตระบบประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย อันทําใหแนวทางปฏิบัติที่ผานมาไมมีความแตกตางระหวาง
สัญญาที่รัฐทํากับเอกชนหรือสัญญาระหวางเอกชนดวยกัน๑ กลาวคือ ในเรื่องสัญญา
ภาครัฐน้ัน นิติสัมพันธระหวางคูสัญญายอมเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ
ของทางราชการและขอกําหนดในสัญญา แตหากไมมีขอบัญญัติและขอกฎหมายดังกลาว 
ศาลฎีกามีแนวโนมที่จะใชหลักเกณฑในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบังคับแก
สัญญา๒    
 อยางไรก็ตาม นับแตศาลปกครองเปดทําการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔  
เปนตนมา ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ไปแลวเปนจํานวนมาก อันนําไปสูการวางหลักกฎหมายที่สําคัญของสัญญาที่จัดทําขึ้น
ระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง หรือระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนภายใตระบบ

                                                 
๑ นันทวัฒน บรมานันท, สัญญาทางปกครอง, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๐), 

หนา ๔๒.  
 ๒ ฤทัย หงสสิริ, “การนําแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองมาใช
บังคับแกสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะในประเทศไทย”, วารสารกฎหมายปกครอง เลม ๑๘ ตอน ๑ 
(เมษายน ๒๕๔๒), หนา ๖๐-๖๗. 
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๒ 

กฎหมายมหาชน ซ่ึงถือไดวาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดทํา
สัญญาของฝายปกครอง โดยมีทั้งกรณีที่ศาลปกครองไดอนุโลมนําประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาบังคับใช และอีกสวนหนึ่งที่สําคัญเปนหลักกฎหมายที่เกิดจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครอง  ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการนําหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา 
ทางปกครองไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เอกสาร
ฉบับน้ีจึงนําเสนอโดยแยกตามประเด็นพิพาทที่ เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทําสัญญา 
ทางปกครอง โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 

๑. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 
 สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 ๑.๑ การจัดทําสัญญาทางปกครอง 
 

 ในการเกิดขึ้นของสัญญานั้น อาจเกิดขึ้นไดหลายวิธี ไมวาจะเปนการเจรจา
ตอรองกันกอนที่จะตกลงทําสัญญา หรือการตกลงลงนามในเอกสารสัญญาฉบับเดียวกัน 
หรือโดยการแลกเปลี่ยนเจตนา ทั้งที่เปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา ที่เรารูจักกัน 
ในรูปของคําเสนอหรือคําสนองที่ตองตรงกัน  แตทั้งน้ี ไมวาสัญญาจะเกิดขึ้นดวยวิธีการใด 
ก็ตาม ก็ยอมอยูภายใตหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงแมวา
ประมวลกฎหมายดังกลาวจะมิไดบัญญัตินิยามของสัญญาไวอยางชัดเจนก็ตาม แตก็
สามารถสรุปไดวา “สัญญา หมายถึง นิติกรรมสองฝายหรือหลายฝายที่เกิดจากการแสดง
เจตนาเสนอ สนองตองตรงกันของบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปที่ มุงจะกอใหเกิด 
เปลี่ยนแปลง หรือระงับนิติสัมพันธ”๓  
 จากความหมายของสัญญาดังกลาว จะเห็นไดวาองคประกอบที่ เปน
สาระสําคัญของสัญญา๔ น้ัน ประกอบดวย 
 ๑) บุคคล ซ่ึงเราเรียกวา “คูสัญญา” กลาวคือ เปนผูทําสัญญาเพ่ือที่จะสราง 
นิติสัมพันธและใหผลของสัญญาที่เกิดขึ้นนั้นตกแกตน การจะมองวาใครเปนคูสัญญา
                                                 

๓ ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุ, คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา, พิมพครั้งที่ ๑๔ (กรุงเทพฯ : 
วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๒๕๓. 
 ๔ ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุ, เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๖๓-๒๖๘. 
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๓ 

หรือไมน้ันมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากบุคคลซึ่งมิใชคูสัญญาจะไมมีสิทธิเรียกรองใด  ๆ 
ที่เกิดจากสัญญาได ในทางกลับกันหากเปนบุคคลที่เปนคูสัญญา ก็จะมีสิทธิและหนาที่
ตามสัญญาและเปนผูที่จะตองรับผิดชอบในนิติสัมพันธที่เกิดขึ้น 
 ๒) วัตถุประสงค เปนเปาหมายหรือประโยชนสุดทายที่จะไดจากสัญญา  
โดยในสัญญาน้ันจะตองมีวัตถุประสงคเสมอ แตวัตถุประสงคดังกลาวอาจแปรเปลี่ยน
หลากหลายไปตามสัญญาโดยอาศัยหลักเรื่องเสรีภาพในการทําสัญญาก็ได ซ่ึงจะมีขอจํากัด 
ก็แตเพียงวา วัตถุประสงคน้ันตองไมขัดตอกฎหมาย ไมพนวิสัย ไมขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เทานั้น 
 ๓) เจตนา สําหรับเจตนาในการทําสัญญานั้น ในเบื้องตนตองเปนเจตนา 
ที่ไมวิปริตเพราะความสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน เพราะถูกกลฉอฉล
หรือเพราะการขมขู ทั้งยังตองเปนเจตนาที่แทจริง และวิธีการในการแสดงเจตนาก็ตอง
เปนไปตามหลักนิติกรรม โดยอาจแสดงเจตนาดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ได 
และตองเปนการแสดงเจตนาที่ตรงกับในใจจริง กลาวคือ กระบวนการในการกอเจตนา 
ทําคําเสนอหรือทําคําสนองจะตองเกิดจากกระบวนการที่สมบูรณ และเปนคําเสนอ 
คําสนองที่ตองตรงกัน 
 ๔) แบบ หรือวิธีการในการแสดงเจตนา ซ่ึงอาจเปนวิธีใดก็ไดไมวาดวยวาจา
กิริยาอาการหรือลายลักษณอักษรที่ชัดเจน หรือดวยการกระทําที่สันนิษฐานไดวาเปนการ
แสดงเจตนาก็ได ยกเวนแตกรณีที่กฎหมายกําหนดใหสัญญาบางประเภทตองทําตามแบบ
เฉพาะ มิฉะน้ันสัญญาจะตกเปนโมฆะก็ตองทําตามนั้น เชน การซื้อขายอสังหาริมทรัพย
ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เปนตน 
 สําหรับสัญญาทางปกครองนั้น ถือเปนสัญญาประเภทหนึ่ง ในการจัดทําสัญญา
ทางปกครองจึงยอมสามารถนําหลักการขางตนมาใชไดเชนเดียวกัน  ดังน้ัน เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดทําสัญญาทางปกครอง จึงไดสรุป 
แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวมานําเสนอไว
ตามลําดับ ดังตอไปน้ี  
 



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๔ 

  ๑ .๑ .๑  การมีผลผูกพันของสัญญาทางปกครองที่มิไดจัดทําตาม
หลักเกณฑและรูปแบบที่ระเบียบของทางราชการกําหนด 
 

  โดยที่กระบวนการคัดเลือกคูสัญญาในสัญญาทางปกครองนั้น  
สวนใหญแลวจะเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือระเบียบของสวนราชการอื่นๆ วาดวยการพัสดุ โดยระเบียบดังกลาวเปนหลักเกณฑ
การคัดเลือกคูสัญญาในกรณีการตกลงทําสัญญาจัดซื้อหรือจัดจาง เปนตน สวนสัญญา
ประเภทอื่นที่ไมอยูภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ จะตองอยู
ภายใตระเบียบหรือหลักเกณฑเฉพาะที่กําหนดสําหรับสัญญาประเภทนั้นๆ เชน สัญญา 
ที่เขาลักษณะเปนสัญญารวมการงาน ตองอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน   
   อยางไรก็ตาม หลักเกณฑดังกลาวเปนเพียงระเบียบที่มุงใชบังคับ
ภายในฝายปกครองเองใหตองปฏิบัติตาม เพ่ือใหงายตอการควบคุมตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณแผนดินและเพื่อรักษาประโยชนของสาธารณะ มิใหคูสัญญาฝายรัฐตอง
เสียเปรียบคูสัญญาฝายเอกชน และจากที่กลาวไปแลววา แบบหรือวิธีการในการแสดง
เจตนาเพื่อกอใหเกิดสัญญานั้น อาจทําดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนก็ได  
ดังน้ัน ในกรณีของสัญญาที่ จัดทําขึ้นโดยไมไดดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ หากแตไดมีการแสดงเจตนาดวยวาจาโดยถูกตอง
ตรงกัน จึงยอมเกิดเปนสัญญาที่มีผลสมบูรณและผูกพันใหคูสัญญาตองปฏิบัติตามสิทธิ
และหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาดังกลาว ดังปรากฏในคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ตอไปน้ี 
 

  ๑) หนวยงานทางปกครองยอมไมอาจปฏิเสธความรับผิด 
ตามสัญญาทางปกครองโดยกลาวอางเหตุที่เจาหนาที่ไมไดดําเนินการจัดทํา
สัญญาใหถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการที่ระเบียบวาดวยการพัสดุกําหนดไว  
หากปรากฏวามีพฤติการณที่ทําใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเชื่อโดยสุจริตวาสัญญา 
มีผลผูกพันโดยกฎหมายและไมปรากฏวามีการสมรูรวมคิดหรือการสมยอมกัน
ระหวางคูสัญญา  ทั้งน้ี เน่ืองจากการปฏิบัติตามระเบียบฯ เปนเร่ืองข้ันตอน 
การปฏิบัติงานภายในของเจาหนาที่เทาน้ัน 
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๕ 

  ในคดีที่นายกเทศมนตรีตกลงดวยวาจาใหผูฟองคดีซ่ึงเปนเอกชน 
เปนผูจัดเก็บรายไดจากการเขาขายสินคา ดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอย รวมทั้งพัฒนาตลาดสดแทนเทศบาลตําบล (ผูถูกฟองคดี) โดยผูฟองคดีตองเสีย
คาเชาตลาดสดใหแกผูถูกฟองคดีเปนรายเดือน ซ่ึงกรณีดังกลาวผูฟองคดีไดเคย 
ขอทําเปนสัญญาเชาตลาดสดแลว แตผูถูกฟองคดีแจงวาไมสามารถใชระเบียบของ 
ทางราชการเขาไปจัดหาผลประโยชนได เน่ืองจากตลาดสดตั้งอยูบนที่ราชพัสดุไมใช
ทรัพยสินของผูถูกฟองคดี และขอใหผูฟองคดีดําเนินการตามขอตกลงตอไป ตอมา 
คณะผูบริหารชุดใหมของผูถูกฟองคดีประสงคจะใหผูถูกฟองคดีเขาดําเนินการตลาดสดเอง 
จึงไดแจงบอกเลิกขอตกลงขางตนกับผูฟองคดีในขณะที่ยังไมครบกําหนดเวลาตาม
ขอตกลงและไมยินยอมชดใชคาเสียหายในการบอกเลิกขอตกลงใหแกผูฟองคดี  
โดยอางวาผูบริหารชุดเดิมของผูถูกฟองคดีทําขอตกลงกับผูฟองคดีโดยไมไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
ขอตกลงขางตนมีลักษณะเปนสัญญา และโดยที่เน้ือหาของสัญญามีลักษณะเปนการ 
มอบใหผูฟองคดีจัดทําบริการสาธารณะ ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีตามมาตรา 
๕๐ (๓)๕ และมาตรา ๕๑ (๑)๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ สัญญาดังกลาว 

                                                 
 ๕-๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 มาตรา ๕๑ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาลดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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๖ 

จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ซ่ึงเปนสัญญาที่ไมมีกฎหมายกําหนดแบบไววาจะตองทําเปนหนังสือ และแมวาการไดมา
ซ่ึงคูสัญญาของเทศบาลตําบลจะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ แตเม่ือ 
ในกรณีน้ีพฤติการณแหงคดีมีเหตุใหผูฟองคดีเชื่อโดยสุจริตวาสัญญาที่ตกลงไวดวยวาจา 
มีผลผูกพันตามกฎหมาย ประกอบกับไมปรากฏขอเท็จจริงวาในการทําขอตกลงนั้น  
ผูฟองคดีไดสมรูรวมคิดหรือมีการสมยอมกับนายกเทศมนตรีคนเดิมซ่ึงเปนผูแทนของ 
ผูถูกฟองคดี  ดังน้ัน ขอตกลงขางตนแมจะทําดวยวาจาและไมไดดําเนินการใหถูกตอง
ตามระเบียบดังกลาว ก็ยอมเกิดเปนสัญญาที่มีผลสมบูรณและผูกพันคูสัญญา ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ไมอาจอางการไมปฏิบัติตามระเบียบฯ มาปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาตอผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก เน่ืองจากการปฏิบัติตามระเบียบฯ เปนเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติ
ภายในของเจาหนาที่ รวมทั้งไมอาจกลาวอางการไมปฏิบัติตามระเบียบฯ มาเปนเหตุ 
บอกเลิกสัญญาเนื่องจากเปนกรณีที่เกิดจากการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายของ 
คณะผูบริหารชุดเดิมของผูถูกฟองคดีเอง  ดังน้ัน การบอกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดี 
จึงไมไดเกิดจากสัญญาหรือมีเหตุอันจะอางกฎหมายไดตามมาตรา ๓๘๖๘ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย จึงเปนการบอกเลิกสัญญาที่ไมชอบดวยกฎหมาย   ศาลพิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายจากการขาดรายไดในการเก็บคาเขาขายสินคาอันเปน

                                                 
๗ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  
   ฯลฯ   ฯลฯ 

 “สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่ง 
เปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน 
สัญญาที่ ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมี ส่ิงสาธารณูปโภค  หรือแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๓๘๖ ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย การเลิกสัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
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๗ 

ความเสียหายเชนที่ตามปกติยอมเกิดขึ้นแกการไมชําระหนี้ใหแกผูฟองคดีภายใน ๖๐ วัน 
นับแตวันที่คดีถึงที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗/๒๕๔๙) 
 

   ๒) กรณีที่หนวยงานทางปกครองไดวาจางใหเอกชนกอสราง 
สิ่งปลูกสรางโดยไมมีการลงนามจัดทําสัญญาระหวางหนวยงานทางปกครอง 
ผูวาจางกับเอกชนผูรับจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ แตผูวาจางไดแสดงเจตนา
ที่จะวาจางผูรับจางเขาดําเนินการกอสราง และผูรับจางไดตอบรับและเขาดําเนินการ
กอสรางสิ่งปลูกสรางดังกลาวแลว ถือเปนการแสดงเจตนาทําคําเสนอและ 
คําสนองที่ถูกตองตรงกัน ประกอบกับสัญญาจางกอสรางมีลักษณะเปนสัญญาจาง
ทําของ ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดบัญญัติใหตองทําเปนหนังสือ 
การแสดงเจตนาดังกลาวจึงมีผลใหผูวาจางตองผูกพันตามสัญญาในอันที่จะตอง
ชําระสินจางใหแกผูรับจาง โดยไมอาจกลาวอางการไมปฏิบัติตามระเบียบวาดวย
การพัสดุซึ่งเปนเพียงข้ันตอนภายในของผูวาจางที่จะตองปฏิบัติในการเขาทํา
สัญญาจางกับบุคคลอ่ืนเพื่อปฏิเสธการชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาวใหแกผูรับจางได 
   ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผู รับจางตามสัญญาจางกอสรางอาคาร 
สถานีเรดารปฐมภูมิและโครงสรางเหล็กรองรับสายอากาศ ณ บริเวณทาอากาศยาน 
หัวหิน ฟองวา บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดวาจาง 
ผูฟองคดีใหกอสรางอาคารสถานีเรดารปฐมภูมิและโครงสรางเหล็กรองรับสายอากาศ  
ณ บริเวณทาอากาศยานหัวหิน ซ่ึงเปนพ้ืนที่ของกรมการบินพาณิชย โดยการดําเนินการจาง
ดังกลาวเปนกรณีจําเปนเรงดวนเพราะพื้นที่กอสรางเปนบริเวณเขตพระราชฐาน 
สํานักงานผูอํานวยการฝายบริหารศูนยประกอบการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือถึง
ผูอํานวยการใหญของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขออนุมัติจัดจางโดยวิธีพิเศษ ซ่ึงตอมาในวันที่ 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
และคณะกรรมการกําหนดราคากลาง พรอมทั้งมีการกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติของ 
ผูเสนอราคา โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนประธานกรรมการ  ตอมาในวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๔๓ ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือเสนอราคาตอประธานกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
ในวงเงินคากอสราง ๑๐,๔๕๘,๓๔๒ บาท แตในชวงนั้น คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
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๘ 

ไดกําหนดราคาแลวเสร็จ โดยใหปรับลดราคาลงรอยละ ๑๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ ซ่ึงผูฟองคดียินยอมปรับลดราคาลงเหลือ ๙,๑๒๒,๒๙๐ บาท  
ตอมาในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔ คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษจึงไดเสนอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุมัติจัดจางผูฟองคดีเขาดําเนินการกอสราง แตยังไมไดมีการ 
ทําสัญญาจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงในชวง
เวลากอนหนานั้น คือ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดทํางานที่จางแลวเสร็จ 
และในภายหลังก็ไดยินยอมลดราคางานลงมาอีกเนื่องจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังคงเห็นวา
ราคาที่ผูฟองคดีเสนอสูงกวาราคากลาง หลังจากนั้น ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงอธิบดีกรมการบินพาณิชยเพ่ือแจงใหทราบถึงเจตนาใหการ
สนับสนุนการกอสรางอาคารและโครงสรางเหล็กรองรับสายอากาศ รวมเปนเงิน 
๑,๑๙๔,๕๐๕ บาท และขอมอบงานกอสรางดังกลาวใหแกกรมการบินพาณิชยบางสวน 
โดยมีเง่ือนไขวาผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองชําระคาจางที่เหลือทั้งหมดใหแกผูฟองคดี  
แตปรากฏวาตอมาในเดือนเมษายน ๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขาครอบครองและ
ปฏิบัติงานที่หอควบคุมการบินและใชสถานีเรดารดังกลาวโดยมิไดลงนามทําสัญญาวาจาง
ผูฟองคดี รวมทั้งไมชําระคาจางใดๆ ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่  
๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ทวงถามใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิเสธที่จะจาย
คาจางดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระคาจาง
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ไดตอบรับที่จะใหการสนับสนุนกรมการบินพาณิชยในการกอสรางอาคารสถานีและ
โครงสรางเหล็กติดตั้งระบบเรดารปฐมภูมิบริเวณทาอากาศยานหัวหิน โดยไดดําเนินการ
จัดหาผูรับเหมามาทําการกอสรางดวยตนเองและเปนผูออกคาใชจายในเรื่องดังกลาว
ทั้งหมด จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูไดรับมอบหมายจากกรมการบินพาณิชย 
ใหดําเนินการกอสรางอาคารเพื่อใชในการควบคุมการจราจรทางอากาศใหเกิดความ
ปลอดภัยแกผูใชอากาศยานในบริเวณดังกลาว อันเปนเรื่องของการดําเนินกิจการ 
ทางปกครอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ แมวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะไมไดลงนามทําสัญญาวาจางผูฟองคดีให
กอสรางสิ่งปลูกสรางขางตน แตการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือขออนุมัติจาก 
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๙ 

กรมการบินพาณิชยเพ่ือใชพ้ืนที่บริเวณบานพักของกรมการบินพาณิชยในการกอสราง 
โดยไดสงแบบแปลนการกอสรางไปพรอมดวย และภายหลังจากที่กรมการบินพาณิชย 
ไดอนุมัติใหใชพ้ืนที่แลว ก็ปรากฏวาผูฟองคดีไดเขาไปดําเนินการกอสรางในพื้นที่ที่ไดรับ
อนุมัติ และในชวงเวลาเดียวกันนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ก็ไดเขาไปในบริเวณพื้นที่ดังกลาวดวยโดยอางวาเพื่อปฏิบัติงานหาคาพิกัดทางภูมิศาสตร
ดวยสัญญาณดาวเทียมเพื่อคนหาตําแหนงที่ตั้งของอาคารสถานีเรดารและหอบังคับการบิน 
ประกอบกับการที่ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการจัดจางโดยวิธีพิเศษ โดยมีเหตุผล
เกี่ยวกับการอารักขาและรักษาความปลอดภัยแกบริเวณเขตพระราชฐาน จึงตอง 
รีบดําเนินการจัดจาง ซ่ึงผลก็ปรากฏวาผูฟองคดีเปนผูไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการ 
จัดจางโดยวิธีพิเศษ และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงความคืบหนาของโครงการดังกลาว 
แกกรมการบินพาณิชยก็ปรากฏขอความวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวาจางผูฟองคดีดําเนิน
โครงการกอสราง อีกทั้งเม่ือผูฟองคดีดําเนินการแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดเขาใชสอย
ทําประโยชนในสิ่งปลูกสรางดังกลาวตลอดมา ซ่ึงจากพฤติการณการกระทําของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังที่กลาวขางตน จึงเชื่อไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตกลงวาจาง 
ผูฟองคดีใหกอสรางอาคารสถานีและโครงสรางเหล็กติดตั้งระบบเรดารปฐมภูมิบริเวณ 
ทาอากาศยานหัวหิน โดยใหผูฟองคดีเขาดําเนินการกอสรางในพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติไปกอน 
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเพ่ือลงนาม 
ทําสัญญากับผูฟองคดีในภายหลัง  ดังน้ัน เม่ือสัญญาพิพาทเปนสัญญาที่มีคูสัญญา 
ฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง และมุงเพ่ือใหการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือ 
การบริการสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศบรรลุผล อันมีลักษณะ 
เปนสัญญาทางปกครอง แมวาจะไมมีการลงนามจัดทําสัญญาระหวางหนวยงาน 
ทางปกครองผูวาจางและเอกชนผูรับจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การพัสดุฯ ก็ตาม แตระเบียบดังกลาวเปนเพียงขั้นตอนภายในของหนวยงานทางปกครอง
ผูวาจางที่จะตองปฏิบัติในการเขาทําสัญญาจางกับบุคคลอื่น เพ่ือเปนการปกปองรักษา
ผลประโยชนของหนวยงานทางปกครองผูวาจางเอง แมหากไมมีการดําเนินการ 
ตามระเบียบขางตน ก็ไมมีผลกระทบถึงความสมบูรณในการแสดงเจตนาเขาทําสัญญาที่
หนวยงานทางปกครองผูวาจางไดมีไปยังบคุคลอื่น  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๐ 

ไดแสดงเจตนาที่จะวาจางผูฟองคดีเขาดําเนินการกอสรางอาคารพิพาทและผูฟองคดี 
ไดตอบรับและเขาดําเนินการกอสรางสิ่งปลูกสรางดังกลาวแลว จึงเปนการแสดงเจตนา 
ทําคําเสนอและคําสนองที่ถูกตองตรงกัน ประกอบกับสัญญาพิพาทมีลักษณะเปนสัญญา
จางทําของ ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๗ มิไดบัญญัติ 
ใหตองทําสัญญาเปนหนังสือ การแสดงเจตนาดังกลาวจึงมีผลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตองผูกพันตามสัญญาในอันที่จะตองชําระสินจางใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕/๒๕๕๐) 

 

  ๓) การที่ผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานทางปกครอง
ดําเนินการจัดทําสัญญาทางปกครองกับบุคคลภายนอกในเรื่องที่อยูในอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานทางปกครอง  โดยมิไดทําใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและรูปแบบตามที่ระเบียบของทางราชการกําหนดไว หากปรากฏวา
บุคคลภายนอกกระทําการโดยสุจริต  สัญญายอมมีผลสมบูรณและผูกพัน
หนวยงานทางปกครองใหไมอาจกลาวอางเรื่องการไมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว
ซึ่งเปนเรื่องข้ันตอนการปฏิบัติภายในของหนวยงานมาปฏิเสธความรับผิด 
ตามสัญญา   
  ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนคูสัญญาตามสัญญาวาจะจางลูกจาง
ชั่วคราว ตําแหนงครูผูดูแลเด็กขององคการบริหารสวนตําบล ฟองเรียกคาเสียหายจาก
การที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคนใหมไมทําสัญญาจางผูฟองคดี
ตามขอตกลงที่กําหนดไวในสัญญาวาจะจางลูกจางชั่วคราวดังกลาวซึ่งเปนสัญญาที่
ประธานกรรมการบริหารฯ คนเดิมทําไวกับผูฟองคดี โดยประธานกรรมการบริหารฯ คนใหม
ไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราวในตําแหนงดังกลาวขึ้นใหม เน่ืองจาก 
เห็นวาประธานกรรมการบริหารฯ คนเดิมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยมิไดขออนุมัติ
กรอบอัตราตําแหนงลูกจางชั่วคราวและไมไดตั้งงบประมาณรองรับตําแหนงดังกลาวไว 
รวมทั้งมิไดจัดทําสัญญาตามรูปแบบที่กําหนดไวทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ผูฟองคดีไดสมัครสอบ
ในการประกาศสอบครั้งใหมดวย แตไมผานการสอบคัดเลือก ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๑ 

รองเรียนและขอความเปนธรรมกรณีที่ไมไดรับการวาจางตามสัญญาวาจะจางขางตน 
ตอนายอําเภอ ผูตรวจการสวนทองถิ่น และผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงนายอําเภอไดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและไดรายงานผลการตรวจสอบตอผูวาราชการจังหวัดแลว แตผูฟองคดีเห็นวา
ยังไมไดรับการแกไขความเดือดรอนเสียหาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอให
องคการบริหารสวนตําบลชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี น้ัน  ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยวา การที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคนเดิมไดทําสัญญา
วาจะจางผูฟองคดี เปนการกระทําในฐานะผูมีอํานาจกระทําการแทนองคการบริหาร 
สวนตําบลซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๕๙ (๑)๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงเปนกฎหมายฉบับที่ใชบังคับอยูในขณะน้ัน 
ประกอบกับขอ ๑๐ วรรคสาม๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจางลูกจาง
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ และเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงค
ใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ในเรื่องที่เปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 
๖๗ (๕) (๖)๑๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ ขางตน  

                                                 
 ๙ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 มาตรา ๕๙ คณะผูบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติ ขอบัญญัติ และ
แผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๓๖ 
  ขอ ๑๐         ฯลฯ          ฯลฯ 

 หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เปนผูมีอํานาจสั่งจางลูกจาง 
ในอัตราคาจางขั้นต่ําสุดของตําแหนง  
 

๑๑
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
  ฯลฯ          ฯลฯ 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๒ 

ดังน้ัน แมจะปรากฏขอเท็จจริงวาการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกลูกจางและการทํา
สัญญาพิพาทไดกระทําไปกอนที่จะไดรับการอนุมัติกรอบอัตราตําแหนงและมิไดจัดตั้ง
งบประมาณเพื่อรองรับตําแหนงที่จางไวก็ตาม แตผูฟองคดีซ่ึงเปนบุคคลภายนอกไมอาจ 
รูถึงขั้นตอนหรือแนวทางปฏิบัติภายในขององคการบริหารสวนตําบลได และสัญญา
ดังกลาวไมมีกฎหมายกําหนดไววาตองทําตามแบบ แมหนวยงานจะมิไดจัดทําสัญญา 
ตามรูปแบบที่กําหนดไวทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจางลูกจางของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ก็ตาม แตการไมจัดทําตามรูปแบบ
สัญญาดังกลาวก็เปนเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติภายในของหนวยงาน จะนํามาเปนเหตุ
ปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาไมได ประกอบกับพฤติการณแหงคดีมีเหตุใหผูฟองคดี 
เชื่อโดยสุจริตวาสัญญาวาจะจางดังกลาวมีผลผูกพันตามกฎหมาย และไมปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดสมรูรวมคิดกับผูแทนขององคการบริหารสวนตําบลกระทําการทุจริตในการ 
ทําสัญญาแตอยางใด สัญญาจึงมีผลสมบูรณและผูกพันคูสัญญา การที่องคการบริหาร 
สวนตําบลโดยประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคนใหมจัดใหมีการ 
สอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก และไดประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ซ่ึงไมปรากฏชื่อของผูฟองคดีวาไดรับการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว จึงถือไดวา
องคการบริหารสวนตําบลไดยกเลิกสัญญาวาจะจางกับผูฟองคดี เม่ือปรากฏวาเหตุที่
องคการบริหารสวนตําบลยกเลิกสัญญามิไดเกิดจากความผิดของผูฟองคดีซ่ึงเปนคูสัญญา
และมิใชกรณียกเลิกสัญญาเพ่ือประโยชนแหงการบริการสาธารณะ การกระทําดังกลาว 
จึงเปนกรณีที่ไมมีเหตุอันจะอางไดตามกฎหมาย จึงเปนการยกเลิกสัญญาโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  ศาลพิพากษาใหองคการบริหารสวนตําบลตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘/๒๕๕๐) 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
 (๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๑๓ 

   ๑.๑.๒ การมีผลผูกพันของสัญญาทางปกครองที่จัดทําโดยกําหนด
เงื่อนไขหรือขอตกลงที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือหลักเกณฑของทางราชการ 
 

   กรณีสัญญาทางแพงน้ัน ในทางกฎหมายถือวาเอกชนที่เปนคูสัญญา
มีความเสมอภาคกันในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงขอสัญญา ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญา  
ซ่ึงโดยปกติการกําหนดขอสัญญาทางแพงนั้น ยอมผานการเจรจาตอรองกันโดยอิสระ  
แตในสัญญาทางปกครอง ความไมเทาเทียมกันระหวางคูสัญญาจะปรากฏชัดเจน  
โดยฝายปกครองจะมีอํานาจเหนือกวาทั้งในแงของการทําสัญญาและในการปฏิบัติตาม
สัญญา  ทั้งนี้ เน่ืองจากสัญญาดังกลาวมีขึ้นเพ่ือประโยชนสาธารณะ ในขณะที่คูสัญญา
ฝายเอกชนทําเพื่อประโยชนสวนตัว  ดังน้ัน ยอมเปนหลักที่มีเหตุผลในตัวเองที่ประโยชน
สาธารณะยอมอยูเหนือประโยชนสวนบุคคล ดวยเหตุน้ีขอกําหนดในสัญญาทางปกครอง
จึงมักจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกําหนดไว 
โดยไมเปดโอกาสใหคูสัญญาฝายเอกชนไดมีอํานาจการตอรอง นอกจากในเรื่องราคา 
ซ่ึงเอกชนอาจตอรองได สวนขอสัญญาอ่ืนเอกชนมีสิทธิอยางเดียวคือยอมรับหรือปฏิเสธ
ไมเขาทําสัญญาดวยเทานั้น๑๒ แตอยางไรก็ตาม ในการทําสัญญามิใชวาฝายปกครอง 
จะสามารถกําหนดขอสัญญาดังกลาวอยางไรก็ได ดังจะเห็นไดจากการที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติ เม่ือวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ กําหนดใหการตรวจเนื้อหาของรางสัญญาของทางราชการ
โดยสํานักงานอัยการสูงสุดจะตองยึดหลักการตรวจรางสัญญา๑๓ ดังน้ี 
  ๑) พิจารณาขอความในรางสัญญาโดยนําไปปรับบทกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหขอตกลงผูกพันระหวางคูสัญญาสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
หากขอตกลงสวนใดขัดแยงกับกฎหมายอาจมีผลใหขอตกลงสวนนั้นหรือสัญญาทั้งฉบับ
เปนโมฆะหรือโมฆียะได ซ่ึงน่ันยอมหมายถึงราชการจะไดรับความเสียหาย 
  ๒) พิจารณามติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนกฎ และระเบียบของ 
ทางราชการในสวนที่เกี่ยวของกับสัญญานั้น เพ่ือตรวจสอบวาขอกําหนดตางๆ ในสัญญา
สอดคลองกับมติ กฎ และระเบียบดังกลาวหรือไม  ทั้งน้ี เพราะสวนราชการหรือ

                                                 
๑๒ บุบผา อัครพิมาน, สัญญาทางปกครอง : แนวคิดและหลักกฎหมายของฝรั่งเศสและ 

ของไทย, (กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง, ๒๕๔๕), หนา ๔๖.   
๑๓ นันทวัฒน บรมานันท, สัญญาทางปกครอง, หนา ๑๐๕.  



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๔ 

รัฐวิสาหกิจที่เปนคูสัญญาฝายหน่ึงดวยยอมผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามมติ กฎ และ
ระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด 
  ๓) พิจารณาความไดเปรียบหรือเสียเปรียบ โดยมุงรักษาประโยชน
ของรัฐเปนสําคัญ ซ่ึงมิไดหมายความวาจะตรวจรางสัญญาเพื่อใหฝายรัฐเอาเปรียบ
คูสัญญาฝายเอกชน แตในการตรวจพิจารณาจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมเปนธรรม 
ในเชิงธุรกิจระหวางคูสัญญา เพ่ือใหเกิดความเปนไปไดในการที่รัฐจะแสวงหาประโยชน
จากการทําสัญญานั้นใหไดมากที่สุด 
  จากที่กลาวมาเปนหลักการสําคัญที่ฝายปกครองจะตองยึดถือ 
ปฏิบัติตามเพื่อใหสัญญาทางปกครองที่ จัดทําขึ้นเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ  
ในขณะเดียวกันก็ไมทําใหคูสัญญาฝายเอกชนเสียเปรียบโดยไมเปนธรรมดวย  อยางไร 
ก็ตาม ที่ผานมานั้นศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับผลของสัญญาที่ไดจัดทําขึ้น
โดยไมยึดถือหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ซ่ึงปรากฏตามคําวินิจฉัย 
ที่นาสนใจ ดังตอไปน้ี 

 

 ๑) หนวยงานทางปกครองคูสัญญายอมไมอาจจัดทําสัญญา 
ทางปกครองโดยกําหนดใหมีเงื่อนไขหรือขอตกลงที่ขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ 
ที่หนวยงานทางปกครองซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายในการควบคุมดูแลเก่ียวกับเรื่อง
ที่มีการจัดทําสัญญาดังกลาวกําหนดไว การจัดทําสัญญาที่ฝาฝนหลักเกณฑขางตน
ยอมมีผลทําใหขอตกลงในสวนที่ขัดหรือแยงน้ันไมมีผลใชบังคับใหคูสัญญา 
ตองปฏิบัติตาม 
  ในคดีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนในสังกัด 
กรมสุขภาพจิต (ผูฟองคดี) ทําสัญญาของผูไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรม
ภายในประเทศโดยไดรับเงินเดือนเต็มระหวางลา ณ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร ใหไวแกผูฟองคดี โดยมีเง่ือนไขวา หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา
หรือไมกลับมารับราชการดวยเหตุใดๆ จะตองชดใชคืนทุน และหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินเพ่ิม 
และหรือเงินอ่ืนใดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับอนุมัติใหไป
ศึกษาหรือฝกอบรม  นอกจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังตองจายเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดี 
อีกสองเทาของจํานวนเงินที่ตองชดใชคืน โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทําสัญญาค้ําประกัน
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๕ 

ความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาแลวไมมา
รายงานตัวเพ่ือรับราชการตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา และไดขอลาออกจากราชการ
ซ่ึงผูฟองคดีมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการ ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทําผิดสัญญา จึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับตามอัตรา 
ที่กําหนดไวในสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชําระเงินใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวนเทากับ
เงินเดือนที่ไดรับในระหวางลาศึกษากับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินจํานวนดังกลาว  
แตผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังชําระเงินไมครบถวนตามขอสัญญา จึงมีหนังสือ
แจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชเงินในสวนที่เหลือ แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินสวนที่เหลือตามสัญญาใหแก 
ผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมในสัญญาลาศึกษาจะมีการตกลงกันเกี่ยวกับ
ความรับผิดกรณีผิดสัญญาดวยเง่ือนไขเปนขอสัญญาผูกมัดกันดวยเจตนารมณในสัญญา 
และเปนไปตามเจตนาของคูสัญญาก็ตาม แตหนวยงานของรัฐไมอาจกําหนดหลักเกณฑ
เพ่ือใชเปนเง่ือนไขหรือขอตกลงในสัญญาใหขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่หนวยงานของรัฐ
ซ่ึงไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการพลเรือนไดกําหนด
ขึ้นไวได  ดังนั้น เม่ือมาตรา ๘ (๕)๑๔ ประกอบกับมาตรา ๗๘๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหอํานาจ ก.พ. วางกฎ ระเบียบ สําหรับ 
หนวยราชการทุกหนวยถือปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการพลเรือน ซ่ึง ก.พ. ไดออก 

                                                 
๑๔-๑๕ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

    มาตรา ๘ ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

    (๕) ออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.  
เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

ฯลฯ   ฯลฯ 
    มาตรา ๗๘ การพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ  
และการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. 
วางไว เวนแตคณะรัฐมนตรีจะไดกําหนดเปนอยางอื่น 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๖ 

ระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือน โดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติม
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยขอ ๑๐ วรรคสอง ของระเบียบดังกลาว กําหนดให
ขาราชการที่ไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญาตองชดใชเงินเดือน ทุนที่ไดรับระหวาง
ศึกษา และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกเพียงจํานวนหนึ่งเทาของเงิน
จํานวนดังกลาว  ดังน้ัน การทําขอตกลงตามสัญญาลาศึกษาที่พิพาทกันในคดีน้ีซ่ึงเปน
สัญญาที่จัดทําขึ้นภายหลังจากที่ระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือนฯ  
ใชบังคับแลว โดยกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองชดใชเบี้ยปรับจํานวนสองเทาของทุน 
เงินเดือน และเงินอ่ืนๆ ที่ผูฟองคดีตองชดใชคืน จึงเปนขอกําหนดที่ขัดหรือแยงกับขอ ๑๐ 
วรรคสอง ของระเบียบ ก.พ. ขางตน  ขอตกลงของสัญญาในสวนที่เกี่ยวกับการชดใช 
เบี้ยปรับจํานวนสองเทาของเงินที่ตองชดใชคืนจึงไมสามารถใชบังคับได และเม่ือปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชดใชเงินทุนพรอมเบี้ยปรับจํานวนหนึ่งเทาใหแกผูฟองคดีแลว จึงถือวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชเงินกรณีผิดสัญญาครบถวนแลว พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๕๐ ที่ อ.๒๓๓/๒๕๕๐ ที่ อ.๒๙๑/๒๕๕๐ และ 
ที่ อ.๒๘๑/๒๕๕๑) 
 

  ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการ
บริหารสวนตําบล มีลักษณะเปนกฎหมายมหาชน และเปนกฎหมายที่เก่ียวกับ
ความสงบเรียบรอย  องคการบริหารสวนตําบลจึงตองถือปฏิบัติใหเปนไป 
ตามระเบียบดังกลาว โดยไมอาจหลีกเลี่ยงที่จะไมปฏิบัติตามหรือตกลงใหมีผล 
เปนอยางอ่ืนผิดไปจากที่ กําหนดไว  การกําหนดขอตกลงใดในสัญญาของ
หนวยงานทางปกครองโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑขางตน ยอมไมอาจใชบังคับได 
  ในคดีที่ผูฟองคดีเปนผูรับจางตามสัญญาจางเหมาขุดสระน้ําของ
องคการบริหารสวนตําบล (ผูถูกฟองคดี) ในวงเงินคาจาง ๑,๓๑๘,๐๐๐ บาท โดยสัญญา
จางดังกลาวมีขอกําหนดใหผูรับจางตองชําระคาปรับกรณีสงมอบงานลาชาในอัตราวันละ 
๒,๖๓๖ บาท หรือเทากับอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคางานที่จาง ตอมาเมื่อมีการสงมอบ
งานงวดสุดทายแลว ปรากฏวาผูฟองคดีสงมอบงานลาชากวากําหนดเวลาตามสัญญา 
รวม ๒๑๗ วัน ผูถูกฟองคดีจึงหักเงินคาปรับจากผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๕๗๒,๐๑๒ บาท 
แตผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีคิดคาปรับในอัตราดังกลาวนั้นไมชอบดวยกฎหมาย 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๗ 

เน่ืองจากเปนอัตราสูงกวาที่กําหนดไวในขอ ๕๖ วรรคหนึ่ง๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซ่ึงระบุใหกําหนดคาปรับ 
เปนรายวันสําหรับการจางที่ตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกันเปนจํานวนเงิน
ตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจาง โดยผูฟองคดีเห็นวางานจางตาม
สัญญาขางตนเปนการจางที่ตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ซ่ึงควรมีคาปรับ
ไมเกินรอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง โดยเปนเงินคาปรับไมเกินวันละ ๑,๓๑๘ บาท  
จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับ 
สวนที่หักไวเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุด 
วินิจฉัยวา เม่ือรับฟงไดวาผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดในสัญญา ผูฟองคดีจึงเปนฝายผิดสัญญาและจะตองชําระเงินคาปรับใหแก 
ผูถูกฟองคดี  อยางไรก็ตาม แมวาสัญญาพิพาทจะมีการตกลงใหสงมอบงานและ 
จายคาจางเปนงวดๆ ก็ตาม แตโดยที่สัญญาดังกลาวเปนสัญญาซึ่งหวังผลสําเร็จของงาน
ที่จาง โดยผูฟองคดีเปนผูรับจางทําของที่จะตองขุดสระน้ําใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงค
ของการจางจึงจะสามารถใชและไดประโยชนจากสระน้ําที่จางขุด กรณีจึงเปนการจางซึ่งมี
ลักษณะที่ตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกันตามนัยขอ ๕๖ วรรคหนึ่ง  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลฯ  
เม่ือขอ ๕๖ วรรคหนึ่ง ดังกลาว กําหนดใหการจางที่มีลักษณะขางตนสามารถกําหนด
คาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจาง  
ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีปรับผูฟองคดีเน่ืองจากทํางานที่จางไมแลวเสร็จตามเวลา 
ที่กําหนดเปนเงินตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาวันละ ๒,๖๓๖ บาท หรือเทากับอัตรา
รอยละ ๐.๒๐ ของราคางานจาง จึงเปนอัตราคาปรับที่ไมเปนไปตามที่ขอ ๕๖ วรรคหนึ่ง 
กําหนดไว และโดยที่ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลฯ  

                                                 
๑๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 ขอ ๕๖ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรา
ตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซึ่งตองการ
ผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกันใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมตํ่ากวาวันละ ๑๐๐ บาท 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๘ 

เปนกฎหมายที่ใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนหนวยงานของรัฐดําเนินกิจการ
ทางปกครองที่เกี่ยวกับเรื่องขางตน ระเบียบดังกลาวจึงเปนกฎหมายมหาชนซึ่งมีลักษณะ
เปนกฎหมายบังคับ และเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย ผูถูกฟองคดี 
จึงไมอาจเลี่ยงที่จะไมปฏิบัติตามหรือตกลงมิใหมีผลบังคับหรือตกลงกันเปนอยางอ่ืน 
ผิดไปจากที่กําหนดไวได  ดังน้ัน ขอตกลงในเรื่องอัตราคาปรับที่กําหนดไวในสัญญา 
ซ่ึงไมเปนไปตามขอ ๕๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบขางตน จึงใชบังคับไมได ผูฟองคดี 
จึงไมจําตองชําระคาปรับเกินกวาอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานที่จาง หรือเปนเงิน 
ไมเกินวันละ ๑,๓๑๘ บาท และโดยที่มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง๑๗ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  บัญญัติ ใหศาลมี อํานาจที่ จะลดเบี้ ยปรับที่ สู ง เกินสวนลงได 
ตามที่เห็นสมควร  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาวงเงินคาจางตามสัญญาพิพาท ซ่ึงมีวงเงินคาจาง
เพียง ๑,๓๑๘,๐๐๐ บาท แตคาปรับที่ผูถูกฟองคดีบังคับใหผูฟองคดีชําระเปนจํานวนเงิน
สูงถึง ๕๗๒,๐๑๒ บาท โดยคิดเปนรอยละ ๔๓ ของวงเงินคาจาง คาปรับดังกลาวจึงนาจะ
สูงเกินสวน ประกอบกับเม่ือพิจารณาเจตนารมณของขอ ๖๐๑๘ ของระเบียบฯ วาดวย 
การพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลฯ แลวเห็นไดวา ระเบียบดังกลาวมีเจตนารมณทีจ่ะ
ใหวงเงินคาปรับสูงสุดเพียงรอยละ ๑๐ ของวงเงินคาจางตามสัญญาเทานั้น  ดังน้ัน  

                                                 
๑๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
   มาตรา ๓๘๓ ถาเบ้ียปรับที่ริบนั้นสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได  

ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควรเพียงใดนั้น ทานใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบ
ดวยกฎหมาย ไมใชแตทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน เมื่อไดใชเงินตามเบี้ยปรับแลว สิทธิเรียกรองขอลด 
ก็เปนอันขาดไป 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
    ขอ ๖๐ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงไดและจะตองมีการ

ปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง 
ใหประธานกรรมการบริหารดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง โดยผานความเห็นชอบของ 
ผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางกอน 

    กรณีจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง และคูสัญญา
ยินยอมเสียคาปรับใหแกองคการบริหารสวนตําบลโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน ใหประธานบริหาร
พิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน โดยผานความเหน็ชอบของผูส่ังซื้อหรือส่ังจางกอน 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๙ 

เงินคาปรับที่เหมาะสมที่ผูฟองคดีตองชําระจึงควรเปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของวงเงินคาจาง
ตามสัญญา เม่ือตามสัญญาพิพาทมีวงเงินคาจางจํานวน ๑,๓๑๘,๐๐๐ บาท จึงควร 
เปนเงินคาปรับจํานวน ๑๓๑,๘๐๐ บาท เม่ือผูฟองคดีถูกหักคาปรับไวเปนเงินจํานวน 
๕๗๒,๐๑๒ บาท ผูถูกฟองคดีจึงตองคืนเงินคาปรับใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน 
๔๔๐,๒๑๒ บาท พิพากษาใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับใหแกผูฟองคดีตามจํานวน 
ในคําขอของผูฟองคดีพรอมดอกเบี้ยใหแลว เสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ 
มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๕/๒๕๕๐) 
 

  หมายเหตุ คดีน้ีเปนกรณีที่ผูฟองคดีมีคําขอใหผูถูกฟองคดี 
คืนเงินคาปรับเพียง ๒๘๖,๐๐๖ บาท ซ่ึงนอยกวาจํานวนคาปรับที่ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับคืน
จากผูถูกฟองคดี แตเน่ืองจากศาลมิอาจพิพากษาเกินคําขอ จึงพิพากษาใหผูฟองคดี 
มีสิทธิไดรับเงินคาปรับคืนในจํานวนตามคําขอดังกลาว พรอมอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕  
ตอป นับแตวันฟองคดีจนกวาจะชําระเสร็จ 

 

   ๓) การที่กฎหมายบัญญัติเก่ียวกับกําหนดระยะเวลาในการ 
ใชสิทธิฟองคดี ถือเปนนิตินโยบายของรัฐ หนวยงานทางปกครองไมอาจจัดทํา
สัญญาโดยมีขอกําหนดยกเวนระยะเวลาการฟองคดีดังกลาว สัญญาใดที่จัดทําข้ึน 
โดยมีขอกําหนดมิใหถือเอาระยะเวลาในการฟองคดีเปนสําคัญ ขอกําหนด 
ในสัญญาน้ันยอมไมอาจใชบังคับได 
  ในคดีที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (ผูฟองคดี) ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองผูใหทุน มีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ซ่ึงเปนผูรับทุนตามสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ 
และสัญญาของขาราชการที่ลาเพ่ือศึกษาตอภายในประเทศ ชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับ 
ตามสัญญาเนื่องจากกระทําผิดสัญญาโดยลาออกจากราชการกอนครบกําหนดระยะเวลา
ปฏิบัติราชการชดใชทุน  ตอมาภายหลังจากที่พนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือถึงผูฟองคดีขอผอนชําระหนี้เปนรายเดือน แตปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดนําเงินมาชําระตามที่ขอผอนชําระ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือทวงถามให
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาขางตน 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๐ 

ชดใชเงินตามสัญญาใหแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพิกเฉย 
ไมชําระเงินดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ รวมกันหรือแทนกันกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชทุนพรอมดอกเบี้ยตาม
สัญญาใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือ
ขอผอนชําระหนี้เปนรายเดือนตอผูฟองคดีภายหลังจากที่พนกําหนดระยะเวลาการใชสิทธิ
ฟองคดีของผูฟองคดีแลวนั้น ถือเปนการรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือ
ตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง๑๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูฟองคดี 
จึงมีสิทธิฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ ภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รับสภาพความรับผิด 
แตโดยที่ตามบทบัญญัติดังกลาวการรับสภาพความรับผิดของลูกหนี้ถือเปนเรื่องเฉพาะตัว 
ไมตกเปนโทษแกผูค้ําประกัน  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ ในฐานะผูค้ําประกันไมไดรับสภาพความรับผิดกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนลูกหนี้
ชั้นตน การรับสภาพความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมมีผลผูกพันผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่จะทําใหระยะเวลาการฟองคดีซ่ึงเริ่มนับใหมตกเปนโทษแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในฐานะผูค้ําประกัน  สําหรับกรณีที่ผูฟองคดี 
กลาวอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในฐานะผูค้ําประกันไดแสดงเจตนา
รวมรับผิดในสัญญาค้ําประกันอยางไมจํากัดจํานวนเงินและเวลา โดยยอมตนเขาค้ําประกัน
ตลอดไปจะไมขอเพิกถอนหรืออางเหตุใดๆ เปนขอโตแยงตอผูฟองคดี อีกทั้งยอมผูกพัน
รวมรับผิดกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะลูกหนี้รวมดวยนั้น ไมอาจรับฟงได เน่ืองจากการที่
กฎหมายบัญญัติใหตองฟองคดีภายในกําหนดเวลา เปนนิตินโยบายของรัฐ หากสัญญาใด
มีขอกําหนดมิใหถือเอาระยะเวลาการฟองคดีเปนสําคัญ ขอกําหนดในสัญญานั้น 
ยอมไมอาจบังคับได  ดังน้ัน แมวาสัญญาค้ําประกันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ ทําไวแกผูฟองคดี จะกําหนดใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรับผิดอยางลูกหนี้รวมกับ 

                                                 
๑๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๑๙๓/๒๘ การชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองซึ่งขาดอายุความแลวนั้น ไมวามากนอย
เพียงใดจะเรียกคืนไมได แมวาผูชําระหนี้จะไมรูวาสิทธิเรียกรองขาดอายุความแลวก็ตาม 
 บทบัญญัติในวรรคหน่ึง ใหใชบังคับแกการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐาน 
เปนหนังสือ หรือโดยการใหประกันดวย แตจะอางความขอนี้ขึ้นเปนโทษแกผูค้ําประกันเดิมไมได  
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๑ 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตก็มิไดหมายความวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในฐานะ 
ผูค้ําประกันจะกลายเปนลูกหนี้ชั้นตนเชนเดียวกับผูถูกฟองคดีที่ ๑  ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ยังคงมีสิทธิในฐานะผูค้ําประกันตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยเชนเดิม จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองในสวนที่ฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ ไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๐/๒๕๕๐) 
 

 ๑.๒. การแกไขเพิ่มเติมสัญญาทางปกครอง 
 

  สัญญาทางปกครองเปนสัญญาที่เกิดจากการตกลงรวมกัน แตฝายปกครอง
จะกําหนดเน้ือหาหลักๆ ของสัญญาไว ซ่ึงสวนใหญแลวฝายปกครองมักจะเปนผูกําหนด
ถึงวิธีการในการจัดทําสัญญาและขอกําหนดในสัญญาที่จะตองไดรับความยินยอมจาก
คูสัญญา นอกจากเจตนารมณของคูสัญญาที่เปนสวนสําคัญของสัญญาทางปกครองแลว 
กฎหมายทั้งระดับที่เปนกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ และกฎหมายระดับที่เปนกฎหมาย
ของฝายบริหารก็มีสวนสําคัญในการบัญญัติถึง “ขอกําหนด” ตางๆ ในสัญญาดวย๒๐ 
กลาวคือ ฝายปกครองตองจัดทําสัญญาแตละประเภทตามที่กฎหมายไดบัญญัติขั้นตอน
และเนื้อหาสาระไว  แตทั้งน้ี คูสัญญาเองก็มีสิทธิที่จะกําหนดขอความตางๆ ไวในสัญญา
ไดหากไมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับขอกําหนดที่บังคับวาตองมีในสัญญาหรือขอกําหนด 
ที่หามมีในสัญญาเพื่อที่จะใหสัญญามีสภาพในทางกฎหมาย อันไดแก ขอกําหนดที่ 
แสดงถึงความมีอยูของสัญญา โดยสัญญาทางปกครองนั้นจะตองมีวัตถุประสงคที่แนชัด
และเฉพาะเจาะจง รวมทั้งจะตองมีระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอนดวย และหากเปนสัญญา
ที่เกี่ยวของกับเรื่องคาตอบแทนหรือคาบริการก็จะตองกําหนดเรื่องเงินที่เกี่ยวของไวดวย
เชนกัน นอกจากนี้ ขอกําหนดที่บังคับวาตองมีในสัญญายังประกอบดวยขอกําหนดที่
กฎหมายบัญญัติใหตองมีเพ่ือเปนการปกปองประโยชนของนิติบุคคลจากขอผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นจากการทําสัญญาดวย เชน ขอกําหนดเกี่ยวกับคาทดแทนความเสียหาย 
จากการเลิกสัญญา เปนตน รวมทั้งคือขอกําหนดซึ่งเปนผลมาจากเอกสารแนบทาย
สัญญา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสัญญาและเปนเอกสารที่ระบุถึงเง่ือนไขหรือรายละเอียดตางๆ 
เชน สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา เปนตน นอกจากขอกําหนดที่บังคับวาตองมีในสัญญาแลว 

                                                 
๒๐ นันทวัฒน บรมานันท, สัญญาทางปกครอง, หนา ๓๖๔-๓๘๙.  
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๒๒ 

คูสัญญายังมีสิทธิที่จะกําหนดขอความตางๆ ในสัญญาไดหากไมใชขอกําหนดที่หามมี 
ในสัญญา เชน ขอกําหนดที่ขัดตอความสงบเรียบรอย เปนตน 
  อยางไรก็ตาม ในระหวางการดําเนินการตามสัญญานั้น คูสัญญาสามารถ
แกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดในสัญญาไดโดยความยินยอมของคูสัญญาทั้งสองฝาย เชน  
การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดที่ เกี่ยวกับการเงินหรือผลประโยชนตอบแทน หรือ 
เรื่องระยะเวลาเปนตน แตทั้งน้ี การแกไขสัญญาดังกลาวนั้นคูสัญญาตองใชความระมัดระวัง 
ในการแกไขพอสมควร เพราะการแกไขน้ันอาจมีผลทําใหเกิดเปนสัญญาใหมขึ้นมา และ
อาจถือเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายได โดยหลักที่จะใชในการพิจารณาวาสัญญาใด
เปนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม ตองพิจารณาจากวัตถุประสงคของสัญญาและผลทางกฎหมาย
ของสัญญาวาเหมือนหรือแตกตางจากสัญญาเดิมอยางไรดวย ซ่ึงในเรื่องของการแกไข
เพ่ิมเติมขอกําหนดในสัญญาทางปกครองนั้น ศาลปกครองสูงสุดไดเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การมีผลผูกพันของสัญญาที่มีการแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวไวหลายกรณี ดังตอไปน้ี  
 

   ๑.๒.๑ การมีผลผูกพันของขอสัญญาที่เกิดจากการแกไขเพ่ิมเติม
ขอกําหนดในสัญญาทางปกครองโดยมิไดปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ 
ของทางราชการ 
 

    จากที่กลาวไปแลววาในระหวางการดําเนินการตามสัญญานั้น 
คูสัญญาสามารถแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดในสัญญาไดโดยความยินยอมของคูสัญญา 
ทั้ งสองฝ าย   ดัง น้ัน  ในกรณีที่ คู สัญญาสมัครใจที่ จะแก ไขเ พ่ิมเติมขอกํ าหนด 
ในสัญญาทางปกครองที่ไดจัดทําไวแลว แมจะไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ระเบียบ 
ของทางราชการกําหนดไว ขอสัญญาที่แกไขเพ่ิมเติมดังกลาวก็ยอมมีผลผูกพันคูสัญญา
ใหตองปฏิบัติตามดวย ดังคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ตอไปน้ี 

 

  ๑)  การที่ ผูแทนของหนวยงานทางปกครองทําขอตกลง
เพิ่มเติมดวยวาจาใหผูรับจางทํางานพิเศษนอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญา 
โดยงานดังกลาวอยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญา และมิได 
เกิดจากการสมยอมกันระหวางผูแทนของหนวยงานทางปกครองกับผูรับจาง หรือ
เกิดจากความผิดของผูรับจาง หรือผูรับจางตองการหลีกเลี่ยงการประกวดราคา 
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๒๓ 

ยอมมีผลผูกพันใหหนวยงานทางปกครองตองรับผิดจายเงินคาจางอันเกิดจาก 
การทํางานดังกลาว 
   ในคดีที่ผูฟองคดี ซ่ึงเปนผู รับจางกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเลียบคลองขององคการบริหารสวนตําบลฟองขอใหองคการบริหารสวนตําบล
ชําระคาจางกอสรางเขื่อนกันดินพัง อันเนื่องมาจากกรณีที่ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลสั่งการดวยวาจาใหผูฟองคดีดําเนินการกอสรางเขื่อนกันดินพัง 
เพ่ือใหการกอสรางถนนตามสัญญาสามารถดําเนินการตอไปไดดวยเหตุที่ระหวาง 
การกอสรางถนนไดเกิดการทรุดตัวของดินดานขางถนนไหลเลื่อนลงคลองซึ่งจะทําให
ถนนชํารุดเสียหาย น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การสั่งการของประธาน
กรรมการบริหารฯ เปนการสั่งที่มีอํานาจกระทําได โดยถือวาเปนงานพิเศษซึ่งอยูใน
ขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญาเพื่อใหสามารถกอสรางถนนตามสัญญาตอไปได 
และถือวาการสรางเขื่อนเปนขอตกลงสวนหนึ่งของสัญญากอสรางถนน แมเปนการตกลง
ดวยวาจาก็ตาม  ทั้งนี้ เน่ืองจากตามบทบัญญัติมาตรา ๕๘๗๒๑ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ไมไดบัญญัติใหสัญญาจางทําของตองทําเปนหนังสือ  ดังน้ัน เม่ือกรณี
ดังกลาวไมไดเกิดจากการสมยอมกันระหวางผูแทนของหนวยงานของรัฐกับผูรับจาง  
หรือเกิดจากความผิดของผูรับจาง หรือผูรับจางตองการหลีกเลี่ยงการประกวดราคา  
แมจะเปนกรณีที่ไมไดผานขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แตโดยที่การดําเนินการตาม
ระเบียบดังกลาวเปนขั้นตอนการปฏิบัติภายในของหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบล
จึงไมอาจนําการไมปฏิบัติตามระเบียบฯ มาเปนเหตุผลปฏิเสธความรับผิดได เม่ือผูรับจาง
ทํางานกอสรางเขื่อนตามที่มีการสั่งใหทําเพิ่มเติมจนเสร็จเรียบรอยแลว ยอมมีสิทธิไดรับ
ชําระคาจางเปนการตอบแทนตามจํานวนที่ตกลงกันไว (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๑๖/๒๕๔๗) 

 

                                                 
๒๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๕๘๗ อันวาจางทําของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูรับจาง ตกลงรับจะทํา
การงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสําเร็จใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูวาจาง และผูวาจางตกลงจะใหสินจาง
เพ่ือผลสําเร็จแหงการที่ทํานั้น 
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๒๔ 

  ๒ )  เมื่ อ คู สัญญาทางปกครองตกลงกันแก ไข เพิ่ม เติม
ขอกําหนดในสัญญาทางปกครองฉบับเดิมโดยสุจริตดวยความสมัครใจ 
ของทั้งสองฝาย คูสัญญาจึงตองผูกพันตามขอสัญญาที่แกไขใหมและไมอาจ 
กลาวอางประโยชนตามขอสัญญาเดิมเพื่อปฏิเสธการปฏิบัติตามขอสัญญาที่ได
แกไขเพิ่มเติมดังกลาว 
   ในคดีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผูถูกฟองคดี) วาจางผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนผูรับเหมากอสรางใหกอสรางอาคารหอพักขาราชการ โดยในประกาศประกวดราคา
ไมไดกําหนดใหนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชบังคับกับสัญญาจางกอสรางอาคาร
ดังกลาว แตตอมาผูถูกฟองคดีไดตกลงจัดทําบันทึกเพิ่มเติมแนบทายสัญญาจางใหนํา
สัญญาแบบปรับราคาได มาใชโดยใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางเดิมเพ่ือใหผูฟองคดี
สามารถไดรับเงินชดเชยคากอสราง (คา K) อันเปนการชวยเหลือผูฟองคดีซ่ึงเปน 
ผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยน
เงินตราตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แตเม่ืองานตามสัญญาจาง
แลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีปฏิเสธการจายเงินชดเชยคากอสรางตามขอตกลงที่แกไขเพ่ิมเติม
ใหแกผูฟองคดี โดยใหเหตุผลวาผูถูกฟองคดีไดรับแจงความเห็นจากสํานักงบประมาณวา
สัญญาจางขางตนไมอยูในเง่ือนไขที่จะไดรับเงินชดเชยเนื่องจากในประกาศประกวดราคา
ไมไดกําหนดใหนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชบังคับ  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
การที่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันใหนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชโดยใหถือเปน 
สวนหนึ่งของสัญญาจาง เปนการดําเนินการโดยสุจริตดวยความสมัครใจของทั้งสองฝาย 
บันทึกเพิ่มเติมแนบทายสัญญาจางจึงเปนขอตกลงที่ชอบดวยกฎหมายมีผลสมบูรณ
ผูกพันคูสัญญาใหตองปฏิบัติตามแมวาในประกาศประกวดราคาจางเหมากอสรางจะไมได
ระบุใหนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชก็ตาม ประกอบกับในการตกลงยินยอมใหจัดทํา
บันทึกเพิ่มเติมแนบทายสัญญาจางเพ่ือนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใช ผูถูกฟองคดี 
ยอมทราบดีอยูแลววา ณ เวลาที่แกไขเพิ่มเติมสัญญาดังกลาวนั้น ไมไดมีการระบุไวใน
ประกาศประกวดราคามาตั้งแตตนวาจะนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใช  นอกจากนั้น  
ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐยอมเขาใจเงื่อนไขและหลักเกณฑในการชวยเหลือ 
ผูประกอบอาชีพงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีไดดีกวาผูฟองคดี หรือหากยังเขาใจ 
ไมชัดเจนก็ชอบที่จะหารือหรือขอคําแนะนําจากสํานักงบประมาณในฐานะที่เปนหนวยงาน
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๒๕ 

ที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะรัฐมนตรีในการวินิจฉัยปญหาขอหารือและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสัญญาแบบปรับราคาไดเสียกอนที่จะลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบ
ทายสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจปฏิเสธการจายเงินชดเชยคากอสราง(คา K) โดยอางวา
ในประกาศประกวดราคาไมไดระบุใหมีการนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใช พิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีชําระเงินชดเชยคากอสราง (คา K) และดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔/๒๕๔๙) 

 

  นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่สวนราชการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ 
การจัดทําสัญญาเพื่อใหครอบคลุมถึงการขยายระยะเวลาปฏิบัติตามสัญญาเดิม อันมีผล
เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในสัญญาที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่คูสัญญาจะตอง
ยึดถือปฏิบัติตาม ซ่ึงศาลวินิจฉัยวาการจัดทําสัญญาขึ้นใหมเพ่ือใหครอบคลุมการขยาย
ระยะเวลาตามสัญญาเดิม อันมีผลเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวนั้น มีผลผูกพันคูสัญญาโดยชอบดวยกฎหมาย 
ดังคําวินิจฉัยตอไปน้ี 
 

  กรณีที่กระทรวงการคลังอนุมัติใหมีการขยายระยะเวลาตาม
สัญญาลาศึกษาและแจงใหสวนราชการจัดทําสัญญากับผูรับทุนข้ึนใหมเพื่อให
ครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับการอนุมัติใหขยายออกไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาหรือสาระสําคัญอ่ืนที่ เปลี่ยนแปลงไป 
อันเกิดจากคําขอของฝายผูรับทุน (ผูใหสัญญา) จึงไมมีเหตุที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขหรือภาระผูกพันอ่ืนใดที่จะกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูใหสัญญา  
นอกจากนี้ หากมิไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม สัญญาฉบับเดิมจะสมบูรณได 
ก็ตอเมื่อไดนําพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบตามขอเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป  
ซึ่งการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานดังกลาวเปนหนาที่ของผูรับสัญญา ผูใหสัญญา 
มีหนาที่สําคัญเพียงลงนามในสัญญาเทาน้ัน การทําสัญญาข้ึนใหมจึงไมใชการสราง
ข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือเปนการสรางภาระใหเกิดกับผูใหสัญญาเกินสมควร 
  ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและ 
เปนผูไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมหิดล (ผูถูกฟองคดี) ใหลาศึกษาในระดับปริญญาโท  
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ณ ตางประเทศ มีกําหนดระยะเวลา ๔  ป ซ่ึงในระหวางการศึกษาผูฟองคดีไดรับอนุมัติให
ขยายระยะเวลาศึกษารวมทั้งหมดสามครั้ง ตอมาเม่ือผูฟองคดีสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรไดรายงานตัวเขารับราชการในสังกัดของผูถูกฟองคดีและไดรับแจงจาก 
ผูถูกฟองคดีวา ผูฟองคดีจะตองจัดทําสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศเพิ่มเติมทุกครั้งที่ไดรับการอนุมัติใหขยายระยะเวลา
การลาศึกษา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/ว.๒๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๔๓ โดยหนังสือดังกลาวไดกําหนดใหใชแบบสัญญาในขอ ๑ วรรคสองวา ในกรณีที่
ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาขยายระยะเวลาการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
ณ ตางประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูใหสัญญาตกลงที่จะทํา
สัญญากับผูรับสัญญาขึ้นใหม เพ่ือใหครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลา 
ลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญา
ขึ้นใหม ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับ
อนุมัติใหขยายดังกลาวดวย ผูฟองคดีเห็นวาขอสัญญาเดิมมีความสมบูรณอยูแลว  
การจัดทําสัญญาขึ้นใหมจึงเปนการกระทําที่ซํ้าซอนและไมมีความจําเปน และหากสัญญา
ที่จัดทําขึ้นใหมมีสาระแหงความผูกพันคูสัญญาแตกตางจากสัญญาเดิมยอมไมเปนธรรม
แกคูสัญญา จึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่สั่งให 
ผูฟองคดีจัดทําสัญญาเพ่ิมเติมน้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การจัดทําสัญญา 
ขึ้นใหมมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาหรือสาระสําคัญอ่ืน 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากคําขอของฝายผูรับทุน (ผูใหสัญญาทั้งสิ้น) จึงไมมีเหตุที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือภาระผูกพันอ่ืนใดที่จะกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอ 
ผูใหสัญญาตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง และหากมิไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นใหมสัญญา 
ฉบับเดิมจะสมบูรณไดตอเม่ือไดนําพยานหลักฐานอื่นมาประกอบเพิ่มเติมตามขอเท็จจริง 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ เน่ืองจากหากมิไดมีการนําหลักฐานอื่นมาประกอบเพิ่มเติม  
อาจกอใหเกิดความไมชัดเจนและอาจนําไปสูการโตแยง ซ่ึงเปนตนเหตุทําใหเกิด 
การฟองรองตอศาลและอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอคูสัญญาในภายหลังได  
การจัดทําสัญญาใหมใหชัดเจนจึงเปนประโยชนตอคูสัญญาดวยกันทุกฝาย และเปนไป
ตามวัตถุประสงคของระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน  
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ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ
การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อจัดทําสัญญาใหมน้ันเปนหนาที่ของผูรับสัญญา  
ผูใหสัญญามีหนาที่สําคัญเพียงลงนามในสัญญาเทานั้น จึงมิไดเปนการกระทําที่เปนการ
สรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับผูใหสัญญาเกินสมควรแตประการใด 
การที่สัญญาขอ ๑ วรรคสอง ตอนทายมีขอความวา หากมิไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม 
ไมวาดวยเหตุใดก็ตามใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติให
ขยายดังกลาวดวยนั้น เปนการเขียนเพ่ือแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผูใหสัญญา
กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามสัญญาโดยมิไดจัดทําสัญญาขึ้นใหม มิใหยกขึ้นเปน 
ขอตอสูวาตนเองไมมีหนาที่ตองชดใชเงินใหแกทางราชการในชวงเวลาที่ไดมีการขยาย
เวลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ หรือเปนกรณีที่ผูใหสัญญา 
ไมสามารถจัดทําสัญญาขึ้นใหมได ขอสัญญาดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายแลว  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๕/๒๕๕๐) 

 

   ๑.๒.๒ การมีผลผูกพันของสัญญาทางปกครองที่เกิดจากการแกไข
เพิ่มเติมขอกําหนดในสัญญาโดยมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติ 
 

   สําหรับการมีผลผูกพันของสัญญาทางปกครองที่เกิดจากการแกไข
เพ่ิมเติมขอกําหนดในสัญญาโดยมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามกฎหมาย 
ในระดับพระราชบัญญัติน้ัน มีกรณีตัวอยาง เชน สัญญารวมทุนเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะ 
ซ่ึงสัญญาดังกลาวเปนความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชนที่จะเขาจัดทําบริการสาธารณะ
รวมกัน การดําเนินการรวมทุนกับเอกชนในกรณีดังกลาวก็ตองจัดทําเปนสัญญา
เชนเดียวกันกับสัญญาทางปกครองประเภทอื่นๆ๒๒ โดยเรียกวาสัญญาโครงการรวมงาน
หรือดําเนินกิจการของรัฐ ซ่ึงจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ วาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเนื่องจากพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการทําสัญญาของรัฐโปรงใสควบคุมไดและปองกัน 

                                                 
๒๒ นันทวัฒน บรมานันท, สัญญาทางปกครอง, หนา ๑๕๐.  
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๒๘ 

การทุจริต กฎหมายจึงไดพยายามใหมีการถวงดุลอํานาจการตัดสินใจของหนวยงาน 
ของรัฐตั้งแตในขั้นตอนของการประกาศเชิญชวนไปจนกระทั่งถึงขั้นการลงนาม 
ในสัญญา๒๓ ซ่ึงที่ผานมานั้น ศาลปกครองสูงสุดไดเคยมีคําวินิจฉัยในกรณีการแกไข
เพ่ิมเติมสัญญาทางปกครองที่เอกชนมีสวนรวมในการจัดทําบริการสาธารณะโดยไมได
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐฯ ขางตน วาเปนขอสัญญาที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมมีผลผูกพันคูสัญญาใหตอง
ปฏิบัติตาม ดังปรากฏตามคําวินิจฉัยตอไปน้ี  
 

  การจัดทําสัญญาใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
บริการสาธารณะในกิจการที่มีวงเงินหรือทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป 
รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมสวนที่เปนสาระสําคัญของสัญญาดังกลาว หนวยงาน 
ทางปกครองเจาของโครงการตองดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว
เพื่อใหคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรสูงสุดของฝายบริหารใหความเห็นชอบ 
กอนมีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมเชนน้ัน 
ขอสัญญาดังกลาวยอมไมมีผลผูกพันรัฐตามกฎหมาย 

                                                 
๒๓ บุบผา อัครพิมาน, สัญญาทางปกครอง : แนวคิดและหลักกฎหมายของฝรั่งเศสและ 

ของไทย, หนา ๑๑๙.  
๒๔ พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานและดําเนินการในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๑๓ ใหหนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย 
ผูแทนกระทรวงเจาสังกัดซึ่งเปนขาราชการประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหนวยงานอื่นของรัฐ หรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี เปนประธาน ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกระทรวงอื่นอีกสองกระทรวง กระทรวงละหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิ
ไมเกินสามคน เปนกรรมการ และใหมีผูแทนหนวยงานเจาของโครงการหนึ่งคนเปนกรรมการและ
เลขานุการ  
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๒๙ 

  ในคดีที่คณะกรรมการดําเนินโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน
และดําเนินบริการสงวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหแตงตั้งขึ้น 
ตามมาตรา ๑๓๒๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)  
(ผูถูกฟองคดี) เขารวมงานและดําเนินโครงการดังกลาว โดยไดจัดทํารางสัญญา 
เขารวมงานและดําเนินการวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ เสนอตอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณา ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๘ ใหความเห็นชอบ 
การคัดเลือกดังกลาว และใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอนลงนาม 
ตอมาผูถูกฟองคดีไดรองขอใหเพ่ิมเติมขอสัญญาโดยใหมีขอกําหนดเกี่ยวกับการเปด
เจรจาเพื่อแกไขสัญญาได ซ่ึงสํานักงานอัยการสูงสุดไดเพ่ิมเติมขอสัญญาในเรื่องดังกลาว
ไวในรางสัญญาขอ ๕ วรรคสี่ และสงรางสัญญาที่มีการแกไขแลวไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือแจงใหสํานักงานปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรี (ผูฟองคดี) ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน 
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ ตอไป ซ่ึงผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว
เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ผูฟองคดีไดทําสัญญา
เขารวมงานและดําเนินการวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ กับผูถูกฟองคดี โดยมิไดเสนอ
รางสัญญาสวนที่เพ่ิมเติมขางตนใหคณะรัฐมนตรีพิจารณากอนแตอยางใด  ทั้งน้ี สัญญา
ฉบับพิพาทมีสาระสําคัญกําหนดไวในขอ ๑๑ วา ผูถูกฟองคดีตองนําเสนอรายการ
ประเภทขาว สารคดี และสารประโยชนรวมกันไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมด และชวงเวลาระหวาง ๑๙ นาฬิกา ถึง ๒๑.๓๐ นาฬิกา (Prime Time) จะตองใช
                                                 
 ๒๕ พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานและดําเนินการในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล ประเด็นที่เจรจาตอรอง 
เรื่องผลประโยชนของรัฐ รางสัญญา และเอกสารทั้งหมดเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด  
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการตัดสิน 
 หากคณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเรื่องคืนคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาทบทวนความเห็น  
แลวนําผลการพิจารณาเสนอใหคณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด   
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๓๐ 

สําหรับรายการประเภทดังกลาวเทานั้น และในขอ ๑๕ ไดกําหนดถึงขอตกลงของคูสัญญา
ที่จะระงับขอพิพาทหรือขอขัดแยงอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกลาวดวยวิธีการอนุญาโตตุลาการ  
สําหรับขอเสนอของผูถูกฟองคดีที่ขอใหเพ่ิมเติมขอสัญญาเกี่ยวกับการเปดเจรจาเพื่อให
แกไขสัญญาไดซ่ึงสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดเพ่ิมเติมไวในขอ ๕ วรรคสี่ ของสัญญานั้น 
ระบุวา หลังจากวันทําสัญญา หากผูฟองคดีหรือหนวยงานของรัฐใหสัมปทาน อนุญาต 
หรือทําสัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นเขาดําเนินกิจการใหบริการสงวิทยุโทรทัศนโดยมีการ
โฆษณา หรืออนุญาตใหโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก (เคเบิลทีวี) ทําการโฆษณาได 
และเปนเหตุ ใหผูถูกฟองคดีได รับผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยางรุนแรง  
เม่ือผูถูกฟองคดีรองขอ ผูฟองคดีจะพิจารณาและเจรจากับผูถูกฟองคดีโดยเร็วเพ่ือหา
มาตรการชดเชยความเสียหายที่ผูถูกฟองคดีไดรับจากผลกระทบดังกลาว ตอมา 
ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูฟองคดีขอใหพิจารณาหามาตรการชดเชยความเสียหายให
ตามนัยขอ ๕ วรรคสี่ ดังกลาว เน่ืองจากผูฟองคดีอนุญาตใหเอกชนรายอื่นประกอบ
กิจการในลักษณะคลายคลึงกับกิจการของผูถูกฟองคดี ทําใหผูถูกฟองคดีไดรับผลกระทบ
ตอฐานะทางการเงินอยางรุนแรง โดยขอใหผูฟองคดีปรับลดคาสัมปทานและพิจารณา
แกไขสัญญาโดยยกเลิกขอกําหนดในเรื่องสัดสวนเนื้อหาสาระของรายการและขอจํากัด
เร่ืองผังรายการ ซ่ึงผูฟองคดีพิจารณาเห็นวากรณีที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางนั้น ไมเปนเหตุให 
ผูถูกฟองคดีไดรับผลกระทบทางการเงินอยางรุนแรงแตอยางใด ผูถูกฟองคดีไมเห็นดวย 
กับความเห็นของผูฟองคดี จึงไดเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงตอมา 
คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดใหผูฟองคดีจายเงินชดเชยความเสียหายใหแก 
ผูถูกฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีสามารถปรับลดผลประโยชนตอบแทนและปรับลด
สัดสวนการเสนอรายการขาว สารคดี และสารประโยชน รวมทั้งสามารถออกอากาศ 
ในชวงเวลา Prime Time ไดโดยไมถูกจํากัดเฉพาะรายการขาว สารคดี และสารประโยชน
เทานั้น  ผูฟองคดีเห็นวาคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองขอให
เพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา คลื่นความถี่ที่ใชในการสง
วิทยุโทรทัศน เปนทรัพยากรสื่อสารของรัฐที่รัฐตองนํามาใชเพ่ือประโยชนสวนรวมของ
ประชาชน การจัดใหมีสถานีวิทยุโทรทัศนและดําเนินการสงวิทยุโทรทัศนจึงเปนบริการ
สาธารณะที่เปนหนาที่ของรัฐ ซ่ึงรัฐอาจเปนผูจัดทําเอง หรือมอบหมายใหเอกชนเปน
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๓๑ 

ผูจัดทําแทน หรือใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําบริการสาธารณะโดยวิธีการ 
ใหสัมปทานแกเอกชน  ดังนั้น สัญญาที่รัฐใหสัมปทานกับเอกชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะจึงเปนสัญญาระหวางรัฐผูใหสัมปทานกับเอกชนผูรับสัมปทาน โดยมีประชาชน
ผูใชบริการเปนผูไดรับประโยชน และหากเอกชนไมปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาหรือ 
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในสวนที่เกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะใหลดนอยลงไป
กวาเดิม ยอมมีผลกระทบตอประชาชน คณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนองคกรฝายบริหารจึงตองเปน
ผูดูแลรับผิดชอบโดยมีการกําหนดใหการใหสัมปทานหรือการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐที่มีการลงทุนหรือมีทรัพยสินตั้งแตหน่ึงพันลานบาทขึ้นไป 
จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ ซ่ึงการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว หนวยงานเจาของโครงการจะเปนเพียงผูตระเตรียมการและเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการในระดับปฏิบัติการเทานั้น สวนอํานาจการตัดสินใจตั้งแตขั้นตอน
ของการใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการและขั้นตอนการใหความเห็นชอบ 
ผลการคัดเลือกเอกชนที่จะเขารวมงานหรือดําเนินการ เปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงเปนองคกรสูงสุดของฝายบริหารที่จะตองใชอํานาจดังกลาวแทนรัฐ  สําหรับสัญญา 
เขารวมงานและดําเนินการวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี
น้ัน เปนสัญญาที่รัฐใหสัมปทานในการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนและดําเนินการสงวิทยุ
โทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ซ่ึงเปนบริการสาธารณะที่เปนหนาที่ของรัฐ แตรัฐใหเอกชน
เขามามีสวนรวมในการจัดทําบริการโดยวิธีใหสัมปทานแกเอกชนโดยมีวงเงินหรือ
ทรัพยสินตั้งแตหน่ึงพันลานบาทขึ้นไป จึงตองอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติวาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาไดมี
การรายงานผลการคัดเลือกผูเขารวมงานหรือดําเนินการตามโครงการ พรอมทั้งจัดทํา 
รางสัญญาเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ 
๔ เมษายน ๒๕๓๘ และสั่งการใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณารางสัญญากอนที่จะมี
การลงนามตอไป  ดังน้ัน รางสัญญาที่จะมีการลงนามจึงตองเปนไปตามหลักการที่คณะรฐัมนตร ี
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบไว แตเม่ือพิเคราะหขอสัญญาในสวนที่ผูถูกฟองคดีขอเพ่ิมเติม
ภายหลังจากที่ไดรับการคัดเลือกและกอนที่จะมีการลงนามในสัญญาแลว จะเห็นไดวา 



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๓๒ 

มีเน้ือหาในสวนที่เปนสาระสําคัญแตกตางไปจากหลักการตามที่คณะรัฐมนตรีไดให
ความเห็นไว ประกอบกับการที่ผูถูกฟองคดีขอเพ่ิมเติมขอสัญญาภายหลังจากที่ไดรับ
คัดเลือกใหเขารวมงานหรือดําเนินการตามโครงการแลว ยอมไมเปนธรรมแกผูเสนอราคา
รายอ่ืน  นอกจากนั้น เน้ือหาที่เพ่ิมเติมยังเปนการกําหนดใหผูฟองคดีซ่ึงเปนเพียง
หนวยงานเจาของโครงการที่ไดรับมอบหมายใหเปนคูสัญญาแทนรัฐ ตองผูกพันตนและ
รับผิดชอบแทนหนวยงานอื่นของรัฐในอันที่จะไมใหสัมปทาน อนุญาต หรือทําสัญญาใดๆ 
กับบุคคลอื่นที่จะเขาดําเนินกิจการใหบริการสงวิทยุโทรทัศนโดยมีการโฆษณา หรือ
อนุญาตใหโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกทําการโฆษณาได ซ่ึงการเพิ่มเติมขอสัญญา
ดังกลาวเปนการเกินอํานาจของผูฟองคดีที่เปนเพียงหนวยงานเจาของโครงการที่ไมมี
อํานาจเหนือหนวยงานอื่นของรัฐ โดยหากจะใหขอสัญญาดังกลาวมีผลผูกพันหนวยงาน
อ่ืนของรัฐดวย จะตองใหคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนองคกรสูงสุดของฝายบริหารเปนผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบกอน  ดังนั้น การที่ผูฟองคดีลงนามในสัญญาฯ ซ่ึงมีการเพิ่มเติมขอ ๕ 
วรรคสี่ ของสัญญาไวแลว โดยไมไดเสนอการขอเพิ่มเติมใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง จึงเปนการเพิ่มเติมที่ขัดตอมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานและดําเนินการในกิจการของรัฐฯ  ดังน้ัน สัญญาฯ ขอ ๕ 
วรรคสี่ จึงไมมีผลผูกพันรัฐตามกฎหมาย  คณะอนุญาโตตุลาการจึงไมอาจมีคําชี้ขาดวา 
ผูฟองคดีปฏิบัติผิดสัญญาฯ ในขอ ๕ วรรคสี่ ดังกลาว  ประกอบกับการที่คณะอนุญาโตตุลาการ
วินิจฉัยชี้ขาดใหผูถูกฟองคดีสามารถออกอากาศในชวงเวลา Prime Time ไดโดยไมตอง
ถูกจํากัดเฉพาะรายการขาว สารคดี และสารประโยชนเทานั้น รวมทั้งใหปรับสัดสวน 
การเสนอรายการตางๆ ดังกลาวจากเดิมไมนอยกวารอยละ ๗๐ เปนไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ของเวลาออกอากาศทั้งหมดนั้น เปนการแกไขสาระของสัญญาฯ ที่กําหนดไวในขอ ๑๑ 
อันเปนขอสัญญาที่ถือวาเปนสาระสําคัญของการจัดทําบริการสาธารณะ และเปน
วัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนน้ีขึ้นมา คําชี้ขาดดังกลาวจึงมีผลเปนการ
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการจัดทําบริการสาธารณะซึ่งเปนเรื่องที่อยูในขอบเขต
อํานาจและความรับผิดชอบของรัฐ มิใชอยูในอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ  ดังนั้น 
ดวยเหตุดังที่กลาวมาขางตน จึงเปนกรณีที่ปรากฏตอศาลวาการยอมรับหรือการบังคับ
ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๓๓ 

อันดีของประชาชนซึ่งศาลปกครองสามารถเพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาวไดตามมาตรา ๔๐  
วรรคสาม (๒) (ข)๒๖ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕  พิพากษาให 
เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๔๙/๒๕๔๙) 
 

 ๑.๓ การตรวจรับมอบงานและการจายเงินคาจาง 
 

  โดยที่การตรวจรับมอบงานตามสัญญาจางนั้น คณะกรรมการตรวจการจาง
ของหนวยงานทางปกครองซึ่งเปนผูวาจางจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน 
ขอ ๗๒๒๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ . ๒๕๓๕ ซ่ึงมี
สาระสําคัญวา  

                                                 
 ๒๖ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๔๐         ฯลฯ         ฯลฯ 
 ใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดไดในกรณีดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) มีกรณีปรากฏตอศาลวา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (ข) การยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๗๒ คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาที่ดังนี้ 
 (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงาน 
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้ง
รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนราชการ
เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 (๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชาง
ไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจาง
นั้นๆ โดยใหมีอํานาจสั่งเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตาม
หลักวิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๓๔ 

คณะกรรมการตรวจการจางดังกลาวจะตองตรวจพิจารณางานที่ผูรับจางสงมอบไมวา 
จะเปนการสงมอบทั้งหมดหรือเฉพาะงวดมีความถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแลวหรือไม เพ่ือที่หนวยงานทางปกครองผูวาจาง
จะไดดําเนินการเบิกจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตอไป แตในกรณีที่งานที่สงมอบไมเปนไป
ตามที่กําหนดไวในสัญญาอันถือเปนการผิดสัญญา ก็อาจเกิดกรณีของการเรียกคาเสียหาย
หรือคาปรับตามสัญญาตามมาไดเชนเดียวกัน สําหรับคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ที่เกี่ยวของกับการตรวจรับมอบงานนั้น มีอยูดวยกันหลายกรณี ดังตอไปน้ี 
 

  ๑.๓.๑ การไมตรวจรับมอบงานโดยอางเอกสารหรือเหตุผลอ่ืนซึ่งมิใช
ขอกําหนดในสัญญา 
 

   จากที่กลาวไปแลววาการตรวจรับมอบงานนั้น คณะกรรมการ 
ตรวจการจางจะตองพิจารณาความถูกตองครบถวนของงานจางตามรายละเอียดที่กําหนด
ไวในสัญญา  ดังน้ัน หากมีการตรวจรับงานโดยพิจารณาจากมาตรฐานของงานอื่นซึ่งอยู
นอกเหนือหรือไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาแลว การตรวจรับมอบงานในลักษณะ
ดังกลาวจึงถือเปนการดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ดังคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
สูงสุดตอไปน้ี 

                                                                                                                                  
 (๓) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ประธาน
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วที่สุด 
                (๔) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันท่ีผูรับจางสงงานจางนั้นและให
ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 
๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบ 
วาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
  ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไมเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
เพ่ือทราบหรือส่ังการ แลวแตกรณี 
 (๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว 
ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานนั้นไว 
จึงจะดําเนินการตาม (๔)  
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สํานักงานศาลปกครอง 

๓๕ 

   ๑ )  ในการตรวจรับมอบงานตามสัญญาจาง  หนวยงาน 
ทางปกครองในฐานะผูวาจางตองตรวจรับดวยการพิจารณาจากขอกําหนด 
ในสัญญาเปนสําคัญ จะนํามาตรฐานของงานหรือพัสดุที่ใชในงานอ่ืนซึ่งอยู
นอกเหนือหรือเกินจากขอกําหนดในสัญญาจางมาเปรียบเทียบแลวใชเปนเหตุ 
ไมรับมอบงานหรือบอกเลิกสัญญาจางดังกลาวไมได 
  ในคดีที่เทศบาลไมรับมอบงานและบอกเลิกสัญญาจางวางทอ
ขยายเขตประปากับเอกชนผูรับจาง โดยอางวาผูรับจางใชทอเหล็กกลาที่มีความหนาและ
นํ้าหนักนอยกวาทอเหล็กกลาซึ่งผูรับจางรายอื่นนํามาใชในสัญญาจางประเภทเดียวกัน  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือในสัญญาจางไมไดระบุความหนาและน้ําหนักของ 
ทอเหล็กกลาที่ผู รับจางจะตองนํามาใชในการวางทอขยายเขตประปา กรณีจึงตอง
พิจารณาตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก .) ทอเหล็กกลาโดยทั่วไป  
เม่ือปรากฏวาผูรับจางนําทอเหล็กกลาตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
ใหใชไดตามมาตรฐาน มอก. มาใชในการวางทอขยายเขตประปา จึงเปนการปฏิบัติ 
โดยถูกตองตามสัญญาแลว การที่เทศบาลนําคุณสมบัติของทอประปาที่ผูรับจางรายอื่น 
ใชในการขยายเขตประปาใหแกเทศบาลซึ่งมีนํ้าหนักและความหนามากกวามาเปรียบเทียบ
กับทอเหล็กกลาที่ผูรับจางนํามาใชแลวไมรับมอบงาน เปนการตรวจสอบที่อยูนอกเหนือ
และเกินจากขอกําหนดในสัญญาจาง เม่ือเทศบาลนํากรณีดังกลาวมาเปนเหตุบอกเลิก 
สัญญาจาง จึงเปนการบอกเลิกสัญญาจางที่ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลพิพากษาให
เทศบาลชดใชคาเสียหายเปนเงินคาจางตามสัญญา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๗๖/๒๕๔๘) 
 

  ๒) ในการตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของงานจางน้ัน 
หนวยงานทางปกครองผูวาจางไมอาจนําเหตุเก่ียวกับราคาของวัสดุที่ใชในการ
กอสรางซึ่งมีราคาถูกกวาประมาณการราคากลางมาปฏิเสธการตรวจรับงานและ
ไมจายเงินคาจางตามสัญญาได เน่ืองจากการประมาณราคากลางเปนเพียงการ
คาดคะเนเทาน้ัน และเมื่อปรากฏวางานจางดังกลาวยังมีสภาพปกติภายหลังจาก
ประชาชนไดใชประโยชนเปนเวลาพอสมควรแลว กรณีจึงฟงไมไดวาผูรับจาง
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๓๖ 

กอสรางงานไมถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดไวในสัญญา ผูวาจางจึงมีหนาที่ตอง
ตรวจรับงานและจายเงินคาจางตามสัญญาใหแกผูรับจาง 
  ในคดีที่เอกชนผูรับจาง (ผูฟองคดี) ฟองเทศบาลตําบลศรีดอนไผ 
(ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองคูสัญญาที่ไดวาจางใหผูฟองคดีทํางาน
กอสรางสะพานทางเดิน คสล. แตเม่ือผูฟองคดีดําเนินการกอสรางแลวเสร็จผูถูกฟองคดี
กลับไมตรวจรับงานและไมจายเงินคาจางตามสัญญา ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล
เพ่ือขอให มีคําสั่ งใหผูถูกฟองคดีตรวจรับงานกอสรางพรอมทั้ งจายเงินคาจาง 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีน้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือแบบกอสราง
สะพานทางเดินขามคลองแนบทายสัญญาจางพิพาท กําหนดแบบของเสาเข็มวา 
เปนเสาเข็ม คสล. ซ่ึงมีรายละเอียดกําหนดเฉพาะหนาตัดของเสาเข็มและความยาว
เทานั้น ไมไดกําหนดขนาดของเหล็กเสริมแตอยางใด ประกอบกับนาย ม. ซ่ึงเปนผู 
เขียนแบบและควบคุมงานกอสรางสะพานพิพาท ไดแจงใหผูฟองคดีใชเสาเข็มคอนกรีต
อัดแรงเสริมเหล็กพีซีวายที่ไดใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  
ผูฟองคดีจึงไดใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซึ่งไดรับเครื่องหมาย มอก. อีกทั้งนาย ม.  
ยังชี้แจงวา เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหลอสําเร็จหรือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก
พีซีวายที่มีหนังสือรับรอง มอก. นาจะมีคุณภาพดีกวาเสาเข็ม คสล. ที่หลอกันเอง  ดังน้ัน 
การที่ผูฟองคดีใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก (พีซีวาย) จึงถือไดวาไดทําการ
กอสรางสะพานพิพาทโดยถูกตองตามรูปแบบรายการที่กําหนดในสัญญาการกอสรางแลว  
นอกจากนี้ การที่ผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีไดใหถอยคําตอศาลปกครองชั้นตนวา 
นับแตวันที่ผูฟองคดีสงมอบงานกอสรางสะพานมีประชาชนใชสะพานดังกลาวเดินทาง 
ไปมาทุกวันจนถึงปจจุบันเปนเวลาสามปเศษแลว สะพานดังกลาวยังมีสภาพปกติไมทรุด
หรือเอียงแตกหักเสียหายแตอยางใด ซ่ึงเชื่อวาเสาเข็มยังไมมีการแตกหักเสียหาย  
สวนราคาเสาเข็มที่ นํามาใชในการกอสรางนั้นแมจะมีราคาถูกกวาเสาเข็มที่ ได 
ประมาณการราคากลางไวก็ตาม แตเน่ืองจากการประมาณการราคากลางเปนเพียง 
การคาดคะเนเทานั้น จึงไมอาจนําราคากลางของเสาเข็มเปนตัวกําหนดรูปแบบ 
ของเสาเข็มแทนเสาเข็มตามรูปแบบและรายการ  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีใชเสาเข็มตามที่
กําหนดในรูปแบบรายการกอสรางแลว จึงฟงไมไดวาผูฟองคดีใชเสาเข็มไมตรงตาม
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สํานักงานศาลปกครอง 

๓๗ 

รูปแบบในสัญญาจาง ประกอบกับผูถูกฟองคดีไดเคยยอมรับงานกอสรางสะพาน 
ทางเดินเทา คสล. ซ่ึงผูฟองคดีไดกอสรางสะพานดังกลาวโดยใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
เสริมเหล็กพีซีวายเชนเดียวกับที่ใชในการกอสรางสะพานตามสัญญาพิพาทในคดีน้ี  
จึงฟงไมไดวาผูฟองคดีไดกอสรางสะพานตามสัญญาพิพาทไมถูกตองตามรูปแบบแปลน
แนบทายสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงมีภาระหนาที่ตองจายเงินคากอสรางสวนที่คางอยู  
และจะขอใหหักเงินคาเสาเข็มที่อางวามีสวนตางอยูไมได (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๑๗๙/๒๕๕๐) 
 

   ๓) กรณีที่เอกชนผูรับจางดําเนินการกอสรางโดยถูกตองและ
เปนไปตามกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจางแลว หนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
มีหนาที่ตองจายเงินคาจางใหแกเอกชนผูรับจางตามสัญญา โดยไมอาจอางเหตุวา
เอกชนผูรับจางยังดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในแบบแปลน 
ใบประมาณราคา ซึ่งมิใชเอกสารแนบทายสัญญาอันจะถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
มาปฏิเสธการตรวจรับงานและจายคาจางตามสัญญาใหแกเอกชนผูรับจางได 
  ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนเอกชนผูรับจางตามสัญญาจางกอสราง
และปรับปรุงทอเมนประปาภายในเขตเทศบาลตําบล ฟองขอใหเทศบาลตําบลลาดบัวหลวง  
(ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองผูวาจางตรวจรับงานกอสรางและจายเงิน
คาจางตามสัญญาใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากภายหลังจากผูฟองคดีดําเนินการกอสราง 
ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในสัญญาจาง และไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอสงมอบ
งานจางแลว คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจสอบรายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลและใบประมาณราคาของเทศบาลแลวแจงวาผูฟองคดียังดําเนินการไมแลวเสร็จ
จํานวน ๑๗ รายการ จึงใหผูฟองคดีดําเนินการแกไขงานดังกลาว น้ัน ผูฟองคดีเห็นวา
งานที่ผูถูกฟองคดีสั่งใหแกไขเปนรายการที่เพ่ิมขึ้นมาใหม ไมใชรายการตามที่กําหนดไว
ในสัญญา การที่ผูถูกฟองคดีไมตรวจรับมอบงานและไมจายเงินคาจางตามสัญญาใหแก 
ผูฟองคดี จึงไมชอบดวยกฎหมาย  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูฟองคดีไดดําเนินการกอสรางภายใตการควบคุมของผูควบคุมงานของ 
ผูถูกฟองคดี ปรากฏตามรายงานผลการควบคุมงานประจําสัปดาหของผูควบคุมงานที่ได
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๓๘ 

รายงานตอคณะกรรมการตรวจการจางแลว ไมปรากฏวาผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดแจงใหผูฟองคดีดําเนินการแกไขงานกอสรางใหเปนไปตามแบบแปลน 
ใบประมาณราคาของเทศบาลซึ่งไมมีอยูในรายละเอียดตามสัญญาจางแตอยางใด อีกทั้ง
การรายงานผลการตรวจการจางของคณะกรรมการตรวจการจางที่เห็นวาผูฟองคดี 
ยังดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จน้ัน เปนการรายงานภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดสงมอบงาน
แลว และไมมีรายละเอียดวาผูฟองคดีดําเนินการกอสรางไมถูกตองตามแบบของสัญญา 
ซ่ึงตองดําเนินการแกไขอยางไร เพียงแตแจงใหผูฟองคดีดําเนินการแกไขรายละเอียด
จํานวน ๑๗ รายการเทานั้น เม่ือแบบแปลนใบประมาณราคาของเทศบาลไมใชเอกสารแนบทาย
สัญญาอันจะถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง จึงฟงไดวา ผูฟองคดีไดดําเนินการ
กอสรางถูกตองตามสัญญาและภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาจางแลว   
ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาจางตามสัญญาพรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป 
ใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๔/๒๕๕๑) 
 

   ๑.๓.๒ การตรวจรับมอบงานแตไมจายเงินคาจาง โดยอางวาการอนุมัติ
เงินทดรองราชการไมถูกตองตามระเบียบ 
 

 ๑) การที่หนวยงานทางปกครองไดทําสัญญาวาจางใหเอกชน
เขาทํางานใดแลวเมื่อเอกชนผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จตามสัญญา หนวยงาน 
ทางปกครองผูวาจางตองจายเงินคาจางใหแก ผู รับจางตามสัญญา   ทั้ง น้ี  
ตามมาตรา  ๖๐๒ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยที่
หนวยงานทางปกครองคูสัญญาไมอาจปฏิเสธการจายเงินคาจางโดยอางวา 
เปนการจางที่ไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ 
เพื่ อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ .ศ .  ๒๕๔๖  อันเปนเรื่ อง 
การบริหารงานภายในหนวยงานทางปกครองได 

 ในคดีที่ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ผูถูกฟองคดี)  
โดยนายอําเภอบางสะพานนอย ผูรับมอบอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย 
เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดวาจางให 
ผูฟองคดีใหทําการซอมแซมถนนจํานวน ๔ สาย ที่ไดรับความเสียหายจากเหตุนํ้าทวม 
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๓๙ 

เม่ือผูฟองคดีไดดําเนินการซอมแซมถนนทั้ง ๔ สายเสร็จบริบูรณภายในกําหนดตาม
บันทึกตกลงจางเหมาและคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับไวแลวตามคําสั่ง
อําเภอบางสะพานนอยซ่ึงไดตรวจรับวาผูฟองคดีทํางานเรียบรอย สมควรใหเบิกจาย
คาจางใหผูฟองคดี  ตอมาอําเภอบางสะพานนอยไดสงเรื่องการขอเบิกเงินที่ไดอนุมัติใหใช
เงินทดรองราชการไปยังผูถูกฟองคดี แตผูถูกฟองคดีไมอนุมัติจายเงินใหโดยไดมีหนังสือ
แจงใหอําเภอบางสะพานนอยทราบวา อําเภอบางสะพานนอยไดอนุมัติใชเงินทดรอง
ราชการไปกอนที่ผูถูกฟองคดีประกาศใหเปนภัยพิบัติฉุกเฉิน ซ่ึงผิดหลักเกณฑ 
ในสาระสําคัญที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ กําหนด อําเภอบางสะพานนอยไดมีหนังสือ
ชี้แจงเหตุจําเปนในการอนุมัติใหใชเงินทดรองราชการและขอใหผูถูกฟองคดีทบทวน 
คําวินิจฉัยที่ไมอนุมัติใหเบิกจายเงิน ตอมาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงตออําเภอ 
บางสะพานนอยวาไมอาจเบิกจายเงินทดรองราชการใหได ใหขอสนับสนุนงบประมาณ
จากหนวยงานอ่ืนๆ ตอไป ผูฟองคดีจึงไมไดรับคาจางทํางานซอมแซมถนน ๔ สาย  
จึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่ผูฟองคดี 
ไดทําการซอมแซมถนนลูกรังทั้ง ๔ สายเสร็จบริบูรณภายในกําหนดตามบันทึกตกลง 
จางเหมา และคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับไวแลว ผูถูกฟองคดีจึงตอง
จายคาจางซอมแซมถนนทั้ง ๔ สายดังกลาวใหแกผูฟองคดี  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐๒  
วรรคหนึ่ง๒๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนการที่ผูถูกฟองคดีปฏิเสธ 
การจายเงินดังกลาวโดยอางวานายอําเภอบางสะพานนอยอนุมัติใชเงินทดรองราชการ
โดยไมถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จึงไมสามารถอนุมัติใหเบิกจายเงินไดน้ัน 
ระเบียบดังกลาวเปนเรื่องการบริหารงานภายในหนวยงานทางปกครอง การที่นายอําเภอ
บางสะพานนอยซ่ึงเปนเจาหนาที่ของหนวยงานทางปกครองไมปฏิบัติใหเปนไป 
ตามระเบียบเปนเรื่องที่หนวยงานทางปกครองจะตองไปวากลาวกันเองกับนายอําเภอ 
บางสะพานนอย ผูถูกฟองคดีไมอาจยกระเบียบดังกลาวขึ้นอางทําใหผูฟองคดีซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกไดรับผลกระทบ ทั้งการงานที่นายอําเภอบางสะพานนอยจางใหผูฟองคดี

                                                 
 ๒๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๖๐๒ อันสินจางนั้นพึงใชใหเมื่อรับมอบการที่ทํา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๔๐ 

ดําเนินการก็สําเร็จตามวัตถุประสงคของกฎหมายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน จึงไมมีเหตุผลที่จะไดรับการงานที่วาจางใหผูฟองคดีทําไปโดยไมตองเสียคาจาง 
อันเปนคาตอบแทน ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจยกระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขึ้นเปนขอตอสู
เพ่ือตัดสิทธิตามสัญญาของผูฟองคดีได จึงพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินพรอม
ดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีตามสัญญา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๔/๒๕๕๒) 
 

  ๒ )  เมื่ อ เอกชนผู รับจ า ง ได ดํ า เ นินการตามสัญญาจ า ง 
จนแลวเสร็จสมบูรณแลว หนวยงานทางปกครองผูวาจางยอมมีหนาที่ตองจายเงิน
คาจางใหแกผูรับจางตามสัญญา โดยไมอาจอางเหตุการณบริหารงานภายใน
เก่ียวกับการเบิกจายเงินทดรองราชการที่ไมชอบมาใชเปนขออางในการปฏิเสธ 
ไมจายคาจางแกผูรับจางซึ่งเปนคูสัญญาได 

  ในคดีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ผูถูกฟองคดี) โดยนายอําเภอ 
บางสะพานนอย ผูรับมอบอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดวาจางผูฟองคดีใหทําการ
ซอมแซมถนนจํานวน ๘ สาย ที่ไดรับความเสียหายจากเหตุนํ้าทวม เม่ือผูฟองคดี 
ไดทําการซอมแซมถนนลูกรังทั้ง ๘ สาย เสร็จบริบูรณภายในกําหนด และคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดทําการตรวจรับไวแลว อําเภอบางสะพานนอยไดสงเรื่องการขอเบิกเงิน 
ที่ไดอนุมัติใหใชเงินทดรองราชการไปยังผูถูกฟองคดีเพ่ือนําไปจายเปนคาซอมแซมถนน
ดังกลาว แตผูถูกฟองคดีไมอนุมัติจายเงินให โดยแจงวาอําเภอบางสะพานนอยไดอนุมัติ
ใชเงินทดรองราชการไปกอนที่ผูถูกฟองคดีประกาศใหเปนภัยพิบัติฉุกเฉิน ซ่ึงผิด
หลักเกณฑในสาระสําคัญที่ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ 
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนด อําเภอบางสะพานนอย
ไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีทบทวนคําวินิจฉัยที่ไมอนุมัติใหเบิกจายเงินดังกลาว  
แตผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงตออําเภอบางสะพานนอยวาไมอาจเบิกจายเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใหได ใหอําเภอบางสะพานนอยขอสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ ตอไป ตอมาเมื่อผูฟองคดีไดติดตามทวงถามเงินคาจาง
จากนายอําเภอบางสะพานนอย จึงไดรับแจงวาผูถูกฟองคดีไมอนุมัติใหเบิกจายเงิน 
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๔๑ 

ทดรองราชการ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให 
ผูถูกฟองคดีชําระเงินคาจางดังกลาวใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  
การที่ผูถูกฟองคดีโดยนายอําเภอบางสะพานนอย ผูรับมอบอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖  
ไดวาจางผูฟองคดีใหทําการซอมแซมถนนจํานวน ๘ สาย ที่ไดรับความเสียหายจากเหตุ
นํ้าทวม เม่ือผูฟองคดีไดทําการซอมแซมถนนลูกรังทั้ง ๘ สาย เสร็จบริบูรณภายใน
กําหนด และคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับไวแลว ผูถูกฟองคดีจึงตองจาย
คาจางซอมแซมถนนทั้ง ๘ สาย ดังกลาวใหแกผูฟองคดี  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๐๒ วรรคหนึ่ง๒๙ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และแมในกรณีน้ีนายอําเภอบางสะพานนอย 
ไดอนุมัติใชเงินทดรองราชการโดยไมถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงิน 
ทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ แตระเบียบ
ดังกลาวเปนเรื่องการบริหารงานภายในหนวยงานทางปกครอง การที่นายอําเภอ 
บางสะพานนอยซ่ึงเปนเจาหนาที่ของหนวยงานทางปกครองไมปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบ เปนเรื่องที่หนวยงานทางปกครองจะตองไปวากลาวกันเองกับนายอําเภอ 
บางสะพานนอย ผูถูกฟองคดีไมอาจยกระเบียบดังกลาวขึ้นอางทําใหผูฟองคดีซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกไดรับผลกระทบ ทั้งการงานที่นายอําเภอบางสะพานนอยจางใหผูฟองคดี
ดําเนินการก็สําเร็จตามวัตถุประสงคของกฎหมายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน จึงไมมีเหตุผลที่จะไดรับการงานที่วาจางใหผูฟองคดีทําไปโดยไมตองเสียคาจาง
อันเปนคาตอบแทน จึงพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน 
๕๙๐,๗๖๒ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาว 
นับแตวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ ทั้งน้ี ใหชําระ 
ใหเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่คดีถึงที่สุด และใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแก
ผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๖/๒๕๕๒) 
 
 

                                                 
 ๒๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
         มาตรา ๖๐๒ อันสินจางนั้นพึงใชใหเมื่อรับมอบการที่ทํา 

   ฯลฯ   ฯลฯ 



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๔๒ 

   ๑.๓.๓ การตรวจรับมอบงานกรณีสงมอบงานไมสมบูรณตามสัญญา 
 

    ตามที่ไดกลาวไวแลววา เม่ือสัญญาเกิดขึ้นสมบูรณแลว สัญญาน้ัน
ยอมมีผลทันที กลาวคือ สัญญานั้นกอใหเกิดความผูกพันทางกฎหมาย หรือกอนิติสัมพันธ
ขึ้นระหวางคูสัญญาใหตองปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ที่มีตามขอกําหนดในสัญญา หรือ 
อาจกลาวไดวาเปนการแสดงเจตนาของบุคคลสองฝายที่กอใหเกิดหนี้ขึ้น๓๐  ดังน้ัน  
ในกรณีที่ผูรับจางไดสงมอบงานจางใหแกหนวยงานทางปกครองผูวาจางและผูวาจางได
ตรวจรับเอาไวแลว แมวางานที่สงมอบดังกลาวจะไมครบถวนสมบูรณหรือไมถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในสัญญา เม่ือมีการตรวจรับงานแลวหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
จึงมีหนาที่ชําระหนี้ตามสัญญาใหแกผูรับจางเฉพาะสวนของงานที่ถูกตองสมบูรณใหแก 
ผูรับจาง ดังคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดตอไปน้ี 
 

     ๑) กรณีที่ผูรับจางกอสรางงานไมถูกตองตามรูปแบบในสัญญา 
ทําใหงานกอสรางที่มีการสงมอบสามารถใชงานไดเพียงบางสวน หนวยงาน 
ทางปกครองผูวาจางจึงควรจายเงินคาจางตามสวนใหแกผูรับจาง โดยตองนํา 
คาซอมแซมจนใชการไดมาหักออกจากเงินคาจางที่ตองจายใหแกผูรับจาง 
    ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางเขื่อน 
กันคลื่นที่ทําไวกับองคการบริหารสวนตําบลบางกะไชย (ผูถูกฟองคดี) ฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีจายเงินคาจางกอสรางเขื่อนกันคลื่นระยะทาง ๑๕๖ เมตรที่ยังคางชําระใหแก
ผูฟองคดี น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
กอสรางงานไมแลวเสร็จตามสัญญา โดยภายหลังจากผูถูกฟองคดีใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
กับผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีไดสงมอบงานกอสรางเข่ือนกันคลื่นระยะทาง ๗๕๖ เมตร  
แตคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับไวเพียง ๖๐๐ เมตร สวนเขื่อนกันคลื่นอีกระยะทาง 
๑๕๖ เมตรที่พิพาทในคดีน้ี คณะกรรมการตรวจการจางเห็นวาเนื้องานไมเปนไปตามแบบ 
โดยมีบางสวนที่แตกราว ปูนที่ผสมไมไดสวน และไมม่ันคงแข็งแรงตามหลักวิชาชาง  

                                                 
๓๐ อักขราทร จุฬารัตน, คําอธิบายวิชากฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา, 

พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๑๑๘.  
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กรณีจึงเห็นไดวา แมวาผูถูกฟองคดีจะใชสิทธิเลิกสัญญาแลวก็ตาม แตผูถูกฟองคดี 
ก็เปดโอกาสใหผูฟองคดีสงมอบเขื่อนกันคลื่นเพ่ิมเติมอีกเปนระยะทาง ๗๕๖ เมตร  
แตเม่ือขอเท็จจริงรับกันวาเขื่อนกันคลื่นความยาว ๑๕๖ เมตรพิพาท กอสรางไมถูกตอง
ตามรูปแบบในสัญญา ผูฟองคดีในฐานะผูรับจางจึงไมอาจเรียกใหผูถูกฟองคดีในฐานะ 
ผูวาจางจายเงินเต็มตามสัญญาได และโดยที่เขื่อนพิพาทสามารถใชงานไดบางสวน  
ผูถูกฟองคดีจึงควรจายเงินคาจางตามสวนใหแกผูฟองคดีโดยการคํานวณเงินคาจาง 
หักดวยคาซอมแซมจนใชการได สําหรับคาซอมแซมจะเปนเงินจํานวนเทาใดนั้น  
เม่ือปรากฏวาภายหลังการบอกเลิกสัญญา ผูถูกฟองคดีไดประกาศสอบราคาจางเหมา
กอสรางเขื่อนกันคลื่นในสวนที่ผูฟองคดีกอสรางไมแลวเสร็จ และจางเหมาซอมแซมในสวน
ของงานความยาว ๑๕๖ เมตรที่พิพาทในคดีน้ีโดยวิธีพิเศษ ซ่ึงไดมีการกําหนดราคากลาง
คาจางเหมาซอมแซมเอาไวเปนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ผลปรากฏวาผูเสนอราคาสวนใหญ 
เสนอราคาสูงกวาราคากลางทั้งสิ้น มีเพียงรายเดียวที่เสนอราคาเทากับราคากลาง  
แสดงวาราคาที่ผูถูกฟองคดีกําหนดไวเปนราคาที่มีเหตุผลและเหมาะสมแลว การที่ 
ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยใหผูถูกฟองคดีจายเงินคากอสรางพิพาทใหแกผูฟองคดี 
โดยนําคากอสรางมาหักดวยคาซอมแซมใหเขื่อนใชการไดตามรูปแบบในสัญญา 
(๑๕๐,๑๕๐ – ๗๐,๐๐๐ บาท) เปนเงิน ๘๐,๑๕๐ บาท จึงเหมาะสมและเปนธรรม 
ตอผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓/๒๕๕๑) 
 

    ๒ )  กรณีที่ ผู รับจางกอสรางงานไมแลวเสร็จตามสัญญา  
แตหนวยงานทางปกครองผูวาจางไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา จึงมีผลทําให
สัญญามีผลผูกพันคูสัญญาที่จะตองปฏิบัติตามสัญญาตอไป  ดังน้ัน เมื่อปรากฏวา 
ผูรับจางสงมอบงานจางไมถูกตองตามสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจการจาง 
มีมติใหปรับลดคางานตามปริมาณงานที่ผูรับจางทําไมถูกตองตามสัญญาแลว  
จึงถือไดวาคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานตามผลงานที่ผูรับจาง 
สงมอบ ผูวาจางจึงมีหนาที่ตองชําระเงินคาจางซึ่งหักคาปรับลดคางานแลว 
ใหแกผูรับจาง 
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    ในคดีที่เทศบาลตําบลหนองหาน (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจางให 
ผูฟองคดีปรับปรุงสวนสาธารณะบอเสวยเทศบาล ในวงเงินคาจาง ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท  
โดยไดตกลงแบงชําระเงินคาจางออกเปน ๔ งวด ตอมาผูฟองคดีไดสงมอบงานขุดลอก 
บอเสวยอันเปนงานงวดแรก ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจพบวา ความลึกของ
การขุดลอกบอเสวยไมถูกตองตามสัญญา ยังขาดความลึกอีก ๐.๑๐๔ เมตร จึงไดมี
หนังสือแจงใหผูฟองคดีดําเนินการแกไข แตผูฟองคดีไมไดดําเนินการแกไขงานดังกลาว 
ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งใหปรับลดคางานงวดแรกเปนเงิน ๓๖,๒๐๐ บาท และมีหนังสือ 
แจงใหผูฟองคดีทราบแลวเม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยผูฟองคดีมิไดโตแยง 
การปรับลดคางานดังกลาว ตอมาผูถูกฟองคดีไดบอกเลิกสัญญาจางและไมดําเนินการ
เบิกจายเงินคาจางงวดแรกใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอให 
ผูถูกฟองคดีจายเงินคาจางงวดแรกพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยวา การที่ผูฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด แตผูถูกฟองคดีไมได 
ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา จึงทําใหสัญญามีผลผูกพันคูสัญญาที่จะตองปฏิบัติตามสัญญา 
กันตอไป  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีทํางานแลวเสร็จตามงวดการจายคาจางงวดแรกและได 
สงมอบงานใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานเพื่อเบิกเงินคาจางงวดที่หน่ึงแลว
แมงานที่สงมอบดังกลาวจะไมถูกตองตามสัญญาและไมครบเงื่อนไขของสัญญาที่ผูถูกฟองคดี
จะตองชําระเงินคาจางใหแกผูฟองคดี แตเม่ือตอมาคณะกรรมการตรวจการจางมีมติให 
ปรับลดคางานงวดแรกตามปริมาณงานที่ผูฟองคดีทําไมถูกตองตามสัญญาเปนเงิน  
๓๖,๒๐๐ บาทแลว ซ่ึงผูถูกฟองคดีก็ไดมีคําสั่งใหปรับลดคางานตามจํานวนเงินที่
คณะกรรมการตรวจการจางเสนอ และมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบโดยผูฟองคดีไมได
โตแยงการปรับลดคางานงวดแรกตามที่ไดรับแจงแตอยางใด จึงถือไดวาคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดตรวจรับงานงวดแรกตามผลงานที่ผูฟองคดีสงมอบแลว ผูถูกฟองคดี 
จึงตองปฏิบัติตามขอสัญญาโดยการชําระเงินคาจางงวดแรกใหแกผูฟองคดีเปนจํานวน 
๖๖๘,๑๑๐ บาท หักคาปรับลดคางานจํานวน ๓๖,๒๐๐ บาท คงเหลือเงินคาจางที่จะตอง
ชําระใหแกผูฟองคดีจํานวน ๖๓๑,๙๖๐ บาท พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาจางตาม
จํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จนถึง
วันฟองคดีใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕/๒๕๕๑) 
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     ๓) กรณีที่ผูรับจางกลาวอางเหตุที่สงมอบงานไมถูกตองตาม
รูปแบบวาเกิดจากหนวยงานทางปกครองผูวาจางไมสงมอบพื้นที่กอสราง 
จนเปนเหตุใหเกิดปญหาในการกอสรางน้ัน หากปรากฏวาพื้นที่กอสรางดังกลาว
เปนที่ดินที่เจาของไดทําหนังสืออุทิศใหเปนที่สาธารณประโยชนและไดทําหนังสือ
ยินยอมให ผู รับจางเขาดําเนินงานกอสรางได  แต ผู รับจางเองที่ เปนฝาย 
เขาดําเนินงานลาชาจนกระทั่งเขาฤดูการทํานา ซึ่งเจาของที่ดินเดิมจําเปนตองใช
ที่ ดินเพื่อทําการเกษตรกรรม  ประกอบกับผู รับจางไดนําดินที่ ขุดไดมาวาง
ระเกะระกะบนฝงริมลําหวยที่ประชาชนใชสัญจรทําใหประชาชนไดรับความ
เดือดรอน จนเกิดปญหาอุปสรรคในการกอสรางน้ัน ไมถือเปนเหตุสุดวิสัยที่ผูรับจาง
จะใชอางเพื่อขอขยายระยะเวลาการกอสรางตามสัญญาได  
    ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจางตามสัญญาจางเหมางานขุดดิน
ลอกลําหวย-ขุดดินลอกหนาฝายที่ทําไวกับกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๙) ฟองขอให
ผูถูกฟองคดีตรวจรับงานตามปริมาณงานที่ตรวจวัดไดและทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
ใหแกผูฟองคดี รวมทั้งขอใหผูถูกฟองคดีเบิกจายเงินคาจางจํานวน ๙๔๔,๔๖๑.๕๔ บาท 
ใหแกผูฟองคดี น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลัง
จากผูฟองคดีไดแจงขอสงมอบงานตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๔ ในฐานะ
คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจงานแลวเห็นวา งานที่ผูฟองคดีสงมอบยังไมเสร็จ
เรียบรอยถูกตองตามรูปแบบ จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีแกไขงานดังกลาวใหถูกตอง 
ตอมาผูฟองคดีก็ไดขอสงมอบงานอีกจํานวน ๓ ครั้ง ซ่ึงทุกครั้งคณะกรรมการตรวจการจาง 
มีความเห็นวางานที่สงมอบไมถูกตองและแจงใหผูฟองคดีแกไขงานใหถูกตองตามรูปแบบ
ในสัญญา ซ่ึงผูฟองคดีก็ไมไดดําเนินการดังกลาว แตตอมาไดมีหนังสือถึงอธิบดี 
กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑๐) เพ่ือขอหยุดการกอสรางในบางพื้นที่ เน่ืองจาก 
มีปญหาเจาของที่ดินไมยินยอมใหกอสราง น้ัน เม่ือขอเท็จจริงจากการตรวจสอบและ
คํานวณปริมาณงานที่ผูรับจางทําไดจริงของผูควบคุมงานของผูถูกฟองคดีปรากฏวา  
ผูฟองคดีทํางานไดรอยละ ๘๓.๑๗๕ ของเนื้องานทั้งหมด คิดเปนเงิน ๙๔๒,๓๖๓.๐๔ บาท 
ซ่ึงขอ ๑๑ ของเอกสารแนบทายสัญญากําหนดวา การสงมอบงานที่จะถือวาแลวเสร็จ
ถูกตองครบถวนตามสัญญาก็ตอเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานจนครบถวนถูกตองทุกรายการ
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จากผูรับจาง และสามารถใชงานไดตามเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว  ดังน้ัน 
การที่คณะกรรมการตรวจการจางไมตรวจรับมอบงานในกรณีน้ี จึงชอบแลว  สําหรับกรณี
ที่ผูฟองคดีอางวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๙ ไมสงมอบพ้ืนที่เปนเหตุใหงานกอสรางลาชานั้น 
เห็นวา ตามเงื่อนไขของสัญญากําหนดใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจางตองทํางานใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเขาทํางาน  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวา 
เม่ือเริ่มอายุสัญญากอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๙ ไดสงมอบพ้ืนที่กอสรางใหกับผูฟองคดีแลว 
โดยเจาของที่ดินทั้งหมดไดทําหนังสืออุทิศที่ดินใหเปนที่สาธารณประโยชน และไดทํา
หนังสือยินยอมใหผูฟองคดีเขาดําเนินงานกอสรางได แตผูฟองคดีเองที่เขาดําเนินงาน
ลาชาจนกระทั่งเขาฤดูฝนซึ่งเปนชวงทํานา และเจาของที่ดินเดิมมีความจําเปนตองใชที่ดิน
ดังกลาวเพื่อประกอบเกษตรกรรม ประกอบกับผูฟองคดีนําดินที่ขุดไดมาวางระเกะระกะ
บนฝงริมลําหวยที่ประชาชนใชสัญจรทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ขอกลาวอาง
ของผูฟองคดีจึงฟงไมขึ้น (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๖/๒๕๕๑) 
 

  ๑.๔ การเลิกสัญญาทางปกครอง 
 

   สําหรับการเลิกสัญญานั้นเปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหสัญญาระงับหรือสิ้นไป 
ซ่ึงการจะเลิกสัญญาไดตองปรากฏวากอนเลิกสัญญานิติสัมพันธตามสัญญานั้นจะตองยังมีอยู
และสมบูรณทุกประการ กลาวคือ สัญญาดังกลาวตองเกิดจากเจตนาหรือความประสงค 
ที่คูสัญญาตองการจะสรางนิติสัมพันธระหวางกัน โดยมีอิสระเสรีภาพในการคิด  
การตัดสินใจ การกระทํา และดวยวิธีการตามที่กฎหมายไดบัญญัติรับรองไว  ดังนั้น  
เม่ือเกิดนิติสัมพันธขึ้นแลว จึงมีความผูกพันแนนหนาเสมือนเปนกฎหมายที่คูสัญญาสราง
ขึ้นมาบังคับระหวางกัน จึงไมอาจที่จะเลิกหรือทําใหสัญญาระงับไปโดยอําเภอใจของ
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียวได  แตทั้งน้ี การเลิกสัญญาอาจกระทําได ๓ วิธี
ดวยกัน๓๑ คือ  
 
 
 
                                                 

๓๑ ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุ, คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หนา ๔๑๓.  
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สํานักงานศาลปกครอง 

๔๗ 

   (๑) โดยคูสัญญาทั้งสองฝายตางเห็นพองตองกันวาสัญญาที่ไดทําขึ้นแลวน้ัน  
ไมควรที่จะดํารงอยูตอไปเพราะเหตุผลบางประการที่คูสัญญามีรวมกัน จึงตกลงกัน 
เลิกสัญญา อันเปนลักษณะของการทํานิติกรรมใหมเพ่ือระงับสิทธิหรือระงับนิติสัมพันธเดิม 
   (๒) โดยคูสัญญาฝายหนึ่งซึ่งตองการหรือเห็นวานิติสัมพันธระหวางกันนั้น
ไมอาจดําเนินตอไปหรือไมอาจรักษาไวไดตอไป จึงทําคําเสนอขอเลิกสัญญาไปยัง
คูสัญญาอีกฝายหน่ึง ซ่ึงถาเห็นพองตองตรงกัน และมีการสนองตอบรับกลับมา ก็มีผล 
เปนสัญญาที่มีลักษณะของการระงับนิติสัมพันธที่เคยเกิดขึ้นมาแลวเชนเดียวกับกรณีแรก 
และเน่ืองจากกรณีน้ีเปนการทําสัญญาที่จะเลิกสัญญา จึงอาจใชวิธีการในการกอสัญญา
แบบปกติได หรืออาจจะสนองรับคําเสนอบอกเลิกสัญญากันโดยปริยายก็ได 
   (๓) การบอกเลิกสัญญาโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียว โดยที่
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมจําตองเห็นพองดวย ซ่ึงการเลิกสัญญาดวยวิธีน้ีจะเกิดขึ้นได 
ในกรณีดังตอไปน้ี 
   (๓.๑) คูสัญญาฝายที่จะขอเลิกสัญญาตอง “มีสิทธิในการเลิกสัญญา” 
โดยสิทธใินการเลิกสัญญานี้อาจมีที่มาจาก 
    (ก) ขอสัญญา กลาวคือ ไดมีการระบุไวในสัญญาที่จัดทําขึ้นวา  
ถามีการผิดสัญญาหรือมีการไมชําระหนี้อยางใดอยางหนึ่งของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  
ก็ใหอีกฝายหนึ่งมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาได  ทั้งนี้ สิทธิเลิกสัญญานี้ไมจําตองกําหนดไวใน
สัญญาเดิมอันเปนสัญญากอหน้ี แตจะทําสัญญากันใหมภายหลังเพ่ือกําหนดสิทธิ 
เลิกสัญญาก็ได  
    (ข) บทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือ ในกรณีที่มิไดมีการระบุ
ไวในสัญญาโดยเฉพาะเจาะจงวาถามีการผิดสัญญาของฝายหนึ่ง ใหอีกฝายหนึ่งเลิกสัญญา
ไดสิทธิในการเลิกสัญญาก็อาจเกิดขึ้นไดจากบทบัญญัติของกฎหมาย เชน สิทธิในการ
บอกเลิกสัญญาเม่ือคูสัญญาอีกฝายไมชําระหนี้ตามมาตรา ๓๘๗ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเม่ือคูสัญญาอีกฝายไมชําระหนี้ตามเวลาในกรณี
ที่เวลาเปนสาระสําคัญตามมาตรา ๓๘๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือ 
สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเพราะการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยโดยโทษลูกหนี้ไดตาม 
มาตรา ๓๘๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๔๘ 

   ในสวนของสัญญาทางปกครองนั้น การใชสิทธิเลิกสัญญายังมีหลักเกณฑ 
เปนการเฉพาะนอกเหนือจากที่ไดกลาวไวแลวขางตน ในกรณีดังตอไปน้ี๓๒   
   (๑) ถาคูสัญญาฝายเอกชนเปนฝายผิดสัญญาอยางรายแรง คูสัญญา 
ฝายปกครองก็อาจใชสิทธิเลิกสัญญาไดเอง 
   (๒) ถาคูสัญญาฝายเอกชนไมไดเปนฝายผิดสัญญา คูสัญญาฝายปกครอง
อาจใชสิทธิเลิกสัญญาได ถาเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเปนการขยายอํานาจ
เปลี่ยนแปลงขอสัญญาฝายเดียวของฝายปกครองมาใช  ดังน้ัน หลักการใชอํานาจ 
เลิกสัญญาฝายเดียว โดยคูสัญญาฝายเอกชนปราศจากความผิดนี้ จะตองมีกฎเกณฑ
เชนเดียวกับการใชอํานาจเปลี่ยนแปลงขอสัญญานั่นเอง และเม่ือเลิกสัญญาแลว คูสัญญา
ฝายปกครองตองชดใชคาเสียหายเตม็จํานวนใหแกคูสัญญาฝายเอกชน 
   นอกจากนี้ เหตุในการบอกเลิกสัญญายังไดกําหนดไวตามขอ ๑๓๗๓๓  
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวยวา สวนราชการคูสัญญา 
ตองพิจารณาวา มีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือไม และการเลิกสัญญานั้นจะตองเปนไปเฉพาะกรณี 
ที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการ 
ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไปดวย   
   สําหรับคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นเกี่ยวกับการใชสิทธิ 
ในการเลิกสัญญาทางปกครองนั้น มีกรณีที่นาสนใจดังตอไปน้ี 
 

                                                 
๓๒ ชาญชัย แสวงศักดิ์, สัญญาทางปกครองกับการใหเอกชนเขารวมในการจัดทําบริการ

สาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, ๒๕๔๓), หนา ๕๙.  
๓๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๑๓๗ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มี
เหตุอันเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
ไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการ 
ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป  
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สํานักงานศาลปกครอง 

๔๙ 

  ๑.๔.๑ การบอกเลิกสัญญาในกรณีที่นาเชื่อวาผูรับจางไมสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จตามสัญญา 
   

    ๑) การทําสัญญาจางใหกอสรางน้ัน ยอมมีวัตถุประสงคที่จะให
งานกอสรางแลวเสร็จตามแบบแปลนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา โดย
ผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเมื่องานแลวเสร็จ แตสําหรับงานกอสราง 
ที่มีขนาดใหญซึ่งตองใชระยะเวลาการกอสรางยาวนาน ยอมมีการแบงจายเงิน
คาจางเปนงวดเพื่อผอนคลายความเดือดรอนของผูรับจาง ดังน้ัน ในกรณีที่ 
ผูรับจางสงงวดงานกอสรางลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด จึงเปนความรับผิดชอบ
ของผูรับจางเอง การที่ผูวาจางไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาในทันทีไมไดหมายความวา 
ผูวาจางจะไมยึดถือเอาระยะเวลาที่กําหนดใหกอสรางเปนสาระสําคัญ แตการ 
ไมสงมอบงวดงานตามกําหนดดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่ผูวาจางสามารถนํามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจไดวาผูรับจางจะสามารถทํางานใหเสร็จสิ้นภายใน
กําหนดระยะเวลาไดหรือไม  ดังน้ัน ในกรณีที่ผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ในขณะที่พนกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานจาง ซึ่งผูรับจางตองเสียคาปรับ
ตามสัญญาเกินกวารอยละสิบของวงเงินคาจาง จึงมีเหตุใหนาเชื่อไดวาผูรับจาง 
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จไดตามสัญญา การบอกเลิกสัญญากับผู รับจาง 
จึงชอบดวยขอกําหนดในสัญญาแลว 
    ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางอาคาร
ฝกอบรมและหอพักพรอมครุภัณฑ ณ ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวนยะลาที่ทําไวกับ
กรมสงเสริมการเกษตร (ผูถูกฟองคดี) ดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จตามกําหนด
ระยะเวลาในสัญญา โดยงานกอสรางดังกลาวมีกําหนดการจายเงินเปน ๖ งวด แตปรากฏวา
เม่ือถึงกําหนดสงมอบงานงวดที่ ๕ ผูฟองคดียังไมไดสงมอบงานงวดที่ ๒ ใหแก 
ผูถูกฟองคดี และตอมาเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ผูฟองคดีก็ยังกอสราง
อาคารดังกลาวไมแลวเสร็จ ผูวาราชการจังหวัดจึงมีหนังสือเรียกคาปรับตามสัญญา 
ในอัตราวันละ ๘,๐๕๑.๔๓ บาท ตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญาเปนตนไป 
จนกวาผูฟองคดีจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามรูปแบบรายการตามสัญญาจาง  
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๕๐ 

ตอมาผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีไดตกลงแกไขแบบแปลนการกอสรางจํานวน ๔ รายการ 
และผูถูกฟองคดีไดขยายระยะเวลาตามสัญญาจางใหผูฟองคดีเปนเวลา ๓๐ วัน แตผูฟองคดี
ก็ยังคงดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จตามสัญญา จังหวัดยะลาและศูนยสงเสริมและผลิต
พันธุพืชสวนยะลาจึงมีหนังสือแจงไปยังผูฟองคดีใหเรงรัดดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว แตปรากฏวาผูฟองคดียังดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จ อีกทั้งยังไดหยุด
ดําเนินการกอสรางตั้งแตวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อยมาจนจังหวัดยะลาไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แจงบอกเลิกสัญญาจางตั้งแตวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
กับผูฟองคดี แตผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีใหโอกาสแกผูฟองคดีทําการกอสราง
อาคารตอและรับเอางานที่ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จบางสวนนั้น เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดี
มิไดเจตนาถือเอาระยะเวลาที่กําหนดใหดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จเปนสาระสําคัญ 
การบอกเลิกสัญญาจางกับผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมีคําพิพากษาวา
การบอกเลิกสัญญาจางของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหผูฟองคดี 
เขาดําเนินการกอสรางอาคารตามสัญญาจางตอไป น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
ในการทําสัญญาจางใหกอสราง ผูถูกฟองคดียอมมีวัตถุประสงคที่จะใหงานกอสราง 
แลวเสร็จตามแบบแปลนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา โดยผูถูกฟองคดี 
จะจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดีเม่ืองานแลวเสร็จ  อยางไรก็ดี งานกอสรางขนาดใหญ 
ซ่ึงตองใชระยะเวลาการกอสรางยาวนานยอมตองมีการแบงจายเงินคาจางเปนงวด 
เพ่ือผอนคลายความเดือดรอนของผูฟองคดี จึงมีการกําหนดงวดงานวา เม่ือผูฟองคดี 
ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จในขั้นใดก็จะไดรับเงินจํานวนหนึ่งตามปริมาณงานที่ได
กระทํา ซ่ึงเปนการตกลงรวมกันของผูถูกฟองคดีกับผูฟองคดี และโดยทั่วไปแลว งวดงาน
ที่กําหนดจะตองมีความสัมพันธกับขั้นตอนของการกอสรางเพื่อไมใหเกิดความเดือดรอน
กับผูฟองคดี  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีสงงวดงานกอสรางลาชากวาที่กําหนด จึงเปน 
ความรับผิดชอบของผูฟองคดี และมิไดหมายความวาการที่ผูถูกฟองคดีไมไดบอกเลิก
สัญญาในทันทีจะเปนการไมยึดถือเอาระยะเวลาที่กําหนดใหกอสรางเปนสาระสําคัญ  
แตการไมสงมอบงานตามงวดที่กําหนดดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่ผูถูกฟองคดีสามารถ
นํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจไดวาผูฟองคดีจะสามารถทํางานใหเสร็จสิ้นภายใน
กําหนดเวลาไดหรือไม ประกอบกับเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา วันที่ผูถูกฟองคดีบอกเลิก
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สํานักงานศาลปกครอง 

๕๑ 

สัญญาเปนวันที่พนกําหนดระยะเวลาที่ผูฟองคดีตองทํางานใหแลวเสร็จเปนเวลาถึง ๑๗๖ วัน 
เม่ือผูฟองคดีตองเสียคาปรับตามสัญญาวันละ ๘,๐๕๑.๔๓ บาท จึงเปนกรณีที่จะตอง 
เสียคาปรับตามสัญญาเกินกวารอยละสิบของวงเงินคาจาง ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิพิจารณา
บอกเลิกสัญญาจางดังกลาวไดตามขอ ๑๓๘๓๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  นอกจากนี้ พฤติการณในการหยุดงานของผูฟองคดียังเปน
พฤติการณที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวาผูฟองคดีไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่ 
ของตนที่มีอยูในสัญญาจาง อันเปนเหตุใหนาเชื่อไดวาผูฟองคดีไมสามารถทํางานให 
แลวเสร็จไดตามสัญญา การที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดี จึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยขอกําหนดตามสัญญาแลว พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสดุที่ อ.๓๗๑/๒๕๔๙) 
 

   ๒) กรณีที่เอกชนผู รับจางดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จ 
ตามสัญญา ทั้งที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางไดใหโอกาสโดยการขยาย
ระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณการกอสรางออกไปถึง ๒ คร้ัง โดยไมไดใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญา  เพื่อให เอกชนผู รับจางเรงรัดการดําเนินการตามสัญญา 
ใหแลวเสร็จน้ัน กรณีดังกลาวเปนการที่เอกชนผูรับจางไมใสใจในการปฏิบัติงาน
ตามสัญญา การท่ีหนวยงานทางปกครองผูวาจางไมอนุญาตใหขยายระยะเวลา 
การกอสรางตามคําขอและใชสิทธิบอกเลิกสัญญากับเอกชนผูรับจาง จึงชอบแลว  
   ในคดีที่เทศบาลตําบลทาสะอาน (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาวาจาง
ใหผูฟองคดีกอสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ริมฝงแมนํ้าบางปะกง โดยไดตกลง
เกี่ยวกับการจายคาจางเปนรายงวดจํานวน ๑๓ งวด และมีขอกําหนดในสัญญาวา ผูฟองคดี

                                                 
๓๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๑๓๘ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมี
การปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือ
คาจาง ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอม
เสียคาปรับใหแกทางราชการ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรน
การบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน   
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๕๒ 

ตองเร่ิมทํางานที่รับจางภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ และจะตองทํางานใหแลวเสร็จ
สมบูรณในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๔ ถาผูรับจางไมไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา 
หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจาง 
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา 
หรือผูรับจางผิดสัญญาขอใดขอหน่ึง ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได ซ่ึงปรากฏวา 
ผูฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญาจนเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญา ผูฟองคดี
จึงยื่นฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหยกเลิกหนังสือบอกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดีและให 
ผูฟองคดีกลับเขาดํา เนินงานตามสัญญานั้น   ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยวา  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีทราบเนื้อความตามสัญญาดังกลาวแลวแตไมไดรีบ
ดําเนินการตามสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือเรงรัดการทํางานของผูฟองคดี ซ่ึงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดเร่ิมดําเนินการกอสรางเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ และเม่ือครบกําหนด
ระยะเวลาตามสัญญาแลว ผูฟองคดีเพ่ิงจะสงมอบงานงวดที่ ๔ ใหแกผูถูกฟองคดี  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีก็มิไดบอกเลิกสัญญา แตยังคงใหผูฟองคดีทํางานงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๘  
ซ่ึงเปนงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มตอไป ตอมาปรากฏวาในระหวางการทํางานงวดที่ ๖ 
ถึงงวดที่ ๘ ดังกลาว ตลิ่งบริเวณที่กอสรางเกิดยุบตัว ผูถูกฟองคดีจึงสั่งใหระงับการ
กอสรางไวกอนเพ่ือใหผูฟองคดีเสนอแผนและแนวทางการแกไขปญหา พรอมทั้งแจง 
การอนุมัติของสํานักงบประมาณที่ใหขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณการกอสราง
ออกไปจนถึงภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ซ่ึงผูฟองคดีก็ไดจัดสงแผนปฏิบัติการ 
ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้น ๓๐๐ วัน เม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ โดยระบุวา
หากไมสามารถออกแบบแนวตลิ่งซ่ึงเปนขั้นตอนแรกของแผนที่เสนอภายใน ๖๐ วัน  
ผูฟองคดียินยอมใหถือเปนเง่ือนไขหนึ่งของการเลิกสัญญาได แตปรากฏวาผูฟองคดีไมได
ดําเนินการตามแผนงานดังกลาวแตอยางใด จนกระทั่งผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ 
๒๕ มกราคม ๒๕๔๕ แจงเกี่ยวกับการอนุมัติใหขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณ
การกอสรางออกไปอีก ๒๔๐ วัน ซ่ึงผูฟองคดีก็ไดเสนอแผนปฏิบัติการตามสัญญาอีก  
แตก็ไมไดดําเนินการตามที่เสนอไวในแผนงานนั้นเชนเดิม ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือ 
แจงเตือนใหผูฟองคดีดําเนินการตามสัญญา และทําการซอมแซมทรัพยสินที่เสียหาย 
อันเกิดจากการกระทําของผูฟองคดีภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได รับหนังสือ  
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๕๓ 

หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูถูกฟองคดีจะพิจารณาดําเนินการตามสัญญาตอไป น้ัน 
จากพฤติการณดังกลาวของผูฟองคดีจะเห็นไดวา ผูฟองคดีละเลยไมใสใจที่จะปฏิบัติงาน
ใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาตามสัญญา สงผลใหการสงมอบงานจางงวดที่ ๑  
ถึงงวดที่ ๕ เกินระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ซ่ึงแมวาผูถูกฟองคดีจะใหโอกาสแก 
ผูฟองคดีโดยไมแจงบอกเลิกสัญญาแตไดใหโอกาสทํางานจางในงวดที่ยังคงเหลือ อีกทั้ง 
ยังไดเสนอเรื่องขออนุมัติใหมีการขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณการกอสราง
ออกไปถึง ๒ ครั้ง เปนระยะเวลานานกวา ๑ ป ๕ เดือน แตผูฟองคดีก็ไมไดเรงรัด 
เขาทํางาน กลับปลอยใหระยะเวลาคงเหลือลดนอยลงจนกระทั่งไมเพียงพอกับระยะเวลา 
ที่กําหนดตามแผนงาน ผูฟองคดีจึงยอมไมอาจทํางานที่จางใหแลวเสร็จตามเวลา 
ที่กําหนดได การที่ผูถูกฟองคดีใชสิทธิบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดีจึงชอบแลว พิพากษา
ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๕/๒๕๕๐) 
 

  ๓) กรณีที่เอกชนผูรับจางเขาปฏิบัติงานตามสัญญาเมื่อเหลือ
เวลาเพียงไมถึงหนึ่งในสี่ของระยะเวลาทั้งหมดตามสัญญาและหยุดพักงาน 
โดยไมมีสาเหตุ หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงใชสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน  
เปนการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบ ผูวาจางจึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
ตามสัญญาใหแกผูรับจาง 
   ในคดีที่องคการบริหารสวนตําบลปาปอง (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญา
จางผูฟองคดีตามสัญญาจางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนในหมูบาน โดยขอ ๕ ก.  
ของสัญญาจางกําหนดวา ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในกําหนด ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด ๔๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาว ถามิไดเสนอแผนงานหรือไมสามารถทํางานให
แลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา ผูวาจางมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญาได และขอ ๕ ข. ของสัญญาจางกําหนดวา ผูรับจางตองเร่ิมทํางานที่
รับจางภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ และจะตองทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายใน
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือ 
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถ
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ทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาหรือจะเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา ผูวาจางมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได ซ่ึงปรากฏวาผูฟองคดีแจงเขาปฏิบัติงานและแตงตั้งผูควบคุมงาน 
ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ หลังจากนั้นไดมีการพักงานโดยไมทราบสาเหตุหลายครั้ง 
จนกระทั่งวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงเตือนใหผูฟองคดี 
เขาปฏิบัติงานตามสัญญา มิฉะน้ันจะแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงาน และอาจจะตองเสียคาปรับ
จากการไมปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึงผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวแลว แตตอมาก็ไดมีการ 
พักงานโดยไมทราบสาเหตุอีก จนกระทั่งเม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดนํา
เครื่องจักรเขาดําเนินการปรับผิวถนนและไดเสนอตารางการทํางานตอหัวหนาสวนโยธา
วาจะทํางานตามสัญญา โดยจะเริ่มงานในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ และกําหนดแลวเสร็จ
ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แตผูควบคุมงานไดแจงดวยวาจาวาผูถูกฟองคดีจะสั่งให 
ผูฟองคดีหยุดดําเนินการและจะบอกเลิกสัญญาจางกับผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 
ขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาไปยังผูถูกฟองคดี ซ่ึงไดรับแจงตอบกลับมา
วา เปนไปไมไดที่ผูฟองคดีจะทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาเพียง ๑๐ วัน ขอใหผูฟองคดี 
หยุดดําเนินการกอสรางตามสัญญา ผูฟองคดีจึงอุทธรณการบอกเลิกสัญญาจางดังกลาว
ตอประธานกรรมการบริหารของผูถูกฟองคดีและตอนายอําเภอดอยสะเก็ด ซ่ึงนายอําเภอ 
ดอยสะเก็ดมีหนังสือแจงกลับมาวา การบอกเลิกสัญญาจางของผูถูกฟองคดีเปนคําสั่ง 
ทางปกครอง คูกรณีตองอุทธรณคําสั่งทางปกครองตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งกอนการฟองคดี 
และตอมาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวาคณะกรรมการตรวจการจาง
และคณะกรรมการบริหารของผูถูกฟองคดีมีมติไมรับพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีคืนหลักประกันสัญญา และชดใช
คาเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา รวมทั้งใหหนวยงานทางปกครองที่มีหนาที่กํากับดูแล
การบริหารงานของผูถูกฟองคดีตรวจสอบการกระทําของผูถูกฟองคดี น้ัน  ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีประกาศสอบราคาและทําสญัญาจางเหมากับผูฟองคด ี
ถือเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีใชสัญญาเปนเคร่ืองมือในการมอบอํานาจและหนาที่ใหแก 
ผูฟองคดีในการเขารวมจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค ความผูกพัน
ระหวางผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีจึงเกิดขึ้นตามสัญญาจางดังกลาว และมีผลผูกพัน 
ใหคูสัญญาตองปฏิบัติตาม การที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาซึ่งเปน 
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ขั้นตอนหนึ่งของการปฏิบัติตามสัญญา อันเปนการใชสิทธิในฐานะคูสัญญาฝายหนึ่ง 
ตามขอกําหนดในสัญญา จึงไมใชการใชอํานาจทางปกครอง และไมเปนคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรับ
การพิจารณาวาการบอกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไมน้ัน  
เม่ือพิจารณาขอกําหนดในสัญญา ทั้งขอ ๕ ก. และขอ ๕ ข. แลวจะเห็นไดวา ตางเปน
ขอกําหนดเกี่ยวกับกําหนดเวลาเริ่มทํางานและกําหนดเวลางานแลวเสร็จ รวมทั้งสิทธิของ
ผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา โดยตามขอ ๕ ก. ใชสําหรับการจางที่ผูรับจางจะตองจัดทํา
แผนงานแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานและเวลาที่ ใชในการทํางานหลักตางๆ  
ใหแลวเสร็จมาเสนอใหผูวาจางพิจารณาจนเปนที่พอใจ เพ่ือที่ผูวาจางจะไดมีหนังสือ 
แจงใหผูรับจางเริ่มทํางานและกําหนดเวลาที่จะตองทํางานใหแลวเสร็จใหผูรับจางทราบ
ตอไป สวนตามขอ ๕ ข. น้ัน ใชสําหรับการจางที่มีการระบุวันที่ตองเริ่มทํางานและวันที่
ตองทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณไวชัดเจนในสัญญา จึงเห็นไดวาขอกําหนดทั้งสองประการ
ดังกลาวเปนการกําหนดเง่ือนไขของสัญญาที่ขัดแยงกันเอง เน่ืองจากเปนการนํา 
แบบมาตรฐานของสัญญาที่ทางราชการกําหนดไวมาใชโดยไมไดปรับหรือตัดทอน 
ขอกําหนดใหตรงกับวัตถุประสงคของสัญญาจาง  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาตามหนังสือ
อุทธรณการบอกเลิกสัญญาของผูฟองคดีซ่ึงระบุวา สัญญาจางมีกําหนดระยะเวลาระหวาง
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และอางวาผูฟองคดีสามารถ
ดําเนินงานใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในขอ ๕ ข. ของสัญญาจาง ประกอบกับ 
ตามคําคัดคานคําใหการของผูฟองคดีก็อางวาไดเร่ิมปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๔๔ จึงเห็นไดวา ผูฟองคดีไมไดเขาใจผิดหรือสับสนเกี่ยวกับเง่ือนไขของสัญญาจาง 
ทั้งสองประการดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดดําเนินการ 
วัดสถานที่ที่จะทํางานเม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ แตหลังจากนั้นไมไดลงมือทําการ
ซอมแซมปรับปรุงถนน เพียงแตมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีแจงขอเขาปฏิบัติงานและแจงชื่อ
ผูควบคุมงาน รวมทั้งมีหนังสือแจงขอนําเครื่องจักรเขาทํางานเทานั้น จนกระทั่งวันที่  
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงเหลือระยะเวลาทํางานตามสัญญาอีกเพียง ๑๐ วัน ผูฟองคดี 
เพ่ิงเริ่มลงมือทํางานโดยการนําเครื่องจักรเขาไปปรับผิวถนน พรอมกับไดสงตาราง 
การทํางานใหหัวหนาสวนโยธา โดยระบุวาจะใชเวลาในการทํางานเพียง ๗ วันเทานั้น  
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ทั้งที่กําหนดเวลาทํางานตามสัญญามีระยะเวลาถึง ๔๕ วัน  ดังน้ัน เม่ือพิจารณา 
โดยวิญูชนทั่วไปแลวก็นาเชื่อวาระยะเวลาที่เหลือในการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งมีจํานวน
ไมถึงหน่ึงในสี่ของระยะเวลาทั้งหมด แตจํานวนเนื้องานที่ผูฟองคดีตองดําเนินการ
ปรับปรุงและซอมแซมมีถึงจํานวนรอยละรอยของจํานวนงานทั้งหมด จึงนาเชื่อวา 
ผูฟองคดีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามสัญญาได ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิ 
ตามขอ ๕ ข. ของสัญญาจางที่จะบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดี  ทั้งนี้ แมผูถูกฟองคดี 
จะมีดุลพินิจในการเลือกใหผูฟองคดีทํางานตอ ซ่ึงหากทํางานไมแลวเสร็จตามกําหนด 
อาจใชสิทธิเรียกคาปรับ หรือการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการมาไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ตาม  
ยอมเปนสิทธิของผูถูกฟองคดีเองที่จะเลือกใชทางใดก็ได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญาจาง
กับผูฟองคดีจึงเปนไปโดยชอบแลว พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๗๓/๒๕๕๐) 
 

   ๑.๔.๒ การบอกเลิกสัญญาโดยอางความบกพรองในการแสดงเจตนา 
ทําสัญญา 
 

                  ถามีการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิด ไมวาการแสดงเจตนาสําคัญผิด 
ในสิ่งซ่ึงเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรม สําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม สําคัญผิดในตัว
บุคคลซึ่งเปนคูกรณีแหงนิติกรรม สําคัญผิดในทรัพยสินซ่ึงเปนวัตถุแหงนิติกรรม สําคัญผิด
ในเน้ือหาของนิติกรรมประการอื่น หรือสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน 
ซ่ึงโดยปกติถือวาเปนสาระสําคัญ ถาความสําคัญผิดเกิดจากความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงของผูแสดงเจตนาที่แสดงเจตนาโดยสําคัญผิดเชนวานั้นแลว ผูแสดงเจตนา
คนนั้นจะเอาความสําคัญผิดของตนมาใชเปนประโยชนแกตนไมได๓๕ เชน กรณีการบอกเลิก
สัญญาของหนวยงานทางปกครองผูวาจางโดยอางความสําคัญผิดในคุณสมบัติของ 
ผูรับจาง ดังตอไปน้ี 
 

                                                 
 ๓๕ อัครวิทย สุมาวงศ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรม สัญญา,  
พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๙),  
หนา ๑๑๓. 
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๕๗ 

   หนวยงานทางปกครองผูวาจางจะนําความบกพรองของการ
แสดงเจตนาทํานิติกรรมสัญญาอันเน่ืองมาจากการสําคัญผิดในคุณสมบัติของ
คูสัญญามาเปนเหตุแหงการยกเลิกสัญญาไดก็ตอเมื่อความบกพรองดังกลาวมิได
เกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
ไมเชนน้ันยอมเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต และเปนการยกเลิกสัญญาโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ซึ่งหนวยงานทางปกครองตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกคูสัญญา 
ฝายผูรับจาง 
   ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูชนะการสอบราคาไดทําสัญญารับจาง
กอสรางถังเก็บนํ้าตามโครงการพัฒนาแหลงนํ้าในทองถิ่น กับองคการบริหารสวนตําบล 
(ผูถูกฟองคดี) แตตอมาผูถูกฟองคดีไดออกประกาศยกเลิกสัญญาดังกลาว โดยอางวา 
ผูฟองคดีเสนอผลงานไมตรงตามคุณสมบัติที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา โดยมีผลงาน
ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางในวงเงินต่ํากวาที่กําหนดไวในเอกสารดังกลาว 
ประกอบกับผูฟองคดีไมเขาดําเนินงานกอสรางภายในเวลาที่กําหนดในสัญญา หลังจากนั้น 
ผูถูกฟองคดีไดเรียกผูเสนอราคาต่ําสุดรายแรกที่มีคุณสมบัติครบถวนและถูกตองตาม
เง่ือนไขในเอกสารสอบราคามาตอรองราคาและทําสัญญาจางโดยไมมีการสอบราคาใหม 
ซ่ึงผูรับจางคนใหมไดทํางานแลวเสร็จตามสัญญาแลว แตผูฟองคดีเห็นวาตนไมไดทําผิด
สัญญาและเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา การเลิกสัญญาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย
และทําใหตนไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กรณีที่ผูวาจางทําสัญญาจาง
โดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของผูรับจาง ถือเปนการสําคัญผิดในสาระสําคัญของการทํา 
นิติกรรม ซ่ึงสงผลใหสัญญาจางนั้นตกเปนโมฆียะ  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๕๗๓๖ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  อยางไรก็ตาม หากความสําคัญผิดดังกลาวเกิดจากความ

                                                 
 ๓๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๕๗ การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน 
เปนโมฆียะ 
 ความสําคัญผิดตามวรรคหนึ่ง ตองเปนความสําคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือวา 
เปนสาระสําคัญ ซึ่งหากมิไดมีความสําคัญผิดดังกลาวการอันเปนโมฆียะนั้นคงจะมิไดกระทําขึ้น 
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๕๘ 

ประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูวาจางเอง ผูวาจางยอมไมอาจถือเอาเหตุแหง
ความสําคัญผิดดังกลาวมาใชเปนประโยชนแกตน ตามมาตรา ๑๕๘๓๗ แหงประมวล
กฎหมายดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในชั้นของการดําเนินการสอบราคา  
ผูฟองคดีไดผานขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู รับจางจนกระทั่ ง มีการ 
ทําสัญญาจางแลว แมผลงานของผูฟองคดีที่ไดเสนอตอผูถูกฟองคดีจะมีวงเงินไมถึงตามที่
กําหนดไวในเอกสารสอบราคาก็ตาม แตผูฟองคดีก็ไดเสนอราคาและระบุผลงาน 
โดยเปดเผยไมไดปกปดแตประการใด ประกอบกับคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
ไดเสนอใหผูฟองคดีเปนผูชนะการสอบราคาและผูถูกฟองคดีไดตกลงวาจางผูฟองคดีแลว  
ดังน้ัน แมผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูวาจางจะไดแสดงเจตนาตกลงทําสัญญากับผูฟองคดี 
ไปโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของผูฟองคดี  แตก็ เปนความสําคัญผิดที่ เกิดขึ้น 
โดยความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูถูกฟองคดี จึงไมอาจถือเอาความสําคัญผิด
ดังกลาวมาใชเปนประโยชนแกตนได  การที่ผูถูกฟองคดียกเลิกสัญญาจางกับผูฟองคดี
โดยอาศัยเหตุขางตนจึงเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริตตามมาตรา ๕๓๘ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางวาผูฟองคดีไมไดลงมือ
ทํางานภายในกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาจางนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏ
วาในขณะยกเลิกสัญญาจางระยะเวลาไดลวงเลยจากวันเริ่มสัญญาไปเพียง ๑๑ วัน เทานั้น  
นอกจากนั้น ตามขอ ๕ ก. วรรคสอง ของสัญญาจางยังกําหนดวา ผูรับจางตองเร่ิมทํางาน
ที่รับจางภายในกําหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเร่ิมงาน แตปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีไมไดดําเนินการแจงเปนหนังสือใหผูฟองคดีทราบตามขอสัญญาดังกลาว 
แตอยางใด จึงไมมีเหตุสมควรที่ผูถูกฟองคดีจะยกเลิกสัญญาจางขางตนตามนัยขอ ๕๙ 

                                                 
๓๗-๓๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

   มาตรา ๑๕๘ ความสําคัญผิดตามมาตรา ๑๕๖ หรือมาตรา ๑๕๗ ซึ่งเกิดขึ้นโดยความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของบุคคลผูแสดงเจตนา บุคคลนั้นจะถือเอาความสําคัญผิดนั้นมาใช 
เปนประโยชนแกตนไมได 
  มาตรา ๕ ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทํา 
โดยสุจริต 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๕๙ 

วรรคหนึ่ง๓๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๘ การยกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๖๐/๒๕๕๐) 
 

   ๑.๔.๓ การบอกเลิกสัญญาโดยอางขอกําหนดในสัญญาที่กําหนดให
หนวยงานทางปกครองคูสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาไดโดยฝายเดียว 

 

         การมีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทําใหฝายปกครอง 
มีอํานาจที่จะปรับขอสัญญาเพื่อใหสอดคลองกับความจําเปนในการใหบริการสาธารณะจริงๆ 
เชน ฝายปกครองมีอํานาจที่จะยกเลิกสัญญาไดโดยฝายเดียวดวยเหตุที่สัญญานั้นไมได
เปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะแลว เชนเดียวกับการที่ฝายปกครองมีอํานาจพิเศษที่จะ
แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาไดโดยฝายเดียว โดยเหตุผลเพ่ือความจําเปนในการ 
ใหสอดคลองกับบริการสาธารณะ๔๐ ซ่ึงปรากฏคําวินิจฉัยที่นาสนใจเกี่ยวกับการใชอํานาจ
ยกเลิกสัญญาโดยฝายเดียวของหนวยงานทางปกครอง ดังน้ี 
 

 การที่ขอสัญญาไดกลาวถึงสิทธิแจงเลิกการบริหารจัดการ 
ทาเทียบเรือของหนวยงานทางปกครองผูวาจาง โดยเอกชนผูรับจางจะฟองรอง
เรียกคาเสียหายใดๆ ไมไดทั้งสิ้น และมิไดกําหนดเงื่อนไขใดๆ ในการแจง 
เลิกขอตกลงไว เปนกรณีที่คูสัญญาไดรับรองถึงการใหเอกสิทธ์ิแกผูวาจางในฐานะ
คูสัญญาฝายปกครองที่จะยกเลิกสัญญาไดฝายเดียว โดยที่คูสัญญาฝายเอกชน 

                                                 
๓๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ ๕๙ ใหประธานกรรมการบริหารพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง 

เปนหนังสือ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  ทั้งนี้ โดยผานความเห็นชอบของผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางกอน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๔๐ วิษณุ วรัญู, ปยะศาสตร ไขวพันธ และเจตน สถาวรศีลพร, ตํารากฎหมายปกครอง 
วาดวยกฎหมายปกครองทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพดอกเบี้ย, ๒๕๕๑), หนา ๒๒๕. 
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๖๐ 

มิไดประพฤติผิดสัญญา อันเปนอํานาจที่สืบเนื่องมาจากหลักการปรับเปลี่ยนได 
ของบริการสาธารณะ แตในกรณีที่คูสัญญาฝายปกครองใชเอกสิทธ์ิยกเลิกสัญญา
โดยฝายเดียว โดยคูสัญญาฝายเอกชนมิไดเปนผูประพฤติผิดสัญญา ฝายปกครอง
จะตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาใหแกคูสัญญาฝายเอกชน  

 ในคดีที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม 
ไดดําเนินการกอสรางทาเทียบเรือ เม่ือกอสรางเสร็จไดสงมอบใหกรมธนารักษรับไป
ดําเนินการ แตกรมธนารักษไมอาจดําเนินการได ตอมาจังหวัดสตูลไดมอบหมายให
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) รับไปดําเนินการชั่วคราวกอน และ
ผูบริหารของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมอบหมายใหผูฟองคดีเปนผูจัดการบริหารและดําเนิน
กิจการทาเทียบเรือเปนการชั่วคราวแทน โดยไดทําบันทึกขอตกลงการจัดการบริหารและ
ดําเนินกิจการทาเทียบเรือเปนการชั่วคราวระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับผูฟองคดี  
และเม่ือผูฟองคดีไดเขาดําเนินการบริหารจัดการทาเทียบเรือตามบันทึกขอตกลง 
ดังกลาวแลว ไดลงทุนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑที่จําเปนแกการบริหารจัดการรวมทั้งจัดจาง 
ทําการปรับปรุงตอเติมบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคารทาเทียบเรือ ตอมา 
ผูวาราชการจังหวัดสตูลไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขการประมูล 
จัดใหเชาทาเทียบเรือ และคณะกรรมการดังกลาวไดรับทราบขอมูลวาการที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ไดจัดทําขอตกลงใหเอกชนเปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือเปนการชั่วคราวแทนนั้น  
ไดเกิดปญหาการรองเรียนและปญหาอ่ืนๆ หลายปญหา จึงมีมติเห็นควรใหผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ เขาบริหารจัดการทาเทียบเรือเอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงผูฟองคดี 
ขอยกเลิกการบริหารทาเทียบเรือและใหผูฟองคดีดําเนินการสงมอบทาเทียบเรือคืนแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวไมเปนไปตามบันทึกขอตกลง  
และเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายทําใหผูฟองคดีขาดสิทธิในประโยชน 
อันพึงไดรับ จึงยื่นฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหยกเลิกหนังสือแจงบอกเลิกขอตกลงของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหผูฟองคดีมีสิทธิบริหารจัดการทาเทียบเรือตามเดิมและ 
เรียกคาเสียหายจากการที่ไดลงทุนไปแลว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา บันทึกขอตกลง
ที่พิพาทเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหนวยงานทางปกครองตกลงมอบหมายให 
ผูฟองคดีจัดทําบริการสาธารณะเกี่ยวกับการใหบริการทาเทียบเรือ โดยมีวัตถุประสงค
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เพ่ือการคมนาคมและการทองเที่ยว บันทึกขอตกลงพิพาทจึงมีลักษณะเปนสัญญา 
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังนั้น ขอความ 
ขอ ๑.๓ (ก) ที่กลาวถึงสิทธิแจงเลิกการบริหารจัดการทาเทียบเรือ โดยผูฟองคดีในฐานะ
คูสัญญาฝายเอกชนจะฟองรองเรียกคาเสียหายใดๆ ไมไดทั้งสิ้น และมิไดกําหนดเงื่อนไข
ใดๆ ในการแจงเลิกขอตกลงไว จึงเปนกรณีที่คูสัญญาไดรับรองถึงการใหเอกสิทธิ์แก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะคูสัญญาฝายปกครองที่จะยกเลิกสัญญาไดฝายเดียว โดยที่ 
ผูฟองคดีในฐานะคูสัญญาฝายเอกชนมิไดประพฤติผิดสัญญา อันเปนอํานาจที่ 
สืบเน่ืองมาจากหลักการปรับเปลี่ยนไดของบริการสาธารณะ โดยหลักการนี้ถือเปน 
หลักกฎหมายปกครองทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะ  อยางไรก็ตาม คูสัญญา 
ฝายปกครองมิอาจใชสิทธิบอกเลิกสัญญาไดตามอําเภอใจ แตจะตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สาธารณะหรือในการปรับปรุงบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สนองความตองการ 
ของประชาชนสวนรวม และหากคูสัญญาฝายเอกชนไดรับความเสียหาย คูสัญญา 
ฝายปกครองจะตองชดใชคาเสียหายใหแกคูสัญญาฝายเอกชนดวย เม่ือปรากฏวา
คณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขการประมูลซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการตางๆ  
และผูถูกฟองคดีดวยไดมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการสาธารณะ 
ทาเทียบเรือซ่ึงไดมีการพิจารณาเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการทาเทียบเรือ
ดังกลาวในดานตางๆ เพ่ือใหการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ 
จัดใหมีขึ้นและคุมคากับการใชจายเงินงบประมาณของรัฐมากที่สุดแลว จึงมีมติให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาบริหารจัดการทาเทียบเรือเปนการชั่วคราวเอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะใชเอกสิทธิ์ของฝายปกครองบอกเลิกสัญญาไดแตฝายเดียว
เพ่ือใหการบริการสาธารณะเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อประโยชนสาธารณะ  
การแจงเลิกการบริหารจัดการทาเทียบเรือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนไปโดยชอบ 
ดวยบันทึกขอตกลงพิพาทแลว  อยางไรก็ตาม ในกรณีที่คูสัญญาฝายปกครองใชเอกสิทธิ์
ยกเลิกสัญญาทางปกครอง ฝายปกครองจําตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการยกเลิก
สัญญาใหแกคูสัญญาฝายเอกชน  ทั้งน้ี เพราะการเลิกสัญญาดังกลาวคูสัญญาฝายเอกชน
มิไดเปนผูประพฤติผิดสัญญา แตเม่ือปรากฏวาในการใหบริการทาเทียบเรือน้ันตามบันทกึ
ขอตกลงไดกําหนดใหผูฟองคดีมีรายไดจากการคิดคาบริการแกผูใชทาเทียบเรือในการใช
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บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของทาเทียบเรือตามบันทึกขอตกลงเทานั้น ประกอบกับ
ตามบันทึกขอตกลงที่พิพาทมิไดมีขอกําหนดใหผูฟองคดีมีหนาที่ตองทําการปรับปรุง 
ตอเติมบริเวณอาคารทาเทียบเรือ และมิไดกําหนดใหผูฟองคดีตองจัดทํารานจําหนาย
อาหาร รานคา มินิมารท รานจําหนายของที่ระลึกในบริเวณทาเทียบเรือแตอยางใด ดังน้ัน 
การที่ผูฟองคดีกลาวอางวาไดลงทุนเปนคาใชจายในการจัดจางทําการปรับปรุงตอเติม
บริเวณภายในและภายนอกอาคารทาเทียบเรือ โดยผูฟองคดีมีรายไดจากการใหเชา
สถานที่จําหนายอาหาร รานคา มินิมารท รานจําหนายของที่ระลึกนั้น จึงเปนการกระทําที่
ไมมีสิทธิโดยชอบตามบันทึกขอตกลงที่พิพาท และเปนการเสี่ยงภัยเพ่ือผลประโยชน 
ของผูฟองคดีเอง ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิไดรับคาเสียหายในสวนนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไมจําตองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีอันเกิดจากการแจงเลิกการบริหารจัดการ 
ทาเทียบเรือฯ ตามบันทึกขอตกลงที่พิพาทแตอยางใด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๙๒/๒๕๕๒) 
 

 ๑.๕ การจายเงินคาจางหรือคาเสียหายเนื่องจากการเลิกสัญญา 
 

  โดยปกติแลวเม่ือครบกําหนดเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาและคูสัญญาได
ปฏิบัติการชําระหนี้โดยถูกตองครบถวนสมบูรณตามสัญญาแลว คูสัญญาฝายปกครอง 
มีหนาที่ในการชําระหนี้ตามสัญญาใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง กลาวคือ ในกรณีที่คูสัญญา
ฝายเอกชนไดทํางานตามสัญญาแลวเสร็จ หนวยงานทางปกครองคูสัญญามีหนาที่ในการ
ชําระเงินคาจางตามสัญญาเปนการชําระหนี้ตอบแทนใหแกเอกชนคูสัญญา เวนแตในกรณี
ที่เปนการใชสิทธิเลิกสัญญา อันมีผลทําใหสัญญาระงับไป ซ่ึงอาจทําได ๓ วิธี๔๑ คือ 
  (๑) โดยที่คูสัญญาทั้งสองฝายตางเห็นพองตองกันวาสัญญาที่ไดทําขึ้นแลวน้ัน 
ไมควรที่จะดํารงอยูตอไปเพราะเหตุผลบางประการที่คูสัญญามีรวมกัน จึงตกลงเลิกสัญญา 
อันเปนลักษณะของการทํานิติกรรมอันใหมเพ่ือระงับสิทธิหรือระงับนิติสัมพันธอันเดิม 
  (๒) โดยที่คูสัญญาฝายหน่ึงซ่ึงตองการหรือเห็นวานิติสัมพันธระหวางกันนั้น
ไมอาจดําเนินตอไปหรือไมอาจรักษาไวไดตอไป จึงทําคําเสนอขอเลิกสัญญาไปยัง

                                                 
 ๔๑ ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุ, คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หนา ๔๑๓-๔๑๕. 
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คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงถาเห็นพองตองตรงกันและสนองตอบรับมา ก็มีผลเปนสัญญาที่มี
ลักษณะของการระงับนิติสัมพันธที่เคยเกิดขึ้นมาแลว เชนเดียวกับในกรณีแรก 
  (๓) การบอกเลิกสัญญาโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียว โดยที่
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมจําตองเห็นพองดวย เชน กรณีการใชสิทธิบอกเลิกสัญญา 
เม่ือคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมชําระหนี้ตามมาตรา ๓๘๗๔๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
   การตกลงทําสัญญาฉบับใหมเพ่ือยกเลิกสัญญาฉบับเดิมตามสองกรณีแรก 
ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ดี หรือการที่คูสัญญาฝายหนึ่งทําคําเสนอขอเลิก
สัญญา และอีกฝายหนึ่งสนองรับเกิดเปนสัญญาใหมเพ่ือเลิกสัญญาเดิมก็ดี สัญญา 
ฉบับใหมน้ันก็คือนิติกรรมสองฝายที่กอใหเกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ ซ่ึงก็คือการระงับ
สิทธิน่ันเอง  ดังนั้น ผลในกรณีน้ีก็คือการทําใหสิทธิที่เกิดจากสัญญาฉบับเดิมระงับไป  
แตจะระงับตั้งแตเม่ือใดหรือผลของการเลิกสัญญาจะเปนประการใดนั้น จะตองพิจารณา
จากสัญญาฉบับใหมวา คูสัญญาประสงคจะใหเกิดผลอยางไรก็ตองเปนไปตามนั้น แตหาก
คูสัญญามิไดกําหนดไว ก็ตองนําหลักเกณฑเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาฝายเดียวตาม
กรณีที่สามมาปรับใชโดยอนุโลม ซ่ึงตามมาตรา ๓๙๑๔๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

                                                 
 ๔๒-๔๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๓๘๗ ถาคูสัญญาฝายหน่ึงไมชําระหน้ี อีกฝายหน่ึงจะกําหนดระยะเวลา
พอสมควร แลวบอกกลาวใหฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได ถาและฝายนั้นไมชําระหนี้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซร อีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได 
 มาตรา ๓๙๑ เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว คูสัญญาแตละฝายจําตอง
ให อีกฝายหนึ่ งไดกลับคืนสูฐานะดังที่ เปนอยู เดิม แตทั้งนี้จะให เปนที่ เ ส่ือมเสียแก สิทธิของ
บุคคลภายนอกหาไดไม 
 สวนเงินอันจะตองใชคืนในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น ทานใหบวกดอกเบี้ย 
เขาดวย คิดตั้งแตเวลาที่ไดรับไว 
 สวนที่เปนการงานอันไดกระทําใหและเปนการยอมใหใชทรัพยนั้น การที่จะชดใชคืน  
ทานใหทําไดดวยใชเงินตามควรคาแหงการนั้นๆ หรือถาในสัญญามีกําหนดวาใหใชเงินตอบแทน 
ก็ใหใชตามนั้น 
 การใชสิทธิเลิกสัญญานั้น หากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกรองคาเสียหายไม 
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พาณิชย ไดกําหนดใหคูกรณีกลับคืนสูฐานะเดิมเหมือนกอนที่จะทําสัญญา เน่ืองจาก 
การบอกเลิกสัญญาสงผลใหสัญญาระงับยอนหลังไปตั้งแตวันทําสัญญา ฐานใดๆ ที่จะ
รองรับการชําระหนี้ที่ไดกระทําไปแลวจึงไมมีอยูอีกตอไป กฎหมายจึงกําหนดใหคูสัญญา
จําตองใหอีกฝายหนึ่งกลับคืนสูฐานะเดิมดวยการคืนสิ่งที่ไดรับไวกับอีกฝายหนึ่งทั้งหมด 
โดยตางฝายตางคืนสิ่งที่ตนเองไดรับไปแลวทั้งหมด และหากการงานที่ทําไปแลวนั้น 
เปนเรื่องที่โดยสภาพคืนกันไมได หรือไมอาจทําใหกลับคืนสูฐานะเดิมได ก็ตองใชเปนเงิน
ใหแทน  นอกจากนี้ ถาการไดใชทรัพยน้ันเปนเรื่องที่ใชไปแลว ทําใหกลับคืนกันไมได 
ก็ตองใชเงินใหแทนในอัตราที่สมควรหรือในอัตราตามที่สัญญานั้นกําหนด๔๔ สําหรับ 
คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจเกี่ยวกับการจายเงินคาจางหรือคาเสียหาย 
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญานั้น มีดังตอไปน้ี 
 

  ๑.๕.๑ การจายเงินคาจางเน่ืองจากการบอกเลิกสัญญาที่หนวยงาน
ทางปกครองผูวาจางและเอกชนผูรับจางตางไมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะบอกเลิก
สัญญาจาง 
 

    กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางและเอกชนผูรับจาง 
ตางยังไมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะบอกเลิกสัญญาจาง แตเมื่อทั้งสองฝายใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญาซึ่งกันและกัน แสดงวาตางสมัครใจที่จะใหสัญญาเลิกแลวตอกัน 
สัญญาจึงเลิกกันโดยปริยาย คูสัญญาตางฝายตองใหอีกฝายกลับคืนสูฐานะ 
ดังที่เปนอยูเดิม โดยไมอาจเรียกรองความเสียหายจากอีกฝายหนึ่งได   ดังน้ัน  
ผูวาจางจึงไมมีสิทธิเรียกรองใหผูรับจางรวมถึงผูคํ้าประกันชําระเงินตามหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได 
    ในคดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ซ่ึงเปนผู รับจางตามสัญญาจางเหมากอสรางอาคารศูนยบริการวิชาการและ 
การประชุมนานาชาติ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ดังกลาว  ชําระเงินหลักประกันสัญญาพรอมดอกเบี้ยผิดนัดใหแกผูฟองคดี  น้ัน  

                                                 
๔๔ ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุ, คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หนา ๔๓๐-๔๓๓. 
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เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังการทําสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขาทํางานตามสัญญา
และไดทราบวา แบบของอาคารมีการทับซอนกับบอบําบัดน้ําเสีย อีกทั้งคาระดับดิน
บริ เวณที่จะกอสรางที่กําหนดไวในแบบของสัญญาก็ไมตรงกับคาระดับดินจริง  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงขอใหผูฟองคดีสงมอบพื้นที่กอสรางพรอมกับแจงวาพื้นที่กอสราง 
มีปญหาและอุปสรรค ขอใหแกไขใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาว
แลวแตไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  เขาดําเนินการกอสรางในพื้นที่กอสรางเดิม  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอใหผูฟองคดีแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาวอีกครั้ง 
พรอมกับขอใหขยายเวลาการกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
แตผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ
แจงกลับไปวาไมสามารถลงมือกอสรางตามสัญญาได ขอใหผูฟองคดีขยายเวลาทํางาน
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิฉะน้ันใหถือวาสัญญาเปนอันเลิกกัน ผูฟองคดีไดรับหนังสือ
ดังกลาวแลว แตมิไดแกไขปญหาและอุปสรรคตามคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๑ อีกทั้งยังได
มีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาจางกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
การใชสิทธิบอกเลิกสัญญาของผูฟองคดีโดยอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนฝายผิดสัญญานัน้ 
ไมถูกตองตรงกับความเปนจริง เน่ืองจากเมื่อพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการตรวจ
การจางที่เสนอตอผูฟองคดีวา พ้ืนที่กอสรางจะดําเนินการไดก็ตอเม่ือไดมีการแขงขันกีฬา
เอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ ๓ เสร็จสิ้นไปแลว และโดยที่พ้ืนที่ดังกลาวกระทรวงการคลังไดปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนไวเปนพ้ืนที่สีเขียวอยางสวยงามมูลคาหลายลานบาท การรื้อถอนทันที 
เพ่ือกอสรางอาคารจะทําใหสูญเสียเงินงบประมาณแผนดิน จึงเห็นควรยกเลิกสัญญาจาง
พิพาท และยายสถานที่กอสรางไปยังทําเลอ่ืน ผูฟองคดีเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว 
จึงมีคําสั่งใหยกเลิกสัญญาจางกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ การบอกเลิกสัญญาของผูฟองคดี 
โดยอางวาเปนความรับผิดของผูถกฟองคดีที่ ๑ จึงไมชอบและไมมีเหตุที่ผูฟองคดี 
จะกลาวอางเชนน้ันได  อยางไรก็ตาม แมจะรับฟงไดวาผูฟองคดีบอกเลิกสัญญากับ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมิชอบ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดี
เชนเดียวกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาสาระสําคัญที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอางเพ่ือบอกเลิกสัญญา 
กับผูฟองคดีคือการไมไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการกอสรางอาคารที่จางเหมาออกไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี และการขอใหผูฟองคดีแกไขคาระดับดิน รวมทั้งแกไขผังบริเวณกอสราง



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๖๖ 

ในสวนที่มีการทับซอนกับบอบําบัดน้ําเสีย แตฝายผูฟองคดีเพิกเฉยไมดําเนินการ 
ภายในกําหนดเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด ความลาชาในการสนองตอบดังกลาว 
ยังไมรายแรงถึงขนาดที่จะทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได เน่ืองจาก
ปรากฏวาภายหลังผูฟองคดี บริษัทผูออกแบบอาคาร รวมทั้งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรวมกัน
ประชุมหารือแนวทางแกไขปญหา และคณะกรรมการตรวจการจางของผูฟองคดี 
ก็ไดรวมประชุมกับบริษัทที่จะไดรับมอบหมายจากผูฟองคดีใหเปนผูควบคุมงานกอสราง
เพ่ือหาทางแกไขปญหาอีกหลายครั้ง จนกระทั่งบริษัทผูออกแบบไดทําการแกไขแบบรูป
ของอาคารที่ทับซอนกันกับบอบําบัดน้ําเสียจนเสร็จเรียบรอยแลว การบอกเลิกสัญญา 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมชอบดวยสัญญาและขอกฎหมายดวยเชนกัน  ดังน้ัน  
เม่ือผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตางยังไมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะบอกเลิกสัญญาจาง 
ที่พิพาท แตทั้งสองฝายตางใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซึ่งกันและกัน แสดงวาทั้งสองฝาย 
ตางสมคัรใจที่จะใหสัญญาที่พิพาทเลิกแลวตอกัน สัญญาจึงเลิกกันโดยปริยาย เม่ือสัญญา
ที่พิพาทตองถูกยกเลิกดวยความสมัครใจกันทั้งสองฝาย โดยที่ไมใชความผิดของคูสัญญา
ฝายใดฝายหนึ่ง คูสัญญาตางฝายตองให อีกฝายกลับคืนสูฐานะดังที่ เปนอยู เ ดิม  
โดยตางฝายตางเรียกรองความเสียหายจากอีกฝายหนึ่งไมไดตามมาตรา ๓๙๑  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีไมตองรับผิดชอบในคาเสียหาย 
ตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูค้ําประกันความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไม
ตองรับผิดชอบในคาเสียหายตอผูฟองคดีดวย  ดังน้ัน ผูฟองคดียอมไมมีสิทธิเรียกรอง 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินตามหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและชําระเงิน 
เปนคาเสียหายใหแก ผูฟองคดีแตอยางใด  ( คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๓๑/๒๕๕๑)    
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   ๑.๕.๒ การจายเงินคาจางกรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
บอกเลิกสัญญาไปแลว แตเอกชนผู รับจางไดสงมอบงานจางภายหลังจากการ 
บอกเลิกสัญญา 
 

    กรณีที่ผูรับจางสงมอบงานภายหลังจากผูวาจางไดบอกเลิก
สัญญาซึ่งโดยสภาพไมสามารถทําใหกลับคืนสูฐานะเดิมไดน้ัน ผูวาจางจะตอง 
ใชเงินตามควรคาแหงการงานที่ทําใหแกผูรับจาง (โดยไมตองชําระดอกเบี้ย)  
และหากการเสนอราคางานจางเปนแบบเหมาจาย ผูวาจางอาจพิจารณาจายคา 
แหงการงานดังกลาวจากการประมาณราคาคากอสรางโดยคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางที่ประมาณราคาคาวัสดุและคาแรงงานในขณะที่มีการจัดทําสัญญาจาง
ก็ได เน่ืองจากการประมาณราคาดังกลาวมีหลักเกณฑนาเชื่อถือและถูกตอง
ใกลเคียงกับความเปนจริง 
   ในคดีที่เทศบาลตําบลหนองหาน (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจางให 
ผูฟองคดีปรับปรุงสวนสาธารณะบอเสวยของเทศบาล โดยมีวงเงินคาจางตามสัญญา 
เปนเงิน ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท ปรากฏวาเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ผูฟองคดี 
ยังกอสรางงานไมแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีจึงไดบอกเลิกสัญญาเม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๔๖ หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดสงมอบงานกอสรางปายสวนสาธารณะบอเสวย 
ซ่ึงไมรวมหลอดสปอรตไลทและตราสัญลักษณเทศบาล เปนมูลคางาน ๔๘,๐๐๐ บาท 
และงานกอสรางรั้วสวนสาธารณะบอเสวยรวมถึงกระถางตนไมและที่เสียบเสาธง  
เปนมูลคางาน ๒๒๗,๖๒๔ บาท ซ่ึงงานกอสรางดังกลาวเปนงานในงวดที่สี่ แตผูถูกฟองคดี
ไมไดชําระคาจางตามงวดงานดังกลาวใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากเห็นวาสัญญาจางพิพาท
เปนสัญญาจางทําของ จึงถือผลสําเร็จของงานเปนหลักในการจายคาจาง เม่ืองานกอสราง
ปายและรั้วสวนสาธารณะบอเสวยซึ่งเปนงานในงวดที่สี่ น้ัน ผูฟองคดีไมไดสงมอบและ
คณะกรรมการตรวจการจางไมไดตรวจรับงาน จึงไมสามารถเบิกจายเงินใหแก 
ผูฟองคดีได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาจาง 
ตามสัญญาใหแกผูฟองคดีน้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญาจางกับผูฟองคดี มีผลทําใหคูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่ง
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กลับคืนสูฐานะเดิม แตสําหรับงานกอสรางปายและรั้วของผูฟองคดีน้ัน เปนการงาน 
อันไดกระทําใหแกกันตามสัญญาซึ่งโดยสภาพไมสามารถคืนไดเม่ือมีการบอกเลิกสัญญา 
มาตรา ๓๙๑ วรรคสาม๔๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไดกําหนดให 
การกลับคืนสูฐานะเดิมทําไดเม่ือใชเงินตามควรคาแหงการนั้น  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริง 
ฟงไดวา งานกอสรางปายและร้ัวสวนสาธารณะบอเสวยที่ผูฟองคดียังไมไดทํา ไดแก  
งานแผนหินแกะสลักชื่อ ตราสัญลักษณเทศบาล และการติดตั้งหลอดสปอรตไลท แตโดยที่
ตามใบเสนอราคาของผูฟองคดีในการยื่นซองประกวดราคาตามแบบรายการประมาณการ
คาวัสดุและแรงงานกอสรางงานปายและรั้วสวนสาธารณะบอเสวย ผูฟองคดีไมไดแสดง
รายละเอียดของจํานวนวัสดุและราคาตอหนวยไว แตไดเหมาจายเปนเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท 
เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับราคาประมาณคาวัสดุและแรงงานกอสรางที่คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางของผูถูกฟองคดีไดจัดทําขึ้นตามขอ ๒๑๔๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชในการประกาศ
                                                 
 ๔๕ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๔๓ หนา ๖๓  

๔๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๒๑ กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสราง ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอตอ
ผูส่ังซื้อตามรายการดังตอไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ 
 (๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือส่ิงกอสรางที่ตองการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และทองที่ 
ที่ตองการ 
 (๓) ราคาประเมินของทางราชการในทองที่นั้น 
 (๔) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือส่ิงกอสรางใกลเคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 
๓ ราย 
 (๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรือเงิน
ชวยเหลือที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อในครั้งนั้น 
 (๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น 
 (๗) ขอเสนออ่ืนๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปนในการซื้อ  
การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
 การซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง 
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ประกวดราคาจางเหมากอสรางปรับปรุงสวนสาธารณะบอเสวย ซ่ึงไดประมาณการ 
งานกอสรางปายและรั้วสวนสาธารณะความยาว ๓๐ เมตร โดยแสดงรายละเอียดจํานวน
วัสดุและราคาตอหนวยแลวเปนจํานวนเงิน ๑๕๗,๒๐๐ บาท จึงเห็นวาการประมาณราคา
คากอสรางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลางที่ประมาณราคาคาวัสดุและคาแรงงาน 
ในขณะที่มีการจัดทําสัญญาจาง มีหลักเกณฑที่นาเชื่อถือถูกตองใกลเคียงกับความ 
เปนจริง จึงใหใชราคาประมาณการของคณะกรรมการกําหนดราคากลางที่จัดขึ้นดังกลาว
เปนเงิน ๑๕๗,๒๐๐ บาท มาใชในการคิดคํานวณคาแหงการงานที่ผูฟองคดีไดทําไป 
ในงานกอสรางปายและรั้วสวนสาธารณะ  ดังนั้น เม่ือหักงานในการกอสรางที่ผูฟองคดี
ไมไดทํา ไดแก งานแผนหินแกะสลักชื่อและตราสัญลักษณเทศบาลจํานวน ๑ ปาย  
เปนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท และงานติดหลอดสปอรตไลทและอุปกรณจํานวน ๒ ชุด เปนเงิน  
๑,๘๒๐ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๒๖,๘๒๐ บาท คงเหลือเงินที่เปนคาแหงการงาน 
ที่ผูฟองคดีควรไดรับเปนเงิน ๑๓๐,๓๘๐ บาท (๑๕๗,๒๐๐ – ๒๖,๘๒๐) และเม่ือเปนกรณี
การชดใชเงินในสวนที่เปนงานอันไดกระทําใหตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมมีดอกเบี้ยดังเชนการใชเงินในสวนที่คูกรณีฝายหนึ่ง 
ไดรับไวและจะตองใชคืนใหแกคูกรณีอีกฝายหนึ่งตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสอง๔๗ แหงประมวล
กฎหมายเดียวกัน ที่ใหบวกดอกเบี้ยเขาไปดวยตั้งแตเวลาที่ได รับไว พิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีชําระคาแหงการงานใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๑๓๐,๓๘๐ บาท  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕/๒๕๕๑) 
 
 
 
 
 
 
 
      

                                                 
๔๗ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๔๓ หนา ๖๓   
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       ๑.๕.๓ การจายเงินคาเสียหายกรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจาง
บอกเลิกสัญญาโดยเอกชนผูรับจางไมไดประพฤติผิดสัญญา 
 

 ในกรณีที่สัญญาทางปกครองมีขอกําหนดใหคูสัญญาฝายปกครอง
มีเอกสิทธ์ิยกเลิกสัญญาโดยฝายเดียวโดยคูสัญญาฝายเอกชนมิไดเปนผูประพฤติผิด
สัญญา และหากคูสัญญาฝายปกครองไดใชเอกสิทธ์ิยกเลิกสัญญาทางปกครอง
ดังกลาว ฝายปกครองจําตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาใหแก
คูสัญญาฝายเอกชน  
 เมื่อการใหบริการทาเทียบเรือตามบันทึกขอตกลงระหวาง
องคการบริหารสวนจังหวัดกับเอกชนคูสัญญาไดกําหนดใหเอกชนคูสัญญา 
เปนผูจัดทําบริการสาธารณะเกี่ยวกับการใหบริการทาเทียบเรือและมีรายได 
จากการคิดคาบริการแก ผู ใชทาเทียบเรือในการใชบริการและสิ่ งอํานวย 
ความสะดวกของทาเทียบเรือ โดยมิไดกําหนดใหฝายเอกชนมีหนาที่ตองทําการ
ปรับปรุงตอเติมบริเวณทาเทียบ และมิไดกําหนดใหตองจัดทํารานจําหนายอาหาร 
รานคา มินิมารท รานจําหนายของที่ระลึกในบริเวณทาเทียบเรือ  ดังน้ัน เมื่อมีการ
ยกเลิกการบริหารจัดการทาเทียบเรือที่พิพาท โดยหนวยงานทางปกครองจะตอง
ชดใชคาเสียหายใหแกคูสัญญาฝายเอกชนนั้น การที่คูสัญญาฝายเอกชนกลาวอาง
ความเสียหายจากการลงทุนปรับปรุงตอเติมอาคารทาเทียบเรือ และการสูญเสีย
รายไดจากการใหเชาสถานที่จําหนายอาหาร รานคา มินิมารท รานจําหนาย 
ของที่ระลึก  จึงเปนการกระทําที่ไมมีสิทธิโดยชอบตามบันทึกขอตกลงที่พิพาทและ
เปนการเสี่ยงภัยเพื่อผลประโยชนของเอกชนคูสัญญาเอง จึงไมมีสิทธิไดรับ
คาเสียหายจากความเสียหายดังกลาว 
 ในคดีที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
ดําเนินการกอสรางทาเทียบเรือ และเม่ือกอสรางเสร็จไดสงมอบใหกรมธนารักษรับไป
ดําเนินการ แตกรมธนารักษไมอาจดําเนินการได ตอมาจังหวัดสตูลไดมอบหมายให
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) รับไปดําเนินการชั่วคราวกอน และ
ผูบริหารของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มอบหมายใหผูฟองคดีเปนผูจัดการบริหารและดําเนิน
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กิจการทาเทียบเรือเปนการชั่วคราวแทนโดยทําบันทึกขอตกลงการจัดการบริหารและ
ดําเนินกิจการทาเทียบเรือเปนการชั่วคราวระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับผูฟองคดี  
และเม่ือผูฟองคดีเขาดําเนินการบริหารจัดการทาเทียบเรือตามบันทึกขอตกลงดังกลาว
แลว ไดลงทุนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑที่จําเปนแกการบริหารจัดการ รวมทั้งจัดจางทําการ
ปรับปรุงตอเติมบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคารทาเทียบเรือ ตอมาผูวาราชการ
จังหวัดสตูลไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขการประมูลจัดใหเชา 
ทาเทียบเรือ และคณะกรรมการดังกลาวไดรับทราบขอมูลวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จัดทําขอตกลงใหเอกชนเปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือเปนการชั่วคราวแทนนั้น 
เกิดปญหาการรองเรียนและปญหาอื่นๆ หลายปญหา จึงมีมติเห็นควรใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เขาบริหารจัดการทาเทียบเรือเอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงผูฟองคดีขอยกเลิก 
การบริหารทาเทียบเรือและใหผูฟองคดีดําเนินการสงมอบทาเทียบเรือคืนแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวไมเปนไปตามบันทึกขอตกลง และเปนการ
กระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีขาดสิทธิในประโยชนอันพึงไดรับ จึงยื่น
ฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหยกเลิกหนังสือแจงบอกเลิกขอตกลงของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และใหผูฟองคดีมีสิทธิบริหารจัดการทาเทียบเรือตามเดิมและเรียกคาเสียหายจากการที่ 
ไดลงทุนไปแลว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา บันทึกขอตกลงที่พิพาทเปนกรณีที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหนวยงานทางปกครองตกลงมอบหมายใหผูฟองคดีจัดทํา
บริการสาธารณะเกี่ยวกับการใหบริการทาเทียบเรือ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการคมนาคม
และการทองเที่ยว บันทึกขอตกลงที่พิพาทจึงมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองตาม
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังน้ัน ขอความขอ ๑.๓ (ก)  
ที่กลาวถึงสิทธิแจงเลิกการบริหารจัดการทาเทียบเรือ โดยผูฟองคดีในฐานะคูสัญญา 
ฝายเอกชนจะฟองรองเรียกคาเสียหายใดๆ ไมไดทั้งสิ้น และมิไดกําหนดเงื่อนไขใดๆ  
ในการแจงเลิกขอตกลงไว จึงเปนกรณีที่คูสัญญาไดรับรองถึงการใหเอกสิทธิ์แกผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ในฐานะคูสัญญาฝายปกครองที่จะยกเลิกสัญญาไดฝายเดียว โดยที่ผูฟองคดีในฐานะ
คูสัญญาฝายเอกชนมิไดประพฤติผิดสัญญาอันเปนอํานาจที่สืบเน่ืองมาจากหลักการ
ปรับเปลี่ยนไดของบริการสาธารณะ โดยหลักการนี้ถือเปนหลักกฎหมายปกครองทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะ อยางไรก็ตาม คูสัญญาฝายปกครองมิอาจใชสิทธิ 
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บอกเลิกสัญญาไดตามอําเภอใจ แตจะตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะหรือในการ
ปรับปรุงบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สนองความตองการของประชาชนสวนรวม 
และหากคูสัญญาฝายเอกชนไดรับความเสียหาย คูสัญญาฝายปกครองจะตองชดใช
คาเสียหายใหแกคูสัญญาฝายเอกชนดวย เม่ือปรากฏวาคณะกรรมการกําหนดเง่ือนไข
การประมูลซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการตางๆ และผูถูกฟองคดีไดมีการ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการสาธารณะทาเทียบเรือซ่ึงไดมีการพิจารณา
เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการทาเทียบเรือดังกลาวในดานตางๆ เพ่ือให 
การจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่จัดใหมีขึ้น และคุมคากับการ 
ใชจายเงินงบประมาณของรัฐมากที่สุดแลว จึงมีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาบริหารจัดการ 
ทาเทียบเรือเปนการชั่วคราวเอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะใชเอกสิทธิ์ 
ของฝายปกครองบอกเลิกสัญญาไดแตฝายเดียวเพื่อใหการบริการสาธารณะเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและเพื่อประโยชนสาธารณะ การแจงเลิกการบริหารจัดการทาเทียบเรือของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนไปโดยชอบดวยบันทึกขอตกลงที่พิพาทแลว  อยางไรก็ตาม  
ในกรณีที่คูสัญญาฝายปกครองใชเอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทางปกครอง ฝายปกครองจําตอง
ชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาใหแกคูสัญญาฝายเอกชน  ทั้งน้ี เพราะการ
เลิกสัญญาดังกลาวคูสัญญาฝายเอกชนมิไดเปนผูประพฤติผิดสัญญา แตเม่ือปรากฏวา 
ในการใหบริการทาเทียบเรือน้ันตามบันทึกขอตกลงไดกําหนดใหผูฟองคดีมีรายได 
จากการคิดคาบริการแกผูใชทาเทียบเรือในการใชบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของ 
ทาเทียบเรือตามบันทึกขอตกลงเทานั้น ประกอบกับตามบันทึกขอตกลงที่พิพาทมิไดมี
ขอกําหนดใหผูฟองคดีมีหนาที่ตองทําการปรับปรุงตอเติมบริเวณอาคารทาเทียบเรือ  
และมิไดกําหนดใหผูฟองคดีตองจัดทํารานจําหนายอาหาร รานคา มินิมารท รานจําหนาย
ของที่ระลึกในบริเวณทาเทียบเรือแตอยางใด  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีกลาวอางวาไดลงทุน
เปนคาใชจายในการจัดจางทําการปรับปรุงตอเติมบริเวณภายในและภายนอกอาคาร 
ทาเทียบเรือ โดยผูฟองคดีมีรายไดจากการใหเชาสถานที่จําหนายอาหาร รานคา มินิมารท 
รานจําหนายของที่ระลึกนั้น จึงเปนการกระทําที่ไมมีสิทธิโดยชอบตามบันทึกขอตกลง 
ที่พิพาท และเปนการเสี่ยงภัยเพ่ือผลประโยชนของผูฟองคดีเอง ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ
ไดรับคาเสียหายในสวนนี้  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมจําตองชดใชคาเสียหายใหแก 
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ผูฟองคดีอันเกิดจากการแจงเลิกการบริหารจัดการทาเทียบเรือฯ ตามบันทึกขอตกลง 
ที่พิพาทแตอยางใด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๒/๒๕๕๒) 
 

  ๑.๖ การจายเงินคาจางในกรณีหนวยงานทางปกครองผูวาจางสั่งให 
ผูรับจางทํางานเพิ่มข้ึนหรือนอกเหนือจากสัญญาจาง 
 

  กรณีที่ผู รับจางไดทํางานที่เพิ่มข้ึนหรือนอกเหนือจากสัญญาจาง 
อันถือเปนงานพิเศษหรือเปนงานที่เพิ่มข้ึนซึ่งไมไดแสดงไวหรือรวมอยูใน 
เอกสารสัญญา หากงานดังกลาวอยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญา 
แมผูวาจางและผูรับจางจะตกลงกําหนดอัตราหรือราคากันไมไดก็ตาม แตผูวาจาง
ก็มีภาระหนาที่ในการกําหนดเงินคาจางและระยะเวลาการกอสรางเพิ่มข้ึนใหแก 
ผูรับจาง 
  ในคดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจาง
ใหผูฟองคดีกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ แตปรากฏวาภายหลังการทําสัญญา  
ผูฟองคดีไดตรวจสอบตําแหนงของอาคารที่ตองทําการกอสรางพบวาไมตรงกับแบบแสดง
ขอบเขตงานผังบริเวณซึ่งระบุวาพื้นที่รอบอาคารเปนสภาพดินเดิมและอาคารอยูหางจาก
สระน้ํา แตตามสภาพความเปนจริงน้ัน ตัวอาคารตองกอสรางล้ําเขาไปในสระน้ําประมาณ 
๑๕ เมตร ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงกรณีดังกลาวใหผูถูกฟองคดีทราบ แตผูถูกฟองคดี 
ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีดําเนินการปกผังเพ่ือจะไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ตอไป  ตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือสงผังบริเวณแสดงขอบเขตอาคารที่ล้ําไปในสระน้ํา
ใหกับผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการ 
ตรวจการจางของผูถูกฟองคดีและผูฟองคดีเพ่ือพิจารณากรณีดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจการจาง ไดใหผูฟองคดีทําการปกผังลงไปในสระน้ําและใหผูฟองคดีดําเนินการใน
สวนของงานที่สามารถทําไดลวงหนา พรอมทั้งมีมติใหผูฟองคดีดําเนินการปกผังและ 
กอสรางงานตามระยะและแบบรูปที่ปรากฏในสัญญาจางทุกประการ ผูฟองคดีจึงไดทําการ 
ปกผังลงในสระน้ํา ตอมาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงไปยังผูฟองคดีวาคณะกรรมการ 
ตรวจการจาง มีมติใหผูฟองคดีดําเนินการปกผังและกอสรางตามระยะและแบบรูป 
ที่ปรากฏในสัญญาจางทุกประการและขอใหผูฟองคดีดําเนินการปกผังใหม และภายหลัง
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คณะกรรมการตรวจการจางฯ ก็ไดแจงยืนยันใหผูฟองคดีดําเนินการขางตนอีกครั้งหน่ึง  
ผูฟองคดีจึงไดดําเนินการกอสรางโดยถมดินลงในสระน้ําเพื่อกอสรางอาคารซึ่งตองใชดินถม
ประมาณ ๔,๓๐๐ ลูกบาศกเมตร และตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดี 
ขยายระยะเวลาของสัญญาเปนจํานวน ๑๓๒ วัน จากกรณีที่ตองรอการพิจารณาแกไข
ปญหาเกี่ยวกับแบบแสดงขอบเขตงานผังบริเวณขางตนเปนเวลา ๙๐ วัน และจาก
อุปสรรคในการทําฐานรากเปนเวลา ๔๒ วัน รวมทั้งขอใหผูถูกฟองคดีจายคาจางเหมา
เพ่ิมเปนเงินคาถมดินลงในสระน้ําจํานวน ๖๕๔,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ 
แจงผูฟองคดีวาไดอนุมัติใหขยายระยะเวลาตามสัญญาใหแกผูฟองคดีออกไป ๑๒ วัน  
จากกรณีที่ผูฟองคดีไดรับคูฉบับสัญญาจางลาชา ตอมาผูฟองคดีไดสงมอบงานงวดสุดทาย 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจาง ไดตรวจรับงานโดยเห็นวาผูฟองคดีกอสรางงาน 
เกินระยะเวลาตามสัญญาจํานวน ๑๔๖ วัน คิดเปนเงินคาปรับทั้งสิ้น ๘,๘๗๒,๖๕๐ บาท  
ผูฟองคดีเห็นวาการเรียกใหชําระเงินคาปรับดังกลาวไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองตอศาล
ขอใหผูถูกฟองคดีขยายระยะเวลาตามสัญญาจํานวน ๑๓๒ วัน และใหชําระคาใชจายในการ
ถมดินเปนเงิน ๖๕๔,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา แบบแสดงขอบเขตงานผังบริเวณซึ่งผูถูกฟองคดีไดวาจาง
บริษัทที่ปรึกษาเปนผูออกแบบระบุวา อาคารที่กอสรางตั้งอยูบนสภาพดินเดิมและอยูหาง
จากสระน้ํา มีความแตกตางจากสภาพจริงที่ผูฟองคดีตองกอสรางอาคารซึ่งมีสวนหนึ่ง 
ล้ําเขาไปในสระน้ําประมาณ ๑๕ เมตร การที่ตองมีการถมดินลงในสระน้ําจึงถือไมไดวา
เปนการที่รูปแบบและรายละเอียดผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือเทคนิค ประกอบกับบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานกอสรางของบริษัทผูออกแบบ
ไดกําหนดงานเตรียมการเบื้องตนทั่วไปเกี่ยวกับงานดินถมบริเวณโดยใชดินถมจํานวน 
๒,๐๒๕ ลูกบาศกเมตร เปนเงินคาดําเนินการทั้งสิ้น ๓๓๔,๑๒๕ บาท ซ่ึงเปนงาน 
ในงวดที่ ๑ ของสัญญาจาง ที่กําหนดใหผูฟองคดีเตรียมงานทั่วไป ถมดินบริเวณผิวและ 
ปดผิวตอกเสาเข็มแลวเสร็จทั้งหมด โดยไมไดมีการกําหนดงานดินถมสระน้ําแตอยางใด  
จึงเห็นไดวาผูฟองคดีตองทําการถมดินลงในสระน้ําบริเวณที่จะกอสรางอาคารกอน  
เพ่ือใหสามารถทําการกอสรางอาคารตามสัญญาจางได และเนื่องจากการที่จะกอสราง
อาคารใหเปนไปตามสัญญาจางไดน้ัน การถมดินลงในสระน้ําเปนวิธีการที่เสียคาใชจาย
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และเวลานอยกวาวิธีอ่ืน งานดินถมดังกลาวจึงเปนงานที่เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากสัญญาจาง 
อันถือเปนงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมขึ้นซ่ึงไมไดแสดงไวหรือรวมอยูในเอกสารสัญญา  
แตอยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญา และแมจะตกลงกําหนดอัตราหรือราคา
กันไมได แตผูวาจางก็มีภาระหนาที่ตองกําหนดเงินคาจางและระยะเวลาการกอสราง
เพ่ิมขึ้นใหแกผูรับจาง และเม่ือขอเท็จจริงรับกันวาผูฟองคดีใชดินถมลงสระน้ําจํานวน 
๔,๓๐๐ ลูกบาศกเมตร ซ่ึงผูฟองคดีขอเงินคาถมดินสวนนี้เพ่ิมเปนเงินทั้งสิ้น ๖๕๔,๐๐๐ บาท 
หรือลูกบาศกเมตรละประมาณ ๑๕๒ บาท ซ่ึงต่ํากวาราคาตามบัญชีแสดงปริมาณวสัดแุละ
แรงงานกอสรางของบริษัทผูออกแบบ จึงนับวาราคาตามที่ผูฟองคดีขอเปนราคา 
ที่มีเหตุผล ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตองจายเงินจํานวน ๖๕๔,๐๐๐ บาท ดังกลาว ใหแก 
ผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๗/๒๕๕๑) 
 

  การที่ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงสงวนสิทธิปรับผูฟองคดีโดยให
เหตุผลวาสัญญาจางกับผูถูกฟองคดีตามสัญญากําหนดใหผูรับจางตองทํางาน 
ใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ บัดน้ีครบกําหนดตาม
สัญญาจางแลว ผูรับจางยังไมสามารถสงมอบงานได ผูถูกฟองคดีจึงขอสงวนสิทธิ
คาปรับตั้งแตวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป เชื่อไดวาผูถูกฟองคดีไดขยาย
ระยะเวลากอสรางตามสัญญาใหแกผูฟองคดีจนถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จริง 
แมไมปรากฏหลักฐานการแกไขเปลี่ยนแปลง แตสัญญาจางกอสรางอาคาร 
เปนสัญญาจางทําของที่หวังผลสําเร็จของงานที่จาง ซึ่งตามมาตรา ๕๘๗ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมไดกําหนดรูปแบบการแสดงเจตนาของ
คูสัญญาไว  ดังน้ัน แมทําดวยวาจาก็มีผลใชบังคับได การที่ผูถูกฟองคดีโตแยงวา
การแกไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการกอสรางตามสัญญาไมปรากฏเหตุผลของการ
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงและไมมีการเสนอเรื่องตามลําดับข้ันตอนประกอบกับขอ ๑๒๙ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ หามมิใหแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงที่ได 
ลงนามไวแลวเวนแตเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแกหนวยการบริหารราชการ
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สวนทองถิ่นก็ตาม แตระเบียบดังกลาวเปนเพียงระเบียบภายในของผูถูกฟองคดี 
ซึ่งไมอาจยกขึ้นอางเพื่อปฏิเสธความรับผิดตอบุคคลภายนอกได  
  สรุปขอเท็จจริง 
 ในคดีที่เทศบาลตําบลหนองสอ (ผูถูกฟองคดี) ไดทําสัญญาจางผูฟองคดี  
เพ่ือทําการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนองสอ โดยผูฟองคดีตองเร่ิมทํางาน
ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ และตองทํางานใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ 
๒๕๔๖ แตผูฟองคดีไมสามารถเริ่มงานภายในกําหนดเวลาดังกลาว เน่ืองจากไมไดรับ 
แบบแปลนการกอสรางจากผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๔๕ แจงเรื่องอุปสรรคการกอสรางเน่ืองจากตองรอการแกไขแบบกอสรางจาก 
ผูถูกฟองคดีและเพื่อใหผูถูกฟองคดีบันทึกไวเปนหลักฐาน  ตอมาวันที่ ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๔๖ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอรับมอบพ้ืนที่ในการกอสราง และมีการ
แกไขสัญญาโดยเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเริ่มทํางาน และกําหนดงานแลวเสร็จจากเดิม 
เริ่มงานวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ กําหนดงานแลวเสร็จวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๖  
แกไขเปนเริ่มงานวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ กําหนดงานแลวเสร็จวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ ตอมาเม่ือครบกําหนดตามระยะเวลาที่กําหนดผูฟองคดียังทํางานไมแลวเสร็จ  
ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจงสงวนสิทธิคาปรับอางวา 
ผูฟองคดีไมสามารถสงมอบงานภายในกําหนดเวลา โดยมีผลตั้งแตวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ เปนตนไป หลังจากนั้น เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ 
สงมอบงานและขอรับเงินคาจางตามสัญญา ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรับการจางได 
ตรวจรับงานเม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ แลวมีความเห็นวาผูฟองคดีสงมอบงานลาชา 
เกินกําหนดเวลาตามสัญญา ๒๑๑ วัน (ตั้งแตวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๔๖) คาปรับตามสัญญาวันละ ๑,๙๗๕ บาท เปนเงินคาปรับ ๔๑๖,๗๒๕ บาท แตผูฟองคดี 
เห็นวาผูฟองคดีสงมอบงานลาชาเพียง  ๕๑ วัน (ตั้งแตวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ 
๘ กันยายน ๒๕๔๖) การหักคาปรับจากเงินคาจางไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหผูถูกฟองคดีคืนคาปรับใหแกผูฟองคดี 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ตามขอตกลงการจางในขอ ๑ กําหนดใหผูวาจางตกลงจางและผูรับจาง 
ตกลงรับจางทํางานกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนองสอตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลหนองสอ เลขที่ ยธ.ทต.นส. ๔๔-๐๕  จากขอกําหนดดังกลาว เม่ือการกอสราง
จะตองทําตามแบบแปลนที่ผูถูกฟองคดีเปนผูกําหนด โดยผูถูกฟองคดียอมรับวาไดมี
ประกาศสอบราคาคากอสรางอาคารเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยไมรอผลการรับรอง
แบบแปลนจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่ผูถูกฟองคดีไดสงใหโยธาธิการจังหวัด
ตรวจสอบแบบแปลนและทดสอบการรับนํ้าหนักของดิน ตอมา สํานักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดไดมีหนังสือลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ตรวจสอบและรับรองแบบแปลน 
การกอสรางดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดี โดยมีการแกไขในสวนฐานราก เสาคาน พ้ืนชั้นลาง 
และโครงหลังคา โดยเปนการแกไขในแบบแปลนเดิมมิไดจัดทําแบบแปลนขึ้นมาใหม  
การแกไขสวนใหญเปนการแกไขเก่ียวกับโครงสรางงานกอสรางซึ่งเปนการแกไข 
ในสาระสําคัญ กรณีจึงเห็นไดอยางชัดแจงวาในขณะทําสัญญาจางกอสรางเม่ือวันที่  
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีไมมีแบบแปลนการกอสรางใหกับผูฟองคดี เน่ืองจาก
อยูในระหวางการตรวจสอบของโยธาธิการจังหวัด โดยพฤติการณแลวผูฟองคดีในฐานะ 
ผูรับจางจึงไมอาจกอสรางอาคารใหผิดไปจากแบบแปลนที่ผูถูกฟองคดีกําหนดได แบบแปลน
ของผูถูกฟองคดีจึงเปนสาระสําคัญของสัญญาจาง ภายหลังเม่ือผูถูกฟองคดีไดรับคืน 
แบบแปลนที่มีการแกไขเกี่ยวกับโครงสรางงานกอสรางคืนจากสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดแลว ผูฟองคดีจึงได มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖  
แจงผลงานกอสรางโดยผูถูกฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวแลวเม่ือวันที่ ๔ กุมภาพันธ 
๒๕๔๖ และกรณีเปนที่คาดหมายไดวาผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณ
ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ตามที่กําหนดในสัญญาเดิมได เพราะเปนความ
บกพรองของผูถูกฟองคดีที่ไมอาจสงมอบแบบแปลนกอสรางใหแกผูฟองคดีไดในขณะ 
ลงนามในสัญญาจางกอสราง ประกอบกับการที่ผูถูกฟองคดีได มีหนังสือลงวันที่  
๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจงสงวนสิทธิปรับผูฟองคดีโดยใหเหตุผลวาตามที่ผูฟองคดีไดทํา
สัญญาจางกับผูถูกฟองคดีตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖  
ที่กําหนดใหผูรับจางตองทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๗๘ 

บัดนี้ครบกําหนดตามสัญญาจางแลว ผูรับจางยังไมสามารถสงมอบงานได ผูถูกฟองคดีจึง
ขอสงวนสิทธิคาปรับตั้งแตวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป เม่ือพิจารณาพฤติการณ
ของคูสัญญาแลว เชื่อไดว าผูถูกฟองคดีไดขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญา 
ใหแกผูฟองคดีจนถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ตามที่ระบุไวในหนาที่ ๓ ฉบับที่ ๒  
ของสัญญาจางจริง เม่ือสัญญาจางกอสรางอาคารเปนสัญญาจางทําของที่หวังผลสําเร็จ
ของงานที่จาง ซ่ึงตามมาตรา ๕๘๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมไดกําหนด
รูปแบบการแสดงเจตนาของคูสัญญาไว  ดังน้ัน แมทําดวยวาจาก็มีผลใชบังคับได  
การที่ผูถูกฟองคดีโตแยงวาการแกไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 
ฉบับที่สองไมปรากฏเหตุผลของการขอแกไขเปลี่ยนแปลงและไมมีการเสนอเรื่องตามลําดับ
ขั้นตอนประกอบกับขอ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ หามมิใหแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลง 
ที่ไดลงนามไวแลวเวนแตเปนความจําเปนเพ่ือประโยชนแกหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่นก็ตาม แตระเบียบดังกลาวเปนเพียงระเบียบภายในของผูถูกฟองคดีเอง 
ซ่ึงไมอาจยกขึ้นอางเพื่อปฏิเสธความรับผิดตอบุคคลภายนอกได  
  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิเรียกคาปรับจากผูฟองคดีจากการสงมอบงาน
ลาชาจํานวน ๕๑ วัน ในอัตรารอยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจาง ผูถูกฟองคดีจึงมี
สิทธิเรียกคาปรับไดไมเกินวันละ ๑,๙๗๔ บาท จํานวน ๕๑ วัน คิดเปนเงินคาปรับทั้งสิ้น 
๑๐๐,๖๗๔ บาท เม่ือผูถูกฟองคดีเรียกเก็บคาปรับจากผูฟองคดีไวเปนเงิน ๔๑๖,๗๒๕ บาท 
จึงเปนการเรียกเก็บคาปรับไวเกินไปจํานวน ๓๑๖,๐๕๑ บาท พิพากษาใหผูถูกฟองคดี 
คืนเงินคาปรับตามสัญญาที่หักไวเกินเปนเงิน ๓๑๖,๐๕๑ บาท แกผูฟองคดีภายใน ๓๐ วัน 
นับแตคดีถึงที่สุดและใหคืนคาธรรมเนียมศาลตามสวนของการชนะคดีแกผูฟองคดี  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๙/๒๕๕๒) 
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 ๑.๗ การเรียกหรือริบคาปรับตามสัญญา 
 

   โดยที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๓๗๙ บัญญัติวา  
“ถาลูกหนี้สัญญาแกเจาหนี้วาจะใชเงินจํานวนหนึ่งเปนเบี้ยปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ก็ดี หรือไม
ชําระหนี้ ใหถูกตองสมควรก็ดี เ ม่ือลูกหนี้ผิดนัดก็ให ริบเบี้ยปรับ ถาการชําระหนี้ 
อันจะพึงทํานั้น ไดแกงดเวนการอันใดอันหนึ่ง หากทําการอันนั้นฝาฝนมูลหน้ีเม่ือใด  
ก็ใหริบเบี้ยปรับเม่ือน้ัน” จึงเห็นไดวา “เบี้ยปรับ” เปนคาเสียหายที่ไดมีการกําหนดไว
ลวงหนาในกรณีที่ลูกหนี้ไมชําระหนี้ หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร ซ่ึงสิ่งที่จะเปน 
เบี้ยปรับอาจเรียกเปนอยางอ่ืนได เชน คาปรับ ดอกเบี้ย คาเสียหาย หรือจะเรียกอะไร 
ก็ได แตถาหากเขาลักษณะของการเปนเบี้ยปรับแลว สิ่งน้ันยอมเปน “เบี้ยปรับ” ซ่ึงอยูใน
บังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องเบี้ยปรับเชนกัน๔๘  
แตโดยสวนใหญแลว ในสัญญาทางปกครองมักจะมีการกําหนดคาเสียหายลวงหนา
ดังกลาวไวเปน “คาปรับ”  ดังน้ัน ในการเรียกหรือริบ “คาปรับ” ตามสัญญา จึงยอม 
ตองเปนไปตามหลักเกณฑในทางกฎหมายเชนเดียวกับการเรียก “เบี้ยปรับ” โดยมี
ประเด็นพิพาทที่เกี่ยวกับการเรียกหรือริบ “คาปรับ” ตามสัญญาทางปกครองที่เปนคดีมาสู
ศาลปกครองหลายกรณีดวยกัน 
 

   ๑.๗.๑ การใชดุลพินิจในการบอกเลิกสัญญาและเรียกคาปรับ 
 

      เม่ือครบกําหนดสงมอบงานตามสัญญาหรือขอตกลงแลว แตผูรับจาง
ยังทํางานไมแลวเสร็จ หนวยงานทางปกครองผูวาจางจะตองรีบแจงการเรียกคาปรับ 
ตามสัญญาหรือขอตกลงจากเอกชนคูสัญญา เวนแตผูวาจางเห็นวาจํานวนคาปรับ 
จะเกินกวารอยละ ๑๐ ของวงเงินคาจาง กรณีเชนนี้ ผูวาจางสามารถบอกเลิกสัญญาและ
เรียกใหชดใชคาปรับได แมยังไมครบกําหนดสงมอบงานตามสัญญา  อยางไรก็ตาม  
กรณีที่ครบกําหนดสงมอบงานตามสัญญาและผูวาจางไดแจงการเรียกคาปรับตามสัญญา
จากเอกชนผูรับจางแลว หากผูรับจางยังทํางานไมแลวเสร็จและผูวาจางเห็นวาจํานวน

                                                 
 ๔๘ อัครวิทย สุมาวงศ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยนิติกรรม สัญญา, 
หนา ๓๐๐. 
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คาปรับจะเกินกวารอยละ ๑๐ ของวงเงินคาจาง กรณีเชนนี้ ผูวาจางยอมสามารถบอกเลิก
สัญญาและเรียกใหชดใชคาปรับไดอีกเชนเดียวกัน (เวนแตผู รับจางยินยอมใหปรับ 
เกินกวารอยละ ๑๐ ของวงเงินคาจางโดยไมมีเ ง่ือนไข) แตหากผู รับจางสามารถ 
สงมอบงานตามสัญญาได การที่ผูวาจางจะมีสิทธิเรียกคาปรับตามสัญญา จะตอง 
ปรากฏวาผูวาจางไดบอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบงานนั้นดวย 

    แมวาในกรณีคูสัญญาไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมถูกตองตามสัญญา 
หนวยงานทางปกครองจะมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและเรียกใหคูสัญญาชําระคาปรับ 
ตามสัญญาไดก็ตาม แตการที่ขอ ๑๓๘๔๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดวา ในกรณีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได 
และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงน้ัน หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบ
ของวงเงินคาวัสดุหรือคาจาง ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ
ขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน  
จึงเห็นไดวา ระเบียบดังกลาวมีเจตนารมณที่จะปรับคูสัญญาซึ่งผิดสัญญากับสวนราชการ
ไมเกินรอยละสิบของวงเงินตามสัญญา หากคาปรับเกินกําหนดดังกลาว สวนราชการ 
จะตองบอกเลิกสัญญาเพื่อมิใหคูสัญญาทั้งสองฝายตองเสียหายเพิ่มมากขึ้น เวนแต
คูสัญญาฝายเอกชนจะยินยอมใหสวนราชการปรับโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ สวนราชการคูสัญญา
จึงจะมีอํานาจใชดุลพินิจผอนปรนการบอกเลิกสัญญาตามที่เห็นสมควรได โดยมีคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุดที่วางหลักเกี่ยวกับการใชดุลพินิจในการบอกเลิกสัญญาและ 
เรียกใหชําระคาปรับตามสัญญาทางปกครองที่นาสนใจ ดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 

                                                 
 ๔๙ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๓๔ หนา ๕๑. 
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     ๑) กรณีที่ผูรับจางสงมอบงานลาชาและคาปรับจะเกินกวา 
รอยละสิบของวงเงินคาจาง 
 

      กรณีที่ผูรับจางไมสามารถสงมอบงานไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนดและเงินคาปรับตามสัญญาซึ่งสวนราชการผูวาจางมีสิทธิไดรับจาก 
ผูรับจางจะมีจํานวนเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง แตผูวาจางไมไดดําเนินการ
บอกเลิกสัญญาและจัดใหผูรับจางรายใหมดําเนินการแกไขงาน จนกระทั่งผูรับจาง
ยื่นฟองคดีตอศาล ผูวาจางจึงไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางน้ัน ถือเปนการปฏิบัติ 
ที่ไมสอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหาร 
สวนตําบล ผูวาจางจึงไมมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาปรับตามสัญญาจากผูรับจาง  
คงมีเพียงสิทธิในการเรียกคาเสียหายในการงานที่ผูรับจางไมไดทําหรือทําไมแลวเสร็จ
พรอมทั้งเบี้ยปรับซึ่งไดกําหนดไวเปนคาปรับในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญา ซึ่งเบี้ยปรับดังกลาวนั้น หากศาลเห็นวา
เปนจํานวนที่สูงเกินสวน ศาลจะพิจารณาลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได   
  ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนเอกชนผูรับจางไดทําสัญญาจางกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบลฉาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
โดยขอสัญญาไดมีการตกลงคาจางเปนเงินจํานวน ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท และกําหนด 
การจายเงินคาจางแบงออกเปน ๓ งวด แตปรากฏวาผูฟองคดีไมสามารถสงมอบงาน 
ตามงวดงานที่กําหนดไวดังกลาว แตไดทําการสงมอบงานทั้ง ๓ งวดรวมกัน ภายหลังจาก
ครบกําหนดสงมอบงานแลวเสร็จสมบูรณเปนเวลา ๔๕ วัน และปรากฏวางานที่สงมอบ
ดังกลาวไมถูกตองตามสัญญานั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอกําหนดในสัญญา
ระบุวา หากผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญา  
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูฟองคดีจะตองชําระคาปรับใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ เปนเงินวันละ ๑,๒๙๔ บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขยายให จนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง และผูฟองคดียอมให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูฟองคดีทํางานลาชาเฉพาะสวนที่
เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย  นอกจากนี้ ในระหวางที่ 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวาผูฟองคดี 
จะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและ 
ใชสิทธิตามขอ ๑๖ ก็ได และหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแจงขอเรียกรองไปยังผูฟองคดี 
เม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานเพื่อขอใหชําระคาปรับแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิ 
ที่จะปรับผูฟองคดีจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีสงมอบงานทั้งสามงวดลาชาเกินกวาเวลาที่กําหนดไวในสัญญา แตผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ยังไมไดบอกเลิกสัญญาวาจางและไดแจงสิทธิการปรับตามสัญญาจางใหผูฟองคดี
ทราบแลว และตอมาไดมีหนังสือถึงผูฟองคดีวาจะบอกเลิกสัญญาจางเนื่องจากพิจารณา
แลวเห็นวา เงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง แตผูฟองคดีไดมีหนังสือปฏิเสธ 
การซอมแซมงานจางตามสัญญาโดยจะขอใชสิทธิทางศาลตอไปน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงมีสิทธิปรับผูฟองคดีไดตามสัญญา แตเน่ืองจากขอ ๖๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดวา ในกรณีที่คูสัญญา 
ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือ
ขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหประธาน
กรรมการบริหาร (นายกองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน) ดําเนินการบอกเลิกสัญญา
หรือขอตกลงโดยผานความเห็นชอบของผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางกอน เวนแตคูสัญญาจะได
ยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น ใหประธานกรรมการบริหาร 
(นายกองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน) พิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาได
เทาที่จําเปน  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีไมไดมีหนังสือหรือแสดงความยินยอมที่จะเสียคาปรับ
โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ แตกลับมีหนังสือแจงปฏิเสธการซอมแซมความชํารุดบกพรอง 
ของงานจาง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงควรตองพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาตามขอ ๖๐ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดดําเนินการ
บอกเลิกสัญญาและจัดใหผูรับจางรายใหมดําเนินการแกไขงาน จนกระทั่งผูฟองคดี 
ยื่นฟองคดีน้ีตอศาล ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดบอกเลิกสัญญาจางกับผูฟองคดีน้ัน เปนการ
ปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยขางตน และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑  
บอกเลิกสัญญากับผูฟองคดีแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ หามีสิทธิที่จะไดรับเงินคาปรับตามสัญญา
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จากผูฟองคดีอีกตอไปไม คงมีเพียงสิทธิในการเรียกคาเสียหายตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่๕๐ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทานั้น ซ่ึงกรณีน้ีแมจะไมปรากฏขอเท็จจริงวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหายจากการที่ผูฟองคดีสงมอบงานลาชาและไมครบถวน
อยางไร แตเม่ือการงานที่ผูฟองคดีไมไดทําหรือทําไมเสร็จเรียบรอยไดแก ถนนอันมีระยะทาง
จํานวน ๕๕ เมตร ที่จะตองทําการรื้อทิ้งและเทคอนกรีตใหมซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตอง
ดําเนินการเองหรือจางผูอ่ืนใหดําเนินการแทนใหครบถวน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิ 
เรียกคาเสียหายในการงานที่ผูฟองคดีไมไดทําหรือทําไมเสร็จดังกลาว พรอมทั้งเบี้ยปรับ
ซ่ึงไดกําหนดไวเปนคาปรับในกรณีที่ผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลา 
ที่กําหนดไวในสัญญา แตโดยที่มาตรา ๓๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
กําหนดวา ถาเบี้ยปรับที่ริบน้ันสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได  ดังน้ัน 
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมปฏิบัติตามขอ ๖๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลฯ จึงเห็นควรใหผูฟองคดีชําระคาปรับเพียง 
รอยละสิบของคาจางตามสัญญา คิดเปนเงินคาปรับจํานวน ๑๒๙,๔๐๐ บาท ใหแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑  ทั้งนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนหุนสวนผูจัดการและหุนสวนไมจํากัด
ความรับผิดของผูฟองคดีจะตองรับผิดในหนี้ขางตนโดยไมจํากัดจํานวนดวยตามมาตรา 
๑๐๗๗ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น เม่ือหักกลบลบหนี้คาเสียหาย
ในสวนการงานที่ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทําไมแลวเสร็จหรือแลวเสร็จแตชํารุด
บกพรองซ่ึงจะตองทําการรื้อทิ้งและเทคอนกรีตใหมในการซอมแซมเปนเงินจํานวน 
๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท และคาปรับที่จะตองชําระใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวนรอยละสิบ 
ของคาจางตามสัญญา เปนเงิน ๑๒๙,๔๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๒๑๑,๐๘๘.๗๕ บาท กับหน้ี
คาจางตามสัญญาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองชําระใหแกผูฟองคดีแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
 ยังคงตองรับผิดชําระคาจางตามสัญญาใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๑,๐๘๒,๙๑๑.๒๕ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับจากวันบอกเลิก
สัญญาเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  ทั้งนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ 
มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๗/๒๕๕๐)  
 

                                                 
๕๐ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๔๓ หนา ๖๓  
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๘๔ 

  ๒ )  กรณีที่ ผู รับจางไดกอสรางงานตามสัญญาแลวเสร็จ 
เพียงบางสวนและคาปรับจะเกินกวารอยละสิบของวงเงินคาจาง 
 

  กรณีที่ ผู รับจางกอสรางงานไมแลวเสร็จตามสัญญา 
หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงใชสิทธิเรียกคาปรับจากผูรับจางน้ัน หากปรากฏวา
ผูรับจางมิไดแสดงความยินยอมใหผูวาจางปรับตามสัญญาโดยไมมีเงื่อนไข  
ผูวาจางยอมไมอาจเรียกเบี้ยปรับเกินรอยละสิบของวงเงินคาจางได การที่ผูวาจาง
ปลอยเวลาใหลวงเลยจนเงินคาปรับเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง แลวใชสิทธิ
หักเงินคาจางไวเปนคาปรับตามจํานวนเงินดังกลาว จึงเปนการปฏิบัติที่ขัดตอ 
ขอ ๑๓๘๕๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
   ในคดีที่กรมทางหลวงชนบท (ผูฟองคดี) ทําสัญญาจางใหผูถูกฟองคดี
กอสรางถนนลาดยาง โดยมีขอกําหนดในสัญญาวา หากผูถูกฟองคดีไมสามารถทํางาน 
ใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญาและผูฟองคดียังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูถูกฟองคดี
จะตองชําระคาปรับใหแกผูฟองคดีเปนจํานวนเงินวันละ ๒๐,๒๖๐ บาท และจะตองชําระ
คาใชจายในการควบคุมงานในเมื่อผูฟองคดีตองจางผูควบคุมงานอีกตอหน่ึงเปนจํานวนเงิน
วันละ ๕,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผูฟองคดี 
ไดขยายใหจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง แตปรากฏวาในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖  
ซ่ึงเปนวันสุดทายของสัญญาที่ไดขยายออกไปอีก ๔๗ วัน ผูถูกฟองคดียังทํางานไมแลวเสร็จ
ตามสัญญา แตไดมีการสงมอบงานใหแกผูฟองคดีจํานวน ๒ ครั้ง รวมเปนจํานวน ๙ งวด 
(จากทั้งหมด ๑๗ งวด) โดยเม่ือวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนการสงมอบงาน 
ครั้งที่ ๑ น้ัน ผูถูกฟองคดีไดสงมอบงานและขอรับเงินคาจางงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ รวม ๔ งวด 
เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท เม่ือหักเงินคาจางลวงหนาออกไปเปนจํานวน ๓๒๖,๖๐๐ บาท 
คงเหลือคาจางจากการตรวจรับงานที่ตองจายใหแกผูถูกฟองคดีเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๖,๔๐๐ บาท 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดรับเงินคาจางดังกลาวแลว สวนการสงมอบงานครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๔๖ ซ่ึงเปนการสงมอบงานและขอรับเงินคาจางจํานวน ๕ งวดนั้น ผูฟองคดี
ไดหักลดเงินคาจางจํานวน ๒ งวด เปนเงิน ๑๑๗,๑๕๙ บาท เน่ืองจากรายการกอสราง 

                                                 
๕๑ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๓๔ หนา ๕๑  
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๘๕ 

ไมถูกตองตามเงื่อนไขของสัญญา และหักเงินคาจางลวงหนาอีกจํานวน ๔๙๒,๐๔๑ บาท 
คงเหลือคาจางจากการตรวจรับงานที่ตองจายใหผูถูกฟองคดีเปนเงิน ๑,๘๕๔,๐๔๑ บาท 
แตเน่ืองจากการสงมอบงานครั้งที่สองน้ีไดลวงเลยกําหนดเวลาแลวเสร็จตามสัญญา 
เปนเวลา ๕๓ วัน ผูฟองคดีจึงใชสิทธิหักเงินคาปรับจํานวน ๑ ,๐๗๓ ,๗๘๐ บาท  
จากเงินคาจางจํานวน ๑,๘๕๔,๐๔๑ บาท ผูถูกฟองคดีจึงไดรับเงินคาจางไปเปนจํานวน 
๗๘๐,๒๖๑ บาท  ตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือเตือนใหผูถูกฟองคดีดําเนินการกอสราง 
ใหแลวเสร็จตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมเรงรัดการกอสรางแตอยางใด ผูฟองคดี
จึงไดมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ และมีหนังสือ
แจงใหผูถูกฟองคดีชําระคาปรับจํานวน ๒,๘๗๖,๙๒๐ บาท พรอมดอกเบี้ย แตผูถูกฟองคดี
เพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาปรับที่ยังคางชําระ
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ขอ ๑๓๘ ของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดวา ในกรณีคูสัญญาไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น  
หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาวัสดุหรือคาจาง ใหสวนราชการ
พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับ
ใหแกทางราชการโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรน 
การบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวา จํานวนเงินที่ผูฟองคดี
จะคิดคาปรับไดตองไมเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง  ดังน้ัน เม่ือวงเงินคาจางตามสัญญา
พิพาทเปนจํานวน ๘,๑๐๔,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงคิดคาปรับไดไมเกิน ๘๑๐,๔๐๐ บาท  
หากคาปรับเกินจํานวนเงินดังกลาวผูฟองคดีจะตองบอกเลิกสัญญากับผูถูกฟองคดี  
การที่ผูฟองคดีปลอยเวลาใหลวงเลยจนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยผูถูกฟองคดี 
มิไดยินยอมใหปรับตามสัญญา จึงเปนการปฏิบัติที่ขัดตอขอ ๑๓๘ ของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูถูกฟองคดีคงตองรับผิดในจํานวนเงิน
คาปรับเพียง ๘๑๐,๔๐๐ บาท แตโดยที่ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดสงมอบงาน
ครั้งที่สองจํานวน ๕ งวด เปนเงิน ๒,๔๖๔,๐๐๐ บาท แตไดมีการลดคาจางจํานวน ๒ งวด 
เปนเงิน ๑๑๗,๑๕๙ บาท คงเหลือ ๒,๓๔๖,๘๔๑ บาท และจํานวนคาปรับวันละ ๒๐,๒๖๐ บาท 
เปนเวลา ๕๓ วัน รวมเปนเงิน ๑,๐๗๓,๗๘๐ บาท ซ่ึงเปนจํานวนเงินที่สูงกวาจํานวนเงิน 
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๘๖ 

๘๑๐,๔๐๐ บาท แตเม่ือผูฟองคดีไดหักเงินคาปรับจํานวนดังกลาวจากยอดเงินคาจาง 
ที่สงมอบงานในครั้งที่สองแลว  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงไมตองรับผิดเกินกวาจํานวนคาปรับ
ดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐/๒๕๕๑) 
   ในคดีที่เทศบาลตําบลหนองหาน (ผูถูกฟองคดี) ยื่นฟองแยง 
เพ่ือขอใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผู รับจางตามสัญญาจางปรับปรุงสวนสาธารณะบอเสวย 
ของเทศบาล โดยมีวงเงินคาจางตามสัญญาจํานวน ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท ชําระคาปรับ 
พรอมดอกเบี้ยจากการกอสรางงานลาชา น้ัน ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  
การกําหนดคาปรับไวในสัญญามีวัตถุประสงคเพ่ือเปนบทลงโทษที่กําหนดไวลวงหนาอันจะ
ทําใหผูรับจางทราบวาหากทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญาหรือทํางานลาชา จะตองชําระ
คาปรับใหแกผูวาจาง แตทั้งน้ี ขอ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดขอบเขตของการเรียก
คาปรับใหเปนดุลพินิจของผูวาจางวา หากคาปรับตามสัญญาจะเกินรอยละสิบของวงเงิน
คาจาง และผูฟองคดียังไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญาได ก็ใหผูวาจางพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาได และเม่ือการพิจารณาเจตนาของการทํางานนั้น จะตอง
พิจารณาในวันที่ครบกําหนดตามสัญญา  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจาก
วันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ อันเปนวันที่คาปรับจะสูงเกินกวา 
รอยละสิบของวงเงินคาจาง ผูฟองคดีทํางานไดเพียงรอยละ ๔๐ ของงานตามสัญญา  
และไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยินยอมเสียคาปรับโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ กรณีจึงฟงไดวา  
ผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญาได การที่ผูถูกฟองคดีไมใชสิทธิบอก
เลิกสัญญาในเม่ือเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง จึงเปนการใชดุลพินิจ 
ที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของขอ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยขางตน   
อีกทั้งเม่ือพิเคราะหถึงทางไดเสียของผูถูกฟองคดีทุกอยางอันชอบดวยกฎหมายแลว  
จึงเปนคาปรับที่สูงเกินสวน จึงเห็นสมควรใหลดคาปรับใหกับผูฟองคดีตามมาตรา ๓๘๓ 
วรรคหนึ่ง๕๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษาใหผูฟองคดีชําระเงินคาปรับ

                                                 
๕๒ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๗ หนา ๑๘  



                   แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   

 
สํานักงานศาลปกครอง 

๘๗ 

เปนจํานวน ๒๓๐,๔๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน
ดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕/๒๕๕๑) 
 

  ๓) กรณีที่งานกอสรางแลวเสร็จเพียงบางสวนและเอกชน 
ผูรับจางขอผอนปรนการบอกเลิกสัญญาโดยยินยอมใหสวนราชการปรับโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ แตสวนราชการไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไมผอนปรนใหทํางานตอ
จนแลวเสร็จ 
  ในการเรียกค าปรับตามสัญญา น้ัน  ระ เบียบสํ า นัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุมีเจตนารมณที่จะปรับผูผิดสัญญากับทางราชการ
ไมเกินรอยละ  ๑๐  ของวงเงินตามสัญญา  หากคาปรับเกินกําหนดดังกลาว  
สวนราชการตองบอกเลิกสัญญาเพื่อมิใหคูสัญญาทั้งสองฝายตองเสียหาย 
มากยิ่งข้ึน เวนแตคูสัญญาจะยินยอมใหทางราชการปรับโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ  
สวนราชการคูสัญญาจึงมีอํานาจใชดุลพินิจผอนปรนการบอกเลิกสัญญาตามที่
เห็นสมควรได  ดังน้ัน ในกรณีที่เอกชนคูสัญญามีหนังสือยินยอมใหสวนราชการ
ปรับตามสัญญาโดยไมมีเงื่อนไข แตสวนราชการคูสัญญาไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
โดยไมไดผอนปรนใหเอกชนคูสัญญาทํางานตอจนแลวเสร็จ สวนราชการคูสัญญา
จึงไมสามารถปรับเอกชนคูสัญญาเกินรอยละสิบของวงเงินคาจางไดตาม
เจตนารมณของระเบียบขางตน 
   ในคดีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนเอกชนผูรับจางตามสัญญาจาง
กอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมศึกษา ดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จ 
ตามกําหนดเวลาในสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ผูฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงเปน
หนวยงานทางปกครองผูวาจางเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ 
ตามสัญญาได  จึงมีหนังสือลงวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจงบอกเลิกสัญญา  
โดยผูถูกฟองคดีที่  ๑ ได รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดั งกล าวแลว ผูฟองคดีที่  ๑  
เห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทํางานไมแลวเสร็จดังกลาว ทําใหผูฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิ 
เรียกคาปรับจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตามสัญญาเปนเวลา ๒๐๖ วัน รวมเปนเงินคาปรับ 
๗,๖๐๐,๓๗๐ บาท และมีสิทธิเรียกคาควบคุมงานจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเวลา  
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๘๘ 

๒๐๖ วัน คิดเปนเงิน ๑๗๕,๑๐๐ บาท รวมเปนเงินคาปรับและคาควบคุมงานทั้งสิ้น 
๗,๗๗๕,๔๗๐ บาท โดยผูฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบถึง 
การใชสิทธิเรียกคาปรับและคาควบคุมงานแลว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๔๖ ยินยอมใหผูฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาจางในเรื่องคาปรับดังกลาว  
ผูฟองคดีที่ ๑ จึงไดหักเงินคางวดงานสุดทายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินงานแลวเสร็จ  
และคางานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําเกินไปจากงานงวดสุดทายที่ดําเนินงานแลวเสร็จ
ดังกลาว คงเหลือเงินคาปรับที่คางชําระเปนเงิน ๓,๐๔๓,๑๐๙.๐๓ บาท รวมกับ 
คาควบคุมงานที่ยังคางชําระ เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๘,๒๐๙.๐๓ บาท  นอกจากนี้ การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญานั้น ทําใหผูฟองคดีที่ ๑ ตองเสียคาใชจาย
ในการซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายเปนเงิน ๔๕๙,๙๗๔.๘๔ บาท ผูฟองคดีที่ ๑  
จึงทวงถามใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินคาปรับ คาควบคุมงาน และคาเสียหาย รวมเปนเงิน 
๓,๖๗๘,๑๘๓.๘๗ บาท แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกเฉยไมชําระ ผูฟองคดีที่ ๑ จึงนําคดี 
มาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินตามจํานวนขางตนพรอมดอกเบี้ยใหแก 
ผูฟองคดีที่ ๑  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือผูฟองคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจาง 
โดยชอบ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบถึงการบอกเลิกสัญญาดังกลาวแลว สัญญา 
ยอมสิ้นสุดลง และทําใหคูกรณีตองปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา 
๓๙๑ วรรคหนึ่ง๕๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ คูสัญญาแตละฝาย
จําตองใหอีกฝายหนึ่งไดกลับคืนสูฐานะดังที่เปนอยูเดิม โดยในกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑  
หักคาปรับจากการกอสรางงานลาชาของผูถูกฟองคดีเปนเวลา ๒๐๖ วัน คิดเปนเงิน 
๗,๖๐๐,๓๗๐ บาท น้ัน เม่ือพิจารณาตามขอ ๑๓๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลวเห็นไดวา ระเบียบดังกลาวมีเจตนารมณที่จะปรับ 
ผูผิดสัญญากับทางราชการไมเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญา หากคาปรับ 
เกินกําหนดดังกลาว สวนราชการตองบอกเลิกสัญญาเพ่ือมิใหคูสัญญาทั้งสองฝาย 
ตองเสียหายเพิ่มมากขึ้น เวนแตคูสัญญาจะยินยอมใหทางราชการปรับโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ 
สวนราชการคูสัญญาจึงมีอํานาจใชดุลพินิจผอนปรนการบอกเลิกสัญญาตามที่เห็นสมควรได  
ดังน้ัน กรณีน้ีแมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะไดมีหนังสือยินยอมใหผูฟองคดีที่ ๑ ปรับตามสัญญา
                                                 
 ๕๓ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๔๓ หนา ๖๓  
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สํานักงานศาลปกครอง 

๘๙ 

โดยไมมีเง่ือนไขก็ตาม แตเม่ือผูฟองคดีที่ ๑ ไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยมิไดผอนปรน
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทํางานตอจนแลวเสร็จ กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดีที่ ๑ สามารถปรับ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเกินสวนรอยละสิบ ประกอบกับมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติไววา ถาเบี้ยปรับที่ริบน้ันสูงเกินสวน ศาลจะลดลง 
เปนจํานวนพอสมควรก็ได ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควรเพียงใดนั้น ทานใหพิเคราะหถึง 
ทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน 
เม่ือไดใชเงินตามเบี้ยปรับแลว สิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป  ดังน้ัน เม่ือพิจารณา 
เหตุแหงการลาชากรณีน้ีแลวเห็นวา ผูฟองคดีที่ ๑ มีสวนกอใหเกิดรวมกับผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ดวย จึงมีเหตุอันสมควรลดคาปรับลงเหลือรอยละสิบ การที่ผูฟองคดีที่ ๑ คิดคาปรับ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงิน ๗ ,๖๐๐ ,๓๗๐ บาท จึงเปนการคิดคาปรับไว เกินสวน  
ศาลจึงเห็นสมควรหักลดคาปรับเหลือเพียงจํานวน ๓,๖๘๙,๕๐๐ บาท  สําหรับประเด็นวา
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมใหผูฟองคดีที่ ๑ หักเงินคาปรับไวน้ัน ถือวาสิทธิเรียกรอง
คาปรับเปนอันขาดไปหรือไม เห็นวา การลดคาปรับน้ัน จะตองคํานวณจากฐานงานคาปรับ
ทั้งหมด หากมีการชําระไปเต็มจํานวนแลวจะขอลดภายหลังไมได แตในคดีน้ีเปนกรณีที่
ศาลกําหนดลดคาปรับเต็มจํานวนแตไดมีการชําระไปแลวบางสวน ศาลจึงสามารถเกลี่ย
คาปรับสวนที่ผูฟองคดีที่ ๑ เรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเพิ่มเติม กับคาปรับสวนที่ 
ผูฟองคดีที่ ๑ หักไวแลวได  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีที่ ๑ ไดนําเงินคาจางที่จะตอง
จายใหกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปจายเปนคาปรับจํานวน ๓,๖๘๙,๕๐๐ บาท และคาควบคุมงาน
จํานวน ๑๗๕,๑๐๐ บาท เม่ือหักกลบลบกันแลว ผูฟองคดีที่ ๑ ยังมีภาระตองชําระเงินให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อีกเปนเงินจํานวน ๖๙๒,๖๖๐.๙๗ บาท แมจะตองนําไปหักคาเสียหาย
จากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําใหถนนเสียหายเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีที่ ๑ 
ยังมีภาระตองชําระเงินใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงินจํานวน ๖๖๒,๖๖๐.๙๗ บาท  ดังน้ัน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมมีภาระตองชดใชใหแกผูฟองคดีที่ ๑ อีก พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๕/๒๕๕๑) 
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๙๐ 

   ๑.๗.๒ การคํานวณคาปรับ 

 

          โดยที่ขอ ๑๓๔๕๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดวา ในการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ (นอกเหนือจากกรณี
การจางที่ปรึกษา) ใหคูสัญญาฝายราชการกําหนดคาปรับกรณีผิดสัญญาเปนรายวัน 
ในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแต 
การจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน 
เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตตองไมต่ํากวา 
วันละ ๑๐๐ บาท สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจรใหกําหนด
คาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจางนั้น แตอาจกําหนดขั้นสูงสุด 
ของการปรับก็ได  ทั้งน้ี ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) 
กําหนด  นอกจากนี้ ขอ ๑๓๙๕๕ ของระเบียบฉบับเดียวกัน ยังไดกําหนดเกี่ยวกับกรณี 

                                                 
 ๕๔-๕๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๑๓๔ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางที่ปรึกษา ใหกําหนด 
คาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแต
การจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกันใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน เปนจํานวนเงิน
ตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตตองไมตํ่ากวาวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับ
งานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 
๐.๒๕ ของราคางานจางนั้น แตอาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ กวพ. 
กําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  ขอ ๑๓๙ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายระยะเวลาทําการตาม
สัญญาหรือขอตกลง ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุ
เกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ 
  (๒) เหตุสุดวิสัย 
  (๓) เหตุเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
  ใหสวนราชการระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหสวนราชการ
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยก 
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๙๑ 

การงด การลดคาปรับ และการขยายระยะเวลาตามสัญญาเอาไววา หัวหนาสวนราชการ 
มีอํานาจในการงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา รวมทั้งการขยายระยะเวลาทําการ 
ตามสัญญาไดในกรณีดังตอไปน้ี 
    (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ 
    (๒) เหตุสุดวิสัย 
    (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิด
ตามกฎหมาย 
    โดยผูรับจางตองแจงเหตุดังกลาวใหสวนราชการคูสัญญาทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุน้ันไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด ผูรับจาง 
จะยกเหตุดังกลาวมาขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายระยะเวลาในภายหลังไมได  
เวนแตในกรณีตาม (๑) ซ่ึงหากมีหลักฐานชัดแจง หรือสวนราชการคูสัญญาทราบเหตุ
ดังกลาวอยูแลวตั้งแตตน กรณีเชนน้ีผูรับจางมีสิทธิไดรับการลดหรืองดคาปรับ หรือ 
ขอขยายระยะเวลาตามสัญญาโดยไมจําตองแจงเหตุดังกลาวใหสวนราชการคูสัญญาทราบ
ภายใน ๑๕ วัน 
    จากบทบัญญัติขางตน เห็นไดวาการกําหนดคาปรับในสัญญา 
ของทางราชการ จะตองกําหนดตามอัตราที่ระเบียบวาดวยการพัสดุดังกลาวกําหนด  
และการปรับในกรณีที่มีการสงมอบงานลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา หนวยงาน
ทางปกครองคูสัญญาจะตองพิจารณาดวยวา เหตุแหงความลาชานั้นเปนกรณีที่จะตอง
พิจารณางดคาปรับ ลดคาปรับหรือขยายระยะเวลาการทํางานตามสัญญาใหแกคูสัญญา
หรือไม  ทั้งนี้ เพ่ือความเปนธรรมในการกําหนดจํานวนคาปรับที่เรียกเก็บจากคูสัญญา
ตามที่ระเบียบวาดวยการพัสดุกําหนดไวดวย ซ่ึงในกรณีดังกลาวนี้ ศาลปกครองสูงสุดไดมี
แนวทางการวินิจฉัยเกี่ยวกับการคํานวณคาปรับในสัญญาทางปกครองที่นาสนใจไว 
หลายคําวินิจฉัย ดังตอไปน้ี 
 
 
 

                                                                                                                                  
มากลาวเพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมี
หลักฐานชัดแจง หรือสวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
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๙๒ 

   ๑) การคํานวณคาปรับกรณีผูรับจางสงมอบงานลาชา 
 

  (๑) ในกรณีที่ผู รับจางสงมอบงานลาชากวาที่กําหนดไว 
ในสัญญาจาง หนวยงานทางปกครองผูวาจางสามารถใชสิทธิตามสัญญาจาง 
เรียกคาปรับจากผู รับจางอันเน่ืองมาจากการสงมอบงานลาชาดังกลาวได  
แตในกรณีที่การสงมอบงานลาชามีสาเหตุมาจากความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่
ของหนวยงานทางปกครองรวมอยูดวย หากหนวยงานทางปกครองจะใชสิทธิ 
เรียกคาปรับตามสัญญาตองนําระยะเวลาในสวนที่ตองรับผิดชอบทําใหเกิด 
ความลาชามาพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจางเพื่อใหเกิด 
ความเปนธรรมแกผูรับจางในการคํานวณคาปรับดวย 
    ในคดีที่ผู รับจางตามสัญญาจางกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กและรางระบายน้ํากับเทศบาล ฟองขอใหเทศบาลคืนเงินคาปรับกรณีผูรับจาง 
สงมอบงานลาชากวาเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจางตามสวนของจํานวนวันที่เทศบาล 
ตองรับผิดชอบในความลาชาที่เกิดขึ้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือมีการ
ประกวดราคาจนมีการทําสัญญาจางกอสรางโดยถูกตองครบถวนตามขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว เทศบาลในฐานะผูวาจางยอมมีหนาที่จัดเตรียมพ้ืนที่ใหพรอมที่จะ 
สงมอบแกผูรับจางเพื่อเขาทําการกอสราง แมวาในสัญญาจางจะไมไดมีขอกําหนดในเรื่อง
ดังกลาวไวก็ตาม เม่ือมีเหตุขัดของในการสงมอบพ้ืนที่เปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถ 
เขาทําการกอสรางได อันเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหระยะเวลาในการกอสรางของ 
ผูรับจางตองลาชาออกไป โดยระยะเวลาที่ลาชาในสวนนี้เทากับระยะเวลาที่เทศบาล 
ผูวาจางไดใชไปในการแกไขเหตุขัดของเพ่ือใหสามารถสงมอบพ้ืนที่กอสรางได ซ่ึงถือวา
เปนระยะเวลาที่เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของเทศบาล  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวา 
ผูรับจางไดแจงเหตุขัดของเพ่ือใหเทศบาลแกไข รวมทั้งขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตาม
สัญญาจางโดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยขางตน และเปนไปตามขอกําหนด
ในสัญญาจางแลว จึงเปนกรณีที่เทศบาลตองขยายระยะเวลาในการกอสรางใหกับผูรับจาง
ตามระยะเวลาที่เปนความบกพรองของเทศบาล  ฉะนั้น การปรับผูรับจางกรณีสงมอบงาน
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ลาชาโดยไมไดหักจํานวนวันที่เทศบาลตองขยายเวลากอสรางใหกับผูรับจางออกจาก
จํานวนวันที่สงมอบงานลาชาทั้งหมดจึงไมชอบ เทศบาลจึงตองคืนคาปรับในสวนของวัน
ดังกลาวใหกับผูรับจาง พิพากษาใหเทศบาลคืนคาปรับในสวนที่ตองขยายเวลากอสราง
ใหแกผูรับจาง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙/๒๕๔๘) 
 

             กรณีที่การสงมอบงานลาชามีสาเหตุมาจากความ
บกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานทางปกครองผูวาจางรวมอยูดวย และ
ผูวาจางรูเหตุหรือควรรูถึงเหตุดังกลาวดีอยูแลวตั้งแตตน แมผูรับจางไมไดแจงเหตุ
หรือพฤติการณใหผูวาจางทราบเพื่อขยายระยะเวลาตามสัญญาภายใน ๑๕ วัน  
นับถัดจากวันที่ เหตุ น้ันสิ้นสุดลงตามขอ  ๒๐  วรรคหนึ่ง  ของสัญญาก็ตาม  
กรณีดังกลาวเขาขอยกเวนตามขอ ๑๓๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ผูรับจางมีสิทธิไดรับการพิจารณาใหงดหรือลดคาปรับ 
หรือขยายระยะเวลาการทํางานตามสัญญา โดยไมจําตองบอกกลาวตามระยะเวลา 
ที่กําหนดในสัญญาขางตน 

    ในคดีที่องคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ (ผูถูกฟองคดี)  
ทําสัญญาจางใหผูฟองคดีกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองระบายน้ํา โดยมี
ขอกําหนดในสัญญาใหผูฟองคดีเร่ิมทํางานที่รับจางภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ 
และตองทํางานใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ปรากฏวากอนเขาดําเนินการ
กอสรางตามสัญญา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ขอใหผูถูกฟองคดี 
ชี้แนวเขตการกอสราง แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงเริ่มทํางานกอสรางในวันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และหยุดการกอสรางตั้งแตวันที่  
๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ ไปยัง 
ผูถูกฟองคดีเพ่ือขอหยุดการกอสรางเนื่องจากผูถูกฟองคดียังไมไดสงมอบพ้ืนที่กอสราง 
กรมชลประทานซึ่งเปนผูมีอํานาจดูแลรักษาคลองในพื้นที่กอสรางจึงยังไมอนุญาต 
ใหทําการกอสรางตอไปได หลังจากนั้นในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๕ ผูฟองคดีไดรับ
หนังสือแจงจากผูถูกฟองคดีใหเขาดําเนินการกอสรางสะพานตอไปเน่ืองจากไดประสาน
กับกรมชลประทานแลว ผูฟองคดีจึงเขาดําเนินการกอสรางสะพานดังกลาวตอ แตกอน
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ครบกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๔๕ ไปยังผูถูกฟองคดีเพ่ือขอขยายระยะเวลากอสรางออกไป ๙๐ วัน นับแตวันที่ 
ครบกําหนดเวลาแลวเสร็จตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีไมอนุญาตพรอมกับสงวนสิทธ ิ
ในการเรียกคาปรับ ผูฟองคดีเห็นวาความลาชาของการกอสรางเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดี
ไมขออนุญาตจากกรมชลประทานและไมสงมอบพ้ืนที่กอสรางใหแกผูฟองคดี จึงนําคดี 
มาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีขยายระยะเวลากอสรางใหแกผูฟองคดีเปนเวลา  
๑๑๕ วัน และใหคืนเงินคาจางที่ถูกหักไวเปนคาปรับพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีไดรับอนุญาตใหกอสรางสะพาน 
ตามสัญญาพิพาทจากกรมชลประทานลาชา เปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถทํางาน 
ใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญาจางได ซ่ึงเหตุแหงความลาชา 
เกิดจากผูถูกฟองคดีไดยื่นขออนุญาตกอสรางสะพานจากกรมชลประทานไมถูกตอง
ครบถวน ตองนํากลับมาแกไขใหมและนําไปยื่นตอกรมชลประทานอีกครั้งภายหลังจาก 
มีการทําสัญญาจางแลว และกรมชลประทานเพิ่งสงเจาหนาที่มาตรวจสอบและใหระดับนํ้า
เม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ จึงถือไดวาเปนความผิดหรือความบกพรองของผูถูกฟองคดี
ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง อีกทั้งตามหลักฐานใบรายงานควบคุมงานกอสรางและใบรายงาน
การกอสรางของผูถูกฟองคดีไดรายงานวา ผูฟองคดีหยุดการกอสรางในชวงวันดังกลาว 
จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีมีสวนกอใหเกิดความลาชาและรูเหตุหรือควรรูถึงเหตุดังกลาว 
ดีอยูแลวตั้งแตตน แมหนังสือของผูฟองคดีลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ที่มีถึงผูถูกฟองคดี
เพ่ือขอขยายระยะเวลาการกอสรางออกไปจะมิใชการแจงเหตุหรือพฤติการณใหผูวาจางทราบ
เพ่ือขยายระยะเวลาตามสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ เหตุ น้ันสิ้นสุดลง 
ตามขอ ๒๐ วรรคหนึ่ง ของสัญญาก็ตาม แตการที่ผูฟองคดีไมสามารถเขาทํางาน 
ใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญาพิพาทได มีสาเหตุมาจากความผิด
หรือความบกพรองของผูถูกฟองคดี อันเขาขอยกเวนที่ผูฟองคดีไมจําตองบอกกลาว 
ตามเวลาที่สัญญากําหนดขางตน  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีไมขยายระยะเวลา 
การกอสรางใหแกผูฟองคดี จึงไมชอบดวยขอกําหนดในสัญญา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓/๒๕๕๑) 
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  (๒) กรณีที่ผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางซึ่งมีวัตถุประสงค
ของการจางเพื่อผลสําเร็จของงานพรอมกันหมดทั้งโครงการ กอสรางงานลาชา
กวากําหนดเวลาตามสัญญา หนวยงานทางปกครองผูวาจางตองคิดคาปรับ 
เปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจาง ตามที่กําหนด
ไวในระเบียบวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
หากผูวาจางคิดคาปรับเกินกวาอัตราที่กําหนดดังกลาว ถือเปนการใชดุลพินิจ 
โดยไมชอบ   
  สําหรับการเรียกคาปรับกรณีที่ผู รับจางสงมอบงาน
ลาชากวากําหนดเวลาตามสัญญานั้น ผูวาจางจะตองคํานวณคาปรับตามจํานวนวัน 
ที่ผูรับจางกอสรางงานลาชาจริง แตหากปรากฏวาความลาชาเกิดจากความผิด
หรือความบกพรองของผูวาจางเอง  ผูวาจางไมอาจคิดคาปรับกรณีดังกลาวจาก 
ผูรับจางได 
    ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสราง
ปรับปรุงภูมิทัศนโครงการสงเสริมการทองเที่ยวสวนนกชัยนาทและตั้งศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ที่ทําไวกับองคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท  
(ผูถูกฟองคดี) ดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญาซึ่งกําหนดใหงาน
แลวเสร็จสมบูรณภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ โดยผูฟองคดีสงมอบงานงวดสุดทาย
ตอคณะกรรมการตรวจการจางเม่ือวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ อันเปนวันภายหลังจาก
ครบกําหนดตามสัญญาแลว ๒๓๐ วัน และอางวาสาเหตุของความลาชาเกิดขึ้นเนื่องจาก
ในระหวางการกอสรางเกิดปญหาที่ทําใหการกอสรางตองหยุดดําเนินการหรือตองแกไข
ปรับปรุงหลายครั้ง ซ่ึงผูฟองคดีไดขอขยายระยะเวลาการกอสรางออกไปเปนเวลา ๑๙๕ วัน 
เน่ืองจากกรณีตอไปน้ี (๑) ขอขยายระยะเวลาจํานวน ๙๐ วัน เน่ืองจากตองหยุดงาน
เพราะมีการรื้อถอนเสาไฟฟาและหมอแปลงไฟฟา การทดสอบการรับนํ้าหนักของดิน 
เพ่ือสรางรากฐานอาคาร การแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดแบบแปลนโครงสรางหลังคา 
เพ่ือติดตั้งจ่ัวและปนลมทรงไทย รวมทั้งการจัดหากระเบื้องวาวมาใชมุงหลังคาเพิ่มเติม 
(๒) ขอขยายระยะเวลาจํานวน ๔๕ วัน เน่ืองจากมีการแกไขแบบกอสรางสวนที่เปน 
กันสาดเพ่ือมิใหยุบพังลงมา และ (๓) ขอขยายระยะเวลาจํานวน ๖๐ วัน เน่ืองจากตอง 
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ร้ือถอนกันสาดในสวนที่ยังไมยุบพังเพ่ิมเติมและดําเนินการกอสรางใหม แตปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีอนุมัติใหผูฟองคดีขยายระยะเวลาการกอสรางไดเพียง ๔๔ วัน ดวยเหตุที่
โครงหลังคาสวนกันสาดยุบพังลงมาเทานั้น สวนการขอขยายระยะเวลาการทํางาน 
ในสวนอ่ืนๆ เปนเวลา ๑๘๖ วัน ผูถูกฟองคดีไมอนุมัติและสั่งปรับผูฟองคดีตามสัญญา 
ในอัตราวันละ ๓๔,๙๒๐ บาท เปนเวลา ๑๘๖ วัน โดยไดหักคาจางเปนคาปรับเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น ๖,๔๙๕,๑๒๐ บาท และจายคาจางใหแกผูฟองคดีไปเพียง ๒,๘๓๓,๑๓๐ บาท  
ผูฟองคดีเห็นวาการคํานวณเงินคาปรับดังกลาวไมชอบดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยผูถูกฟองคดีจะตองจายคาจางเพิ่มใหแกผูฟองคดี
อีกเปนจํานวน ๖,๘๘๔,๘๒๕.๓๕ บาท จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
จํานวน ๖,๘๘๔,๘๒๕.๓๕ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของจํานวนเงิน
ดังกลาวนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  
โดยที่ขอ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นฯ กําหนดวา การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนด
คาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ 
ที่ยังไมได รับมอบ เวนแตการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน  
ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐  
ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับการกอสราง
สาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจรใหกําหนดคาปรับในอัตรารอยละ ๐.๒๕  
ของราคางานจาง จากขอกําหนดของระเบียบดังกลาวจะเห็นไดวา การปรับกรณีผูรับจาง
ทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญามีอยูดวยกัน ๒ กรณี คือ (๑) ถาเปนการจางงาน 
ซ่ึงไมตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกันใหปรับเปนรายวันในอัตราตายตัว
ระหวางรอยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ และ (๒) ถาเปนกรณี 
การจางงานซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ใหปรับเปนรายวันในอัตรา
ตายตัวรอยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจาง  ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอกําหนดในสัญญา
พิพาทแลวเห็นวา สัญญาดังกลาวเพียงแตกําหนดวันเริ่มทํางานและวันสิ้นสุดโครงการ 
รวมทั้งกําหนดเกี่ยวกับคาจางและการจายเงินไวในขอ ๔ วา เม่ือผูฟองคดีทํางานไปถึง
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ขั้นตอนใดตามที่กําหนดแลว ก็ใหสามารถสงมอบงานเพื่อขอเบิกจายคาจางไดเทานั้น  
จึงเห็นไดวาสัญญามีวัตถุประสงคของการจางเพ่ือผลสําเร็จของงานพรอมกันทั้งหมด 
ทั้งโครงการ การที่ผูถูกฟองคดีสั่งปรับผูฟองคดีในอัตรารอยละ ๐.๒๐ โดยถือวางานที่ 
ผูฟองคดีรับจางเปนงานที่ไมตองการผลสําเร็จของงานพรอมกัน จึงเปนการใชดุลพินิจ 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย  สวนประเด็นที่ตองวินิจฉัยวา การที่ผูฟองคดีสงมอบงานลาชา
เกินกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ผูฟองคดีจะมีเหตุเพ่ืออางขอขยายระยะเวลาทํางาน 
ตามสัญญาโดยไมตองรับผิดชําระคาปรับเปนเวลา ๑๘๖ วัน ตามที่ผูถูกฟองคดีสั่งปรับ
หรือไมน้ัน  ศาลเห็นวา ตองแยกวินิจฉัยเปนกรณีดังน้ี (๑) การที่ผูฟองคดีหยุดการทํางาน
เพ่ือรอใหมีการรื้อถอนเสาไฟฟาและหมอแปลงไฟฟาออกจากบริเวณพื้นที่ทําการ 
กอสรางกอน จึงจะดําเนินการกอสรางตอไปน้ัน เห็นไดอยางชัดเจนวา การหยุด 
การทํางานในสวนนี้มีสาเหตุมาจากการที่ผูถูกฟองคดีเปลี่ยนแปลงระยะหางระหวาง
อาคารโดยที่ผูฟองคดีไม รูมากอน กรณีจึงเปนความผิดหรือความบกพรองของ 
ผูถูกฟองคดีในการกําหนดแบบกอสรางผิดพลาดจนตองเปลี่ยนแปลงระยะหางระหวาง
อาคารในภายหลัง ผูฟองคดีจึงมีเหตุที่จะขอขยายระยะเวลาทํางานออกไปไดอีกเปนเวลา 
๑๔ วัน ตามขอ ๑๙ ของสัญญาจาง (๒) การที่ผูฟองคดีหยุดการทํางานเพื่อรอผลการ
ตรวจสอบการรับนํ้าหนักของดิน เม่ือขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวา แบบกอสรางอาคารไมได
กําหนดใหมีการตอกเสาเข็มและทําการทดสอบการรับนํ้าหนักของดินกอน การที่ผูฟองคดี
ไดขุดหลุมเพ่ือทําฐานรากเสาตอมอลึก ๑.๕๐ เมตร แลวปรากฏวามีนํ้าไหลออกมาจากหลุม 
และบางหลุมดินมีสภาพเหลวไมแนนพอ แมจะไมอาจถือไดวาเปนเหตุสุดวิสัยเพราะ 
เปนหนาที่ของผูฟองคดีที่จะตองตรวจสอบสถานที่กอสรางใหดีเสียกอนจะทําการยื่นซอง
ประกวดราคาก็ตาม แตเม่ือผลการทดสอบการรับนํ้าหนักของดินของหางหุนสวนจํากัด น. 
ปรากฏวาความลึกของหลุมฐานราก ๑.๕๐ เมตร ไมแข็งแรงพอที่จะรับนํ้าหนักของ 
ตัวอาคารไดจริง จะตองเปลี่ยนเสาตอมอที่มีขนาดความลึก ๓.๗๕ เมตร จึงจะทําให
แข็งแรงสามารถรับนํ้าหนักได กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีมีสวนผิดหรือบกพรองที่ไมได
ทําการสํารวจพื้นที่ที่จะทําการกอสรางดวยความละเอียดรอบคอบ เพราะเชื่อวาพื้นที่
ดังกลาวเปนบริเวณภูเขา ดินนาจะมีความแข็งแรงสามารถรับนํ้าหนักได ดีโดย 
ไมจําเปนตองตอกเสาเข็ม และทําการทดสอบการรับนํ้าหนักของดินกอน จึงทําให 
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๙๘ 

ผูถูกฟองคดีไมไดกําหนดเงื่อนไขดังกลาวไวในแบบกอสรางหรือประกาศประกวดราคา 
ใหผูยื่นซองประกวดราคาทราบ  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีตองหยุดการทํางานเพื่อรอผลการ
พิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ใหเปลี่ยนขนาดความยาวของเสาตอมอจนไมสามารถทํางาน
ในสวนอ่ืนที่เกี่ยวเน่ืองตอไปไดเปนเวลา ๑๙ วัน จึงเปนเหตุที่จะขอขยายระยะเวลา 
การทํางานออกไปไดตามขอ ๑๙ ของสัญญาจาง (๓) การที่ผูฟองคดีหยุดการทํางาน
เน่ืองจากโครงหลังคาที่เปนคานหลังคาไมสามารถติดตั้งงานปูนปนรูปจ่ัวทรงไทยได  
และกันสาดแบบเดิมไมสามารถรับนํ้าหนักกระเบื้องที่ใชมุงได เปนเหตุใหโครงหลังคา 
ยุบพังลงมา ทําใหผูถูกฟองคดีตองแกไขเพ่ิมเติมแบบโดยเปลี่ยนเหล็กและเพิ่มเหล็ก 
ค้ํายันการรื้อถอนและกอสรางสวนกันสาดของอาคารที่ยุบพังลงมาจนแลวเสร็จ น้ัน 
ปญหานี้สามารถแยกพิจารณาออกไดเปน ๓ กรณี คือ (๓.๑) ปญหาโครงหลังคาสวนที่
เปนคานหลังคาไมสามารถติดตั้งงานปูนปนจ่ัวทรงไทยได เม่ือกรณีน้ีขอเท็จจริงรับฟง 
ไดวา เดิมแบบกอสรางกําหนดแตเพียงใหจ่ัวตั้งอยูบนหลังคาโดยไมมีคานคอนกรีตรองรับ  
และผูถูกฟองคดีเองก็ยอมรับวาแบบกอสรางในสวนนี้ยังไมสมบูรณ ซ่ึงแมวาผูควบคุมงาน
จะสั่งใหผูฟองคดีเทคานคอนกรีตเสริมเหล็กคานรับโครงหลังคาของอาคารดังกลาว 
เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลว แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาได เพราะแบบกอสรางยังคง
ขาดรายละเอียดของวัสดุที่ใชจนผูฟองคดีตองหยุดทํางานในสวนนี้เปนเวลา ๑๕ วัน  
แตแมวาผูถูกฟองคดีจะอนุมัติใหผูฟองคดีขยายระยะเวลาการทํางานในสวนนี้ออกไป 
เปนเวลา ๑๕ วัน ก็ตาม ผูฟองคดีก็ยังไมสามารถจะกอสรางงานในสวนนี้หรือสวนอ่ืนๆ 
ภายในอาคารที่เกี่ยวเนื่องไดอยูดี เน่ืองจากตองรอใหการกอสรางโครงหลังคาดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จกอน จึงจะรื้อถอนเหล็กค้ํายันตางๆ ซ่ึงกีดขวางการทํางานออกไปได  
ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรอจนกระทั่งทราบผลการพิจารณาแกไข
เพ่ิมเติมของผูถูกฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาที่อนุมัติใหขยายออกไป กรณีจึงมีเหตุ 
อันสมควรที่จะขยายระยะเวลาการทํางานออกไปเปนเวลาทั้งสิ้น ๖๘ วันได (๓.๒) ปญหา
กันสาดของอาคารหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่ยุบพังลงมา เห็นวา เปนความบกพรอง 
ของแบบแปลนที่กําหนดเพียงแตรูปแบบของกันสาดและตัวค้ํายันเทานั้น แตไมมี
รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของเหล็กจันทัน ขนาดของเหล็กค้ํายัน และเหล็กระแนง 
ตลอดจนขนาดของเหล็กยึดติดกับเสา ผูฟองคดีจึงไมอาจดําเนินการกอสรางในสวนนี้ 



                   แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   

 
สํานักงานศาลปกครอง 

๙๙ 

ตอได จําเปนตองหยุดทํางานเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมแบบกอสราง
กอน ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีก็ไดอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมแบบกันสาด จึงเห็นวาผูถูกฟองคดี
จะตองขยายเวลาการทํางานในสวนนี้ใหแกผูฟองคดีออกไปเปนเวลา ๖๘ วัน  แตอยางไร 
ก็ตาม ภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดทําการกอสรางกันสาดตามแบบแปลนที่ผูถูกฟองคดี 
ไดแกไขเพ่ิมเติมพรอมกับสงมอบงานเรียบรอยแลว ปรากฏวาโครงหลังคากันสาด 
ของอาคารดังกลาวไดยุบพังลงมา เปนผลใหผูถูกฟองคดีตองปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมแบบ 
ในสวนนี้อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงเม่ือผูฟองคดีไดรับประโยชนจากการที่ผูถูกฟองคดีขยายเวลา 
การทํางานในสวนนี้ใหแลวเปนเวลา ๔๔ วัน  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงตองอนุมัติให 
ผูฟองคดีขยายเวลาการทํางานเพิ่มเติมอีกเพียง ๒๔ วันเทานั้น (๓.๓) ปญหาการรื้อถอน
และกอสรางสวนกันสาดซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงหลังคาที่ยุบพังลงมา สําหรับกรณีน้ี 
เม่ือปรากฏวา เหตุที่กันสาดหลังคาของอาคารผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑยุบพัง
ลงมา เปนเพราะแบบกอสรางโครงหลังคาทั้งในสวนรูปหนาจ่ัวทรงไทยและกันสาด 
มีปญหา ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่จะใชในการกอสรางมาตั้งแตแรก และผูฟองคดี 
ก็ไดทําการกอสรางตามแบบที่ผูถูกฟองคดีแกไขเพ่ิมเติมพรอมกับสงมอบงานกอสราง
ขางตนใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานและผูถูกฟองคดีไดอนุมัติจายคาจาง
ใหแกผูฟองคดีโดยชอบแลว จึงเห็นไดชัดวา การที่กันสาดของอาคารยุบพังลงมาไมใช
ความผิดของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงตองอนุมัติใหผูฟองคดีขยายเวลาการทํางานในสวนนี้
ออกไปอีก ๖๐ วัน ตามขอ ๑๙ ของสัญญา แตสําหรับกรณีที่ผูฟองคดีไมสามารถจัดหา
กระเบื้องวาวมาใชมุงหลังคาเพิ่มเติมไดเน่ืองจากโรงงานผลิตถูกน้ําทวม ซ่ึงผูฟองคดี 
เห็นวาเปนเหตุสุดวิสัยอันทําใหผูฟองคดีมีสิทธิขอขยายระยะเวลาการทํางานออกไปไดน้ัน 
เห็นวา การยื่นซองประกวดราคากรณีน้ี ผูฟองคดีมีหนาที่จะตองตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียดที่จะทําการกอสราง อีกทั้งจะตองคํานวณ
ปริมาณวัสดุและราคา แลวกรอกลงในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนตามขอ ๔  
ของเอกสารประกวดราคา  ดังนั้น เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดกรอกตัวเลขในชองปริมาณ
กระเบื้องวาวแสดงจํานวนตอหนวยเปนตารางเมตรปรากฏตามบัญชีรายการกอสรางฯ  
จึงแสดงใหเห็นวากอนที่ผูฟองคดีจะยื่นซองประกวดราคา ผูฟองคดีไดตรวจสอบและ
คํานวณจํานวนปริมาณวัสดุที่จะใชเปนการลวงหนาไวแลววาจะตองใชจํานวนกระเบื้องวาว
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ปริมาณเทาใด การที่ผูฟองคดีสั่งซ้ือกระเบื้องดังกลาวจํานวน ๓๕,๐๐๐ แผน แตยังขาด
กระเบื้องที่จะใชมุงหลังคาอีก ๕,๐๐๐ แผน จึงถือเปนความผิดพลาดของผูฟองคดีเอง 
ประกอบกับปรากฏวาผูฟองคดีไดสั่งซ้ือกระเบื้องกอนที่จะเกิดเหตุการณโครงหลังคา 
ยุบพังลงมา และกอนที่จะเกิดเหตุการณนํ้าทวมเปนเวลาถึง ๘ เดือน ซ่ึงในระหวาง
ชวงเวลาดังกลาวนั้น ผูฟองคดียังสามารถจัดหากระเบื้องในสวนที่ขาดเพิ่มเติมจาก
โรงงานผลิตเดิมได กรณีจึงไมอาจนําเหตุที่โรงงานผลิตกระเบื้องถูกน้ําทวมมาอางเพื่อขอ
ขยายเวลาการทํางานตามขอ ๑๙ ของสัญญาได การที่ผูถูกฟองคดีไมอนุมัติใหผูฟองคดี
ขยายเวลาการทํางานในสวนนี้จึงชอบแลว  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาแลวเห็นวาผูฟองคดีมีเหตุ
ที่จะขอขยายระยะเวลาการทํางานเพราะตองหยุดงานในสวนที่เกี่ยวกับการรื้อถอนเสาไฟฟา
และหมอแปลงไฟฟาจํานวน ๑๔ วัน การทดสอบน้ําหนักของดินเพ่ือทําฐานรากของ 
ตอมอจํานวน ๑๙ วัน การแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับแบบกอสรางโครงหลังคา
สวนที่เปนคานหลังคาทั้งหมดที่ยุบลงมาจํานวน ๖๘ วัน และแบบกอสรางสวนที่เปน 
กันสาดยุบพังลงมาจํานวน ๒๔ วัน การรื้อถอนกันสาดที่ยุบพังลงมาและกอสรางใหม 
จํานวน ๖๐ วัน รวมทั้งสิ้นเปนเวลา ๑๘๕ วัน ดังนั้น ผูถูกฟองคดีจึงตองหักคาจางของ 
ผูฟองคดีเปนคาปรับเน่ืองจากสงมอบงานลาชาเพียง ๔๕ วัน ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ตอวัน 
คิดเปนวันละ ๑๗,๔๖๐ บาท เปนเงินจํานวน ๗๘๕,๗๐๐ บาท เทานั้น การที่ผูถูกฟองคดี
อนุมัติใหผูฟองคดีขยายเวลาการทํางานออกไปเพียง ๔๔ วัน และปรับผูฟองคดีเปนเวลา 
๑๘๖ วัน ในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน คิดเปนวันละ ๓๔,๙๒๐ บาท รวมเปนเงิน 
๖,๔๙๕,๑๒๐ บาท จึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีจึงตองคืน
เงินคาปรับสวนที่เกินจํานวน ๕,๗๐๙,๔๒๐ บาท ใหแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีหักคาจางเปนคาปรับเปนตน
ไปจนถึงวันฟองคดี เปนเวลา ๒๐๘ วัน คิดเปนดอกเบี้ยจํานวน ๒๔๔,๐๑๙.๐๔ บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕,๙๕๓,๔๓๙.๐๔ บาท และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน
จํานวน ๕,๗๐๙,๔๒๐ บาท นับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหคืนคาธรรมเนียมศาล 
ในศาลปกครองชั้นตนและในชั้นอุทธรณตามสวนของการชนะคดีใหแกผูฟองคดี  
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๑๑/๒๕๕๐) 
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     ๒) การกําหนดคาปรับกรณีเอกชนผูรับจางกอสรางไมแลวเสร็จ
ตามสัญญา 
 

  กรณีที่ระยะเวลาดําเนินการตามสัญญาจางครบกําหนดแลว 
แตผู รับจางดําเนินงานตามสัญญาไดเพียงบางสวน และมีเหตุทําใหเชื่อวา 
ผู รับจางจะไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ถือวา 
ผูรับจางตกเปนฝายผิดสัญญาจาง อันทําใหผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ 
จางผูรับจางรายใหมเขาทํางานแทน รวมทั้งมีสิทธิเรียกคาปรับจากการกอสราง
ลาชาดังกลาวไดตั้งแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่มี 
การบอกเลิกสัญญา 
    ในคดีที่องคการบริหารสวนตําบลเขื่อนคํา (ผูฟองคดี) วาจางให
หางหุนสวนจํากัดปรีชาชาญ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กอสรางถนนลาดยาง แตปรากฏวา
ภายหลังจากทําสัญญาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดเร่ิมทํางานตามสัญญาดังกลาว ผูฟองคดี 
จึงไดมีหนังสือแจงใหนาย ส. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เขาดําเนินการตามสัญญาหลายครั้ง
จนกระทั่งลวงเลยวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนวันครบกําหนดสงมอบงาน 
ตามสัญญา ผูฟองคดีจึงแจงสงวนสิทธิการเรียกเบี้ยปรับตามสัญญา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดมีหนังสือแจงยินยอมใหมีการปรับตามสัญญา จากนั้นผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงมอบงาน
จํานวน ๔ งวดจากทั้งหมด ๑๓ งวดงาน และถูกหักเงินคาปรับไปจํานวน ๒๒๕,๖๐๐ บาท 
เหลือเงินคาจางที่ไดรับทั้งสิ้น ๑,๕๖๐,๔๐๐ บาท ตอมาผูฟองคดีเห็นวาระยะเวลา 
การทํางานไดลวงเลยมามากจนทําใหคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง จึงมี
หนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหยืนยันวาจะยินยอมเสียคาปรับตามสัญญาโดยไมมีเง่ือนไข
หรือไม ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตกลงยินยอมเสียคาปรับตามสัญญาจางโดยไมมีเง่ือนไข
จนกวางานจะแลวเสร็จ แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จ  
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจางตามมติของคณะกรรมการตรวจการจาง 
พรอมสงวนสิทธิริบเงินค้ําประกันสัญญา และไดวาจางใหหางหุนสวนจํากัด ส. ทํางาน
กอสรางตอจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในวงเงินคาจาง ๗,๐๔๔,๐๐๐ บาท ตอมาปรากฏวา
ธนาคารผูค้ําประกันของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจายเงินคาประกันการปฏิบัติงานแกผูฟองคดี
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๐๒ 

จํานวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท และผูฟองคดีไดแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสองนําเงินคาปรับกรณี 
ผิดสัญญามาชําระ แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองตอศาล 
เพ่ือขอใหศาลสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชเบี้ยปรับตามสัญญานั้น  ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือปรากฏวาภายหลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจางแลว  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา โดยมีปริมาณงานที่แลว
เสร็จเพียงรอยละ ๒๘.๔๐๒ จึงมีเหตุทําใหเชื่อไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูรับจาง 
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตกเปนฝายผิดสัญญาจางดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดียอมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิ 
จางผูรับจางรายใหมใหเขาทํางานแทน รวมทั้งมีสิทธิเรียกคาปรับจากการกอสรางลาชาได
ตั้งแตวันที่ครบกําหนดเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ มีการบอกเลิกสัญญา  ดังน้ัน  
เม่ือผูฟองคดีไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาจางโดยชอบและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับทราบ 
การบอกเลิกสัญญาดังกลาวแลว คูสัญญาแตละฝายจําตองกลับคืนสูฐานะเดิมดังที่ 
เปนอยูเดิม โดยคูสัญญาจะตองปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดไวตามมาตรา 
๓๙๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในสวนของการงานอันไดกระทําใหจะตอง 
มีการชดใชคืนดวยเงินตามควรคาแหงการนั้นๆ หรือถาในสัญญามีกําหนดวาใหใชเงิน
ตอบแทนก็ใหใชตามนั้น ผูฟองคดีจึงตองชดใชคางานในสวนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการ
กอสรางไวแลวกอนบอกเลิกสัญญาคืนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ และโดยที่การกําหนด 
คางานตามสัญญาจางดังกลาวผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตกลงจายคาจางของงาน
ตามมูลคาของงานที่ทําจริงเปนงวดๆ  ดังน้ัน การคิดคางานที่ไดทําไปแลวกอนการ 
บอกเลิกสัญญาจึงตองถือตามคาจางของงานตามที่คูสัญญาไดตกลงกันไวเปนงวดๆ  
ตามสัญญาเปนสําคัญ เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดตกลงจางผูรับจางรายใหมใหเขาทํางาน
ตอจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมีวงเงินคาจางนอยกวาวงเงินคาจางที่จางผูฟองคดีจํานวน 
๕๗๐,๐๐๐ บาท กรณีดังกลาวมีเหตุอันควรเชื่อไดวา จํานวนเงินคาจางสวนตางระหวาง
สัญญาทั้งสองฉบับเปนมูลคางานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทํางานแลวเสร็จไปกอนมีการบอกเลิก
สัญญา และเม่ือปรากฏวาในสวนของเนื้องานงวดที่ ๓ (งานทําทอลอดเหลี่ยม คสล.)  
ซ่ึงเปนงานสวนที่ไมไดระบุในสัญญาจางกับผูรับจางรายใหม ซ่ึงมีจํานวนเงินคาจาง 
๒๘๒,๐๐๐ บาท น้ัน เปนงานสวนที่ผูฟองคดียังไมไดคิดคางานใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๐๓ 

ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงตองจายเงินคาจางดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  นอกจากนี้  
ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจการจางปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทํางาน 
กองลูกรังมีปริมาณงานรอยละ ๐.๔๒๗ ของงานทั้งหมด คิดเปนคางานไดจํานวนเงิน 
๔๐,๑๓๘ บาท เม่ือนําจํานวนเงินทั้งสองมารวมกันแลวผูฟองคดีจะตองจายเงินคางาน
กอสรางในสวนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําไปแลวกอนถูกบอกเลิกสัญญารวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๓๒๒,๑๓๘ บาท  อยางไรก็ตาม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดชดใชเงินตามสัญญาจาก 
การกอสรางงานลาชาใหแกผูฟองคดีเปนเวลา ๑๔๐ วัน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
๑,๓๑๖,๐๐๐ บาท ซ่ึงปรากฏวาผูฟองคดีไดใชสิทธิหักเงินคาปรับดังกลาวจากเงินคาจาง
ในสวนของงานที่สงมอบไปแลวเปนเงิน ๒๒๕,๖๐๐ บาท และไดรับเงินหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาจากธนาคารผูค้ํ าประกันเปนเงินจํานวน ๔๗๐ ,๐๐๐ บาท  
จึงคงเหลือเ งินคาปรับที่ผูถูกฟองคดีที่  ๑  จะตองชําระใหแก ผูฟองคดีเปนเ งิน  
๖๒๐,๔๐๐ บาท แตโดยที่ผูฟองคดีจะตองคืนคางานกอสรางในสวนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
 ไดทําไปแลวกอนถูกบอกเลิกสัญญาใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงินทั้งสิ้น ๓๒๒,๑๓๘ บาท 
เม่ือนําเงินจํานวนดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเงินคาปรับขางตน จึงยังคงเหลือ 
เงินคาปรับที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดจํานวน ๒๙๘,๒๖๒ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงตองจายเงินคาปรับจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันฟองคดี
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๔/๒๕๕๐) 
 

   ๑.๗.๓ การพิจารณาใหงดหรือลดคาปรับ 
 

    หัวหนาสวนราชการมีอํานาจในการงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา 
รวมทั้งการขยายระยะเวลาทําการตามสัญญาไดในกรณีที่เหตุแหงความลาชาเกิดจาก  
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ (๒) เหตุสุดวิสัย และ  
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทั้งน้ี  
ตามขอ ๑๓๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนั้น  
จึงเปนอํานาจของสวนราชการที่จะใชดุลพินิจในการพิจารณาวาความลาชาของงานจาง
เกิดจากสาเหตุขางตนหรือไม เพ่ือที่จะนําไปสูการใชสิทธิในการเรียกคาปรับตามสัญญา 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๐๔ 

ทางปกครองไดอยางถูกตองและเปนธรรมแกคูสัญญาตอไป โดยมีคําวินิจฉัยของศาล
ปกครองสูงสุดที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวที่นาสนใจ ดังตอไปน้ี  
 

   ๑) กรณีที่ศาลเห็นวาไมมีเหตุใหลดคาปรับแกเอกชนผูรับจาง 
 

   (๑) กรณีที่คณะกรรมการตรวจการจางตรวจและสั่งให 
ผู รับจางแกไขงานที่กอสรางผิดแบบโดยลาชา  แตผู รับจางไดสงมอบงาน 
ที่ไมถูกตองดังกลาวภายหลังจากที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางกําหนดให 
สงมอบโดยยังไมไดมีการแกไข  ถือเปนกรณีที่ ผู รับจางเจตนาไมปฏิบัติให 
เปนไปตามแบบในสัญญาจาง จึงไมอาจอางเหตุของการตรวจรับมอบงานและ 
สั่งใหแกไขงานลาชาของคณะกรรมการตรวจการจางขางตน มาปฏิเสธการชําระ
คาปรับกรณีสงมอบงานลาชาของตนได เน่ืองจากผู รับจางยอมมีหนาที่ตอง 
แกไขงานใหถูกตองตามสัญญากอนการสงมอบ การที่ผูวาจางใชสิทธิหักเงินคาจาง
เพื่อเปนคาปรับตามสัญญา จึงเปนการใชสิทธิตามสัญญาโดยชอบแลว 
    ในคดีที่ผูฟองคดีฟองโตแยงกรณีที่กรมอนามัย (ผูถูกฟองคดี) 
ใชสิทธิหักเงินคาจางเพื่อเปนคาปรับเน่ืองจากผูฟองคดีสงมอบงานลาชาวาไมเปนไปตาม
สัญญา ตามสัญญาจางกอสรางศูนยสงเสริมสุขภาพเขต ๑๑ (ศูนยสงเสริมสุขภาพ 
เขต ๘ เดิม) นครศรีธรรมราช ระหวางผูถูกฟองคดีกับผูฟองคดีซ่ึงเปนเอกชนผูรับจาง 
โดยผูฟองคดีอางวาระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีใชคํานวณคาปรับเปนชวงเวลาที่ผูถูกฟองคดี
ใชในการตรวจรับงาน จึงไมสามารถปรับผูฟองคดีได น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา แมผูฟองคดีจะไดสงมอบงานงวดสุดทายกอนครบกําหนด
ระยะเวลาตามสัญญา ๑ วัน แตเม่ือคณะกรรมการตรวจการจางตรวจพบในภายหลังวา
การวางทอระบบบําบัดน้ําเสียของผูฟองคดีมีขนาดผิดไปจากแบบที่กําหนดในสัญญา 
ที่กําหนดใหวางทอขนาด ๖ น้ิว แตผูฟองคดีวางทอขนาด ๔ น้ิว ซ่ึงการกระทําดังกลาว
ไมใชขอบกพรองผิดพลาดในการทํางาน แตเปนเจตนาจงใจประพฤติปฏิบัติผิดสัญญาจาง  
ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีสงมอบงานโดยรูวางานของตนไมถูกตองตามสัญญาแตไมแกไข  
ซ่ึงแมวาคณะกรรมการตรวจการจางจะตรวจและสั่งใหแกไขงานที่ผิดแบบลาชาไปบาง  
ผูฟองคดีก็ไมอาจอางไดวาการตรวจรับงานลาชาเปนเหตุใหผูฟองคดีเสียคาปรับ  



                   แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   

 
สํานักงานศาลปกครอง 

๑๐๕ 

เพราะผูฟองคดียอมรูวาตนปฏิบัติไมถูกตองและมีหนาที่ตองแกไขใหถูกตองตามสัญญา
กอนสงมอบ เหตุแหงการสงมอบงานลาชาจึงเกิดจากการที่ผูฟองคดีจงใจประพฤติ 
ผิดสัญญา  ดังน้ัน เม่ือมีการขยายเวลาสงมอบงานและผูฟองคดีไดแกไขและสงมอบงาน
ลาชากวาวันที่กําหนด เปนผลใหถูกปรับตามสัญญานั้นจึงชอบแลว พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒/๒๕๔๖) 

 

     (๒) กรณีที่การสงมอบงานลาชาเกิดจากความบกพรอง 
ของผูรับจางที่เขาดําเนินการกอสรางลาชากวากําหนดตามสัญญา รวมทั้งการที่
ผูรับจางไมไปดูสถานที่กอสรางเพื่อทราบปญหาอุปสรรคกอนการทํางานตาม
ประกาศสอบราคา และไมดําเนินการกอสรางตามแบบในสัญญาจาง ไมถือเปนเหตุ 
ที่ผูรับจางจะกลาวอางเพื่อของดหรือลดคาปรับหรือขยายระยะเวลาการทํางาน
ตามสัญญาจาง การที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางใชสิทธิหักเงินคาจางของ 
ผูรับจางไวเปนคาปรับอันเน่ืองจากเหตุขางตน จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
     ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจางตามสัญญาจางปรับปรุงถนน
กับองคการบริหารสวนตําบลวัดดาว (ผูถูกฟองคดี) ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูวาจางคืนเงินคาปรับกรณีที่ผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาตามสัญญา ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเขาดําเนินการกอสราง
ลาชากวากําหนดตามสัญญาและหยุดดําเนินการหลายวันโดยอางวาเกิดฝนตกหนักและ
นํ้าทวมจนผูฟองคดีไมสามารถเขาดําเนินงานตอไปได รวมเวลาทั้งหมด ๑๑๗ วัน ซ่ึงเปน 
เหตุสุดวิสัย น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การจะอางเหตุดังกลาวตองเปนกรณีที่มี
ฝนตกหนักมากผิดไปจากปกติที่เคยเกิดขึ้นตามฤดูกาลโดยไมสามารถคาดหมายลวงหนา
ไดและไมมีทางปองกันได เม่ือผูฟองคดีเขาดําเนินการลาชากวากําหนดประกอบกับ 
ผูฟองคดีเปนบุคคลในทองที่ยอมทราบดีวาชวงเวลาดังกลาวเปนฤดูฝน การมีฝนตกและ
นํ้าทวมจึงเปนกรณีปกติของธรรมชาติ การสงมอบงานลาชาจึงเปนความบกพรองของ 
ผูฟองคดีเอง รวมทั้งผูฟองคดีไมอาจอางไดวาพื้นที่ที่กอสรางมีตนไมและสิ่งปลูกสราง 
กีดขวางเปนอุปสรรคในการทํางานอันเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูถูกฟองคดี 
เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดไปดูสถานที่กอสราง ซ่ึงตามประกาศสอบราคาของผูถูกฟองคดี
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๐๖ 

ไดกําหนดไววาการไมไปดูสถานที่กอสรางถือวาทราบปญหาดีแลว หากเกิดอุปสรรค 
ในการทํางานจะอางใหพนความรับผิดไมได ผูฟองคดีจึงไมอาจอางเหตุดังกลาวเพื่อให 
พนความผิดหรือไดรับการงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาตามขอ ๖๑  
วรรคหนึ่ง (๑)๕๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และสําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอางวาคณะกรรมการตรวจการจาง 
มีพฤติการณกลั่นแกลงไมยอมตรวจรับงาน ทําใหงานเสร็จลาชา น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจสอบพบวาการกอสรางไมเปนไปตามแบบ
ในสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีแกไข โดยผูฟองคดีไดดําเนินการ
แกไขจนแลวเสร็จโดยไมไดโตแยง และตอมาเมื่อผูฟองคดีสงมอบงานที่แกไขแลว 
คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานกอสรางในวันเดียวกัน  ดังนั้น คณะกรรมการ
ตรวจการจางจึงไมไดมีพฤติการณกลั่นแกลงผูฟองคดี แตการที่ไมตรวจรับงานกอนหนา
น้ันเกิดจากความบกพรองของผูฟองคดีเองที่ไมดําเนินการกอสรางตามแบบ กรณีจึงไม
ถือเปนเหตุที่ผูฟองคดีจะไดรับการงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาและ 
ตามขอ ๖๑ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดี
ใชสิทธิหักเงินคาจางของผูฟองคดีไวเปนคาปรับอันเนื่องจากเหตุขางตน จึงชอบ 
ดวยกฎหมายแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔/๒๕๔๘) 

                                                 
๕๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 ขอ ๖๑ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือ
ขอตกลง ใหอยูในอํานาจของประธานกรรมการบริหารที่จะพิจารณาโดยผานความเห็นชอบของผูส่ังซื้อ
หรือผูส่ังจางกอน ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสภาตําบล 
 (๒) เหตุสุดวิสัย 
 (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
 ใหองคการบริหารสวนตําบลระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาว 
ใหองคการบริหารสวนตําบลทราบภายในสิบหาวัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลา 
ที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพ่ือขอลดหรืองดคาปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได  
เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือองคการบริหารสวนตําบลทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๐๗ 

  (๓) กรณีที่การสงมอบงานลาชาเกิดจากความบกพรอง 
ของผูรับจางที่เขาดําเนินการกอสรางลาชากวากําหนดเวลาตามสัญญา ผูรับจาง 
ไมอาจนําเหตุที่ผูวาจางแตงตั้งผูควบคุมงานและใหผูควบคุมงานเขามาปฏิบัติหนาที่
ลาชามาปฏิเสธความรับผิดจากการกอสรางงานลาชาได เน่ืองจากกรณีดังกลาว 
เปนปญหาและอุปสรรคที่ผูรับจางสามารถแกไขไดโดยไมตองรอใหผูวาจางเขามา
ประสานหรือดําเนินการให  กรณีจึงไมใชการสงมอบงานลาชาที่เกิดจากความผิด
หรือความบกพรองของผูวาจาง ผูวาจางจึงมีสิทธิที่จะเรียกและหักคาปรับเอาจาก
คาจางตามจํานวนวันที่ผูรับจางสงมอบงานลาชาดังกลาวไดตามสัญญา 
  ในกรณีที่สัญญาจางกอสรางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระหวางผูฟองคดีกับกรมทางหลวงชนบท (ผูถูกฟองคดี) ไดกําหนดใหผูฟองคดี
ตองทํางานใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ แตปรากฏวาผูฟองคดีสงมอบงาน
งวดสุดทายลาชากวาที่กําหนดไวในสัญญาเปนเวลา ๗๙ วัน โดยอางเหตุแหงความลาชาวา
เกิดจากการที่ผูฟองคดีตองรอใหผูถูกฟองคดีแตงตั้งผูควบคุมงานและใหผูควบคุมงาน 
เขามาปฏิบัติหนาที่ลาชา น้ัน ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กรณีตามขอกลาวอาง 
ของผูฟองคดีไมเปนปญหาหรืออุปสรรคตอการเริ่มงานกอสรางของผูฟองคดี สวนการที่ 
ผูฟองคดีกลาวอางวาไมสามารถเขาพื้นที่กอสรางไดเน่ืองจากพื้นที่กอสรางอยูในเขต 
หวงหามของทางราชการ น้ัน เห็นวา เม่ือผูฟองคดีทราบถึงปญหาและอุปสรรคดังกลาว
ตั้งแตกอนวันเริ่มลงมือปฏิบัติงานตามสัญญา แตไมไดใชสิทธิขอขยายเวลาปฏิบัติงาน
หรือขอลดหรือของดคาปรับตามขอ ๑๓๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เหตุแหงการสงมอบงานลาชาจึงไมไดเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพรองของผูถูกฟองคดี  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีเรียกและหักคาปรับจาก 
คาจางกอสรางของผูฟองคดีตามจํานวนวันที่มีการสงมอบงานลาชา จึงชอบดวยกฎหมาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๘/๒๕๕๐) 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๐๘ 

   (๔) กรณีที่เอกชนผูรับจางอางวาเหตุที่การกอสรางลาชา 
เกิดจากมีพายุโซนรอนพัดผานทําใหระดับนํ้าบริเวณสถานที่กอสรางมีระดับสูง  
ซึ่งเปนเหตุสุดวิสัยที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานนั้น เมื่อปรากฏวาเหตุการณ
ดังกลาวเปนเหตุการณธรรมชาติที่เกิดข้ึนตามปกติ จึงไมอาจถือเปนเหตุสุดวิสัย 
ที่อยูนอกเหนือการคาดหมายของผูรับจางที่จะใชความระมัดระวังและปองกัน
ปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานกอสรางตามวิสัยของผูมีอาชีพดานการกอสราง  
ดังน้ัน การที่ผูรับจางกอสรางงานลาชากวากําหนดเวลาตามสัญญา จึงตองชําระ
คาปรับที่เกิดข้ึนใหแกหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
 ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสราง 
เขื่อนริมตลิ่งแมนํ้าจํานวน ๒ ฉบับ ฟองเทศบาลเมืองพิจิตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงเปน 
ผูวาจางเพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขยายเวลาการทํางานตามสัญญาและคืนเงินคาปรับ 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ หักจากเงินคาจางตามสัญญา เน่ืองจากผูฟองคดีเห็นวากรณีที่เกิด 
พายุโซนรอนหวูคงพัดผานประเทศไทยทําใหนํ้าในแมนํ้านานบริเวณสถานที่กอสราง 
มีระดับนํ้าสูงมาก เปนเหตุสุดวิสัยซ่ึงเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไมอนุญาตใหผูฟองคดีขยายระยะเวลาการกอสรางตามสัญญาโดยชี้แจงวากรณีดังกลาว 
ไมถือวาเปนเหตุสุดวิสัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ในชวง
ระหวางวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ ไดมีพายุโซนรอนหวูคงพัดผานประเทศไทย
ทําใหมีฝนตกในจังหวัดพิจิตร และระดับนํ้าในแมนํ้านานขึ้นสูงจนทวมบริเวณสถานที่
กอสราง แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบสถิติระดับนํ้าในแมนํ้านานจากรายงานของ 
ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนลางจังหวัดพิษณุโลกในชวงเดือนกันยายน
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๓ ยอนหลังไป ๑๐ ปแลวเห็นวา การที่นํ้าในแมนํ้านานมีระดับสูง
ในชวงเดือนกันยายนและลนทวมบริเวณเดียวกับสถานที่กอสรางเปนเหตุการณธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นตามปกติ ไมอยูนอกเหนือการคาดหมายแตเดิมของผูฟองคดี และถึงแมวาจะมี
พายุโซนรอนหวูคงพัดผานในชวงเวลาดําเนินการกอสรางตามสัญญาก็ตาม แตการ 
เกิดพายุดังกลาวมิไดสงผลใหระดับนํ้าในแมนํ้านานมีระดับที่สูงขึ้นจนผิดปกติแตกตาง
จากปกอนๆ ประกอบกับไมปรากฏขอเท็จจริงวาเกิดน้ําทวมฉับพลันและเกิดอุทกภัย
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๐๙ 

บริเวณสถานที่กอสรางในชวงระหวางวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓  ดังนั้น  
กรณีที่มีพายุโซนรอนหวูคงพัดผานประเทศไทยตั้งแตวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๔๓ ซ่ึงทําใหนํ้าในแมนํ้านานมีระดับที่สูงขึ้น ไมอาจถือไดวาเปนเหตุสุดวิสัยที่อยู
นอกเหนือการคาดหมายของผูฟองคดีที่จะใชความระมัดระวังและปองกันปญหาหรือ
อุปสรรคในการทํางานกอสรางตามวิสัยของผูมีอาชีพดานการกอสรางไดตามขอกําหนด
ของสัญญาทั้งสองฉบับ ประกอบกับขอ ๑๓๒๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ เม่ือผูฟองคดีสงมอบงานตามสัญญา
ทั้งสองฉบับลาชากวาเวลาที่กําหนด ผูฟองคดีจึงตองเสียคาปรับใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เพ่ือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามสัญญา พิพากษาใหยกฟอง 
ในสวนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๘/๒๕๕๐) 
 

  ๒) กรณีที่ศาลเห็นวามีเหตุอันสมควรใหลดคาปรับแกเอกชน 
ผูรับจาง 
 

  (๑) กรณีที่ความลาชาของงานจางเกิดจากการที่ผูวาจาง 
มีคําสั่งใหผูรับจางหยุดการดําเนินงานตามสัญญาจางไวชั่วคราวเพื่อรอการ
อนุญาตจากหนวยงานอื่นซึ่งมีหนาที่ดูแลพื้นที่ที่ผู รับจางตองเขาดําเนินการ 
ตามสัญญาจาง ถือเปนความผิดพลาดหรือความบกพรองที่เกิดข้ึนเพราะสภาพ 
                                                 

๕๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๑๓๒ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือ
ขอตกลงใหอยูในอํานาจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินที่จะพิจารณา 
แตถาวงเงินในการสั่งการใหจัดหาครั้งนั้นเกินอํานาจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา และใหพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุ
เกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 (๒) เหตุสุดวิสัย 
 (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๑๐ 

แหงงานที่จางซึ่งผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน การที่ผูรับจางขอขยายเวลา
ทํางานตามสัญญาจางอันเน่ืองมาจากเหตุขัดของดังกลาว แตผูวาจางมีคําสั่ง 
ไมอนุญาต จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูวาจางตองลดคาปรับใหแก 
ผูรับจางตามจํานวนวันที่ผูรับจางตองหยุดดําเนินงานขางตน  
          ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสราง
ระบบประปาหมูบานฟององคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงเปน 
ผูวาจาง ยื่นฟองคดีเ พ่ือขอใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับที่ หักไวจากเงินคาจาง  
กรณีผูฟองคดีสงมอบงานลาชา เน่ืองจากผูฟองคดีเห็นวาเหตุแหงความลาชาไมได 
เกิดจากความบกพรองของผูฟองคดี แตเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีไดวาจางใหเอกชน 
รายอ่ืนเขาดําเนินงานกอสรางถนนในพื้นที่ที่ผูฟองคดีใชเปนเสนทางขนเครื่องจักรและ
อุปกรณเพ่ือนําไปใชในการกอสรางระบบประปาหมูบาน ผูฟองคดีจึงไมสามารถ 
เขาดําเนินงานตามกําหนดเวลาในสัญญาจางขางตนได  อีกทั้ง ในขณะที่ผูฟองคดี 
กําลังดําเนินงานกอสราง ผูควบคุมงานของผูถูกฟองคดีได มีคําสั่ งใหผูฟองคดี 
หยุดดําเนินงานชั่วคราวเนื่องจากยังไมไดรับอนุญาตจากแขวงการทางใหดําเนินการ 
วางทอประปา เปนเหตุใหผูฟองคดีตองหยุดทําการกอสรางตามคําสั่งดังกลาว น้ัน   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือผูฟองคดีประสบเหตุขัดของเน่ืองจากมีเอกชนรายอื่น
กอสรางงานในพื้นที่ที่ใชเปนเสนทางขนสงเครื่องจักรและอุปกรณกอสราง จึงมีหนาที่ 
ที่จะตองแจงเหตุขัดของดังกลาวตอผูถูกฟองคดีเพ่ือใชสิทธิขอขยายเวลาทํางาน 
ตามสัญญาจางภายในสิบหาวันนับถัดจากวันที่เหตุขัดของนั้นสิ้นสุดลงตามที่กําหนดไว 
ในขอ ๒๐ ของสัญญาจาง ประกอบกับขอ ๖๑๕๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

                                                 
๕๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 ขอ ๖๑  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือ
ขอตกลง ใหอยูในอํานาจของประธานกรรมการบริหารที่จะพิจารณาโดยผานความเห็นชอบของผูส่ังซื้อ
หรือผูส่ังจางกอน ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสภาตําบล 
 (๒) เหตุสุดวิสัย 
 (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๑๑ 

การพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาเอกชน 
ที่กอสรางงานทับเสนทางการขนสงเครื่องจักรและอุปกรณของผูฟองคดีไดทําการกอสราง
ถนนแลวเสร็จในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิขอขยายเวลาทํางาน 
ตามสัญญาจางตอผูถูกฟองคดีอยางชาที่สุดในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ แตผูฟองคดี 
ไดยื่นขอขยายระยะเวลาตามสัญญาจางโดยอางเหตุขัดของในกรณี น้ี เ ม่ือวันที่  
๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ กรณีจึงเปนการยื่นคําขอขยายเวลาทํางานตามสัญญาจางเม่ือพน
กําหนดสิบหาวันนับถัดจากวันที่เหตุขัดของสิ้นสุดลง ประกอบกับหนังสือขอขยายเวลา
ทํางานตามสัญญาจางดังกลาว ไมไดระบุหรืออางถึงเหตุขัดของของผูฟองคดีในกรณี
ขางตนไว จึงถือวาผูฟองคดีสละสิทธิเรียกรองในการขอขยายระยะเวลาทํางานตามสัญญา  
นอกจากนี้ ขอเท็จจริงยังปรากฏวามีเสนทางอื่นที่ผูฟองคดีสามารถใชเปนเสนทางขนสง
เครื่องจักรและอุปกรณกอสรางไดนอกจากเสนทางที่ผูฟองคดีกลาวอาง กรณีจึงไมใช 
เหตุสุดวิสัยอันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพรองของผูถูกฟองคดีที่จะตอง 
ขยายเวลาทํางานตามสัญญาจางออกไป  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีสงมอบงานที่จางตอ 
ผูถูกฟองคดีลาชากวาที่กําหนดไวในสัญญาเปนเวลา ๑๗๗ วัน และผูถูกฟองคดีไดปรับ 
ผูฟองคดีตามจํานวนวันดังกลาว ผูฟองคดีจึงไมอาจยกเหตุขัดของขางตนมาขอลดคาปรับ
ตอศาลได  สวนกรณีที่ผูควบคุมงานของผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูฟองคดีหยุดดําเนินงาน
ชั่วคราวเนื่องจากยังไมไดรับอนุญาตจากแขวงการทางใหดําเนินการวางทอประปา  
เปนเหตุใหผูฟองคดีตองหยุดงานวางทอประปาตั้งแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓  
จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ เปนเวลา ๒๐ วัน น้ัน  เม่ือผูถูกฟองคดีมีหนาที่ 
ตองสงมอบพ้ืนที่ใหผูฟองคดีดําเนินงานกอสรางไดตามสัญญาโดยปราศจากการ 
รบกวนสิทธิ การมีคําสั่งใหผูฟองคดีหยุดดําเนินงานจนกวาจะไดรับอนุญาตจากแขวงการทาง 
จึงเปนการสงมอบพื้นที่โดยมีอุปสรรคและรบกวนสิทธิมิใหผูฟองคดีทํางานที่จางได 

                                                                                                                                  
 ใหองคการบริหารสวนตําบลระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวให
องคการบริหารสวนตําบลทราบภายในสิบหาวัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลา 
ที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพ่ือขอลดหรืองดคาปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได 
เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือองคการบริหารสวนตําบลทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๑๒ 

ตามสัญญา อันเปนความผิดพลาดหรือความบกพรองที่เกิดขึ้นเพราะสภาพแหงงานที่จาง
ซ่ึงผูถูกฟองคดีทราบดีแลวตั้งแตตน ตามขอ ๒๐ ของสัญญาจาง ประกอบกับขอ ๖๑  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลฯ  
เม่ือผูฟองคดียื่นหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ หนังสือลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ 
๒๕๔๓ และหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ ตอผูถูกฟองคดีเพ่ือขอขยายเวลา
ทํางานตามสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุขัดของดังกลาว แตผูถูกฟองคดีมีคําสั่งไมอนุญาต
ใหขยายเวลาตามคําขอ คําสั่งไมอนุญาตใหขยายเวลาของผูถูกฟองคดีจึงเปนคําสั่งที่ 
ไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษาใหผูถูกฟองคดีลดคาปรับตามสัญญาเปนจํานวน ๒๐ วัน 
ใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๑/๒๕๔๙) 
 

    (๒ )  กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางผอนปรน 
การปฏิบัติตามสัญญาจางเปนเวลานานกอนการบอกเลิกสัญญาจาง จนมีผลให
คาปรับที่ผูรับจางตองชําระใหแกผูวาจางตามสัญญามีจํานวนสูงเกินกวารอยละสิบ 
ของวงเงินคาจางซึ่งไมเปนไปตามขอ ๑๓๘๕๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผูรับจางตองเสียคาปรับในวงเงินที่สูงดังกลาว 
จึงเกิดจากการใชดุลพินิจผอนปรนการเลิกจางนานเกินกวาระยะเวลาที่ผูรับจาง
ตองใชในการดําเนินการตามสัญญาจางใหแลวเสร็จ และเมื่อปรากฏวาผูวาจาง 
ได ใชประโยชนจากงานที่ ผู รับจ างดํ า เ นินการแลว เสร็ จ โดยที่ ไม ได รับ 
ความเดือดรอนเสียหาย จึงมีเหตุอันสมควรที่ผูวาจางจะตองลดคาปรับใหแก 
ผูรับจางลงตามสวน 
    ในคดีที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ผูฟองคดี) ฟองเรียกคาปรับจากผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสราง 
อาคารเรียนซึ่งมีกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน แตผูถูกฟองคดีไมอาจ 
สงมอบงานงวดที่ ๓ ซ่ึงเปนงานงวดสุดทายภายในกําหนดเวลาขางตน ตอมาหลังจาก
ครบกําหนดเวลาตามสัญญาจางแลวเปนเวลา ๒๙๒ วัน ผูฟองคดีจึงไดบอกเลิกสัญญาจาง
และเรียกคาปรับตามจํานวนวันดังกลาว แตผูถูกฟองคดีไมยอมชําระคาปรับ น้ัน   

                                                 
 ๕๙ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๓๔ หนา ๕๑  



                   แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   

 
สํานักงานศาลปกครอง 

๑๑๓ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ตามขอ ๑๓๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลาในสัญญาและตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลง หากคาปรับจะเกิน 
รอยละสิบของวงเงินคาจางใหสวนราชการดําเนินการบอกเลิกสัญญา เวนแตคูสัญญา 
จะยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น ใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน และตามขอ ๑๓๗๖๐ ของระเบียบ
ดังกลาว กําหนดใหกรณีที่ผูวาจางเห็นวาผูรับจางไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาในชวงที่
ไดรับการผอนปรน ใหหัวหนาสวนราชการบอกเลิกสัญญา  ดังนั้น เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา 
ผูฟองคดีไดผอนปรนการปฏิบัติตามสัญญาใหแกผูถูกฟองคดีนับแตวันถัดจากวันครบ
กําหนดสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาเปนเวลาประมาณ ๙ เดือนเศษ และไดใชสิทธิ
เรียกคาปรับตามระยะเวลาดังกลาว ทั้งที่ในกรณีน้ีเปนการผอนปรนการบอกเลิกสัญญา 
ที่มีวงเงินคาปรับไมเกินรอยละสิบของวงเงินคาจางตามขอ ๑๓๘ ของระเบียบขางตน  
ซ่ึงจะขยายระยะเวลาไดเพียง ๓ เดือนเศษ (คาจางคูณรอยละสิบหารดวยจํานวนคาปรับ
ตอวัน) กรณีจึงเปนการผอนปรนการปฏิบัติตามสัญญาที่มีวงเงินคาปรับเกินกวารอยละสิบ
ของวงเงินคาจางเน่ืองจากผูฟองคดีไดผอนปรนการปฏิบัติตามสัญญาตอไปอีกประมาณ 
๖ เดือน หรือ ๑๘๐ วัน ภายหลังจากวงเงินคาปรับเกินกวารอยละสิบของวงเงินคาจางแลว 
ซ่ึงการเรียกคาปรับจากกรณีการบอกเลิกสัญญาดังกลาวเมื่อพิเคราะหถึงทางไดเสียของ 
ผูฟองคดีที่ไดใชอาคารเรียนโดยไมไดรับความเดือดรอนเสียหาย ประกอบกับความลาชา
ที่นาจะเกิดจากการที่ผูฟองคดีใชดุลพินิจผอนปรนการเลิกสัญญานานเกินกวาระยะเวลาที่
ผูถูกฟองคดีจะตองใชในการกอสรางตามสัญญาอยูดวย  นอกจากนั้น การที่ระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ กําหนดใหผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญาไดเม่ือมี
จํานวนคาปรับอันเนื่องมาจากงานลาชาเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง แสดงวาทางราชการ
อาจประสงคจะไดรับคาปรับอันเกิดจากเหตุลาชาเพียงรอยละสิบของวงเงินคาจาง  ฉะน้ัน 
เม่ือพิจารณาจากเหตุตามสถานะแหงคดีและความเปนธรรมแลว กรณีจึงมีเหตุสมควร 
ลดคาปรับลงตามสวน พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาปรับในอัตรารอยละสิบของ
วงเงินคาจางพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ของตนเงินขางตนใหแลวเสร็จภายใน 

                                                 
 ๖๐ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๓๓ หนา ๔๘  



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๑๔ 

๓๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา โดยเปนไปตามนัยมาตรา ๓๘๓๖๑ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๒/๒๕๔๙) 
 

  (๓) กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางเรียกรองให
เอกชนผูรับจางชดใชเงินคาปรับจากการกอสรางงานลาชากวากําหนดเวลา 
ตามสัญญา หากปรากฏวาเหตุแหงความลาชาเกิดจากการหยุดงานเพื่อรอการ
แกไขเปลี่ยนแปลงแบบการกอสรางของผูวาจาง ประกอบกับสัญญาที่ทําข้ึนน้ัน 
เปนสัญญาที่มุงความสําเร็จของงานทั้งหมด โดยไมใหแยกสวนความรับผิด  
การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบในการกอสรางตามสัญญาไมวาในสวนใดจึงยอมมีผล
ตอการทํางานของผูรับจางที่จะตองวางแผนการทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณ 
ตามสัญญา  กรณีการสงมอบงานลาชาจึงเปนเหตุที่ เ กิดจากความผิดหรือ 
ความบกพรองของสวนราชการ อันเขาลักษณะที่ผูวาจางจะตองงดหรือลดคาปรับ
ใหแกผูรับจาง 
             ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางและ
ปรับปรุงประปาชนบท ฟองขอใหการประปาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดี) ขยายระยะเวลา
การกอสรางและคืนเงินคาปรับตามสัญญาใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากเห็นวาการที่ผูฟองคดี
สงมอบงานลาชาเกิดจากความบกพรองของผูถูกฟองคดี น้ัน  ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยวา กรณีที่ผูฟองคดีไดยื่นขอขยายเวลาทํางานตามสัญญาในสวนของงานวางทอ
ออกไปจํานวน ๙๐ วัน เน่ืองจากในระหวางการทํางานมีอุปสรรคจนไมสามารถวางทอ
ตามแบบในสัญญาได และผูควบคุมงานของผูถูกฟองคดีไดสั่งหยุดงานสามครั้งเพ่ือแกไข
เปลี่ยนแปลงแบบดังกลาว ทําใหผูฟองคดีตองเสียเวลารอการแกไขแบบ ตอมาผูฟองคดี 
และผูถูกฟองคดีไดทําสัญญาลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเดิม 
โดยตัดเนื้องานบางอยาง เปลี่ยนแปลงแบบวางทอสามรายการ และมีขอสัญญากําหนดให
ผูฟองคดีขอสงวนสิทธิที่จะขอขยายเวลาทํางานตามสัญญาได จากขอเท็จจริงขางตน 
จึงฟงไดวา การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบวางทอทั้งสามแบบทําใหผูฟองคดีตองหยุดทํางาน
วางทอเพ่ือรอการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบของผูถูกฟองคดี เปนเหตุที่เกิดจากความผิด

                                                 
๖๑ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๗ หนา ๑๘ 



                   แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   

 
สํานักงานศาลปกครอง 

๑๑๕ 

หรือความบกพรองของสวนราชการ จึงเปนเหตุที่เขาลักษณะตามขอ ๑๓๙๖๒ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามขอกําหนดของสัญญา อีกทั้ง
สัญญาฉบับลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ น้ัน ไดระบุใหผูฟองคดีขอสงวนสิทธิในการ 
ขอขยายเวลาทํางานตามสัญญาได  ดังนั้น การที่ผูฟองคดีตองหยุดทํางานวางทอเพ่ือรอ
การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบวางทอของผูถูกฟองคดี จึงเปนเหตุที่ผูถูกฟองคดีจะขยาย
เวลาทํางานตามสัญญาใหกับผูฟองคดีได และแมจะมีการแกไขสัญญาใหขยายเวลา
ทํางานออกไปอีก ๑๖๐ วัน ตามที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางก็ตาม แตการขยายระยะเวลา
ดังกลาวเปนการชดเชยเวลาที่ผูฟองคดีตองเสียไปในการรอใหผูถูกฟองคดีดําเนินการ
แกไขเปลี่ยนแปลงแบบตําแหนงอาคารและสงมอบพื้นที่ ในการทํางานใหกับ 
ผูฟองคดี และเปนเหตุที่เกิดขึ้นกอนที่จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบวางทอตามสัญญา 
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ สวนที่ผูฟองคดีไดรับการขยายเวลาทํางานตามสัญญา
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับแตวันสิ้นสุดสัญญานั้น ก็เปนการขยายเวลาของสัญญาตาม 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ ที่กําหนดมาตรการชวยเหลือคูสัญญา  
อันเนื่องมาจากประเทศมีการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซ่ึงมีผลกระทบตอ
คูสัญญาของทางราชการ จึงเปนเหตุอันสมควรที่ผูฟองคดีจะไดรับการขยายเวลาตาม 
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือขอ ๑๓๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การพัสดุฯ ไดกําหนดใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาขยายเวลาทํางานตามสัญญาได 
ตามจํานวนวันที่ มีเหตุเกิดขึ้นจริง และเหตุที่ผูฟองคดีไดยื่นขอขยายเวลาทํางาน 
ตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน เกิดจากการที่ผูฟองคดีตองรอการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบ
วางทอซ่ึงเปนเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูถูกฟองคดี ประกอบกับ
สัญญานี้เปนสัญญาที่มุงความสําเร็จของงานทั้งหมด โดยไมมีขอความในสัญญาที่ให 
แยกสวนความรับผิด การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบในการกอสรางตามสัญญาไมวา 
ในสวนใดจึงยอมมีผลตอการทํางานของผูฟองคดีที่จะตองวางแผนการทํางานใหแลวเสร็จ
บริบูรณตามสัญญา  อีกทั้ง การที่ผูฟองคดีจะทํางานวางทอตามแบบที่แกไขเปลี่ยนแปลง
ภายในระยะเวลาที่มีการขยายเวลาใหเพราะเหตุอ่ืน ก็มิใชเปนเหตุที่ผูถูกฟองคดีจะนํามา
อางในการพิจารณาไมขยายเวลาใหกับผูฟองคดี  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีไมขยายเวลา
ทํางานตามสัญญาใหกับผูฟองคดี จึงไมชอบดวยกฎหมายและไมตองดวยขอกําหนด 

                                                 
๖๒ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๕๕ หนา ๙๐ 
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๑๑๖ 

ในสัญญา การที่ผูฟองคดีไดยื่นขอขยายเวลาเนื่องจากตองรอการแกไขแบบเปนเวลา  
๙๐ วัน ซ่ึงไมเกินกวาเวลาที่ผูถูกฟองคดีใชในการแกไขแบบ จึงเปนระยะเวลาที่อยูภายใน
เวลาที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงตามขอ ๑๓๙ ของระเบียบขางตน ผูฟองคดีจึงควรไดรับการขยาย
เวลาทํางานตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน นับแตวันสิ้นสุดสัญญา และเมื่อกรณีที่ 
ผูถูกฟองคดีไมขยายเวลาทํางานตามสัญญาใหกับผูฟองคดีเปนการไมชอบดวยกฎหมาย 
ผูถูกฟองคดีจึงไมมีสิทธิหักเงินคาปรับที่ผูถูกฟองคดีไดปรับไวแลว จึงตองคืนเงินคาปรับ
ดังกลาวใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๖/๒๕๕๐) 
 

  ๑.๗.๔ การริบหลักประกันสัญญา 
 

   หลักประกันสัญญามีขึ้นเพ่ือใหการปฏิบัติตามสัญญาลุลวงไปได
ดวยดีและเปนไปตามวัตถุประสงคของสัญญา ซ่ึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดเกี่ยวกับหลักประกันของคูสัญญาฝายเอกชนที่จะเขามา
ทํางานกับสวนราชการไวหลายกรณี เชน เงินสด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายซึ่งเปนเช็ค 
ลงวันที่ที่ใชเช็คชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ หรือหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
(กวพ.) กําหนด เปนตน๖๓  ทั้งนี้ การกําหนดหลักประกันสัญญาดังกลาว จะตองระบุไว
เปนเง่ือนไขในเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจางหรือในสัญญาดวย สําหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองในประเด็นของการเรียกหรือริบหลักประกันสัญญาเพื่อชดใช
คาเสียหายจากการที่คูสัญญาผิดสัญญากับหนวยงานทางปกครองที่นาสนใจ น้ัน  
มีดังตอไปน้ี   
   ๑) กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางจะใชสิทธิริบเงิน
หลักประกันสัญญาเนื่องจากเห็นวาเอกชนผูรับจางไมดําเนินการแกไขความชํารุด
บกพรองของงานจางน้ัน จะตองไมใชกรณีที่ความชํารุดบกพรองไดเกิดข้ึน
ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาประกันความชํารุดบกพรองตามที่กําหนดไว 
ในสัญญาแลว ไมเชนน้ันจะเปนการริบเงินหลักประกันสัญญาโดยไมชอบ ซึ่งตอง
คืนเงินหลักประกันสัญญาสวนที่ริบเกินใหแกผูรับจาง 

                                                 
๖๓ ขอ ๑๔๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
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๑๑๗ 

  ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนเอกชนผูรับจางตามสัญญาจางกอสราง
ถนน ค.ส.ล. ฟองขอใหองคการบริหารสวนตําบลบางปลา (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงเปนผูวาจาง 
คืนเงินค้ําประกันสัญญาจํานวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท ที่ผูถูกฟองคดีริบไปโดยอางวาผูฟองคดี 
ผิดสัญญาเนื่องจากไมซอมแซมงานกอสรางที่ชํารุดบกพรอง น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา
ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีไดตรวจรับงานตามสัญญาเม่ือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๑  
ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ แจงใหผูฟองคดีแกไขความชํารุด
บกพรองของถนน แตผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขถนนดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงมี
หนังสือเตือนใหผูฟองคดีดําเนินการซอมแซมถนนใหแลวเสร็จ แตผูฟองคดีก็มิได
ดําเนินการแกไขเชนเดิม ตอมาประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีไดใหตัวแทน
ของผูฟองคดีรวมกับเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีตรวจสอบถนนสวนที่ชํารุดโดยทํา
เครื่องหมายกําหนดจุดที่จะตองซอมแซม ซ่ึงผูฟองคดีไดดําเนินการขุดเจาะและรื้อถนน
ตามจุดที่กําหนดเพื่อจะเทคอนกรีตใหมเปนจํานวน ๒๒ แผง แตมิไดดําเนินการซอมแซม
ใหแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีจึงไดวาจางหางหุนสวนจํากัด พ. ดําเนินการซอมแซมถนน
พิพาท ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จํานวน ๖๔ แผง และขนาดกวาง 
๔ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จํานวน ๒๒ แผง คิดเปนเงินคาจางจํานวน 
๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยผูถูกฟองคดีไดตรวจรับงานดังกลาวแลวเม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๔๔  น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือลงวันที่  
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ แจงใหผูฟองคดีดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองของถนน
พิพาท ซ่ึงผูฟองคดีไดใหตัวแทนของผูฟองคดีรวมกับเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีกําหนดจุด 
ที่จะตองซอมแซมเปนจํานวน ๒๒ แผง แตมิไดดําเนินการซอมแซมจนแลวเสร็จ ถือไดวา 
ผูฟองคดียอมรับวาตนตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของถนนจํานวน ๒๒ แผง
ดังกลาว  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีมิไดดําเนินการซอมแซมถนนจํานวน ๒๒ แผงใหแลวเสร็จ
เปนที่เรียบรอย ผูฟองคดีจึงตกเปนผูผิดสัญญา แตเม่ือขอ ๖ ของสัญญาจางกําหนดให
ผูรับจางตองแกไขความชํารุดบกพรองในงานที่จางภายในระยะเวลาสองปนับถัดจากวันที่
ไดรับมอบงาน และกรณีเชื่อไดวาความชํารุดบกพรองของถนนนอกเหนือจากถนนจํานวน 
๒๒ แผง เกิดขึ้นภายหลังจากครบกําหนด ๒ ป นับถัดจากวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับมอบงาน 
เน่ืองจากหากความชํารุดบกพรองของถนนสวนที่เกินกวา ๒๒ แผง ดังกลาวเกิดภายใน 
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๑๑๘ 

๒ ป นับถัดจากวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับมอบงาน ตัวแทนของผูฟองคดีและเจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีก็ควรจะตรวจพบพรอมกับการตรวจพบความชํารุดของถนนจํานวน  
๒๒ แผงแลว ผูฟองคดีจึงไมตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของถนนที่นอกเหนือ 
จากถนนจํานวน ๒๒ แผง คงเหลือสวนที่ตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของถนน
จํานวน ๒๒ แผง เปนเงินจํานวน ๑๑๐ ,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิ ริบเงิน 
ตามหลักประกันสัญญาจางไดเพียง ๑๑๐,๐๐๐ บาท เทานั้น การที่ผูถูกฟองคดีริบเงิน
หลักประกันสัญญาดังกลาวจํานวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท จึงเปนการใชสิทธิริบเงินหลักประกัน
สัญญาเกินกวาคาใชจายในการแกไขความชํารุดบกพรองของถนนที่ผูฟองคดีตองรับผิด 
ผูถูกฟองคดีตองคืนเงินสวนที่ริบเกินมาใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุ
ที่ อ.๑๗๗/๒๕๕๐) 
 

   ๒) กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางและเอกชนผูรับจาง
ตางยังไมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะบอกเลิกสัญญาจาง  แตเมื่อทั้งสองฝาย 
ตางใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซึ่งกันและกัน แสดงวาตางสมัครใจที่จะใหสัญญา 
เลิกแลวตอกัน สัญญาจึงเลิกกันโดยปริยาย คูสัญญาตางฝายตองใหอีกฝาย
กลับคืนสูฐานะดังที่เปนอยูเดิม โดยไมอาจเรียกรองความเสียหายจากอีกฝายหนึ่งได   
ดังน้ัน ผูวาจางจึงไมมีสิทธิเรียกรองใหผู รับจางรวมถึงผู คํ้าประกันชําระเงิน 
ตามหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 
   ในคดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ผูฟองคดี) ฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูรับจางตามสัญญาจางเหมาอาคารศูนยบริการวิชาการและ 
การประชุมนานาชาติ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ดังกลาว  ชําระเงินหลักประกันสัญญาพรอมดอกเบี้ยผิดนัดใหแกผูฟองคดี  น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังการทําสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขาทํางาน 
ตามสัญญาและไดทราบวา แบบของอาคารมีการทับซอนกับบอบําบัดน้ําเสีย อีกทั้ง 
คาระดับดินบริเวณที่จะกอสรางที่กําหนดไวในแบบของสัญญาก็ไมตรงกับคาระดับดินจริง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงขอใหผูฟองคดีสงมอบพื้นที่กอสรางพรอมกับแจงวาพื้นที่กอสราง 
มีปญหาและอุปสรรคขอใหแกไขใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวแลว 
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๑๑๙ 

แตไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาดําเนินการกอสรางในพื้นที่กอสรางเดิม ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ จึงมีหนังสือขอใหผูฟองคดีแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาวอีกครั้ง พรอมกับขอให
ขยายเวลาการกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตผูฟองคดีมิได
ดําเนินการตามคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจงกลับไปวา 
ไมสามารถลงมือกอสรางตามสัญญาได ขอใหผูฟองคดีขยายเวลาทํางานใหแกผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ มิฉะนั้นใหถือวาสัญญาเปนอันเลิกกันในวันดังกลาว ผูฟองคดีไดรับหนังสือดังกลาวแลว 
แตมิไดแกไขปญหาและอุปสรรคตามคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๑ อีกทั้งยังไดมีหนังสือแจง
บอกเลิกสัญญาจางกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญาของผูฟองคดีโดยอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนฝายผิดสัญญานั้น  
ไมถูกตองตรงกับความเปนจริง เน่ืองจากเมื่อพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการ 
ตรวจการจางที่ เสนอตอผูฟองคดีวา พ้ืนที่กอสรางจะดําเนินการไดก็ตอเม่ือไดมี 
การแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ ๑๓ เสร็จสิ้นไปแลว และโดยที่ พ้ืนที่ดังกลาว
กระทรวงการคลังไดปรับปรุงสภาพภูมิทัศนไวเปนพ้ืนที่สีเขียวอยางสวยงามมูลคา 
หลายลานบาท การรื้อถอนทันทีเพ่ือกอสรางอาคารจะทําใหสูญเสียเงินงบประมาณแผนดิน 
จึงเห็นควรยกเลิกสัญญาจางพิพาท และยายสถานที่กอสรางไปยังทําเลอ่ืน ผูฟองคดี 
เห็นดวยกับขอเสนอดังกลาวจึงมีคําสั่งใหยกเลิกสัญญาจางกับผูถูกฟองคดีที่ ๑  
การบอกเลิกสัญญาของผูฟองคดีโดยอางวาเปนความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไมชอบและไมมีเหตุที่ผูฟองคดีจะกลาวอางเชนนั้นได  อยางไรก็ตาม แมจะรับฟงไดวา
ผูฟองคดีบอกเลิกสัญญากับผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมิชอบ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดบอกเลิก
สัญญากับผูฟองคดีเชนเดียวกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาสาระสําคัญที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอาง
เพ่ือบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดีคือการไมไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการกอสรางอาคาร 
ที่จางเหมาออกไปตามมติคณะรัฐมนตรี และการขอใหผูฟองคดีแกไขคาระดับดิน รวมทั้ง
แกไขผังบริเวณกอสรางในสวนที่มีการทับซอนกับบอบําบัดน้ําเสีย แตฝายผูฟองคดี
เพิกเฉยไมดําเนินการภายในกําหนดเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด ความลาชาในการ
สนองตอบดังกลาวยังไมรายแรงถึงขนาดที่จะทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาได เน่ืองจากปรากฏวาภายหลังผูฟองคดี บริษัทผูออกแบบอาคาร รวมทั้ง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรวมกันประชุมหารือแนวทางแกไขปญหา และคณะกรรมการ 
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๑๒๐ 

ตรวจการจางของผูฟองคดีก็ไดรวมประชุมกับบริษัทที่จะไดรับมอบหมายจากผูฟองคดี 
ใหเปนผูควบคุมงานกอสรางเพื่อหาทางแกไขปญหาอีกหลายครั้ง จนกระทั่งบริษัท
ผูออกแบบไดทําการแกไขแบบรูปของอาคารที่ทับซอนกันกับบอบําบัดน้ําเสียจน 
เสร็จเรียบรอยแลว การบอกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมชอบดวยสัญญาและ 
ขอกฎหมายดวยเชนกัน  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตางยังไมมีสิทธิ 
โดยชอบธรรมที่จะบอกเลิกสัญญาจางที่พิพาท แตเม่ือทั้งสองฝายตางใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาซึ่งกันและกัน แสดงวาทั้งสองฝายตางสมัครใจที่จะใหสัญญาพิพาทเลิกแลวตอกัน 
สัญญาจึงเลิกกันโดยปริยาย เม่ือสัญญาพิพาทตองถูกยกเลิกดวยความสมัครใจกัน 
ทั้งสองฝาย โดยที่ไมใชความผิดของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง คูสัญญาตางฝายตองให 
อีกฝายกลับคืนสูฐานะดังที่เปนอยูเดิม โดยตางฝายตางเรียกรองความเสียหายจาก 
อีกฝายหนึ่งไมไดตามมาตรา ๓๙๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดี
จึงไมตองรับผิดชอบในคาเสียหายตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูค้ําประกัน 
ความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมตองรับผิดชอบในคาเสียหายตอผูฟองคดีดวย  
ผูฟองคดีจึงไม มีสิทธิ เ รียกรองใหผูถูกฟองคดีทั้ งสองชําระเงินตามหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาและชําระเงินเปนคาเสียหายใหแกผูฟองคดีแตอยางใด  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๑/๒๕๕๑) 
 

  ๑.๗.๕ การคืนหลักประกันซอง 
 

          หลักประกันซอง  หมายถึงหลักประกันที่ผู เสนอราคาไดยื่น 
ตอหนวยงานทางปกครองผูจัดประกวดราคาเพื่อเปนประกันการเสนอราคาวาจะไม 
กระทําผิดตอขอตกลงตามเอกสารประกวดราคา ซ่ึงตาม ขอ ๑๔๔ ของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดวางหลักเกณฑเอาไวว า  
หากผู เสนอราคาไมไดกระทําผิดขอตกลงตามเอกสารการประกวดหรือสอบราคา  
หนวยงานทางปกครองผูจัดประกวดราคาหรือสอบราคาจะตองคืนหลักประกันซองใหแก 
ผูเสนอราคา ดังปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เชน 
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๑๒๑ 

   ในกรณีที่หนวยงานทางปกครองผูจัดประกวดราคาไดทํา
สัญญากับผูชนะการประกวดราคาภายหลังจากพนกําหนดยืนราคา หนวยงาน 
ทางปกครองฯ จะตองคืนหลักประกันซองใหแกผูเสนอราคารายอื่นที่ไมไดรับ 
การคัดเลือกใหเขาทําสัญญา ตั้งแตวันที่พนกําหนดยืนราคา ซึ่งถือเปนวันที่ 
ผูเสนอราคาพนจากขอผูกพันตามขอกําหนดในเอกสารประกวดราคา ไมใชนับแต
วันทําสัญญา 
 ในคดีที่กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดี) ไดออกประกาศเรื่อง 
งานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. โดยผูฟองคดียื่นซองประกวดราคาพรอมวางหลักประกันซอง  
แตผูฟองคดีไมไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาเนื่องจากเสนอราคา
ต่ําสุดเปนลําดับที่ ๒ ตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือขอคืนหลักประกันซอง แตไดรับแจง 
จากผูแทนของผูถูกฟองคดีวา หลักประกันซองของผูเสนอราคาที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคา
ต่ําสุดไมเกิน ๓ ราย จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคา 
ไดพนจากขอผูกพันแลว และการคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมี
ดอกเบี้ย จากนั้นผูถูกฟองคดีโดยสํานักงานเขตวังทองหลางไดทําสัญญากับผูเสนอราคา
ต่ําสุดเม่ือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๕ และไดคืนหลักประกันซองใหแกผูฟองคดีและ 
ผูฟองคดีได รับเ ม่ือวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ แตผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดี 
คืนหลักประกันซองใหแกผูฟองคดีลาชาเกินสมควร ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
เสียหาย จึงฟองขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหาย 
จากการขาดประโยชนอันควรไดรับจากเงินที่จะไดรับคืนนับแตวันพนจากขอผูกพัน  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การคืนหลักประกันซองนั้น ตามขอ ๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) 
ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และขอ ๕.๕ ของเอกสาร
ประกวดราคากําหนดหลักเกณฑการคืนหลักประกันซองไวทํานองเดียวกันวา หัวหนา
หนวยงานจะคืนหลักประกันซองใหแกผูเสนอราคาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวัน 
ที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคา
ต่ําสุดไมเกิน ๓ ราย จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเม่ือผูเสนอราคา 
ไดพนจากขอผูกพันแลว ประกอบกับขอ ๔.๒ ของเอกสารประกวดราคาดังกลาว กําหนดวา
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเปดซองประกวดราคา 
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โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะ 
ถอนการเสนอราคามิได เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดทําการเปดซองประกวดราคา 
เม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงหางหุนสวนจํากัด ป. เสนอราคาต่ําสุดเปนลําดับที่ ๑  
ผูฟองคดีเปนลําดับที่ ๒ และบริษัท ต. เปนลําดับที่ ๓  ดังนั้น ผูฟองคดีและผูเสนอราคา
รายที่ไดรับคัดเลือกดังกลาวจะไดรับหลักประกันซองคืนตอเม่ือผูถูกฟองคดีไดทําสัญญาจาง
กอสรางหรือขอตกลงการจางกอสราง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว  
โดยในระหวางที่ผูถูกฟองคดียังไมไดทําสัญญากับผูเสนอราคารายใด ผูฟองคดีจะตอง
เสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเปดซองประกวดราคา และภายในกําหนด
ยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีเปดซองประกวดราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผูฟองคดี
จึงตองยืนราคาไว ๙๐ วัน นับแตวันดังกลาว และจะพนกําหนดยืนราคาในวันที่  
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซ่ึงมีผลใหผูฟองคดีพนจากขอผูกพันไมตองรับผิดชอบในราคา 
ที่เสนอไว  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีไดทําสัญญากับหางหุนสวนจํากัด ช. ผูชนะ 
การประกวดราคาเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๕ จึงถือไดวาผูฟองคดีพนจากขอผูกพัน 
ที่มีตอผูถูกฟองคดีไปกอนวันที่ผูถูกฟองคดีจะไดทําสัญญากับผูชนะการประกวดราคาแลว  
ผูถูกฟองคดีจึงตองคืนหลักประกันซองใหแกผูฟองคดีตั้งแตวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๔ การที่ผูถูกฟองคดีคืนเงินหลักประกันซองใหแกผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๔๕ จึงเปนการทําผิดสัญญาและทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจาก 
การขาดประโยชนอันควรไดรับจากเงินหลักประกันซองจํานวน ๔๕๘,๔๐๐ บาท  
ผูถูกฟองคดีจึงตองชดใชคาเสียหาย ใหแกผูฟองคดีโดยกําหนดคาขาดประโยชนดังกลาว
เทากับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของเงินหลักประกันซอง นับแตวันที่ลวงพน
กําหนดระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีตองชําระหนี้คืนหลักประกันซองใหแกผูฟองคดีเปนเวลา 
๕๗ วัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๕๒) 
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 ๑.๘ การเรียกคาเสียหายจากการผิดสัญญา 
 

  การกําหนดใหมีคาเสียหายจากการผิดสัญญา เปนความมุงหมายเพื่อ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวจากการที่ลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมถูกตอง  
ซ่ึงเปนเรื่องที่ศาลจะเปนผูกําหนดใหตามดุลพินิจ เจาหนี้จึงมีหนาที่ที่จะตองพิสูจนใหศาล
เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจํานวนที่รองขอ โดยคาเสียหายนั้นจะเปนเงินเสมอ 
ไมรวมถึงการชําระหนี้อยางอ่ืน  อยางไรก็ตาม คาเสียหายดังกลาวมีทั้งสวนที่เปนการ
กําหนดไวลวงหนาในสัญญา เชน คาปรับ ซ่ึงหากศาลเห็นวากําหนดไวสูงเกินสวน  
ศาลสามารถปรับลดลงไดตามมาตรา ๓๘๓๖๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
แตคาเสียหายในสวนอ่ืนๆ ที่ไมใชคาปรับ ศาลจะเปนผูกําหนดให จึงไมมีเร่ืองของการ
ปรับลด แตหากเจาหนี้ไมสามารถพิสูจนความเสียหายดังกลาวได ศาลอาจพิจารณา 
ไมกําหนดใหคาเสียหายตามที่รองขอก็ได  สําหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนั้น 
มีประเด็นเกี่ยวกับการเรียกคาเสียหายปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ที่นาสนใจดังตอไปน้ี  
 

  ๑.๘.๑ คาเสียหายจากการจางผูรับจางรายใหม 
 

          คาเสียหายจากการจางผู รับจางรายใหมน้ัน เกิดขึ้นจากกรณีที่ 
ผูรับจางทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา จนเปนเหตุใหหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
บอกเลิกสัญญาและจางผูรับจางรายใหมใหเขามาทํางานตอในสวนที่เหลือใหแลวเสร็จ 
โดยคาเสียหายในสวนนี้ ไดแกเงินคาจางที่ตองจายเพิ่มขึ้นสําหรับการจางผูรับจาง 
รายใหมใหทํางานในสวนที่เหลือจนแลวเสร็จ โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
สูงสุด เชน 
 

                                                 
 ๖๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๓๘๓ ถาเบ้ียปรับที่ริบนั้นสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได  
ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควรเพียงใดนั้น ทานใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบ
ดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน เมื่อไดใชเงินตามเบี้ยปรับแลวสิทธิเรียกรองขอ
ลดก็เปนอันขาดไป 
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๑๒๔ 

    เน่ืองจากคาเสียหายจากการจางผูรับจางรายใหมเปนมูลหนี้ 
ที่เกิดข้ึนภายหลังจากมูลหนี้คาปรับตามสัญญาจางเดิม ผูรับจางตามสัญญาจาง
เดิมจึงตองรับผิดในคาเสียหายจากการจางผูรับจางรายใหมเต็มจํานวน  ดังน้ัน 
การหักเงินหลักประกันสัญญาตามสัญญาจางเดิม ยอมตองนําไปใชหักในสวนของ
เงินคาปรับตามสัญญาจางดังกลาว โดยไมอาจนํามาหักออกจากคาเสียหาย 
ที่เกิดจากการที่ผูวาจางตองวาจางผูรับจางรายใหมแทนผูรับจางเดิม  
    กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูฟองคดี)  
ฟองขอใหผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผู รับจางกอสรางอาคารโรงฝกงานชําระคาปรับและ 
คาควบคุมงานเนื่องจากดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จตามสัญญา และใหชดใช
คาเสียหายที่ตองจางผูรับจางรายใหม น้ัน ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ในสวนของ
จํานวนเงินที่ผูถูกฟองคดีตองรับผิดในคาเสียหายจากการจางผู รับจางรายใหม  
แมจะปรากฏวาผูฟองคดีไดรับเงินคาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจํานวนหนึ่ง 
จากธนาคารซึ่งเปนผูค้ําประกันเม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ภายหลังจากการทําสัญญา
จางผูรับจางรายใหมก็ตาม แตเม่ือปรากฏวาเงินดังกลาวเปนมูลหน้ีที่ผูฟองคดีไดทวงถาม
ใหธนาคารชําระหนี้เม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ มูลหน้ีดังกลาวจึงเปนมูลหน้ีที่เกิดขึ้น
กอนที่จะจางผูรับจางรายใหมเม่ือวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕  ดังนั้น เงินคาหลักประกัน
สัญญาดังกลาวจึงตองนําไปหักในสวนของเงินคาปรับและคาควบคุมงานตามสัญญาจางเดิม
โดยไมอาจนํามาหักออกจากคาเสียหายที่เกิดจากการจางผูรับจางรายใหมซ่ึงเปนมูลหน้ี 
ที่เกิดขึ้นในภายหลังได ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดในคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการที่ผูฟองคดี
จางผูรับจางรายใหมเต็มจํานวน พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินขางตนพรอมดอกเบี้ย
รอยละ ๗.๕ ตอป ใหแกผูฟองคดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๓/๒๕๔๙)   
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๑๒๕ 

  ๑.๘.๒ คาเสียหายจากการชําระคาอํานวยการในระหวางที่ผูรับจาง
ตองหยุดงานกอสรางไวชั่วคราว 
 

   สําหรับคาอํานวยการของงานจางนี้ เปนตนทุนคาใชจายที่ใช 
ในการปฏิบัติงานตามสัญญา ซ่ึงผูรับจางมีสิทธิเรียกรองขอคาอํานวยการจากหนวยงาน 
ทางปกครองผูวาจางได แตในกรณีที่ขอสัญญากําหนดใหคาอํานวยการในกรณี 
ตองยืดระยะเวลาการทํางานไมอยูในขอบขายสัญญาที่ผูรับจางจะเรียกรองคาอํานวยการ
เพ่ิมขึ้นจากผูวาจางตามพันธะกรณีแหงสัญญาจางไดแลว ผูรับจางยอมไมมีสิทธิเรียกรอง 
ขอคาอํานวยการดังกลาวจากหนวยงานทางปกครองผูวาจางได โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุด เชน 
 

    กรณีที่สัญญาจางมีขอกําหนดวา หากผูรับจางไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของผูวาจางที่สั่งใหผูรับจางแกไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญา ผูวาจาง 
มีอํานาจสั่งหยุดกิจการน้ันชั่วคราวได  และหากเกิดความลาชาเ น่ืองจาก 
การหยุดกิจการดังกลาว ผูรับจางจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายวันทําการออกไป
ไมได น้ัน การที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางมีคําสั่งใหผูรับจางระงับการกอสราง
ตามสัญญาไวชั่วคราวพรอมทั้งใหปรับปรุงทัศนียภาพใหสวยงามในบริเวณ
กอสราง  จึงมีลักษณะเปนการสั่งใหผู รับจางกระทําการผิดไปจากขอตกลง 
ตามสัญญา อันเปนการสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงซึ่งงานตามขอสัญญา ผู รับจาง 
ยอมไมอาจเรียกรองขอคาอํานวยการเพิ่มข้ึนจากความลาชาที่เกิดจากการที่ 
ผูวาจางสั่งใหหยุดงานตามพันธะกรณีแหงสัญญาจางดังกลาวได 
   ในคดีที่กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจางใหผูฟองคดี
กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. พรอมทางเดินเทา แตตอมาไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีระงับ 
การกอสรางไวชั่วคราวในชวงการประชุมระหวางประเทศวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ๒๐๐๓ (APEC) เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
และเพื่อไมใหมีผลกระทบตอการจราจร โดยใหผูฟองคดีเก็บขนสัมภาระและอุปกรณ 
การกอสรางใหพนจากพื้นผิวจราจรและทางระบายน้ํา พรอมทั้งปรับปรุงใหมีทัศนียภาพ 
ที่สวยงามในบริเวณกอสราง ผูฟองคดีจึงไดหยุดการกอสรางไวชั่วคราวในชวงเวลา
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๑๒๖ 

ดังกลาว และไดมีหนังสือถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครขอใหชดใชคาเสียหายจากการ 
สั่งระงับการกอสรางชั่วคราวขางตน แตผูถูกฟองคดีไดแจงผูฟองคดีวาไมสามารถเบิกจาย
คาเสียหายใหได เน่ืองจากการขอใหระงับการกอสรางพิพาทเปนการขอความรวมมือ 
เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองตามนโยบายรัฐบาล ประกอบกับไมมี
ระเบียบกําหนดไว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย
เปนคาอํานวยการจากการสั่งระงับการกอสรางชั่วคราวพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี น้ัน  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา โดยที่ขอ ๑๕ ของสัญญาพิพาทกําหนดวา การควบคุมงาน
โดยผูวาจาง ผูรับจางตกลงวากรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา 
ที่ผูวาจางแตงตั้ง มีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญา
และมีอํานาจที่จะสั่งแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ซ่ึงงานตามสัญญาน้ี  
หากผู รับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัท 
ที่ปรึกษา มีอํานาจหนาที่จะสั่งใหหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้  
ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูฟองคดีหยุดการกอสรางตามสัญญาเปนการชั่วคราวในชวง
การประชุมระหวางประเทศวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
๒๐๐๓ (APEC) มีลักษณะเปนการสั่งใหผูฟองคดีกระทําการผิดไปจากขอตกลงการจาง 
อันเปนการสั่ งแกไขเปลี่ยนแปลงซึ่ งงานตามสัญญาขอ ๑๕ ที่ผูวาจางมีอํานาจ 
ในการสั่งใหผูรับจางหยุดงานชั่วคราวได ประกอบกับแมคาอํานวยการจะเปนตนทุน
คาใชจายตามสัญญาจางก็ตาม แตคาอํานวยการในกรณีตองยืดระยะเวลาการทํางาน 
ไมอยูในขอบขายสัญญาที่ผูฟองคดีในฐานะผูรับจางจะเรียกรองเอาคาอํานวยการเพิ่มขึ้น
จากผูวาจางที่สั่งใหหยุดงานชั่วคราวตามพันธะกรณีแหงสัญญาจางได ผูฟองคดี 
จึงไมมีสิทธิเรียกรองขอคาอํานวยการกรณีดังกลาวจากผูถูกฟองคดี พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๒/๒๕๕๑)  
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๑๒๗ 

๒ .  คดีพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ เ ก่ียวของกับ 
  ผูประกอบอาชีพงานกอสรางและงานอื่นกับทางราชการ 
 

  ในกรณีที่การดําเนินการตามสัญญาตองประสบกับวิกฤตการณวัสดุกอสราง 
ที่สําคัญ ทั้งภาวการณขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ผูรับเหมากอสรางที่มี
สัญญากับทางราชการจึงประสบความเดือดรอนเปนอยางมาก  ดังน้ัน หากมีการถือบังคับ
ตามสัญญาจางเหมาแบบราคาเดียวอยางจริงจังเชนแตเดิม ยอมสงผลใหผูรับเหมากอสราง
ตองประสบกับภาวะขาดทุน รัฐบาลจึงไดกําหนดมาตรการขึ้นเพ่ือชวยเหลือบรรดา
ผูประกอบการกอสราง โดยใชมาตรการ ๒ อยางพรอมกัน คือ การขยายเวลากอสราง 
โดยยินยอมใหตออายุสัญญาจางเหมาออกไป และใหนําสัญญาแบบปรับราคาได  
(คา K : ESCALATION CONTRACT) มาใชเพ่ือเปนหลักประกันในกรณีที่ราคาวัสดุกอสราง
สําคัญๆ ไดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต อันกอใหเกิดความเปนธรรม 
ตอคูสัญญาทั้งสองฝาย๖๕ สําหรับประเด็นพิพาทที่เกี่ยวของกับมาตรการในการชวยเหลือ
ผูประกอบอาชีพงานกอสรางดังที่กลาวขางตนนั้น มีดังตอไปน้ี 
 

  ๒.๑ การนิรโทษตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

  โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ ไดกําหนดเกี่ยวกับ 
การนิรโทษผูเสนอราคาที่ไมประสงคจะลงนามในสัญญาหรือขอตกลงงานกอสราง 
ที่เสนอราคาไวกับทางราชการภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ วา๖๖ หากยังไมไดลงนาม
และผูเสนอราคาไมประสงคจะลงนามในสัญญา หรือลงนามในสัญญาหรือขอตกลงแลว 
แตยังไมไดทํางาน ถาไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา  
ก็ใหถอนการเสนอราคาหรือยกเลิกสัญญาหรือขอตกลงกันได โดยไมถือวาเปนผูทิ้งงาน
และไมริบหลักประกันซองเสนอราคา หรือเรียกรองเอาจากผูค้ําประกันตามระเบียบหรือ

                                                 
๖๕ สํานักงบประมาณ, คูมือการตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) มติคณะรัฐมนตรี

และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ, (กันยายน, ๒๕๔๖), หนา ๓.  
๖๖ สํานักงบประมาณ, คูมือการตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) มติคณะรัฐมนตรี

และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ, หนา ๗๑.  
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๒๘ 

ขอบังคับเกี่ยวกับการพัสดุของหนวยงานนั้น  ทั้งน้ี ใหแจงความประสงคตอคูสัญญาทราบ
เปนหนังสือภายใน ๖๐ วันทําการ นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีมีมติ และในกรณีที่ผูเสนอราคา
หรือผู รับจางรายใดไดรับเงินลวงหนา ก็ใหกําหนดเปนเง่ือนไขใหคืนเงินดังกลาว 
กับทางราชการกอนดวย 
  เ ม่ือผู รับจางไดแสดงความประสงคที่จะขอเลิกสัญญาหรือขอตกลง  
และสวนราชการไดพิจารณาแลวเห็นวา  การเลิกสัญญาหรือขอตกลงดังกลาว 
จะไมกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอทางราชการ ก็ใหสวนราชการนั้นพิจารณา
ตกลงเลิกสัญญาหรือขอตกลงได โดยถือปฏิบัติอนุโลมตามระเบียบพัสดุของหนวยงานนั้น 
โดยไมมีการเรียกรองคาเสียหายตามสัญญากันทั้งสองฝาย โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัย 
ของศาลปกครองสูงสุด ดังน้ี 
 

  ผูรับจางที่จะมีสิทธิไดรับนิรโทษตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการ
ชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง จะตองเปนกรณีที่สัญญาจางยังมีผลผูกพัน
อยูในวันที่ยื่นขอนิรโทษ   ดังน้ัน กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางไมนิรโทษ
ใหแกผูรับจางและไดเรียกใหผูคํ้าประกันชําระเงินตามสัญญาค้ําประกันเน่ืองจาก
ไดบอกเลิกสัญญาจางกับผูรับจางไปกอนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงเปน
การกระทําโดยอาศัยสิทธิโดยชอบตามสัญญาและไมขัดตอมติคณะรัฐมนตรี
ขางตน 
  หลักเกณฑการนิรโทษตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ 
เรื่อง ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (มาตรการชวยเหลือ 
ผูประกอบอาชีพงานกอสราง) ไดกําหนดวิธีการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง 
ที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งเสนอราคาตอสวนราชการ
แตยังไมไดลงนามในสัญญาหรือไดลงนามในสัญญาแลวแตยังไมไดเร่ิมทํางาน สามารถ 
ขอถอนการเสนอราคาหรือยกเลิกสัญญาโดยไมถือวาเปนผูทิ้งงานและไมริบหลักประกันซอง
เสนอราคาหรือเรียกรองจากผูค้ําประกันตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการพัสดุ  
โดยผูรับจางตองเปนฝายขอยกเลิกสัญญาตอสวนราชการภายใน ๖๐ วันทําการ นับแต
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพ่ือใหสวนราชการเปนผูพิจารณาตอไป น้ัน  ศาลปกครองสูงสุด
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๒๙ 

วินิจฉัยวา ตามมติคณะรัฐมนตรีขางตนจะเห็นไดวาการนิรโทษจะกระทําไดก็แตเฉพาะ
กรณีที่สัญญายังมีผลผูกพันอยูในวันที่ผู รับจางยื่นขอนิรโทษเทานั้น เม่ือปรากฏวา 
กรมอาชีวศึกษา (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงเปนผูวาจางผูฟองคดีตามสัญญาจางกอสรางแฟลตพักครู
ของวิทยาลัยการอาชีพ ไดบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดีดวยเหตุที่การกอสรางไมคืบหนา
ตามสัญญาไปกอนหนาที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีขางตนแลว ผูฟองคดีในฐานะผูรับจาง 
จึงไมมีสิทธิไดรับการนิรโทษ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีไมนิรโทษใหแกผูฟองคดีและ 
ไดเรียกใหผูค้ําประกันชําระเงินตามสัญญาค้ําประกัน จึงเปนการกระทําโดยอาศัยสิทธิ 
โดยชอบตามสัญญาและไมขัดตอมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๔๖) 

 

  ๒.๒ การละเลยไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  
 

   กรณีที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติสําหรับ
การชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอ่ืนที่ไดรับผลกระทบ 
จากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยกําหนดใหสวนราชการกําชับเจาหนาที่ 
ที่เกี่ยวของใหยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวโดยเครงครัด เจาหนาที่จึงมี
หนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามมติขางตน หากฝาฝนไมปฏิบัติตามอาจถือเปนการละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติได ดังคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ตอไปน้ี 
 

   การที่ผูรับจางขอขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาจางซึ่งเปนการ
ขอรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การชวยเหลือผูประกอบอาชีพ 
งานกอสรางและผูประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ไดรับผลกระทบจากการ
ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา  ซึ่งตอมาคณะกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑในการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพ 
งานอ่ืนกับทางราชการที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยน
เงินตรา (คณะกรรมการ กกอ.) ไดพิจารณาใหผูรับจางไดรับการขยายระยะเวลา
กอสรางตามคําขอ แตปรากฏวาขณะที่เรื่องอยูในระหวางการพิจารณาของ
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๓๐ 

คณะกรรมการ กกอ. หนวยงานทางปกครองผูวาจางไดจัดหาผูรับจางรายใหม 
มาทํางานสวนที่ เหลือแทนผู รับจ าง เ ดิมโดยไมรอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ กกอ. ทําใหผูรับจางเดิมไมอาจกลับเขาทํางานสวนที่เหลือตามมติ
ของคณะกรรมการ กกอ. ที่ใหขยายระยะเวลากอสราง กรณีเปนการฝาฝน 
การปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนการใชสิทธิซึ่งมีแตจะเกิดความ
เสียหายแกผูรับจาง อันเปนการไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทําละเมิด
อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผูวาจางจึงตองชดใช
คาเสียหายจากการเสียโอกาสในการทํางานสวนที่เหลือใหแกผูรับจาง 
 ในกรณีที่กองทัพบก (ผูถูกฟองคดี) ไมขยายระยะเวลาตามสัญญาจาง
กอสรางบานพักขาราชการกองทัพบกใหแกผูฟองคดีซ่ึงเปนคูสัญญาฝายผูรับจางตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เรื่อง มาตรการชวยเหลือผูประกอบอาชีพ
งานกอสรางและผูประกอบอาชีพงานอ่ืนกับทางราชการที่ไดรับผลกระทบจากการ
ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งไดบอกเลิกสัญญาจางดังกลาวเนื่องจาก 
ผูฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด  นอกจากนั้น ยังไดดําเนินการจัดจาง 
ผูรับจางรายอื่นโดยวิธีพิเศษเพื่อใหเขาทํางานกอสรางสวนที่เหลือแทนผูฟองคดีโดยไมรอ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑในการชวยเหลือผูประกอบอาชีพ
งานกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (คณะกรรมการ 
กกอ.) ซ่ึงผูฟองคดีไดเสนอขอใหพิจารณาสิทธิของผูฟองคดีเกี่ยวกับกรณีขางตน  
เปนผลใหเม่ือคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาเห็นสมควรผอนผันใหผูฟองคดีมีสิทธิ 
กลับเขาทํางานสวนที่เหลือใหแลวเสร็จและมีสิทธิขอรับความชวยเหลือใหขยายระยะเวลา
สัญญาจางกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี ผูถูกฟองคดีจึงไมสามารถขยายระยะเวลา
กอสรางใหแกผูฟองคดีและใหผูฟองคดีเขากอสรางงานสวนที่เหลือได เปนเหตุให 
ผูฟองคดี นําคดีมาฟองตอศาลเพื่ อ เ รียกใหผูถูกฟองคดีชดใชค า เสียหาย  น้ัน   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 
ไดกําหนดใหสวนราชการกําชับเจาหนาที่ ใหยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
โดยเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีได ใหขอทบทวนมติ  
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๓๑ 

หากฝาฝนใหพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกราย  ดังน้ัน เม่ือตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติ  
เม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เห็นชอบมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอ่ืนที่ไดรับผลกระทบจาก 
การปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา สวนราชการตางๆ จึงตองปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๔๑  โดยเครงครัดตามนัยของมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑  สําหรับในคดีน้ี การที่ผูฟองคดี 
ไดขอความชวยเหลือจากคณะกรรมการ กกอ. ซ่ึงตอมาคณะกรรมการ กกอ. ไดพิจารณา
ผอนผันใหผูฟองคดีกลับเขาทํางานกอสรางสวนที่เหลือจากที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
และมีสิทธิรับความชวยเหลือใหขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาจางไดน้ัน เปนกรณีที่
คณะกรรมการ  กกอ .  พิจารณาโดยอาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันที่  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ และโดยที่มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวกําหนดใหมีผลบังคับใช 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหมีผลในการเบิกจายงบประมาณ
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๓  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือขอรับความชวยเหลือ
จากคณะกรรมการ กกอ. เม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ จึงเปนกรณีที่ยังอยูในกําหนด
ระยะเวลาบังคับใชมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูที่อยูใน
หลักเกณฑที่จะไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๔๑ และเม่ือผูฟองคดีอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว การที่ผูฟองคดียังดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จจนถึงวันที่ผูถูกฟองคดีบอกเลิก
สัญญา จึงยังไมถือวาผูฟองคดีผิดสัญญาและการบอกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดีไมมีผล
ใหสัญญาเลิกกัน  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญาและดําเนินการจัดจางผูรับจาง
รายอ่ืนโดยวิธีพิเศษใหเขาทําการกอสรางในสวนที่เหลือแทนผูฟองคดีโดยไมรอผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการ กกอ. ซ่ึงพิจารณาโดยอาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ จนเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีไมอาจดําเนินการให 
ผูฟองคดีกลับเขาทํางานในสวนที่เหลือตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กกอ. ได 
ทั้งที่ขอเท็จจริงรับฟงไดวาผูถูกฟองคดีทราบดีอยูแลวถึงการที่ผูฟองคดีขอรับ 
ความชวยเหลือจากคณะกรรมการ กกอ. โดยเรื่องอยูในระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการ กกอ. เน่ืองจากคณะกรรมการดังกลาวเคยมีหนังสือขอทราบความเห็นจาก
ผูถูกฟองคดีเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาคําขอของผูฟองคดีมากอนที่ผูถูกฟองคดีจะมี
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๑๓๒ 

การจางผูรับจางรายใหม จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีไมปฏิบัติใหเปนไปตามนัยของมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ที่กําหนดใหสวนราชการกําชับเจาหนาที่
ใหยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเครงครัด เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีใชสิทธิซ่ึงมีแต
จะเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี อันเปนการไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดีอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ พิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๘/๒๕๔๙) 
 

  ๒.๓ การจายเงินเพิ่มคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

  โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการชวยเหลือผูประกอบ
อาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพงานอ่ืนกับทางราชการ มีเจตนารมณเพ่ือชวยเหลือ
ผูประกอบการคนไทยหรือกิจการรวมคานิติบุคคลสัญชาติไทยที่ เปนคูสัญญา 
กับทางราชการ  ดังน้ัน ในกรณีที่คูสัญญากับทางราชการเปนนิติบุคคลสัญชาติอ่ืน 
ที่มิใชสัญชาติไทย แมจะมีนิติบุคคลสัญชาติไทยเปนผูรับมอบอํานาจในการลงนาม 
ในสัญญากับทางราชการ ยอมไมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน 
นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวยังไดกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑในการขอรับเงิน
เพ่ิมคากอสรางไวอีกหลายประการ ดังปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองตอไปน้ี 
 

  ๑) ผูรับจางที่ประกอบอาชีพงานกอสรางซึ่งเปนคูสัญญากับทางราชการ 
ที่จะมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) เน่ืองจาก
ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนเงินตราตามมติคณะรัฐมนตรี 
จะตองเปนผูประกอบการคนไทยหรือกิจการรวมคานิติบุคคลสัญชาติไทยเทาน้ัน 
การที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑในการชวยเหลือผูประกอบอาชีพ 
งานกอสราง และผูประกอบอาชีพงานอ่ืนกับทางราชการที่ไดรับผลกระทบจาก 
การปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (คณะกรรมการ กกอ .) ปฏิเสธ 
การจายเงินชวยเหลือใหแกผูรับจางซึ่งเปนนิติบุคคลสัญชาติฝร่ังเศส (แมจะมี 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๓๓ 

นิติบุคคลสัญชาติไทยเปนผูรับมอบอํานาจในการลงนามในสัญญาและเปน 
ผูประสานงานในการดําเนินการกอสราง) จึงชอบแลว 
  ในคดีที่องคการสวนพฤกษศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดออกประกาศ
ประกวดราคาจางกอสรางอาคารเรือนเพาะชํา ณ องคการสวนพฤกษศาสตร จังหวัด
เชียงใหม โดยมีขอกําหนดในเอกสารประกวดราคาวา ในการทําสัญญาอาจนําสัญญา 
แบบปรับราคาไดมาใช ผลปรากฏวาผูฟองคดีซ่ึงเปนนิติบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสเปนผูชนะ
การประกวดราคาและไดทําสัญญากับผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมีบริษัท อ. ซ่ึงเปนนิติบุคคล
สัญชาติไทยเปนผูรับมอบอํานาจลงนามในสัญญาดังกลาวแทน ตอมาไดเกิดวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยทําใหผูฟองคดีไดรับผลกระทบทางการเงินอยางรุนแรง  
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือขอความชวยเหลือตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการ กกอ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือขอเงิน
ชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) และเงินเพ่ิมคากอสรางเนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงใหผูฟองคดีทราบวามติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีเจตนารมณ 
เพ่ือชวยเหลือผูประกอบการคนไทยหรือกิจการรวมคานิติบุคคลสัญชาติไทยที่เปน
คูสัญญากับทางราชการเทานั้น ไมรวมถึงตัวแทนนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ไดรับมอบ
อํานาจเปนผูดําเนินการแทนผูฟองคดีซ่ึงเปนนิติบุคคลสัญชาติฝรั่งเศส ผูฟองคดีจึง 
ไมมีสิทธิได รับการชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกลาว  แตผูฟองคดีเห็นวา 
มติคณะรัฐมนตรีมิไดระบุไวอยางชัดเจนวาผู มีสิทธิได รับความชวยเหลือจะตอง 
เปนผูประกอบการคนไทยหรือกิจการรวมคานิติบุคคลสัญชาติไทย  อีกทั้ง ผูฟองคดี 
เคยไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลากอสรางถึง ๓ ครั้ง ซ่ึงเปนการใหความชวยเหลือ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับความชวยเหลือเกี่ยวกับ 
เงินชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดและเงินเพ่ิมคากอสรางฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดวยเชนกัน คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ปฏิเสธการจายเงินชวยเหลือ
ใหแกผูฟองคดีจึงเปนคําวินิจฉัยที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําวินิจฉัยของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
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๑๓๔ 

กําหนดมาตรการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพงานอ่ืน 
กับทางราชการที่ได รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
มีเจตนารมณเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการคนไทยหรือกิจการรวมคานิติบุคคลสัญชาติไทย
เฉพาะที่เปนคูสัญญากับทางราชการเทานั้น โดยไมรวมถึงตัวแทนนิติบุคคลสัญชาติไทย 
ที่ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทน โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๓๒ กําหนดมาตรการชวยเหลือผูรับจางไทยที่ไดรับความเดือดรอนเพ่ือใหสามารถ
ประกอบกิจการตอไปไดในชวงที่เกิดภาวะวัสดุกอสรางขาดแคลนและขึ้นราคา ตลอดจน
ชวยลดความเสี่ยงของผูรับจางและปองกันมิใหผูรับจางบวกราคาเผื่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาวัสดุไวลวงหนาสูงจนเกินไป พรอมทั้งไดกําหนดใหผู รับจางที่จะไดรับความ
ชวยเหลือเพ่ิมคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตองอยูภายใตเง่ือนไข 
หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได  
โดยหนวยงานผูวาจางจะตองแจงหรือประกาศ รวมทั้งตองระบุไวในสัญญาจางใหผูรับจาง
ทราบดวยวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาไดกับงานจางเหมานั้นๆ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม
แกคูสัญญาทั้งสองฝาย  สวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ เปนการ
กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการขยายเวลาสัญญากอสรางและการนิรโทษผูเสนอราคาที่ 
ไมประสงคจะลงนามในสัญญา  ดังน้ัน การที่คูสัญญาจางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนนิติบุคคล
สัญชาติฝรั่งเศส แมจะมีนิติบุคคลสัญชาติไทยเปนผู รับมอบอํานาจในการลงนาม 
ในสัญญาและเปนผูประสานงานในการดําเนินการกอสรางก็ตาม แตการดําเนินการ
กอสรางดังกลาวก็มิใชกิจการที่ดําเนินการรวมกันเปนทางการคาหรือหากําไรอันอาจ 
ถือไดวาเปนกิจการรวมคานิติบุคคลสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี นิติบุคคลดังกลาว
จึงไมมีสิทธิไดรับเงินคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) และเงินเพ่ิม 
คากอสรางเนื่องจากไดรับผลกระทบจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราตามมติคณะรัฐมนตรี 
ที่กลาวมาขางตน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๐/๒๕๔๙)  
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๒) การจายเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได  
(คา K) ในกรณีที่มีการยื่นซองประกวดราคา ๒ ซอง จะตองนําดัชนีราคาวัสดุกอสราง
ซึ่งจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชยประจําเดือนที่มีการเปดซองประกวดราคาซองที่ ๑ 
ซึ่งเปนขอเสนอทางดานเทคนิค มาเปนฐานสําหรับคํานวณคา K การท่ีหนวยงาน
ทางปกครองผูวาจางไดพิจารณาเงินเพิ่มคากอสรางใหแกผูรับจางโดยนําดัชนีราคา
คาวัสดุกอสรางที่จัดทําโดยกระทรวงพาณิชยประจําเดือนที่มีการเปดซองดานราคา
มาใชเปนฐานในการคํานวณคา K จึงไมชอบ 

การที่จะจายเงินเพิ่มคางานกอสรางแกงานประเภทใด ตองปรากฏวา
งานดังกลาวอยูในเงื่อนไข หลักเกณฑ และประเภทงานกอสรางของเอกสาร
ประกวดราคาและตามที่กําหนดในสัญญาจาง 

คดีน้ีกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) ไดวาจางผูฟองคดีใหกอสราง 
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพรอมสวนอ่ืนโครงการเขื่อนคลองทาดาน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยสัญญาจางดังกลาวเปนสัญญาแบบปรับราคาได ตอมาระหวาง 
การทํางานตามสัญญาผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีขอใหนําดัชนีราคาวัสดุ
กอสรางซึ่งจัดทําโดยกระทรวงพาณิชยประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนเดือนที่มีการ
เปดซองขอเสนอทางดานเทคนิคมาเปนสูตรในการคํานวณคา K แตผูถูกฟองคดีไดใช
ดัชนีเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ ซ่ึงเปนเดือนเปดซองดานราคาในการคํานวณคา K ผูฟองคดี
เห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีใชดัชนีราคาวัสดุกอสรางประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ มาเปน
สูตรคํานวณคา K ของงาน ทําใหผูฟองคดีไดรับคางานที่ปรับราคานอยกวาการนําดัชนี
ราคาวัสดุกอสรางประจําเดือนมีนาคม ๒๕๔๒ มาคํานวณ  นอกจากนี้ ผูฟองคดีไดมี 
หนังสือถึงผูถูกฟองคดีใหพิจารณาใชสูตรคา K ที่ผูฟองคดีเสนอในการปรับราคาสําหรับ
งานจัดหาขนสงถานหินและงานจัดหาขนสงทรายและหินเบอร แตผูถูกฟองคดีมีหนังสือ
แจงผูฟองคดีวาผูถูกฟองคดีไมปรับราคาคางานเพิ่มขึ้น (คา K) สําหรับงานจัดหาขนสง
ถานหินและงานจัดหาขนสงทรายและหินเบอรใหกับผูฟองคดีตามที่รองขอ ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลเพื่อขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีจายเงินเพ่ิม
คางานกอสรางเพ่ิมเติมและเงินเพ่ิมราคาคางานสําหรับงานจัดหาขนสงถานหินและ 
งานจัดหาขนสงทรายและหินเบอรแกผูฟองคดี   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การจาง
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รายพิพาทนี้ไดกําหนดใหเปนสัญญาแบบปรับราคาได โดยในการยื่นซองประกวดราคา 
ผูรับจางจะตองยื่นซองรวม ๒ ซอง ในเวลาเดียวกัน คือซองที่ ๑ เปนซองขอเสนอ 
ดานเทคนิค เพ่ือพิจารณาประเมินผลดานคุณสมบัติและความสามารถทางเทคนิคของ 
ผูเสนอราคาและซองที่ ๒ เปนซองขอเสนอดานราคาเพื่อพิจารณาประเมินผลของราคา 
คางาน โดยจะทําการประเมินผลขอเสนอดานเทคนิคจากเอกสารซองที่ ๑ กอน  
หากผานการประเมินผลขอเสนอดานเทคนิคในซองที่ ๑ จึงทําการประเมินผลขอเสนอ
ดานราคาในซองที่ ๒ โดยไมระบุวาใหใชดัชนีราคาวัสดุกอสราง ณ วันใดมาใชเปนสูตร 
ในการคํานวณคา K ในประกาศประกวดราคาดังกลาว ก็มิไดระบุวาวันใดเปนวันเปดซอง
เทคนิคและวันใดเปนวันเปดซองราคา คงมีเพียงกําหนดวันยื่นซองประกวดราคา คือวันที่ 
๔ มีนาคม ๒๕๔๒ เพียงวันเดียวเทานั้น เม่ือผูฟองคดีไดยื่นซองประกวดราคาซึ่ง
ประกอบดวยซองที่ ๑ และซองที่ ๒ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๒ จึงถือไดวาทั้ง ๒ ซอง 
เปนซองประกวดราคา เม่ือผูถูกฟองคดีไดเปดซองประกวดราคาซองที่ ๑ ซ่ึงเปนขอเสนอ
ทางดานเทคนิคในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๒ ถือไดวาวันดังกลาวเปนวันเปดซองประกวดราคา 
สวนการเปดซองขอเสนอดานราคา (ซองที่ ๒) ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ เปนการกระทํา
ตอเน่ืองเปนการภายในของผูถูกฟองคดี จึงตองนําดัชนีราคาวัสดุกอสรางซึ่งจัดทําขึ้น 
โดยกระทรวงพาณิชยประจําเดือนมีนาคม ๒๕๔๒ มาเปนฐานสําหรับคํานวณคา K  
ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีไดพิจารณาเงินเพ่ิมคากอสรางงานใหแกผูฟองคดีโดยนํา 
ดัชนีราคาคาวัสดุกอสรางที่จัดทําโดยกระทรวงพาณิชยประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒  
ซ่ึงเปนเดือนเปดซองดานราคามาใชเปนฐานในการคํานวณคา K ดังกลาวจึงไมชอบ  

สําหรับงานจัดหาและขนสงเถาถานหินและงานจัดหาและขนสงทรายและ 
หินเบอรที่ผูฟองคดีเรียกรองใหผูถูกฟองคดีจายเงินเพ่ิมน้ัน ไมอยูในเง่ือนไข หลักเกณฑ  
และประเภทงานกอสรางของเอกสารประกวดราคาและสัญญาที่จะใชสูตรคาเงินเพ่ิมได  
ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีปฏิเสธจายเงินเพ่ิม (คา K) ราคาคางานจัดหาและขนสงเถาถานหิน
และจัดหาและขนสงทรายและหินเบอรใหแกผูฟองคดี จึงเปนการกระทําโดยชอบและ
ถูกตองตามสัญญา ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมคากอสราง (คา K) ในสวนนี้ 
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พิพากษาใหจายเงินเพ่ิมคางานกอสราง (คา K) ใหแกผูฟองคดี โดยใช
ดัชนีราคาวัสดุกอสรางที่จัดทําโดยกระทรวงพาณิชยของเดือนมีนาคม ๒๕๔๒ เปนฐาน 
ในการคํานวณ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๗/๒๕๕๑) 
 

๓. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาลาศึกษา 
 

 ในสัญญารับทุนการศึกษาหรือสัญญาลาศึกษานั้น มักจะมีการกําหนดคาเสียหาย
ไวลวงหนาในลักษณะของ “เบี้ยปรับ” ซ่ึง “เบี้ยปรับ” หรือ “คาปรับ”๖๗ น้ัน ตางก็เปน
คาเสียหายที่กําหนดไวลวงหนาเพื่อที่จะไดไมตองมีการพิสูจนกันอีกหากมีการผิดสัญญา
เกิดขึ้น แตหากกําหนดไวสูงกวาคาเสียหายที่เปนจริงยอมมีลักษณะเปนเบี้ยปรับ  
ซ่ึงศาลสามารถปรับลดไดตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๓๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย โดยในสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาลาศึกษาตอระหวางหนวยงาน 
ทางปกครองผูใหทุนกับผูรับทุนจะมีการกําหนดขอสัญญาเกี่ยวกับเบี้ยปรับไวดวยเสมอ  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑของระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือน หรือตาม
หลักเกณฑของสวนราชการอื่นที่กําหนดระเบียบขึ้นใชบังคับเปนการเฉพาะ โดยการ
กําหนดเบี้ยปรับไวในสัญญาดังกลาวนั้น เปนการกําหนดขึ้นเพ่ือใหผูรับทุนหรือผูลาศึกษา
ปฏิบัติตามสัญญา และเพ่ือเปนการปองกันมิใหมีการกระทําผิดสัญญาอันจะทําให 
สวนราชการไดรับความเสียหาย เบี้ยปรับดังกลาวจึงเปนมาตรการลงโทษผูรับทุนหรือ 
ผูลาศึกษาหากมีกรณีกระทําผิดสัญญาที่ใหไวแกสวนราชการ แตทั้งน้ีเบี้ยปรับดังกลาว
มิไดมุงผลโดยตรงตอการเรียกใหผูรับทุนหรือผูลาศึกษาตองชดใชทุนเปนตัวเงินแตอยางใด 
สําหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในประเด็นเกี่ยวกับการเรียกเบี้ยปรับ 

                                                 
 ๖๗  ในทางวิชาการไดมีการอธิบายถึงลักษณะของ “คาปรับ” และ “เบ้ียปรับ” ไววา “คาปรับ” 
คือ คาเสียหายที่กําหนดไวลวงหนาเพ่ือจะไดไมจําตองมีการพิสูจนกันอีก ซึ่งการกําหนดคาปรับ 
ศาลจะไมยอมใหมีการลงโทษกันเลย สวน “เบ้ียปรับ” คือ คาเสียหายที่คูกรณีอาจกําหนดไวลวงหนา 
โดยไมตองคํานึงถึงความเสียหายที่แทจริง ซึ่งบางกรณีก็มีลักษณะเปนการลงโทษลูกหนี้ โดยกําหนด
เบ้ียปรับไวสูงกวาคาเสียหายที่เปนจริง (ศึกษาเพิ่มเติมจาก ไชยยศ เหมะรัชตะ, กฎหมายวาดวยสัญญา, 
พิมพครั้ งที่  ๓ ,  (กรุงเทพมหานคร  : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,  ๒๕๔๗ ) ,  
หนา ๓๕๓. 
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ในสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาลาศึกษาตอดังกลาวนั้น มีแนวคําวินิจฉัยของศาล
ปกครองสูงสุดดังตอไปน้ี 
 

   ๓.๑ การกําหนดอัตราเบี้ยปรับตามสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญา 
ลาศึกษา 

 

             ในการจัดทําสัญญาระหวางหนวยงานราชการผู ใหทุนกับผู รับทุน  
จะมีขอกําหนดเกี่ยวกับการเรียกเบี้ยปรับในกรณีที่มีการผิดสัญญาไวดวยเสมอ แตการ
กําหนดเบี้ยปรับดังกลาวจะกําหนดไวในอัตราที่มากหรือนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับ
กฎเกณฑหรือระเบียบที่กําหนดไวโดยเฉพาะของแตละหนวยงาน และโดยที่มาตรา ๘ (๕)๖๘ 
ประกอบกับมาตรา ๗๘๖๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ไดใหอํานาจคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกกฎ ระเบียบ สําหรับหนวย
ราชการทุกหนวยถือปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการพลเรือน จึงได มีการ 
ออกระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติม
ภายในประเทศหรือตางประเทศ โดยกําหนดใหขาราชการที่ไมกลับมาปฏิบัติราชการ 
ตามสัญญาทุนการศึกษาหรือสัญญาลาศึกษา ตองชดใชเงินเดือน ทุนที่ไดรับระหวาง
ศึกษา และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนสองเทาของเงินจํานวน
ที่จะตองชดใชดังกลาว  ทั้งนี้ หนวยงานราชการอื่นที่ไมใชขาราชการพลเรือนก็มีการ
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการลาศึกษาหรือการใหทุนการศึกษาในลักษณะดังกลาวขึ้นใช
เปนการเฉพาะเชนเดียวกัน สําหรับคดีพิพาทที่ขึ้นสูการพิจารณาของศาลปกครอง 
ในประเด็นเกี่ยวกับการกําหนดอัตราเบี้ยปรับในสัญญาทุนการศึกษาและสัญญาลาศึกษา 
ปรากฏกรณีตัวอยาง ดังน้ี 
 
 
 
 

                                                 
 ๖๘-๖๙ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๔-๑๕ หนา ๑๕  
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๓๙ 

  การที่สัญญาลาศึกษากําหนดใหผูลาศึกษาที่กระทําผิดสัญญา 
ตองใชเงินเดือนคืน พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกสองเทา ก็เพื่อวัตถุประสงคใหเปน
คาเสียหายอันเปนการปองกันไมใหมีการกระทําผิดสัญญา  ดังน้ัน ในกรณีที่
หนวยงานทางปกครองผูอนุญาตใหลาศึกษากําหนดเบี้ยปรับในอัตราดังกลาว 
ซึ่งไมไดเปนความไดเปรียบของรัฐถึงขนาดที่ ผูลาศึกษาไมอาจดํารงฐานะ
ตามปกติ หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูลาศึกษารุนแรงเกินสมควร ประกอบกับ
หากศาลเห็นวาเบี้ยปรับที่กําหนดไวน้ันสูงเกินสวน ศาลมีอํานาจลดลงเปนจํานวน
พอสมควรได การกําหนดเบี้ยปรับในอัตราขางตนจึงไมเปนการเกินสมควร  
และเปนคาเสียหายที่เหมาะสมและเปนธรรมแลว 
 ในกรณีที่สัญญาลาศึกษาตอภายในประเทศซึ่งผูใหสัญญา (ผูถูกฟองคดี)  
ทํากับสวนราชการผูรับสัญญา (ผูฟองคดี) มีขอตกลงเกี่ยวกับการกลับเขาปฏิบัติราชการ 
การชดใชเงินและเบี้ยปรับวา เม่ือผูถูกฟองคดีสําเร็จการศึกษาแลวจะตองกลับเขาปฏิบัติ
ราชการตอไปอีกเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ไปศึกษาตอ ถาผูถูกฟองคดี 
ไมกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดเวลา ผูถูกฟองคดี
ยินยอมชดใชเงินเดือนคืน พรอมทั้งเงินเบี้ยปรับอีกสองเทา  ทั้งน้ี ผูถูกฟองคดีจะตอง
ชําระใหครบถวนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูฟองคดี หากผูถูกฟองคดี 
ไมชําระภายในกําหนด ผูถูกฟองคดียอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไมไดชําระอีกในอัตรา
รอยละ ๑๕ ตอป น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เบี้ยปรับดังกลาวเปนคาเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนสวนราชการกําหนดไวเพ่ือปองกันไมใหผูถูกฟองคดีกระทําผิดสัญญา 
การกําหนดเบี้ยปรับไวสองเทาเพื่อเปนหลักประกันความรับผิดตามสัญญาและเปนการ
ลงโทษผูถูกฟองคดีที่กระทําผิดสัญญา โดยขอสัญญาดังกลาวไมไดทําใหรัฐไดเปรียบ 
ถึงขนาดที่ผูถูกฟองคดีไมอาจดํารงฐานะตามปกติหรือตองเลิกลมกิจการหรือกระทบ 
ตอสิทธิหนาที่ของผูถูกฟองคดีรุนแรงเกินสมควร  นอกจากนั้น หากศาลเห็นวาเบี้ยปรับ 
ที่กําหนดไวสูงเกินสวน ศาลยังมีอํานาจลดลงเปนจํานวนพอสมควรไดตามมาตรา ๓๘๓๗๐ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยศาลตองพิเคราะหถึงทางไดเสียอันชอบ 

                                                 
 ๗๐ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๗ หนา ๑๘ 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๔๐ 

ดวยกฎหมายทุกอยางของเจาหนี้ กรณีจึงเห็นไดวาเบี้ยปรับที่กําหนดไวเปนจํานวน 
สองเทาไมเปนการเกินสมควรและเปนคาเสียหายที่เหมาะสมและเปนธรรม ทั้งน้ี เน่ืองจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผูถูกฟองคดีกระทําผิดสัญญาโดยการประพฤติตัว 
ผิดวินัยจนถูกไลออกจากราชการ จึงยอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของโรงเรียน 
ที่ผูถูกฟองคดีสังกัดอยู เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีกระทําผิดสัญญาทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคตามสัญญาที่ใหผูถูกฟองคดีกลับมาดําเนินการบริการสาธารณะจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาการศึกษาใหแกนักเรียน โดยผูถูกฟองคดีไดใชเวลาศึกษาตอเปนเวลา 
๒ ป ๔ เดือน ๒๔ วัน  และได รับเ งินเดือนระหวางลาศึกษาตอเปนจํานวนเงิน 
๒๑๗,๑๔๕.๘๑ บาท ซ่ึงผูถูกฟองคดีจะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาเปนเวลา ๔ ป 
๙ เดือน ๑๘ วัน  แตเม่ือผูถูกฟองคดีปฏิบัติราชการชดใชเพียง ๒ ป ๙ เดือน ๑๑ วัน  
จึงเหลือเวลาที่ผูถูกฟองคดีจะตองปฏิบัติราชการตามสัญญาอีก ๒ ป ๗ วัน ซ่ึงเม่ือ 
หักเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใชออกแลว จึงคิดเปนเงินที่ผูถูกฟองคดีตองชดใชคืน 
จํานวน ๙๑,๕๕๔.๐๔ บาท พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกสองเทาจํานวน ๑๘๓,๑๐๘.๐๘ บาท  
รวมเปนเงินที่ตองชดใชคืนใหแกผูฟองคดีพรอมเบี้ยปรับจํานวน ๒๗๔,๖๖๒.๑๒ บาท 
เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมยอมชดใชเงินดังกลาวภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  อันเปนกําหนดเวลาตามเงื่อนไขในสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงตกเปนผูผิดนัด 
ซ่ึงจะตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของจํานวนเงิน ๒๗๔,๖๖๒.๑๒ บาท 
นับแตวันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๔๕   จนถึงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๔๖  อันเปนวันที่ 
ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครองชั้นตน รวมเปนเวลา ๑๑๐ วัน เปนดอกเบี้ยจํานวน 
๑๒,๔๑๖ บาท รวมเปนเงินที่ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชดใชทั้งสิ้นจํานวน ๒๘๗,๐๗๘.๑๒ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๒๗๔,๖๖๒.๑๒ บาท นับถัดจาก
วันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗/๒๕๔๘ และ 
ที่ อ.๓๐๑/๒๕๔๙) 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๔๑ 

 ๓.๒ การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาลาศึกษา 
 

   แมวาโดยหลักแลวสวนราชการจะมีอํานาจในการเรียกเบี้ยปรับไดตามจํานวน 
ที่กําหนดไวในสัญญาทุนการศึกษาและสัญญาลาศึกษาก็ตาม แตก็มีขอยกเวนใน ๒ กรณี 
ไดแก 
   (๑) ตามขอสัญญา โดยหากในสัญญาไดกําหนดกรณีที่มีการใหลดเบี้ยปรับได 
ก็ใหเปนไปตามนั้น 
   (๒) ตามกฎหมาย อันไดแก มาตรา ๓๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซ่ึงกําหนดวา “ถาเบี้ยปรับที่ ริบน้ันสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวน
พอสมควรก็ได ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควรเพียงใดนั้น ทานใหพิเคราะหถึงทางไดเสีย
ของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน  
เม่ือไดใชเงินตามเบี้ยปรับน้ันแลว สิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป”  
       แตดังที่ไดกลาวไวแลววา การกําหนดเบี้ยปรับในสัญญาทุนการศึกษาและ
สัญญาลาศึกษามีขึ้นเพ่ือเปนการปองกันไมใหผูรับทุนหรือผูลาศึกษาผิดสัญญา  ดังนั้น  
จึงไมมีการกําหนดขอสัญญาเกี่ยวกับการลดเบี้ยปรับไวในกรณีของสัญญาดังกลาว  
   สําหรับการงดหรือลดเบี้ยปรับตามกฎหมายนี้ ศาลจะเปนผูมีอํานาจในการ 
ใชดุลพินิจพิจารณาจํานวนเบี้ยปรับที่เหมาะสม ดังตอไปน้ี๗๑ 
   (๑) มีคําขอของผูที่จะตองชําระเบี้ยปรับ แมวาจะมิไดกําหนดไวโดยชัดแจงวา 
การปรับลดเบี้ยปรับจําเปนจะตองมีการรองขอจากผูที่จะตองเสียเบี้ยปรับกอนหรือไม  
แตหากพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๓๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขางตน ที่ใชถอยคําวา “...เม่ือไดใชเบี้ยปรับแลวสิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป”  
ทําใหเขาใจไดวา การที่ศาลจะปรับลดเบี้ยปรับไดน้ัน จะตองมีการรองขอจากผูที่จะตอง
เสียเบี้ยปรับเสียกอน อีกทั้งการรองขอยังทําใหเห็นวาศาลเขาไปอํานวยความยุติธรรม
เพราะคูกรณีเรียกรอง มิใชเขาไปแทรกแซงเสรีภาพในการทําสัญญาของคูสัญญา 
ภายหลังจากที่สัญญาไดเกิดขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม จากแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา 
ที่ผานมาพบวา ศาลมักใชดุลพินิจปรับลดเบี้ยปรับใหเองโดยที่บุคคลที่จะตองเสียเบี้ยปรับ

                                                 
๗๑ ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุ , คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หนา ๓๔๖-๓๔๘.  
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๔๒ 

มิไดรองขอ จึงอาจเขาใจไดวา ศาลสามารถยกประเด็นเรื่องเบี้ยปรับขึ้นพิจารณาไดเอง 
เพราะปญหาในการเรียกเบี้ยปรับสูงเกินไปเปนปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย 
ของประชาชนตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกําหนดใหศาลยกขึ้นวินิจฉัย
ไดเอง 
   (๒) ผูขอลดเบี้ยปรับจะตองยังไมไดใชเงินตามเบี้ยปรับน้ัน เพราะหากผูขอลด
เบี้ยปรับไดใชเงินตามเบี้ยปรับไปแลว ก็แสดงเปนปริยายวาผูขอลดนั้นมิไดติดใจวา 
เบี้ยปรับน้ันสูงเกินไป จึงจะมาขอลดอีกไมได 
  (๓) ศาลพิเคราะหทางไดเสียทุกอยางของเจาหนี้แลวเห็นวาเบี้ยปรับ 
ที่กําหนดไวน้ันสูงเกินสวน วินิจฉัยใหลดไดตามจํานวนที่เห็นสมควร สําหรับทางไดเสีย 
ทุกอยางของเจาหนี้ น้ัน นอกจากหมายถึงทางไดเสียในเชิงทรัพยสินแลว กฎหมาย 
ยังกําหนดใหศาลตองคํานึงถึงทางไดเสียในกรณีอ่ืนๆ อีกดวย ซ่ึงอาจหมายถึงทางไดเสีย
ในเชิงจิตใจอีกดวย 
   สําหรับคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวของกับการงดหรือลด 
เบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษาและสัญญารับทุนการศึกษานั้น มีดังตอไปน้ี 
 

  ๑) กรณีที่ศาลไมลดเบี้ยปรับใหแกผูรับทุนการศึกษา 
 

   (๑) ผู รับทุนมีพฤติการณจงใจทุจริตเพื่อใหตนพนจากสภาพ 
การเปนนักศึกษา 
   กรณีที่ผูรับทุนมีพฤติการณอันเปนการจงใจทุจริตเพื่อใหตน
พนจากสภาพการเปนนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา และกอใหเกิดความเสียหาย 
แกหนวยงานทางปกครองผูใหทุน เน่ืองจากทําใหการผลิตบุคลากรไมเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว อันเปนการสูญเสียทั้งทางดานเศรษฐกิจและนโยบาย 
ดานการศึกษา การที่ผูใหทุนเรียกใหผูรับทุนชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา
โดยไมลดจํานวนเบี้ยปรับใหตามคําขอของผู รับทุน ถือเปนการใชดุลพินิจ 
โดยมีเหตุผลอันสมควรแลว 
   ในคดีที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีชดใชทุนพรอมดอกเบี้ยตามสัญญาใหทุนการศึกษา 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๔๓ 

ในโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(สควค.) ระดับอุดมศึกษา เน่ืองจากผูถูกฟองคดีไมตั้งใจศึกษาทั้งที่มีศักยภาพเพียงพอ  
อีกทั้ง ยังไดเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอกใหแตกตางไปจากที่กําหนดไวในสัญญาโดยมิได 
รับความยินยอมจากผูฟองคดี น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การเปลี่ยนแปลง 
สาขาวิชาเอกโดยมิไดรับความยินยอมจากผูฟองคดีถือเปนการจงใจทุจริตเพ่ือใหพน 
จากสภาพการเปนนักศึกษาในโครงการ สควค . การที่คณะอนุกรรมการสงเสริม 
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับอุดมศึกษา 
ระดับประเทศ มีมติใหผูถูกฟองคดีชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา จึงเปนการ 
ใชดุลพินิจโดยมีเหตุผลอันสมควร และเนื่องจากการที่ผูถูกฟองคดีตองพนจากสภาพ 
การเปนนักศึกษาในโครงการ สควค. กอนสําเร็จการศึกษานั้น มีผลทําใหการผลิต
บุคลากรเพื่อนํามาใชตามโครงการไมเปนไปตามแผนงานที่ผูฟองคดีกําหนดไว กอใหเกิด
ความเสียหายตอโครงการ อันเปนการสูญเสียทั้งทางดานเศรษฐกิจและสงผลกระทบ 
ตอนโยบายดานการศึกษาของรัฐ  ดังน้ัน จึงไมมีเหตุที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับใหแก 
ผูถูกฟองคดีตามคําขอ ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชทุนการศึกษาจํานวน 
๑๒๖,๑๒๐ บาท และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปของตนเงินดังกลาว นับแตวันที่  
๙ มกราคม ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนวันผิดนัดชําระหนี้ จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงเปน 
วันยื่นฟองคดีตอศาล  เปนเ งินจํานวน  ๑๔ ,๖๖๗ .๘๙  บาท  รวมเปนเ งินทั้ งสิ้น 
๑๔๐,๗๘๙.๘๙ บาท พรอมทั้งใหชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงิน 
๑๒๖,๑๒๐ บาท นับถัดจากวันยื่นฟองคดีตอศาลเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ โดยให
ชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐  วัน  นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๘/๒๕๔๙) 
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๑๔๔ 

   (๒) ผูรับทุนโอนไปรับราชการที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงาน 
ในสังกัดของผูใหทุน 
         สัญญาลาศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อใหผู รับทุนนําความรู 
และประสบการณจากการศึกษามาทําการสอนใหแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ของหนวยงานทางปกครองผูใหทุน แตเมื่อสําเร็จการศึกษาตามสัญญา ผูรับทุน 
ไดโอนไปรับราชการที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานในสังกัดของผูใหทุน  
ถือเปนการทําใหเจตนารมณของสัญญาไมอาจบรรลุผล และกระทบกระเทือน 
ตออัตรากําลังและการจัดการเรียนการสอนของหนวยงานตนสังกัด อันเปนการ
ปฏิบัติผิดสัญญา  ดังน้ัน เมื่อผูรับทุนไดชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับตามสัญญาใหแก
หนวยงานทางปกครองผูใหทุนกรณีผิดสัญญาดังกลาวแลว จึงเทากับยอมรับ 
อยูในตัววาจํานวนเบี้ยปรับไมสูงเกินไป สิทธิเรียกรองในการขอลดเบี้ยปรับ 
จึงหมดไป ไมมีเหตุที่จะลดเบี้ยปรับตามสัญญาใหแกผูรับทุน 
   ในคดีที่ผูฟองคดีฟองขอใหกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดี) คืนเงิน
พรอมเบี้ยปรับที่ผูฟองคดีไดชําระไปตามสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม
ภายในประเทศ เน่ืองจากผูฟองคดีเห็นวา การที่ผูฟองคดีโอนไปรับราชการที่สถาบัน 
ราชภัฏอุบลราชธานีในขณะยังปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น 
เปนการจัดทําบริการสาธารณะเชนเดียวกับการรับราชการในสังกัดของผูถูกฟองคดี  
ซ่ึงไมไดทําใหรัฐบาลเสียหายและไมเปนการผิดสัญญา เพราะเงินเดือนที่ผูฟองคดีไดรับ 
ในระหวางเวลาที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษามิใชเงินของผูถูกฟองคดี แตเปนงบเงินเดือน 
ของรัฐบาล (เงินอุดหนุน) น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การกําหนดเบี้ยปรับไวใน
สัญญาเปนการกําหนดขึ้นเพ่ือใหผูฟองคดีปฏิบัติตามสัญญา และเพื่อเปนการปองกัน 
มิใหผูฟองคดีทําผิดสัญญาอันจะทําใหผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหาย เบี้ยปรับดังกลาว
จึงเปนมาตรการลงโทษผูฟองคดีหากผูฟองคดีทําผิดสัญญาที่ใหไวแกผูถูกฟองคดี 
ประกอบกับมาตรา ๓๘๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหอํานาจแกเจาหนี้กําหนด
เบี้ยปรับในกรณีที่ลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามสัญญาได โดยมิจําเปนตองคํานึงถึงความเสียหาย 
อันแทจริงที่เจาหนี้จะไดรับ และแมวาเจาหนี้จะไมไดรับความเสียหายใดๆ เลย เจาหนี้ 
ก็มีสิทธิเรียกเบี้ยปรับที่กําหนดไวในสัญญาได ซ่ึงเบี้ยปรับที่ไดกําหนดไวในสัญญา
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๑๔๕ 

ดังกลาวก็คือเงินคาปรับที่คูสัญญากําหนดกันไวลวงหนาเม่ือมีการไมชําระหนี้หรือชําระหนี้
ไมถูกตองตามสัญญา และตามมาตรา ๓๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ไดกําหนดไววา ถาเบี้ยปรับที่ริบน้ันสูงเกินสวนศาลลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได  
โดยการที่จะวินิจฉัยวาพอสมควรเพียงใดนั้น ใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ 
ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน และเม่ือไดใชเงิน
ตามเบี้ยปรับแลว สิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีอนุมัติให
ผูฟองคดีไปศึกษาตอภายในประเทศก็โดยมีเจตนารมณเพ่ือตองการใหผูฟองคดีนําความรู
และประสบการณจากการที่ไดไปศึกษามาทําการสอนแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดของ 
ผูถูกฟองคดี การกระทําของผูฟองคดีจึงเปนการจงใจฝาฝนกระทําผิดสัญญาที่ไมอยู
ปฏิบัติหนาที่ราชการตามสัญญาอีกตอไป ยอมทําใหเจตนารมณในการอนุมัติใหผูฟองคดี
ไปศึกษาตอไมอาจบรรลุผลและกระทบกระเทือนตออัตรากําลังและการจัดการเรียน 
การสอนของหนวยงานตนสังกัด เม่ือผูฟองคดีไดชําระเงินพรอมเบี้ยปรับตามสัญญาใหแก
ผูถูกฟองคดีแลว ซ่ึงเทากับผูฟองคดีรับอยูในตัวแลววาเบี้ยปรับไมสูงเกินไป  ดังนั้น  
จึงไมมีเหตุที่จะลดเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดี การที่ผูฟองคดีชําระเงินพรอมเบ้ียปรับใหแก 
ผูถูกฟองคดีจึงไมเปนการชําระเกินไปจากขอผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญา และเม่ือผูฟองคดี
ไดใชเงินตามเบี้ยปรับแลว สิทธิเรียกรองขอลดเบี้ยปรับก็เปนอันหมดไป จึงไมมีเหตุที่จะ
ลดเบี้ยปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๓/๒๕๕๐ และที่ อ.๓๓๐/๒๕๕๐) 
 

   (๓) ผูรับทุนไมมารายงานตัวเพื่อรับราชการตามสัญญา  
 

 สัญญาที่ทางราชการใหทุนแกขาราชการเพื่อไปศึกษา 
ยังตางประเทศมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถกลับมา
ปฏิบัติราชการเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป ผูรับทุนจึงถูกบังคับ
ใหทําสัญญาผูกมัดวาจะกลับมาปฏิบัติราชการเปนการตอบแทนและชดใชทุน
ใหแกหนวยงานราชการ สําหรับกรณีที่กําหนดวาหากผูรับทุนผิดสัญญาจะตอง
ชดใชเงินใหแกทางราชการจํานวน ๓ เทาของเงินรายเดือนคาใชจายที่ไดจาย
ใหแกผูรับทุน น้ัน เปนมาตรการปองกันมิใหผูรับทุนหลบหนีการปฏิบัติราชการ 
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๑๔๖ 

เพื่อชดใชทุน เมื่อปรากฏวาภายหลังจากจบการศึกษาแลวผูรับทุนไมกลับมาปฏบิตัิ
ราชการเพื่อชดใชทุนเปนการตอบแทนแกหนวยงานราชการ ผูรับทุนจึงมีหนาที่
ตองชดใชเงินคาปรับจํานวน ๓ เทาใหแกหนวยงานราชการตามสัญญา แมวาศาล
จะมีอํานาจลดเบี้ยปรับไดตามมาตรา ๓๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  
แตเมื่อผูรับทุนมิไดปฏิบัติราชการตอบแทนหนวยงานราชการแตอยางใด กรณีจึง
ไมมีเหตุที่ศาลจะตองลดเบี้ยปรับใหแกผูรับทุนและเบี้ยปรับดังกลาวมิไดเปน 
เบี้ยปรับที่สูงเกินสวน  
 สวนการชําระหนี้เปนเงินบาทแทนเงินสกุลตางประเทศใหแก
หนวยงานราชการนั้น จะตองคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใชเงิน 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาสําหรับผูที่ทางราชการสงไปศึกษา
และรับโอนเขาศึกษาในตางประเทศกับผูฟองคดี (กระทรวงกลาโหม) โดยสัญญาดังกลาว
กําหนดวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดศึกษาสําเร็จหรือครบกําหนดเวลาตามที่กําหนดไวแลว 
จะตองกลับมารายงานตัวเพ่ือเขารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม และหากประพฤติ
ผิดสัญญาดวยประการใดๆ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมใหทางราชการเรียกตัวกลับหรือ 
ปลดออกจากราชการได และยอมชดใชเงินใหแกผูฟองคดีเปนจํานวน ๓ เทาของ 
เงินรายเดือนและคาใชจายหรือคาเสียหายทั้งหมด โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึง ๔  
ไดทําสัญญาค้ําประกันไวแกผูฟองคดี ตอมาเม่ือครบกําหนดเวลาการศึกษาและ 
ครบกําหนดเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองกลับมารายงานตัวแลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไมยอมกลับมารายงานตัว กองทัพบกจึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ชําระเงินเปนเงิน
สกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาใหแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีกลับเพิกเฉย จึงขอใหศาล
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันชดใชเงินพรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี  ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยวา การที่ทางราชการใหทุนการศึกษาและออกคาใชจายตางๆ ใหแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือไปศึกษาเลาเรียนยังตางประเทศนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ นําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาในตางประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ
เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป  ดังน้ัน การรับทุนดังกลาวจึงบังคับให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญาผูกมัดวาจะกลับมาปฏิบัติราชการเปนการตอบแทนและชดใชทนุ
ใหแกผูฟองคดี และกําหนดวาหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญาดวยประการใดๆ 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๔๗ 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๓ เทาของเงินรายเดือน  
และคาใชจายหรือคาเสียหายทั้งสิ้นที่ไดจายใหหรือจายแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ เน่ืองใน
การศึกษา ถือวาเปนมาตรการปองกันมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ หลบหนีการปฏิบัติราชการ
ชดใชทุน  อีกทั้ง เงินจํานวน ๓ เทาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชใหแกผูฟองคดีก็ยัง
เปนการกําหนดคาทดแทนความเสียหายไวลวงหนาในกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมกลับมา
ปฏิบัติราชการชดใชทุนซึ่งมีลักษณะเปนเบี้ยปรับ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ไมยอมกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุนใหแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนาที่
ตองชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๓ เทาตามสัญญา  ทั้งน้ี แมวาศาลจะมีอํานาจ 
ลดเบี้ยปรับไดตามมาตรา ๓๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ตาม แตเม่ือ
พิเคราะหทางไดเสียของผูฟองคดีแลว  เห็นวา การที่ผูฟองคดีตองสูญเสียโอกาสที่จะได
บุคลากรที่มีความรูความสามารถกลับมาปฏิบัติราชการเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติและผูฟองคดีตองเสียงบประมาณในการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ เพ่ือให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาโดยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดปฏิบัติราชการตอบแทน 
แตอยางใด กรณีจึงไมมีเหตุที่ศาลจะตองลดเบี้ยปรับใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเห็นวา
เบี้ยปรับดังกลาวมิไดเปนเบี้ยปรับที่สูงเกินสวน  

สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึง ๔ อุทธรณวาอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
สกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาในขณะที่ยื่นฟองคดีเปนอัตราที่สูงกวาในขณะทําสัญญานั้น 
เห็นวา การชําระหนี้เปนเงินบาทแทนเงินสกุลตางประเทศนั้น จะตองคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
ณ สถานที่และในเวลาที่ใชเงิน  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๙๖ วรรคสอง๗๒ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๙/๒๕๕๑) 
 
 
 
 
. 
 
 

                                                 
 ๗๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
     มาตรา ๑๙๖   ฯลฯ   ฯลฯ 
     การเปล่ียนเงินนี้ ใหคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใชเงิน 
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๑๔๘ 

 ๒) กรณีที่ศาลลดเบี้ยปรับใหแกผูรับทุนการศึกษา 
 

  (๑)  ผู รับทุนการศึกษากลับมาปฏิบัติราชการแลวแตตอมา 
ไดลาออกไปปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่นกอนครบกําหนดระยะเวลา 
ปฏิบัติราชการชดใชทุน 
 

   ในกรณี ที่ ผู รั บทุ นการศึ กษากลั บมาปฏิ บั ติ ร าชการ 
ตามสัญญาแลว  แตตอมาไดลาออกไปปฏิบัติ ราชการในหนวยงานอื่น 
กอนครบกําหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุน หากปรากฏวาหนวยงาน 
แหงใหมน้ัน มีวัตถุประสงคและภาระหนาที่ในการสนับสนุนงานของหนวยงาน 
ตนสังกัดเดิม  ถือไดวาการลาออกดังกลาวไมมีผลกระทบตอภาระหนาที่ 
ของหนวยงานเดิมมากนัก  จึงมีเหตุอันควรที่ศาลจะพิจารณาลดเบี้ยปรับ 
แกผู รับทุนได โดยใหลดเบี้ยปรับลงคงเหลือเพียงรอยละ ๒๕ ของเบี้ยปรับ 
ที่เรียกเก็บทั้งหมด 
 ในคดีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงทําสัญญารับทุนการศึกษากับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูฟองคดี) ตอมาหลังจากจบการศึกษาแลวผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดมารายงานตัวเพ่ือเขารับราชการตามสัญญา ในตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย ๒ ประจําโรงพยาบาลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แตไดขอลาออก 
กอนครบกําหนดระยะเวลาชดใชทุน ผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองตอศาลเพื่อขอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูค้ําประกันรวมกันหรือแทนกันชดใชเงิน 
พรอมเบี้ยปรับตามสัญญาใหแกผูฟองคดีน้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือปรากฏวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการไมครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาโดยไดลาออกไป
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารปฏิบัติการรังสีที่โรงพยาบาลในสังกัดระทรวงมหาดไทย 
จึงเปนการผิดสัญญาลาศึกษา และไมเขาหลักเกณฑการนับระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
กับสวนราชการใหมที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขารับราชการเปนการชดใชทุนตามสัญญา 
ลาศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รองขอ แตการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําขอทายอุทธรณใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
โดยการงดคาเสียหายพรอมเบี้ยปรับทั้งหมด พอแปลความไดวาผูถูกฟองคดีขอลด
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๔๙ 

คาเสียหายและเบี้ยปรับดวย จึงเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นลดเบี้ยปรับใหผูถูกฟองคดี  
ดังน้ัน เม่ือกรณีน้ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกไปปฏิบัติราชการในหนวยงานที่มีวัตถุประสงค
และภาระหนาที่ในการสนับสนุนงานของผูฟองคดี จึงอาจถือไดวาการลาออกของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมมีผลกระทบตอภาระหนาที่ของผูฟองคดีมากนัก จึงมีเหตุอันควร 
ที่ศาลจะพิจารณาลดคาปรับแกผูถูกฟองคดีทั้งสองได จึงใหลดคาปรับลงคงเหลือเรียกเก็บ
คาปรับเพียงรอยละ ๒๕ ของคาปรับที่เรียกเก็บทั้งหมด (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๗๗/๒๕๕๐) 
 

 (๒) ผูรับทุนไมมีเจตนาที่จะไมปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญา 
 

 กรณีที่มูลเหตุแหงการผิดสัญญาพิพาทเน่ืองจากผูรับทุนสนใจ
การศึกษามากกวาภาระหนาที่ราชการ และผูรับทุนไดแสดงเจตนาที่จะรับราชการ
ที่หนวยงานทางปกครองคูสัญญา (ผูฟองคดี) มาโดยตลอด และการที่ผูรับทุน 
ไมอาจปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาพิพาทใหแกผูฟองคดีไดเปนเพราะ 
ผูฟองคดีไมตอสัญญาจางใหแกผูรับทุน อันเปนเหตุใหผูรับทุนตองพนสภาพ 
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของผูฟองคดี กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาล 
จะพิจารณาลดหยอนคาปรับใหแกผูรับทุน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับทุนจากโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) และไดทําสัญญาใหทุนการศึกษา
ตามโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๓๘ ตามสัญญาเลขที่ มก.ต. ๒๒/๒๕๓๘ ลงวันที่  
๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ ใหไวแกสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
ขอสัญญามีสาระสําคัญวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-
ปริญญาโท แลว หากไมไดรับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริม 
ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษาใหศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมเขาปฏิบัติงานในหนวยงานที่คณะอนุกรรมการ
พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ หลังสําเร็จ
การศึกษา (คณะอนุกรรมการหลังสําเร็จการศึกษา) กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งเทา
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๕๐ 

ของจํานวนเวลาที่ไดรับทุนการศึกษาในประเทศ  ทั้งน้ี ใหนับเวลาตั้งแตการรับทุนเรียน
ระดับปริญญาตรี เปนตนไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท  
ดวยทุนการศึกษาตามโครงการ พสวท. รวมเปนเวลาทั้งสิ้น ๕ ป ซ่ึงจะตองปฏิบัติราชการ
ชดใชทุนการศึกษาเปนเวลา ๕ ป โดยคณะอนุกรรมการหลังสําเร็จการศึกษาเห็นชอบให
บรรจุผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาปฏิบัติงานชดใชทุนในหนวยงานผูฟองคดี (มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ) ตามความประสงคของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูฟองคดีไดบรรจุ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติงานชดใชทุนดังกลาวในตําแหนง
อาจารย สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ เปนตนไป 
ตามคําสั่งของผูฟองคดี ที่ ๑๗๘๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ สสวท. จึงไดโอน
สิทธิเรียกรองตางๆ ที่มีอยูตามสัญญาใหทุนการศึกษาดังกลาวใหผูฟองคดีทําหนาที่เปน
เจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง  
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๕  

ในระหวางการปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาใหทุนการศึกษา
ดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาฝกอบรมเพื่อวิจัย ณ ตางประเทศ 
ดานการศึกษาวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในแหลงนํ้าโดยประยุกตเทคนิคทาง 
อะตอมมิกสเปกโทรสโกป ณ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย  
ดวยทุนพัฒนาบุคลากร (ทุนประเภท ๑ ก.) มีกําหนด ๒ เดือน ตั้งแตวันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๔๕ เปนตนไป ตามคําสั่งของผูฟองคดีที่ ๘๔๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๕  
ผูฟองคดีจึงไดจัดทําสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
ณ ตางประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ กับผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยเง่ือนไขในสัญญา 
มีสาระสําคัญวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตอง
กลับมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่น 
ตามที่ผูฟองคดีและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเห็นสมควรในทันที เปนเวลาไมนอยกวา
สองเทาของระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และหากผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ผิดสัญญาไมกลับมาปฏิบัติราชการไมวาดวยเหตุใด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใช
เงินเดือน เงินทุนที่ไดรับระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยและเงินชวยเหลือใดๆ 
ที่ทางราชการจายใหคืนใหแกผูฟองคดี  นอกจากนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองจายเงิน 
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เปนเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดีอีกสามเทาของเงินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชคืนดังกลาว 
โดยเงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับใหลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
กลับเขาปฏิบัติราชการ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกผูฟองคดี 
โดยตกลงรวมรับผิดในฐานะลูกหนี้ ร วมกับผูถูกฟองคดีที่  ๑  ผูถูกฟองคดีที่  ๑  
ลาไปฝกอบรมเพื่อวิจัยตามสัญญาดังกลาว ตั้งแตวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่  
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ รวม ๔๑ วัน โดยไดรับเงินทุนไปเปนจํานวน ๖๐,๗๙๔ บาท  
และได รับเงินเดือนไปเปนจํานวน ๑๗ ,๗๔๑ .๙๔ บาท รวมเงินที่ได รับไปทั้งสิ้น 
๗๘,๕๓๕.๙๔ บาท จึงตองปฏิบัติราชการชดใชทุนเพ่ิมขึ้นอีกเปนเวลา ๘๒ วัน  
 ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดปฏิบัติราชการชดใชทุนการศึกษาตามโครงการ 
พสวท. ในหนวยงานผูฟองคดี เปนเวลาทั้งสิ้น ๑,๐๕๓ วัน ตอมา ไดขอลาไปศึกษาตอ 
ในระดับปริญญาเอกแตไมไดรับการอนุมัติจากผูฟองคดี และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมผาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงไมไดรับการพิจารณาใหตอสัญญาจางเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงพนจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๖ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการชดใชทุนการศึกษาไมครบ
ระยะเวลาที่กําหนด แตเน่ืองจาก สสวท. ผูใหทุนการศึกษาในโครงการ พสวท. ยินยอมให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยพักการทํางานชดใชทุน
ในโครงการ พสวท. ไวชั่วคราว เพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
โดยตกลงรับโอนสิทธิการควบคุมดูแลและการชดใชทุนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับคืนไป 
ตามสัญญาโอนสิทธิ เ รียกรองลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ และหนังสือ ที่ ศธ  
๕๔๐๘.๑/๕๖๓๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ สวนตามสัญญาอนุญาตใหขาราชการ 
ไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ซ่ึงเปนสัญญาพิพาทในคดีน้ี  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังมิไดปฏิบัติราชการชดใช เน่ืองจากจะตองนําระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการไปหักชดใชตามสัญญาใหทุนการศึกษาตามโครงการ พสวท. ซ่ึงเปนสัญญาเดิม
ทั้งหมดกอน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตกเปนผูผิดสัญญา และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะ 
ผูค้ําประกันจะตองรวมกันรับผิดชดใชทุนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับไปในระหวางลาไปศึกษา 
ฝกอบรม พรอมเบี้ยปรับเปนเงินจํานวนสามเทาของเงินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใช
ดังกลาว รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๓๑๔,๑๔๓.๗๖ บาท ผูฟองคดีจึงทวงถามผูถูกฟองคดี 
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ทั้งสองใหชดใชเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูฟองคดีภายในสามสิบวันนับถัดจากวันที่ไดรับ
หนังสือดังกลาว แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉยไมยอมชําระหนี้แตอยางใด จึงยื่นฟองคดี
ตอศาลเพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกัน
ชดใชเงินจํานวน ๓๑๔,๑๔๓.๗๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปของตนเงิน
จํานวนดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ในสวนกรณีเบี้ยปรับน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดี
ทั้งสองโตแยงมาโดยตลอดวามิไดเปนฝายผิดสัญญาจึงไมตองรับผิดชําระเงินตามฟอง
โดยขอใหยกฟองของผูฟองคดี จึงพอแปลความไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสองไดโตแยงในเรื่อง
คาปรับไวแลว และแมจะฟงไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองรับผิดตามสัญญาพิพาทที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําไวกับผูฟองคดีก็ตาม แตเบี้ยปรับตามสัญญาพิพาทที่กําหนดให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดีสามเทาของเงินที่ตองชดใช 
แตคาปรับตามสัญญาฉบับพิพาท ซ่ึงเปนเบี้ยปรับที่ศาลใชดุลพินิจกําหนดเบี้ยปรับลดลง
จากกําหนดเบี้ยปรับลดลงจากสัญญาได ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา ถาเบี้ยปรับที่ริบน้ันสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปน
จํานวนพอสมควรก็ได ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควรเพียงใดนั้น ทานใหพิเคราะหถึง 
ทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิง
ทรัพยสิน เม่ือไดใชเงินตามเบี้ยปรับแลว สิทธิเรียกรองขอลดเบี้ยปรับก็เปนอันขาดไป  
เม่ือคํานึงถึงเหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดรับการตอสัญญาจาง จึงเปนมูลเหตุที่ถือใหการ
ผิดสัญญาพิพาทสืบเนื่องจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ สนใจการศึกษามากกวาภาระหนาที่
ราชการและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแสดงเจตนาที่จะรับราชการที่หนวยงานของผูฟองคดี 
มาโดยตลอด การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอาจปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาพิพาท
ใหแกผูฟองคดีได เปนเพราะผูฟองคดีไมตอสัญญาจางใหแกผูถูกฟองคดีที่  ๑  
เปนเหตุใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของผูฟองคดี 
กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะพิจารณาลดหยอนคาปรับใหแกผูถูกฟองคดีทั้งสองได  
และอีกประการหนึ่งขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายถึงขนาด 
เทาจํานวนคาปรับสามเทา กรณีจึงเห็นควรลดหยอนคาปรับลงโดยใหคิดเบี้ยปรับ 
เพียงหนึ่งเทาของเงินที่ตองชดใชคืนแกผูฟองคดีตามบทกฎหมายดังกลาว (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๐/๒๕๕๑) 
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 ๓) กรณีการกําหนดอัตราเบี้ยปรับในสัญญาสูงกวาที่ระเบียบของทางราชการ
กําหนดไว 
 

  โดยที่แตเดิมคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดออกระเบียบ ก.พ. 
วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศ  
กําหนดใหขาราชการที่ ไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญาทุนการศึกษาหรือ 
สัญญาลาศึกษา ตองชดใชเงินเดือน ทุนที่ไดรับระหวางศึกษา และเงินที่ทางราชการ 
จายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนสองเทาของเงินจํานวนที่จะตองชดใชดังกลาว  
แตตอมาไดมีการแกไขเกี่ยวกับอัตราเบี้ยปรับดังกลาวเปนใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทา
ของเงินจํานวนที่จะตองชดใชใหแกสวนราชการ กรณีดังกลาวจึงเกิดประเด็นปญหาวา 
หากในสัญญากําหนดใหเรียกเบี้ยปรับเปนจํานวนสองเทา หนวยงานทางปกครองผูใหทุน
จะเรียกใหผูรับทุนที่ผิดสัญญาชดใชเบี้ยปรับเปนจํานวนสองเทาตามสัญญา หรือเรียกให
ผูรับทุนชดใชไดเพียงหนึ่งเทาตามระเบียบ ก.พ.ฯ ที่แกไขใหม ซ่ึงปรากฏตัวอยางคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับกรณีขางตน ดังน้ี 
 

  กรณีที่ระเบียบ ก.พ. กําหนดใหผูผิดสัญญาลาศึกษาตองรับผิดชดใชทุน
พรอมเบี้ยปรับจํานวนหนึ่งเทา แตสัญญาลาศึกษาที่ทําข้ึนภายหลังจากระเบียบ 
ก.พ. ดังกลาวใชบังคับ ไดกําหนดใหผูผิดสัญญาตองชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับ
จํานวนสองเทา ถือเปนการกําหนดขอสัญญาที่ขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่ระเบยีบ 
ก .พ .  วางไว  ขอกําหนดในสัญญาดังกลาวจึงไมอาจใชบังคับได  หนวยงาน 
ทางปกครองผูใหทุนตองนําหลักเกณฑของระเบียบ ก.พ. มาใชเปนขอตกลง 
ในสัญญาแทน    
 กรณีที่สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ผูฟองคดี) ฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ซ่ึงเปนผูรับทุนและผูค้ําประกันตามสัญญาของผูไดรับอนุมัติให
ลาไปศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ รวมกันชดใชทุนพรอมดอกเบี้ยตามสัญญา 
เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการกอนครบกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ชดใชทุนตามสัญญาและไดกลับเขารับราชการในภายหลังน้ัน ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยวา เม่ือปรากฏวา ก.พ. ไดออกระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการ 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๕๔ 

พลเรือน โดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหใชบังคับกับ
หนวยงานราชการตั้งแตวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๐ เปนตนไป ผูฟองคดีก็จําตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบดังกลาวเชนกัน ซ่ึงขอ ๑๐ วรรคสอง ของระเบียบ 
ก.พ. กําหนดวา ขาราชการผูใดไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญาตองชดใชเงินเดือน
ทุนที่ไดรับระหวางศึกษาและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือกับใหใชเงินจํานวนหนึ่งเทา
ของเงินเดือน ทุนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับ 
แกทางราชการอีกดวย และขอ ๑๐ วรรคสาม ของระเบียบเดียวกันกําหนดวา ในกรณีที่ 
ผูที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการแตไมครบกําหนดตามสัญญาก็ให
ลดจํานวนเงินที่ตองชดใชลงตามสวน ประกอบกับขอ ๑.๑ ของสัญญาดังกลาวไดกําหนดวา 
คูสัญญาตกลงกันที่จะใหถือวากฎหมาย ระเบียบตางๆ ทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีตอไป 
ในภายหลังเปนสวนหนึ่งของสัญญา จึงทําใหระเบียบ ก.พ. ขางตนเปนสวนหนึ่ง 
ของสัญญาดวย  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงตองนําขอกําหนดดังกลาวมากําหนดไวในสัญญา 
ซ่ึงทํากับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ภายหลังจากระเบียบ ก.พ. มีผลบังคับใชแลวใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑที่ระเบียบ ก.พ. กําหนดไวดวย  ดังน้ัน เม่ือสัญญาดังกลาวกําหนดให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองจายเงินเปนเบี้ยปรับจํานวนสองเทาของเงินที่จะตองชดใชคืน  
จึงเปนการกําหนดขอกําหนดในสัญญาที่ขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่ระเบียบ ก.พ.  
ไดวางไว และไมอาจใชเปนขอตกลงระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได ตองนํา
หลักเกณฑตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐ วรรคสองและวรรคสาม ของระเบียบ ก.พ. มาใช
เปนขอตกลงแทน และการที่ขอกําหนดของสัญญากําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองปฏิบัติ
ราชการชดใชเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชในการศึกษา 
เปนขอกําหนดที่ขัดแยงกับหลักเกณฑขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ ก.พ. วาดวย 
การพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ที่กําหนดใหหนวยงานราชการทําสัญญาใหขาราชการที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
กลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา  ดังน้ัน ขอกําหนด
ในสัญญาดังกลาวจึงไมอาจใชบังคับได และตองนําหลักเกณฑตามขอ ๑๐ วรรคสอง  
ของระเบียบ ก.พ.ดังกลาวมาใชเปนขอตกลงแทน นอกจากนี้ การที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบหลักเกณฑการผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับ
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ราชการเปนระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาลาศึกษาก็เพ่ือวัตถุประสงคที่จะ 
จูงใจใหขาราชการที่มีความรูความสามารถจากการที่ไดไปศึกษาเพิ่มเติม ไดนําความรู
ความสามารถนั้นกลับมาใชในราชการ โดยมิไดมีวัตถุประสงคใหหนวยงานราชการไดรับ
เงินคาเสียหายและเบี้ยปรับจากขาราชการที่ขอกลับเขารับราชการเพื่อขอผอนผันใหนับเวลา
ที่ขอกลับเขารับราชการเปนระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาลาศึกษา  
ซ่ึงในสวนของเบี้ยปรับน้ัน ผูฟองคดีตองนําไปคํานวณสําหรับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติ
ราชการชดใชโดยทําสัญญาฉบับใหม และเม่ือเบี้ยปรับซ่ึงเปนตนเงินในการคิดดอกเบี้ย 
ไดถูกแปลงเปนระยะเวลาในการชดใชตามสัญญาฉบับใหมที่จะตองทํากันตอไปแลว 
ดอกเบี้ยในสวนของคาปรับตามสัญญาที่ทํากันไวแตเดิมกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จะกลับเขารับราชการใหมจึงไมอาจเกิดขึ้นได สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ันผูกพันตาม 
สัญญาค้ําประกัน จึงตองชําระคาเสียหายและดอกเบี้ยเชนเดียวกับผูถูกฟองคดีที่ ๑  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชําระเงินเดือนสวนที่เหลือที่รับไปในระหวาง 
ลาศึกษาพรอมดอกเบี้ยรอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินที่ตองชําระดังกลาว สวนเบี้ยปรับ
จํานวนหนึ่งเทาของตนเงินขางตนใหนําไปคํานวณสําหรับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติราชการ
ชดใชทุน ทั้งน้ี ตามขอ ๒.๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑการผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการเปนระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาลาศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 
และสัญญาลาศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๓๓/๒๕๕๐) 
 

 ๓.๓ การดําเนินการกรณีผูรับทุนขอระงับการชําระคืนทุนการศึกษาและ
เบี้ยปรับโดยขอเขาปฏิบัติราชการชดใชทุนแทน 
 

  วัตถุประสงคของการทําสัญญารับทุนการศึกษาหรือสัญญาลาศึกษา 
ตองการใหผู รับทุนหรือผูลาศึกษาไดเขาปฏิบัติราชการเพื่อจัดทําบริการสาธารณะ
ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว เง่ือนไขเกี่ยวกับการเรียกใหชดใชเงินทุนการศึกษา
พรอมเบี้ยปรับกรณีมีการผิดสัญญา เปนเพียงขอกําหนดที่มีขึ้นเพ่ือปองกันมิใหผูรับทุน
หรือผูลาศึกษาหลีกเลี่ยงการปฏิบัติราชการ มิไดมุงผลโดยตรงตอการเรียกใหผูรับทุนหรือ
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๑๕๖ 

ผูลาศึกษาดังกลาวตองชดใชทุนเปนตัวเงินแตอยางใด โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสูงสุดในเรื่องดังกลาว ดังน้ี  
 

   ๑) ผูรับทุนที่ไมสําเร็จการศึกษาตามสัญญารองขอเขารับราชการ 
เพื่อชดใชทุน แตหนวยงานทางปกครองผูใหทุนไมจัดใหเขารับราชการตามที่รองขอ 
 

   กรณีที่ ผู รับทุนซึ่ งไมสําเร็จการศึกษาตามสัญญาไดรองขอ 
เขารับราชการเพื่อชดใชทุนอันเปนการปฏิบัติการเพื่อชําระหนี้ตามสัญญา 
รับทุนการศึกษา แตหนวยงานทางปกครองผูใหทุนไมจัดใหผูรับทุนเขารับราชการ
ตามที่ รองขอ  เปนกรณีที่ ผู รับทุนในฐานะลูกหนี้ขอชําระหนี้ตามสัญญา  
แตหนวยงานทางปกครองในฐานะเจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้ จึงถือไมไดวาผูรับทุน
เปนฝายผิดสัญญา แตทั้งน้ี การจะใหหนวยงานทางปกครองผูใหทุนตองรับ 
ผูรับทุนเขารับราชการทั้งที่ไมสําเร็จการศึกษาตามสัญญา  อีกทั้ง ยังเขารายงานตัว
เพื่อขอเขารับราชการลาชาน้ัน ยอมไมมีเหตุอันสมควร กรณีจึงเปนการที่คูสัญญา
ทั้งสองฝายตางมีสวนกอเหตุทําใหการบังคับตามสัญญาสิ้นสภาพลง โดยไมประสงค
จะใหสัญญามีผลบังคับใชอีกตอไป ถือเปนกรณีที่สัญญาเลิกกันโดยปริยาย  
จําตองใหคูสัญญาทั้งสองฝายกลับคืนสูฐานะเดิม คูสัญญาแตละฝายจึงไมอาจ
เรียกรองคาเสียหายจากกันได ผูรับทุนจึงตองคืนเงินทุนการศึกษาพรอมดอกเบี้ย
ใหแกหนวยงานทางปกครองผูใหทุน 
  ในคดีที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ผูฟองคดี) ฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูรับทุนตามสัญญาการรับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาชีวเคมี ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในตางประเทศ ชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับ เน่ืองจากผูรับทุน 
ไมสําเร็จการศึกษาและไมกลับมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการภายในเวลาที่ผูฟองคดี
กําหนด น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือพิจารณาวัตถุประสงคของการ 
ทําสัญญารับทุนรัฐบาลที่ตองการใหผู รับทุนไดเขาปฏิบัติราชการเพื่อจัดทําบริการ
สาธารณะภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว เห็นวาเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกใหชดใช 
เงินทุนการศึกษาพรอมเบี้ยปรับกรณีมีการผิดสัญญา เปนเพียงขอกําหนดที่มีขึ้น 
เพ่ือปองกันมิใหผู รับทุนหลีกเลี่ยงการปฏิบัติราชการและเขาทํางานในหนวยงาน
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๑๕๗ 

ภาคเอกชนเทานั้น มิไดมุงผลโดยตรงตอการเรียกใหผูรับทุนตองชดใชทุนเปนตัวเงิน 
แตอยางใด  ดังนั้น เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงคดีน้ีแลวจะเห็นไดวา การที่ผูรับทุนมีหนังสือ
ขอระงับการชําระหนี้ทุนการศึกษาพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา และแสดงเจตนาที่จะกลับมา
ปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุนโดยการเขารายงานตัวกับผูฟองคดี แมจะมีความลาชาไปบาง
แตก็เปนเพราะประสบกับปญหาดานงานวิจัยและความพยายามในการศึกษาเพื่อใหสําเร็จ
ตามหลักสูตร มิไดเกิดจากการละเลยหรือเพิกเฉยไมขวนขวายศึกษาเลาเรียน และการที่
ผูรับทุนมิไดเขาทํางานในหนวยงานภาคเอกชนใดในระหวางรอการเรียกบรรจุเขาปฏิบัติ
ราชการ แตกลับไปศึกษาเพิ่มเติมระดับปริญญาโทในสาขาที่ตรงตามความตองการของ
หนวยงานภาครัฐในขณะนั้น ถือเปนการพยายามพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเตรียม
ความพรอมในการเขารับราชการตามสัญญา จึงยังถือไมไดวาผูรับทุนดังกลาวเปนผู 
ผิดสัญญา  นอกจากนี้ ขอกลาวอางของผูฟองคดีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติก็มิอาจใชบังคับกับกรณีน้ีได เน่ืองจาก
หลักเกณฑดังกลาวเปนแนวทางปฏิบัติของขาราชการที่ไดรับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชา 
ในตางประเทศ มิไดหมายความรวมถึงกรณีที่ผูรับทุนยังมิไดรับการบรรจุเปนขาราชการดวย  
ดังนั้น เม่ือชั่งน้ําหนักผลไดผลเสียระหวางการใหผูรับทุนเขาปฏิบัติราชการชดใชทุน 
กับการเรียกใหผูรับทุนชดใชเงินแลว การใหผูรับทุนเขาปฏิบัติราชการชดใชทุนจะเปน
ประโยชนตอสวนรวมมากกวา  ดังนั้น เม่ือปรากฏวาผูรับทุนไดรองขอเขารับราชการ 
เพ่ือชดใชทุนอันเปนการปฏิบัติการเพื่อชําระหนี้ตามสัญญาการรับทุนรัฐบาล แตผูฟองคดี
ไมจัดใหผูรับทุนเขารับราชการตามที่รองขอ จึงเปนกรณีที่ผูรับทุนในฐานะลูกหนี้ไดขอ
ชําระหนี้ตามสัญญา แตผูฟองคดีในฐานะเจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้ พฤติการณจึงยัง 
ถือไมไดวาผูรับทุนเปนฝายผิดสัญญาดังกลาว  แตทั้งน้ี การจะใหผูฟองคดีตองรับผูรับทุน
เขาปฏิบัติราชการทั้งที่ผูรับทุนไมสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ผูฟองคดีตองการ อีกทั้ง
ยังเขารายงานตัวตอผูฟองคดีลาชา น้ัน ยอมไมมีเหตุอันสมควร กรณีจึงเปนการที่
คูสัญญาทั้งสองฝายตางมีสวนกอเหตุทําใหการบังคับตามสัญญารับทุนการศึกษา 
สิ้นสภาพลง โดยไมประสงคจะใหสัญญามีผลบังคับใชอีกตอไป อันถือเปนกรณีที่ 
สัญญาพิพาทเลิกกันโดยปริยาย คูสัญญาตางฝายจึงตางจะเรียกรองคาเสียหายจากกัน
ไมได จําตองใหอีกฝายหนึ่งกลับคืนสูฐานะเดิม  ดังน้ัน ผูรับทุนจึงตองคืนเงินทุนการศึกษา
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๐/๒๕๔๙) 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๕๘ 

 ๒) ผูรับทุนที่สําเร็จการศึกษาตามสัญญาแลวรองขอเขารับราชการ
เพื่อชดใชทุน แตหนวยงานทางปกครองผูใหทุนไมจัดใหผูรับทุนเขารับราชการ
ตามที่รองขอ 
 

 กรณีที่ผูรับทุนไดรองขอเขารับราชการเพื่อชดใชทุน แตหนวยงาน 
ทางปกครองผูใหทุนไมจัดใหผูรับทุนเขารับราชการตามที่รองขอ เน่ืองจากผูรับทุน 
ใชระยะเวลาในการศึกษาเปนเวลานาน และมีผลการเรียนไมสูงนัก ถือเปนกรณีที่
ผูรับทุนในฐานะลูกหน้ีขอชําระหนี้ตามสัญญา แตหนวยงานทางปกครองในฐานะ
เจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้ พฤติการณจึงยังถือไมไดวาผูรับทุนเปนฝายผิดสัญญา 
แตทั้งน้ี การจะใหหนวยงานทางปกครองผูใหทุนตองรับผูรับทุนเขารับราชการ 
ทั้งที่ผูรับทุนไปรายงานตัวเพื่อขอเขารับราชการลาชาเน่ืองจากใชเวลาในการศึกษา
เปนเวลานาน อีกทั้งยังมีผลการเรียนไมสูงเทาที่ควรนั้น ยอมไมมีเหตุอันสมควร 
กรณีจึงเปนการท่ีคูสัญญาทั้งสองฝายตางมีสวนกอเหตุทําใหการบังคับตามสัญญา
สิ้นสภาพลง โดยไมประสงคจะใหสัญญามีผลบังคับใชอีกตอไป ถือเปนกรณีที่
สัญญาเลิกกันโดยปริยาย จําตองใหคูสัญญาทั้งสองฝายกลับคืนสูฐานะเดิม 
คูสัญญาตางฝายจึงตางจะเรียกรองคาเสียหายจากกันไมได และผูรับทุนตองคืน
เงินทุนการศึกษาพรอมดอกเบี้ยใหแกหนวยงานทางปกครองผูใหทุน 
  ในคดีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผูฟองคดี) ฟองขอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผู รับทุนตามสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาสํานักงาน 
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย) ปการศึกษา ๒๕๔๒ ชดใชทุน
พรอมเบี้ยปรับ เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชเวลาในการศึกษาเปนเวลานาน และสําเร็จ
การศึกษาดวยผลการเรียนที่ไมสูงเทาที่ควร น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  
เม่ือพิจารณาวัตถุประสงคของการทําสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาพิพาทซึ่งมีเจตจํานง 
ที่จะผลิตและปรับปรุงคุณภาพของอาจารยสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น รวมถึง 
มุงผลิตและพัฒนาอาจารยในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  
ดวยการใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกผูที่ประสงคจะเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่โครงการผลิตและพัฒนาอาจารยกําหนด ดวยการใหศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ
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ปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และเม่ือสําเร็จการศึกษาตามสัญญาแลว  
ผูรับทุนจึงจะเขารับราชการหรือทํางานในมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืนตามที่ผูใหทุน
กําหนดเพื่อชดใชทุน โดยมิไดมุงผลโดยตรงตอการเรียกใหผู รับทุนตองชดใชทุน 
เปนตัวเงินแตอยางใด  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสําเร็จ
การศึกษาภายในกําหนดเวลาตามสัญญา แตไดผานการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรเดิม 
อีกครั้งโดยใชทุนสวนตัวจนสําเร็จการศึกษาในสาขาที่ตรงกับความตองการตามสัญญา
ดวยผลการเรียนที่ไมสูงมากนัก และไดไปรายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุเปนพนักงาน
ของมหาวิทยาลัย แตที่ประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัย
กลับมีมติไมรับผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาเปนพนักงาน กรณีจึงเปนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
รองขอเขารับราชการเพื่อชดใชทุนอันเปนการปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาแลว  
แตผูฟองคดีไมจัดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะลูกหนี้รับราชการเพื่อชําระหนี้ตามสัญญา 
พฤติการณจึงยังถือไมไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนฝายผิดสัญญา แตทั้งนี้ การจะใหผูฟองคดี
ตองรับผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขารับราชการตามคํารองขอ ทั้งที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รายงานตัว
เพ่ือขอเขารับราชการลาชาเนื่องจากใชเวลาในการศึกษาเปนเวลานาน  อีกทั้ง ยังมี 
ผลการเรียนไมสูงเทาที่ควรนั้น ยอมไมมีเหตุอันสมควร กรณีจึงเปนการที่คูสัญญา 
ทั้งสองฝายตางมีสวนกอเหตุทําใหการบังคับตามสัญญาสิ้นสภาพลง โดยไมประสงคจะให
สัญญามีผลบังคับใชอีกตอไป ถือไดวาเปนกรณีที่สัญญาเลิกกันโดยปริยาย คูสัญญา 
แตละฝายจําตองใหอีกฝายกลับคืนสูฐานะเดิม  ดังนั้น เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับเงินอุดหนุน
การศึกษาไวแลวจํานวน ๑๘๑,๕๔๐ บาท จึงตองคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
พรอมดอกเบี้ยนับแตเวลาที่ไดรับเงินไวตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง๗๓  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตเน่ืองจากผูฟองคดีไดเรียกดอกเบี้ยดังกลาว
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ อันเปนระยะเวลาภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับเงินไวแลว 
จึงคิดดอกเบี้ยใหตามที่ผูฟองคดีมีคําขอ สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูค้ําประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาตองรวมรับผิดกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในจํานวนหนี้ดังกลาวดวย  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชเงินคืนใหแกผูฟองคดีเปนจํานวน ๑๘๑,๕๔๐ บาท 

                                                 
๗๓ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๔๓ หนา ๖๓  



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๖๐ 

พรอมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จนกวาจะ
ชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๓/๒๕๕๐) 
 

   ๓) ผูรับทุนการศึกษาที่ลาออกจากราชการไปแลวขอกลับเขารับราชการ
เพื่อชดใชทุนตามมติของคณะรัฐมนตรี 
 

    ในกรณีที่ ผู รับทุนการศึกษาที่ลาออกจากราชการเปนผูอยูใน
เงื่อนไขการนับเวลาขอกลับเขารับราชการเพื่อชดใชทุนตามมติของคณะรัฐมนตรี 
และไดแสดงความจํานงเพื่อขอผอนผันใหนับระยะเวลาบรรจุกลับเขารับราชการ
เปนระยะเวลารับราชการชดใชทุนตามสัญญา หนวยงานตนสังกัดตองดําเนินการ
ผอนผันใหนับเวลาขอกลับเขารับราชการเปนระยะเวลารับราชการชดใชทุนตาม
มติของคณะรัฐมนตรีดังกลาว ไมเชนน้ันอาจถือวาเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ 
   ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับทุนตามสัญญาลาศึกษาตอตางประเทศฟองวา
ผูฟองคดีไดขอใหองคการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงเปนหนวยงาน
ตนสังกัดทําสัญญาผอนผันใหนับระยะเวลาที่ผูฟองคดีบรรจุกลับเขารับราชการ 
เปนระยะเวลารับราชการชดใชทุนตามสัญญา โดยมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอใหมี
การดําเนินการดังกลาวแลว แตไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกฟองคดี จึงนําคดีมายื่นฟอง 
ตอศาลเพื่อขอใหศาลสั่งใหผูถูกฟองคดีดําเนินการทําสัญญาผอนผันขางตนใหแก 
ผูฟองคดีน้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กรณีขางตนเปนการที่ผูฟองคดีรองขอ 
ตอหนวยงานใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย โดยการขอใหทําสัญญาผอนผันใหนับ
ระยะเวลาที่ผูฟองคดีบรรจุกลับเขารับราชการเปนระยะเวลารับราชการชดใชทุน 
ตามสัญญาตามหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ แตไมไดรับคําชี้แจง จึงตองนําคดี 
มายื่นฟองตอศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ 
มีหนังสือดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔  
จึงยังไมพนกําหนดระยะเวลาฟองคดี และเม่ือปรากฏวามติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  
๒๒ กันยายน ๒๕๓๕ ไดกําหนดหลักเกณฑการนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการ 
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เพ่ือชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษา โดยผูขอตองแสดงความจํานงใหเจาหนาที่ทราบ 
เพ่ือเจาหนาที่จะไดดําเนินการตอไป เม่ือผูฟองคดีอยูในเง่ือนไขตามที่กําหนดใน 
มติคณะรัฐมนตรีขางตน  ดังน้ัน หากผูฟองคดีไดชดใชคาเสียหายที่เปนเงินเดือน 
ครบทั้งจํานวนแลว ผูถูกฟองคดีจะตองดําเนินการผอนผันใหนับเวลาขอกลับเขารับราชการ
เปนระยะเวลารับราชการชดใชทุนตามมติคณะรัฐมนตรี การที่ผูถูกฟองคดีไมไดปฏิบัติ
ตามมติดังกลาวถือวาผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ พิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีดําเนินการเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนเงินเดือนที่ได รับ 
ในระหวางลาศึกษาใหครบทั้งจํานวน จากน้ันใหผูถูกฟองคดีทําสัญญาผอนผันให 
นับระยะเวลาขอกลับเขารับราชการเปนระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๓/๒๕๕๐) 
 

  ๓.๔ การดําเนินการกรณีผูรับทุนขอใหนับระยะเวลาที่ผูรับทุนไปปฏิบัติ
ราชการในหนวยงานทางปกครองอื่นเปนระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใชทุน 
 

 โดยที่มติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๔๓ ไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาปฏิบัติงานในหนวยงานในกํากับของรฐั
หรือองคการมหาชนเปนเวลาปฏิบัติงานชดใชทุน และกระทรวงการคลังไดมีหนังสือ 
แจงใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกลาว  แตทั้ง น้ี  
การจะนับระยะเวลาปฏิบัติงานในหนวยงานขางตนไดน้ัน ตองไดรับความเห็นชอบ 
จากสวนราชการเจาของทุนและสวนราชการตนสังกัดกอน ซ่ึงที่ผานมานั้นมีกรณีที่ 
ผูรับทุนเขาปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่นโดยไมไดรับความเห็นชอบจากหนวยงาน 
ผู ใหทุนและสวนราชการตนสังกัด จึงตกเปนผูผิดสัญญา จําตองรับผิดชดใชทุน 
พรอมเบี้ยปรับตามสัญญาใหแกหนวยงานผูใหทุน โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
สูงสุด เชน  
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  กรณีที่ ผู รั บทุนลาออกจากการปฏิบัติ ราชการในหนวยงาน 
ทางปกครองผู ใหทุนเพื่อ เข ารับการบรรจุ เปนขาราชการในหนวยงาน 
ทางปกครองอ่ืน โดยไมไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานทางปกครองเจาของทุน
และสวนราชการตนสังกัด  ถือเปนการผิดสัญญาและไมอาจนับระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครองใหมเปนระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
ชดใชทุน ผูรับทุนจึงตองรับผิดชดใชเงินตามระยะเวลาที่เหลืออยูพรอมทัง้เบีย้ปรบั
ตามสัญญาใหแกหนวยงานทางปกครองผูใหทุน 
         ในคดีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในขณะที่เปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่ 
เวชสถิติ กองสาธารณสุขภูมิภาค ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ผูฟองคดี) ประจําโรงพยาบาลปะทิว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  
ไดรับทุนจากผูฟองคดีและไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก โดยไดรับเงินเดือนเต็ม
ระหวางลา ซ่ึงตามสัญญามีขอกําหนดวา “…ในกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปปฏิบัติงาน 
ในสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ถาผูฟองคดีมิไดใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร  
แมสวนราชการหรือหนวยงานนั้นไดรับไวก็ตาม ก็ไมถือวาเปนการปฏิบัติงานชดใชทุน  
หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมเขาปฏิบัติงานตามคําสั่ง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมชดใช
คาเสียหายตามระยะเวลาที่ใชในการศึกษาใหแกทางราชการ…” โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เปนผูค้ําประกันความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอมาเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จ
การศึกษาไดกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนเปนลูกจางชั่วคราวสังกัดผูฟองคดีในตําแหนงเดิม 
แตจากนั้นไดลาออกจากการเปนลูกจางชั่วคราวเพื่อไปรับราชการที่โรงพยาบาล 
เลิดสิน กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงผูฟองคดีถือวาการกระทําดังกลาว 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการผิดสัญญา เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังรับราชการ 
ในหนวยงานของผูฟองคดีไมครบกําหนดตามสัญญา โดยไดปฏิบัติงานชดใชทุนแลว 
เปนเวลา ๒๕๙ วัน ยังคงเหลือเวลาที่ตองปฏิบัติราชการชดใชอีก ๔๐๖ วัน ผูฟองคดีจึงมี
หนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับตามสัญญาเปนเงิน 
๓๖,๖๘๖.๗๔ บาท แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอให
ผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยใหแก 
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ผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดลาออกจากการเปน
ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่เวชสถิติ กองสาธารณสุขภูมิภาค เพ่ือเขารับการบรรจุ 
เปนขาราชการที่โรงพยาบาลเลิดสินกอนครบกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุน 
ตามสัญญา โดยยังคงเหลือเวลาในการปฏิบัติงานชดใชทุนอีก ๔๐๖ วัน จึงตกเปน 
ผูผิดสัญญา สําหรับการรับราชการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ โรงพยาบาลเลิดสิน  
กรมการแพทย จะถือวาเปนการปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาไดหรือไมน้ัน เห็นวา  
เม่ือพิจารณาจากขอ ๔ วรรคสอง ของสัญญาซึ่งระบุวา ในกรณีผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ถาผูฟองคดีมิไดใหความยินยอม 
เปนลายลักษณอักษร แมสวนราชการหรือหนวยงานนั้นไดรับไวก็ตาม ก็ไมถือวา 
เปนการปฏิบัติตามคําสั่งของทางราชการตามความมุงหมายแหงสัญญาน้ี  ดังน้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากการเปนลูกจางชั่วคราวโดยมิไดรับ
ความยินยอมจากผูฟองคดีเปนลายลักษณอักษรที่จะใหนับระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ที่โรงพยาบาลเลิดสินเปนการปฏิบัติงานชดใชทุน จึงไมอาจนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ที่โรงพยาบาลเลิดสินเปนการชดใชทุนได แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะไดมีหนังสือขอให 
ผูฟองคดีนับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเลิดสินเปนการปฏิบัติงานชดใชทุน 
โดยอางมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๓ ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการนับระยะเวลาปฏิบัติงานในหนวยงานในกํากับของรัฐหรือ 
องคการมหาชนเปนเวลาปฏิบัติงานชดใชทุน และกระทรวงการคลังไดมีหนังสือแจงให 
ผูฟองคดีทราบและถือปฏิบัติ ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติงานชดใชทุนในสวนราชการดวย 
เพราะมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวกําหนดใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุนไดก็ตอเม่ือ
ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการเจาของทุนและสวนราชการตนสังกัดกอน  ดังนั้น 
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากการเปนลูกจางชั่วคราวที่โรงพยาบาลปะทิว เพ่ือไป 
รับราชการที่โรงพยาบาลเลิดสินโดยมิไดรับความเห็นชอบจากผูฟองคดีใหนับระยะเวลา
ชดใชทุนกอน จึงไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน สวนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางวา
โรงพยาบาลปะทิวและสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดผูฟองคดี 
ไดใหความยินยอมแลว น้ัน  เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
ไดรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีเฉพาะเปนผูลงนามในสัญญาลาศึกษาหรือฝกอบรม
ภายในประเทศและสัญญาค้ําประกันเทานั้น มิไดรับมอบอํานาจเปนผูใหความยินยอม 
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ในการนับระยะเวลาชดใชทุน การที่สาธารณสุขจังหวัดชุมพรมีความเห็นวา เห็นควร
อนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นับระยะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเลิดสินเปนการชดใชทุนได 
จึงเปนเพียงความเห็นเบื้องตนเทานั้น  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใชเวลา
ในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียนจํานวน ๖๖๔ วัน และไดปฏิบัติงานชดใช
ทุนเปนเวลา ๒๕๙ วัน จึงลาออกจากราชการ คงเหลือระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุนอีก 
๔๐๖ วัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดีตามระยะเวลาที่เหลือ
ดังกลาวและคาปรับอีก ๑ เทา รวมเปนเงิน ๓๖,๖๘๖.๗๔ บาท รวมทั้งจะตองเสียดอกเบี้ย
รอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันที่พนกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ
หนังสือแจงใหชําระเงินดังกลาวแลวไมชําระจนถึงวันฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ตองรวมรับผิดในจํานวนเงินดังกลาวที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชใหแกผูฟองคดีดวย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๑/๒๕๕๐) 
 

  ๓.๕ การกําหนดเวลาเริ่มตนของการคํานวณเงินทุนพรอมเบี้ยปรับ 
 

   ในกรณีที่มีการผิดสัญญารับทุนการศึกษาหรือสัญญาลาศึกษา หนวยงาน 
ทางปกครองมักเกิดปญหาในการเริ่มนับระยะเวลาที่ถือเปนการผิดสัญญาเพื่อนํามา
คํานวณจํานวนเงินทุนพรอมเบี้ยปรับที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชใหกับหนวยงาน 
ทางปกครองผูใหทุน ซ่ึงจากการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปรากฏคําวินิจฉัย
ที่วางหลักกฎหมายเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดวันที่ถือเปนการผิดสัญญาเพื่อนํามา
คํานวณเงินทุนพรอมเบี้ยปรับขางตน ปรากฏตามคําวินิจฉัยดังตอไปน้ี  

 

    กรณีที่ผูรับทุนไดขอลาออกจากราชการกอนครบกําหนดระยะเวลา
ปฏิบัติราชการชดใชทุน โดยที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจยังมิไดพิจารณาวาจะอนุญาต
หรือไมอนุญาต ตอมาไดมีหนังสือขอยกเลิกใบลาออกดังกลาวและกลับมา 
ปฏิบัติราชการใหมโดยผานความเห็นชอบของเจาหนาที่ผูมีอํานาจ แตผูรับทุน
ปฏิบัติราชการไดเพียงไมนานก็ขาดราชการอีก เจาหนาที่ผูมีอํานาจจึงมีคําสั่ง
อนุญาตใหผูรับทุนลาออกจากราชการยอนหลังไปตั้งแตวันที่ผูรับทุนยื่นขอลาออก
จากราชการครั้งแรก ถือวาหนังสือของผูรับทุนที่ขอยกเลิกใบลาออกจากราชการ 
มีผลเปนการยกเลิกใบลาออกจากราชการโดยปริยาย การที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจ 
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มีคําสั่งอนุญาตใหผูรับทุนลาออกจากราชการยอนหลังไปตั้งแตวันที่ยื่นขอลาออก 
ครั้งแรก จึงไมชอบดวยกฎหมาย ผูรับทุนจึงยังมีสถานะเปนพนักงานของรัฐ 
อยูในชวงระหวางระยะเวลาดังกลาว แตภายหลังจากที่ผู รับทุนไมมาปฏิบัติ
ราชการชดใชทุนในครั้งที่สอง กรณีดังกลาวจึงเปนวันที่ผูรับทุนเร่ิมผิดสัญญา  
อันเปนวันเริ่มตนคํานวณเงินทุนที่จะตองชดใชพรอมเบี้ยปรับตามสัญญาใหแก
หนวยงานทางปกครองผูใหทุน 
   ในคดีที่ผูถูกฟองคดีทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผูฟองคดี) โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ผูฟองคดี 
โดยผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกไดมีคําสั่งแตงตั้งใหผูถูกฟองคดีเขาทํางานเปนพนักงาน
ของรัฐ ตําแหนงทันตแพทย ๔ พ. โรงพยาบาลพุทธชินราช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก เพ่ือปฏิบัติหนาที่ชดใชทุนตามสัญญา ตอมาในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗  
ผูถูกฟองคดีไดเขียนใบลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ฝากไวใหกับ
เจาหนาที่ศูนยแพทยศาสตรเพ่ือขอใหยื่นใบลาออกจากราชการตอผู อํานวยการ
โรงพยาบาลพุทธชินราชในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ และไดหยุดราชการไปจนกระทั่ง
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ผูถูกฟองคดีไดแจงไปยังกลุมงานอายุรกรรมเพื่อขอระงับ 
การลาออกจากราชการ และตอมาในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จึงกลับมาปฏิบัติหนาที่
พรอมกับมีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ขอยกเลิกใบลาออกดังกลาว 
ตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก แตภายหลังจากผูถูกฟองคดีกลับมาปฏิบัติ
หนาที่ไดเพียง ๙ วัน ก็มิไดปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอีกแตอยางใด ผูวาราชการจังหวัด
พิษณุโลกจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีผูถูกฟองคดีละทิ้ง 
หนาที่ราชการ แตเม่ือ อ.ก.พ. จังหวัดพิษณุโลกพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวเห็นวา  
ยังมีความไมชัดเจนในเรื่องที่ผูถูกฟองคดีขอลาออกจากราชการ ผูวาราชการจังหวัด
พิษณุโลกจึงมีคําสั่งลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๘ อนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาออก 
จากราชการไดตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ผูฟองคดีเห็นวากรณีดังกลาวเปนการที่
ผูถูกฟองคดีผิดสัญญาการเปนนักศึกษา จึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีชดใชทุน 
พรอมเบ้ียปรับตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอให 
ผูถูกฟองคดีชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับตามสัญญาดังกลาวใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครอง
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สูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือพิจารณาแลวเห็นวา หนังสือของผูถูกฟองคดีที่ขอยกเลิกใบลาออก
จากราชการมีผลเปนการยกเลิกใบลาออกจากราชการของผูถูกฟองคดีโดยปริยาย  
มิใชเปนเพราะวานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกไดยกเลิกใบลาออกของ 
ผูถูกฟองคดี การที่ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกมีคําสั่ง ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๘ 
อนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการยอนหลังไปตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
จึงไมชอบดวยกฎหมาย และถือวาระหวางวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗  
ผูถูกฟองคดียังมีสถานะเปนพนักงานของรัฐอยู  อยางไรก็ตาม การที่ผูถูกฟองคดี 
ขาดราชการตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ชดใชทุนอีก 
จนกระทั่งถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกัน 
เกิน ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผล และคณะกรรมการฯ เห็นสมควรลงโทษไลผูถูกฟองคดี 
ออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป ซ่ึงแมจะมิไดมีการ
ดําเนินการทางวิ นัยแกผูถูกฟองคดีก็ตาม  แตผลการสอบสวนขอเท็จจริงของ 
คณะกรรมการฯ ก็แสดงใหเห็นวา ผูถูกฟองคดีมีพฤติกรรมการกระทําอันเปนการละทิ้ง 
หนาที่ราชการตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เปนตนมา ประกอบกับกรณีที่ 
ผูถูกฟองคดีกลาวอางวา เหตุที่ผูถูกฟองคดีไมไปปฏิบัติหนาที่เพราะเชื่อโดยสุจริตวา
บันทึกขอความที่หัวหนางานอายุรกรรมเสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช 
เปนกรณีที่ผูฟองคดีสั่งงดไมใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่โดยไมมีกําหนดนั้น ไมอาจ 
รับฟงได เน่ืองจากหนังสือฉบับดังกลาวเปนเพียงการรายงานความเห็นของหัวหนางาน
อายุรกรรมเปนการภายในเกี่ยวกับกรณีที่ผูถูกฟองคดีขาดราชการวาจะทําให 
เกิดความเสียหายตอกลุมงานอายุรกรรมอยางใด เพ่ือขอใหพิจารณาโทษวินัยและ 
เห็นควรงดมิใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ที่กลุมงานอายุรกรรมอีกเทานั้น อีกทั้ง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชก็ไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะใหผูถูกฟองคดี 
งดการปฏิบัติหนาที่ชดใชทุนได บันทึกขอความดังกลาวจึงมิใชหนังสือที่ผูฟองคดีสั่งให 
ผูถูกฟองคดีงดการปฏิบัติหนาที่ชดใชทุนตามสัญญา  ดังนั้น เม่ือผูถูกฟองคดีไมปฏิบัติ
หนาที่เพ่ือชดใชทุนตามสัญญาตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จึงถือไดวาวันดังกลาว
เปนวันที่ผูถูกฟองคดีเริ่มผิดสัญญาการเปนนักศึกษา ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชทุน
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ตามระยะเวลาที่ยังเหลืออยู ๑,๐๕๓ วัน เปนจํานวนเงิน ๓๘๔,๖๕๗.๕๓ บาท คืนใหแก 
ผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗/๒๕๕๑) 
 

  ๓ .๖  การมอบหมายงานใหแก ผู รับทุนเมื่อ ผู รับทุนมารายงานตัว 
เพื่อปฏิบัติราชการตามสัญญา 
 

   เม่ือผูรับทุนตามสัญญารับทุนการศึกษาหรือสัญญาลาศึกษาตอสําเร็จ
การศึกษาแลว และไดมารายงานตัวเพ่ือขอกลับเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน 
ตามสัญญา หนวยงานทางปกครองผูใหทุนยอมสามารถมอบหมายงานใหแกผูรับทุน
ดังกลาวไดตามความเหมาะสม โดยไมจําเปนตองเปนงานเดิมที่ทําอยูกอนเดินทาง 
ไปศึกษาตอ โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เชน 
 

 สัญญารับทุนการศึกษาของรัฐบาลตางประเทศเพื่อใหผู รับทุน 
ไปศึกษายังมหาวิทยาลัยของประเทศที่ ใหทุน  โดยที่ รัฐบาลตางประเทศ 
ใหทุนการศึกษาผานทางหนวยงานทางปกครองและหนวยงานทางปกครอง 
เปนผูใหทุนแกผูรับทุนอีกทอดหนึ่ง กรณีเชนน้ีถือวาหนวยงานทางปกครอง
คูสัญญาเปนเจาของทุนดังกลาว  และสามารถกําหนดเงื่อนไขให ผู รับทุน 
ตองกลับมารับราชการเพื่อปฏิบัติหนาที่ชดใชทุนได  โดยไมจําตองได รับ 
ความยินยอมหรือเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยของประเทศผูใหทุนการศึกษากอน 
 สวนหนังสือกระทรวงการคลัง  เ ร่ือง  การเรียกชดใช เงินกรณี 
ผิดสัญญารับทุนลาศึกษาฯ เปนเพียงแนวปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนดให 
สวนราชการถือปฏิบัติ  มิใชกฎหมาย   ดังน้ัน แมผูฟองคดีไมไดปฏิบัติตาม 
หนังสือกระทรวงการคลังดังกลาวกอนการฟองคดี ก็ไมถือวาผูฟองคดีไมได
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง 
 ขอกําหนดในสัญญาการรับทุนรัฐบาลตางประเทศโดยที่รัฐบาล
ตางประเทศใหทุนการศึกษาผานทางหนวยงานทางปกครอง น้ัน แมจะกําหนดให
ผูรับทุนตองกลับมาเขารับราชการในสังกัดของหนวยงานทางปกครองคูสัญญา
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เพื่อปฏิบัติหนาที่ชดใชทุนภายหลังจากสําเร็จการศึกษาเทาน้ันก็ตาม หนวยงาน
ทางปกครองคูสัญญายอมสามารถมอบหมายงานใด หรือมีคําสั่งยายผูรับทุน 
ไปดํารงตําแหนงเดียวกันหรือตําแหนงอ่ืนที่ใชคุณวุฒิอยางเดียวกันโดยใหถือวา
เปนการปฏิบัติหนาที่ชดใชทุนได  ดังน้ัน การที่หนวยงานทางปกครองคูสัญญา
มอบหมายงานดานธุรการแกผูรับทุน จึงไมเปนการปฏิบัติผิดสัญญาแตอยางใด 
 ในคดีที่รัฐบาลญี่ปุนไดใหทุนผานทางกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (ผูฟองคดี) 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสมัครสอบและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  
๔ ป ที่ The lnstitute of Vocational Training (IVT) ผูฟองคดีจึงไดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ทําสัญญาการรับทุนรัฐบาลญี่ปุน (ภายใตกรมพัฒนาฝมือแรงงาน) และเพื่อเปนการปฏิบัติ
ตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนมารดา เปนผูค้ําประกัน
ตามสัญญาดังกลาว ตอมากอนการเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดเรียนภาษาญี่ปุนเพ่ิมเติมเปนระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเดินทางไป
ศึกษาที่ IVT ประเทศญี่ปุนจนกระทั่งสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรทางเครื่องกล เม่ือเดินทางกลับประเทศไทยแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดไปรายงานตัวเพ่ือเขารับราชการตอผูฟองคดี เม่ือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๐ ผูฟองคดี 
จึงไดบรรจุแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนักวิชาการ 
ฝกอาชีพ ๓ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคเหนือตอนลาง จังหวัดนครสวรรค ตั้งแตวันที่  
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ตอมาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๔ ขณะที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดํารงตําแหนง
นักวิชาการฝกอาชีพ ๔ กองมาตรฐานฝมือแรงงาน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับอนุญาต 
ใหลาไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทโดยทุนประเภท ๒ ณ ประเทศญี่ปุน มีกําหนด ๒ ป 
ตามสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 
โดยในการทําสัญญาฉบับน้ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกัน 
การปฏิบัติและความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวกับผูฟองคดี แตระหวางที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ กําลังศึกษาอยูน้ัน ผูฟองคดีไดมีคําสั่งแตงตั้งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปดํารงตําแหนง
นักวิชาการฝกอาชีพ ๔ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ๑ สมุทรปราการ และเม่ือครบ
ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหศึกษาในระดับปริญญาโทแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเดินทาง
กลับประเทศไทยและกลับเขาปฏิบัติราชการในหนวยงานผูฟองคดีตั้ งแตวันที่  
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๒๙  มีนาคม  ๒๕๔๗  ตอมาผูฟองคดีไดส งตัวผูถูกฟองคดีที่  ๑  ไปรายงานตัว 
ตอผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
ภาค ๑ สมุทรปราการ โดยไดไปปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ จากนั้น
ปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  ไดขาดราชการติดตอกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุ
อันสมควรอันเปนการกระทําผิดวิ นัยอยางรายแรง  ผูฟองคดีจึงมีคําสั่ งลงโทษ 
ไลผูถูกฟองคดีที่  ๑  ออกจากราชการและมีหนังสือแจงไปยังผูถูกฟองคดีที่  ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหนําเงินที่ตองชดใชกรณีผิดสัญญารับทุนรัฐบาลญี่ปุนและ 
กรณีผิดสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาตอตางประเทศ รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 
๓,๙๖๒,๔๒๓.๖๓๗ บาท ไปชําระใหแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครอง เพ่ือขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือ
แทนกันชดใชเงินพรอมดอกเบี้ยตามสัญญาใหแกผูฟองคดี  ทั้งนี้ ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
โตแยงในสวนของสัญญาการรับทุนรัฐบาลญี่ปุนฯ วา ผูฟองคดีมิใชเปนผูถูกโตแยงสิทธิ
และไมใชผูเสียหายในคดีน้ี เน่ืองจากผูฟองคดีไมใชเจาของทุนรัฐบาลญี่ปุน  อีกทั้ง  
กอนยื่นฟองคดีน้ี ผูฟองคดีก็มิไดดําเนินการตามขั้นตอนตามที่หนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ กําหนด จึงไมมีสิทธิฟองคดีน้ี  
ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดเปนผูกระทําผิดสัญญาเนื่องจากผูฟองคดีมอบหมาย
งานดานธุรการซึ่งไมใชงานในตําแหนงหนาที่ที่ไดรับการบรรจุใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมตองรับผิดตามสัญญา  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  
กรณีการกลาวอางวา ผูฟองคดีไมใชเจาของทุนรัฐบาลญี่ปุนและการกําหนดเง่ือนไข 
ใหผูรับทุนตองเขารับราชการตามที่สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน กรมแรงงาน ตามประกาศ
กรมแรงงานเปนการกําหนดเงื่อนไขโดยพลการเนื่องจากไมไดรับความยินยอมหรือ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคประเทศญี่ปุนกอนนั้น เห็นวา เม่ือขอเท็จจริง 
รับฟงไดวา การใหทุนรัฐบาลญี่ปุนแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อศึกษาตอ 
ในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค ประเทศญี่ปุน เปนโครงการความรวมมือ
ระหวางกระทรวงแรงงานญี่ปุนกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานไทย โดยรัฐบาลญี่ปุนจะใหทุน 
ผานผูฟองคดีในฐานะเปนผูจัดหาทุน ทั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในการ 
ใชทรัพยากรบุคคล และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยดังกลาวในการพัฒนา
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ความสามารถและสถานะของครูฝกวิชาชีพในประเทศไทย อันเปนจุดมุงหมายของ 
ผูฟองคดี โดยรัฐบาลญี่ปุนเปนผู รับผิดชอบคาใชจายระหวางที่ผู รับทุนกําลังศึกษา  
สวนฝายไทยยินดีชวยเหลือเกี่ยวกับการรับสมัครผูเขารับการทดสอบ การจัดเตรียม
สถานที่สอบและจัดการสอบ คาใชจายในการจัดใหผูผานการทดสอบศึกษาภาษาญี่ปุน
หลักสูตรการเรงรัดในประเทศไทย ตลอดจนทําสัญญาผูกมัดใหนักเรียนทุนที่สําเร็จ
การศึกษาแลวเขาเปนครูฝกวิชาชีพเพ่ือปฏิบัติงานในระยะเวลาที่เห็นสมควรตามที่รัฐบาล
ญ่ีปุนรองขอ ซ่ึงสามารถแยกที่มาของทุนไดเปนสองสวน คือ สวนที่รัฐบาลญี่ปุนใหแก 
ผูฟองคดีเพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับการศึกษาและคาใชจายอ่ืนของผูรับทุนขณะกําลัง
ศึกษาอยูในประเทศญี่ปุน กับสวนที่ผูฟองคดีใหกับผูรับทุนเพ่ือเปนคาใชจายในการ
เตรียมการกอนไปศึกษา สวนนี้ไดแก คาศึกษาภาษาญี่ปุนหลักสูตรเรงรัดในประเทศไทย 
ซ่ึงคาใชจายทั้งสองสวนนี้ เม่ือพิจารณาตามขอ ๑ ของสัญญาการรับทุนรัฐบาลญี่ปุน 
(ภายใตกรมพัฒนาฝมือแรงงาน) เพ่ือศึกษาวิชาในตางประเทศที่กําหนดวา “ทุนรัฐบาล
ญ่ีปุน” หมายความถึง เงินคาใชจายในการเตรียมตัวกอนไปศึกษาวิชาในตางประเทศ  
คาเดินทาง คาเลาเรียน คาฝกงาน คาดูงาน หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่จะตองจายตามระเบียบ
ขอบังคับจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานและหรือรัฐบาลญี่ปุนแลว เห็นวาเงินที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ไดรับทั้งสองสวนเขาขายเปนทุนรัฐบาลญี่ปุน  ดังน้ัน แมผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
จะกลาวอางวา ผูฟองคดีมีหนาที่เพียงประสานงานไมใชผูพิจารณาคัดเลือก และก็มิได 
เปนผูจายเงินใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในขณะกําลังศึกษาอยูในประเทศญี่ปุน แตเปนทุน
รัฐบาลญี่ปุนโดยมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคเปนผูจายเงินคาเลาเรียน และคาใชจายอ่ืน
ใหกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยตรงก็ตาม ก็ไมทําใหเงินดังกลาวที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับไป 
มิใชทุนรัฐบาลญี่ปุน เ ม่ือรัฐบาลญี่ปุนใหทุนดังกลาวผานผูฟองคดีตามโครงการ 
ความรวมมือขางตน และผูฟองคดีเปนผูใหทุนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดวยเชนนี้ ผูฟองคดี 
จึงเปนเจาของทุนดังกลาว  
 
 
 



                   แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   

 
สํานักงานศาลปกครอง 

๑๗๑ 

 สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอางวา การกําหนดเงื่อนไขใหผู รับทุน  
เม่ือสําเร็จการศึกษาจะตองเขารับราชการตามที่สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน กรมแรงงาน 
ตามประกาศกรมแรงงานเปนการกําหนดเงื่อนไขโดยพลการนั้น เห็นวา เม่ือไดวินิจฉัย
แลววา ผูฟองคดีเปนเจาของทุนรัฐบาลญี่ปุน จึงเห็นวาผูฟองคดีสามารถกําหนดเง่ือนไข
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติไดโดยไมจําตองได รับความยินยอมหรือเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค ประเทศญี่ปุนกอน  นอกจากนี้ การที่ผูฟองคดีตองจัดทําสัญญา
ผูกมัดผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็เพ่ือใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ประกาศกรมแรงงานกําหนดและ 
ความตองการของรัฐบาลญี่ปุนที่ประสงคจะใหผูรับทุนสําเร็จการศึกษาแลวตองกลับมา 
รับราชการเพื่อปฏิบัติหนาที่ชดใชทุนในสังกัดของผูฟองคดี ประกอบกับกรณีน้ีเปนการ 
ใหทุนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกที่ไมใชขาราชการไปศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีตามสัญญาการรับทุนรัฐบาลญี่ปุน (ภายใตกรมพัฒนาฝมือแรงงาน) เพ่ือศึกษา
วิชาในตางประเทศ มิใชทุนที่ รัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้นตามที่กรมวิเทศสหการ 
ไดประกาศเปนทุนประเภท ๑ (ข) ตามขอ ๓ ของระเบียบกรมวิเทศสหการ วาดวยการ 
ใหบุคคลที่ไมใชขาราชการรับทุนประเภท ๑ (ข) ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตักิาร
วิจัย ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงไมสามารถนําระเบียบดังกลาวและที่แกไขเพ่ิมเติม
มาใชบังคับโดยอนุโลมกับกรณีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
กลาวอางวา กรณีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองนําระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แกไขเพิ่มเติมมาใชบังคับ 
โดยอนุโลม ซ่ึงสงผลใหทุนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับเปนทุนประเภทที่ ๒ ตามระเบียบ
ดังกลาว โดยผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองรับผิดเพียงคาใชจายที่ไดรับจากผูฟองคดี 
เฉพาะคาเรียนภาษาญี่ปุนในประเทศไทยตามที่ผูฟองคดีไดจายจริงเทานั้น จึงไมอาจ 
รับฟงได  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิด
ตามสัญญารับทุนรัฐบาลญี่ปุน (ภายใตกรมพัฒนาฝมือแรงงาน) เพ่ือศึกษาวิชา 
ในตางประเทศ  
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 สําหรับกรณีที่ผู ถูกฟองคดีกลาวอางวาผูฟองคดีไม ได ดําเนินการ 
ใหเปนไปตามขั้นตอนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๘ ลงวันที่  
๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ กอนนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองนั้น เห็นวา คดีน้ีเปนการ 
ฟองวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดสัญญาการรับทุนรัฐบาลญี่ปุน (ภายใตกรมพัฒนา 
ฝมือแรงงาน) เพ่ือศึกษาวิชาในตางประเทศและสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ กรณีจึงเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 
ทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
ซ่ึงการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กฎหมายมิไดกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องน้ีไวเปนการเฉพาะกอนฟองคดี 
ตอศาล เม่ือคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งเห็นวาอีกฝายหนึ่งประพฤติผิดสัญญาหรือเกิด 
ขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญา คูสัญญาฝายที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายยอมมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองไดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน สวนหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๘ ลงวันที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ เร่ือง การเรียกชดใชเงินกรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และสัญญาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ๗๔ ซ่ึงกําหนด
หลักเกณฑการเรียกชดใชเงินกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษาวา ใหมีหนังสือแจงให 
 
 

                                                 
 ๗๔ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง  
การเรียกชดใช เ งินกรณีผิด สัญญารับทุนลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิ บั ติการวิจัย  และสัญญา 
การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ไดระบุหลักเกณฑการเรียกใหชดใชเงินกรณีผิดสัญญา 
ลาศึกษาตอมีขอความสรุปไดวา “ใหสวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใช  
แลวมีหนังสือแจงใหผูผิดสัญญาชดใชโดยกําหนดระยะเวลาใหชดใชภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับหนังสือ ยกเวนกรณีคดีใกลขาดอายุความใหสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินคดีทันที และเมื่อ
ครบกําหนดระยะเวลาตามหนังสือทวงถามฉบับแรกแลว ผูผิดสัญญาไมยอมชดใชก็ใหทําหนังสือ 
ทวงถามอีกครั้งโดยไมตองกําหนดระยะเวลาใหชดใช หากภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูผิดสัญญาไดรับ
หนังสือทวงถามฉบับที่สองยังไมไดรับชดใช ใหรวบรวมพยานหลักฐานสงพนักงานอัยการดําเนินคดี
ทันที และรวบรวมพยานหลักฐานสงกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบ” 
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ผูผิดสัญญาชดใชเงินภายใน ๓๐ วัน และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามหนังสือฉบับแรกแลว
ผูผิดสัญญาไมยอมชดใช ก็ใหทําหนังสือทวงถามอีกครั้งโดยไมตองกําหนดระยะเวลา
ชดใช หากภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูผิดสัญญาไดรับหนังสือทวงถามฉบับที่สอง 
ยังไมได รับชดใช ใหรวบรวมพยานหลักฐานสงพนักงานอัยการดําเนินคดีทันที  
และรวบรวมพยานหลักฐานสงกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบนั้น เปนเพียงแนวปฏิบัติ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนดใหสวนราชการถือปฏิบัติ มิใชกฎหมาย  ดังน้ัน แมภายหลังจาก 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดมีหนังสือทักทวงถึงความถูกตองของยอดเงินคาใชจายไปยัง 
ผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีไมไดปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกลาวโดยไมได
รวบรวมพยานหลักฐานใหกรมบัญชีกลางตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกตองอีกครั้งหน่ึง
กอนฟองคดีก็ตาม ก็ไมถือวาผูฟองคดีไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการ
แกไขความเดือดรอนหรือความเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะกอนจะนําคดี 
มายื่นฟองตอศาลปกครอง การที่ผูฟองคดีนําคดีน้ีมายื่นฟองตอศาลปกครอง จึงเปนการ
ฟองคดีที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
 นอกจากนี้ กรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองกลาวอางวา การที่ผูฟองคดีมีคําสั่ง
บรรจุผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขารับราชการในสังกัดเพื่อปฏิบัติหนาที่ชดใชทุนตามสัญญาแลว 
ตอมาไดมอบหมายงานดานธุรการซึ่งลักษณะงานไมเกี่ยวกับตําแหนงนักวิชาการ 
ฝกอาชีพใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิดชอบ ถือวาผูฟองคดีปฏิบัติผิดสัญญานั้น เห็นวา  
ตามขอกําหนดในสัญญาผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองผูกพันตามสัญญาโดยตองกลับมา 
เขารับราชการในสังกัดของผูฟองคดีเพ่ือปฏิบัติหนาที่ชดใชทุนภายหลังจากสําเร็จ
การศึกษาแลวเทานั้น ผูฟองคดีจึงอาจมอบหมายงานใดหรือมีคําสั่งยายผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไปดํารงตําแหนงเดียวกันหรือตําแหนงอ่ืนที่ใชคุณวุฒิอยางเดียวกัน โดยใหถือวาเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ชดใชทุนได การที่ผูฟองคดีมอบหมายงานดานธุรการจึงไมเปนการปฏิบัติ 
ผิดสัญญาแตอยางใด อุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสองฟงไมขึ้น พิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินตามสัญญาพรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔/๒๕๕๒) 
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๔. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน 
  

  สัมปทานในประเทศไทยแบงไดเปน ๒ ประเภท๗๕ คือ สัมปทานบริการสาธารณะ
และสัมปทานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยสัมปทานบริการสาธารณะ๗๖น้ัน 
ไดแก การที่ฝายปกครองมอบบริการสาธารณะอันอยูในอํานาจหนาที่ของตนใหเอกชน
เปนผู จัดทํา สวนสัมปทานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนสัญญา
สัมปทานอีกประเภทหนึ่งนั้น เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของชาติ
และสวนใหญจะหามมิใหบุคคลขุดคนหรือทําประโยชนในทรัพยากรดังกลาว เวนแต 
จะไดรับอนุญาตจากรัฐ โดยทรัพยากรเหลานี้ ไดแก ปาไม แร และปโตรเลียมที่ยังอยู 
ในสภาพซึ่งฝงอยูในดินเปนกรรมสิทธิ์ของชาติ ผูใดจะทําการใดๆ ตอทรัพยากรดังกลาว
โดยไมไดรับอนุญาตไมได  ดังน้ัน สัมปทานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจึงมี
ความแตกตางจากสัมปทานบริการสาธารณะ คือ สัมปทานการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ มีวัตถุประสงคในการที่จะสงวนรักษาทรัพยากรของชาติไมใหถูก
ทําลายไปโดยไมไดรับประโยชนคุมคา มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือ
ประโยชนมหาชนดังเชนสัมปทานบริการสาธารณะ   
 

  ๔.๑ สัญญาสัมปทานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
 

   สําหรับประเด็นพิพาทอันเนื่องมาจากสัญญาสัมปทานการใชประโยชน 
จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีการนําคดีมาฟองตอศาลปกครองสวนใหญ คือ สัญญาสัมปทาน
ทําไมปาชายเลน ซ่ึงขอพิพาทดังกลาวมีอยูดวยกันหลายลักษณะ ดังน้ี   
 
 

                                                 
๗๕ นันทวัฒน บรมานันท, สัญญาทางปกครอง , หนา ๑๓๖.  

 ๗๖ “สัมปทาน” เปนวิธีการที่ฝายปกครองมอบหมายใหเอกชนมีสิทธิจัดทําบริการสาธารณะ
อยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนดดวยทุนและความเสี่ยงภัยของตนเองโดยฝายปกครอง 
ไมไดจายเงินคาจางใหแกผูรับสัมปทาน แตใหผลประโยชนแกผูรับสัมปทานเปนการตอบแทนดวยการ
ให สิทธิที่จะเรียกเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนจากประชาชนผู ใชประโยชนในกิจการนั้น  
(ศึกษาเพิ่มเติมจาก ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๔๖.) 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๗๕ 

   ๑) การมีคําสั่งระงับการทําไมตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน 
 

   กรณีที่หนวยงานทางปกครองผู ใหสัมปทานตามสัญญาสัมปทาน 
ทําไมปาชายเลนจะมีคําสั่งใหผูรับสัมปทานระงับการทําไมตามสัญญา จะตองปรากฏ
เหตุผลอันจะอางไดตามขอสัญญาหรือเขากรณีตามที่กฎหมายกําหนดใหผูใหสัมปทาน
สามารถออกคําสั่งดังกลาวได มิฉะน้ันจะถือเปนการกระทําผิดสัญญา ซ่ึงหนวยงาน 
ทางปกครองผูใหสัมปทานตองรับผิดชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการออกคําสั่งใหแก
ผูรับสัมปทาน เชน 
 

   กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูใหสัมปทานตามสัญญาสัมปทาน 
ทําไมปาชายเลนมีคําสั่งใหผูรับสัมปทานระงับการทําไม รวมทั้งไมสงมอบพื้นที่ปา
ใหผู รับสัมปทานเขาทําไมตามสัญญาสัมปทานโดยไมมีเหตุผลที่จะอางได 
ตามขอสัญญาหรือตามกฎหมาย ถือเปนการผิดสัญญาที่หนวยงานทางปกครอง 
ซึ่งเปนคูสัญญาสัมปทานตองชดใชคาเสียหายตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินการ
ทําไมตามสัญญาสัมปทานใหแกผูรับสัมปทาน 
 ในคดีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผูถูกฟองคดี)  
โดยอธิบดีกรมปาไม มีคําสั่งใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับสัมปทานระงับการทําไมตามสัญญา
สัมปทานทําไมปาชายเลน และไมสงมอบพื้นที่ปาใหผูฟองคดีเขาทําไมตามสัญญา  
โดยอางวาเปนการสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรีและเปนการใชอํานาจตามสัญญา  
อันเปนเหตุทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองเพื่อใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายตางๆ น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือผูถูกฟองคดีโดยอธิบดี 
กรมปาไมมีคําสั่งใหระงับการทําไมตามสัญญา ทําใหผูฟองคดีไมสามารถดําเนินกิจการ 
ในสัมปทานสวนที่เหลือตอไปได ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับเงินชดเชยเชนเดียวกับ 
กรณีพ้ืนที่สัมปทานทั้งแปลงสิ้นสุดลง โดยศาลจะกําหนดความเสียหายใหตามความเปนธรรม
แกคูกรณี อันไดแก คาเสียหายในสวนของเงินลงทุนในการจัดทําทางเดินและทาเทียบเรือ 
เงินลงทุนในการสรางเตาเผาถาน เงินลงทุนคากอสรางบานพักคนงาน และเงินลงทุน
จัดซื้อเครื่องใช อุปกรณ และยานพาหนะที่ใชในการดําเนินกิจการทําไมตามเงื่อนไข
สัมปทาน ซ่ึงการกําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีน้ัน ศาลไดกําหนดโดยคํานึงถึง 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๗๖ 

คาเสื่อมราคาที่ไดหักไวแลว ระยะเวลาของสัมปทานที่ผูฟองคดีไดใชสิทธิทํากิจการ 
ที่ไดรับสัมปทานไปแลว จํานวนไมหรือของปาที่ผูฟองคดีไดนําออกไปแลว ประโยชน
อยางอ่ืนที่ผูฟองคดีไดรับไปอันเนื่องจากการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานในระหวาง 
อายุสัมปทาน รวมทั้งมูลคาของทรัพยสินหรือสิ่งของที่เหลืออยูในขณะที่มีการผิดสัญญา
สัมปทานซึ่งยังเปนประโยชนตอผูฟองคดี สวนเงินชดเชยความเสียหายจากการที่ 
ผูฟองคดีตองขาดผลประโยชนอันพึงไดที่เปนผลกําไรในปสัมปทานที่เหลืออยูตามสัญญานั้น 
มาตรา ๖๘ สัตต (๓)๗๗ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
กําหนดหามมิใหมีการจายเงินชดเชยเพื่อผลกําไรหรือผลประโยชนใดๆ ที่ผูรับสัมปทาน
คาดวาจะไดรับจากการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชย
ในสวนนี้  สําหรับคําขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีชําระคาธรรมเนียม
ตางๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการผิดสัญญาสัมปทานนั้น คําสั่งดังกลาวเปนเพียงหนังสือ 
บอกกลาวทวงถามใหชําระหนี้ หากผูฟองคดีไมชําระหนี้คงมีผลทําใหผูฟองคดีตกเปน 
ผูผิดนัดชําระหนี้เทานั้น ไมใชคําสั่งที่มีผลบังคับตอผูฟองคดี จึงยังไมถือวาคําสั่งดังกลาว
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายตางๆ จากการมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับการทําไมตามสัญญาสัมปทาน 
ทําไมปาชายเลน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕/๒๕๔๙ ที่ อ.๓๒๔/๒๕๔๙ 
และที่ อ.๓๗๔/๒๕๔๙) 
 
 

                                                 
๗๗ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไข

เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒   
 มาตรา ๖๘ สัตต เงินชดเชยความเสียหายที่ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) หามมิใหมีการจายเงินชดเชยเพื่อผลกําไรหรือผลประโยชนใดๆ ที่ผูรับสัมปทาน 
คาดวาจะไดรับจากการทํากิจการที่ไดรับสัมปทาน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๑๗๗ 

  ๒) การชําระหนี้ตามสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน 
 

  กรณีที่หนวยงานทางปกครองผู ใหสัมปทานตามสัญญาสัมปทาน 
ทําไมปาชายเลนจะเรียกใหผู รับสัมปทานชําระหนี้ตามสัญญาสัมปทานดังกลาว  
จะตองปรากฏวาผู รับสัมปทานกระทําผิดตามขอกําหนดในสัญญาขางตน มิฉะน้ัน
หนวยงานทางปกครองผูใหสัมปทานจะไมมีสิทธิเรียกใหผูรับสัมปทานชําระหนี้รวมถึง
ดอกเบี้ยตามสัญญาได เชน 
 

  กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูใหสัมปทานตามสัญญาสัมปทาน
ทําไมปาชายเลนเรียกใหผูรับสัมปทานชําระหนี้เน่ืองจากไมดําเนินการปลูกปา
ทดแทนตามสัญญา น้ัน เมื่อปรากฏวาผูรับสัมปทานไดมอบอํานาจใหเอกชน 
เขาไปดําเนินการปลูกและบํารุงปาตามสัญญาแทนแลว ยอมถือวาเปนการ 
ปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาสัมปทาน   อีกทั้ง เมื่อปรากฏวาเอกชนดังกลาว 
เปนเจาหนาที่ในสังกัดของผูใหสัมปทานและเปนผูมีหนาที่ดูแลการปลูกปา
ทดแทนตามสัญญา ผูใหสัมปทานจึงไมอาจปฏิเสธไดวาไมทราบถึงการดําเนินการ
ปลูกปาทดแทนดังกลาว กรณีรับฟงไมไดวาผูรับสัมปทานกระทําผิดขอกําหนด
ของสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลนที่จะตองรับผิดชําระหนี้พรอมดอกเบี้ย 
ตามสัญญาใหแกผูใหสัมปทาน  
   ในคดีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูฟองคดีที่ ๑) ไดใหสัมปทาน 
ทําไมปาชายเลนแกผูถูกฟองคดีเพ่ือทําไมปาชายเลนในพื้นที่ทั้งหมด ๑๕ แปลง  
โดยขอ ๑๑  วรรคหนึ่ ง ของสัญญาสัมปทานดังกลาว  กําหนดใหผู รับสัมปทาน 
ตองดําเนินการปลูกและบํารุงปาเพื่อใหปามีสภาพสมบูรณสามารถอํานวยผลได 
โดยสม่ําเสมอ และผูรับสัมปทานตองดําเนินการพรอมทั้งเสียคาใชจายเองในกรณี
ดังตอไปน้ี (๑) ดําเนินการปลูกปาใหเต็มเน้ือที่แนวตัดไมที่ทําไมออก (๒) ดําเนินการ 
ปลูกสรางสวนปาหรือปลูกและบํารุงปาธรรมชาติภายในเขตปาสัมปทานตามวิธีการที่ 
กรมปาไมกําหนดภายในวงเงินสามเทาของคาภาคหลวง ฯลฯ  ตอมา เม่ือครบกําหนด
ระยะเวลาตามสัญญาสัมปทาน ผูฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้
คาใชจายในการดําเนินการปลูกและบํารุงปาตามขอ ๑๑ ของสัญญาสัมปทานดังกลาว  
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๗๘ 

แตผูถูกฟองคดีไมไดชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยที่คางชําระใหแกผูฟองคดี น้ัน   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริงจากคําชี้แจงของเจาหนาที่บริหารงาน 
ปาไมในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผูฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงเคย
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยจัดการปาชายเลน อันเปนผูแทนของผูฟองคดีที่ ๑ ในการ
ควบคุมดูแลการทําไมปาชายเลนตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานปรากฏวา ผูถูกฟองคดี
ดําเนินการปลูกและบํารุงปาตามขอ ๑๑ (๑) และ (๒) ของสัญญาสัมปทาน ตั้งแต 
แปลงที่ ๑ ถึงแปลงที่ ๑๑ เรียบรอยแลว โดยในแปลงที่ ๑๑ น้ัน ผูถูกฟองคดีไดมอบอํานาจ 
ใหเจาหนาที่บริหารงานปาไมในสังกัดของผูฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการปลูกและบํารุงปา 
ตามธรรมชาติแทนผูถูกฟองคดี ปรากฏหลักฐานตามหนังสือมอบอํานาจ  ดังน้ัน  
เม่ือไมปรากฏพยานหลักฐานอื่นใดอันแสดงใหเห็นวาผูถูกฟองคดีไมไดดําเนินการปลูก 
และบํารุงปาภายในเขตปาสัมปทาน แปลงที่ ๑๑ ตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน  
กรณีจึงรับฟงไมไดวาผูถูกฟองคดีกระทําผิดขอกําหนดของสัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๒/๒๕๕๐) 
 

 ๔.๒ สัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ 
 

 ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะในประเด็นเกี่ยวกับ 
การแกไขเพ่ิมเติมสัญญา มีตัวอยางที่นาสนใจ เชน 
 

  สัญญาที่รัฐใหสัมปทานในการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนและดําเนินการ
สงวิทยุโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ เปนกรณีที่รัฐมอบใหเอกชนเขามาลงทุน 
ซึ่งมีวงเงินหรือทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป จึงตองอยูภายใตบังคับ 
ของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังน้ัน การแกไขเพิ่มเติมสัญญาภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี
ไดใหความเห็นไวแลวในสาระสําคัญ  โดยไมไดเสนอการแกไขเพ่ิมเติมให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบอีกคร้ังหนึ่ง จึงเปนการเพิ่มเติมที่ขัดตอ
มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งไมมีผลผูกพันรัฐตามกฎหมาย 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๗๙ 

 กรณีที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ผูฟองคดี) ออกประกาศเชิญชวน
ใหเอกชนเขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ โดยประกาศ
ดังกลาวไดระบุไววาผูฟองคดีเปนหนวยงานเจาของโครงการตามพระราชบัญญัติวาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเอกสาร
ขอเสนอการรวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนขางตนไดกําหนดถึงผลประโยชน 
ที่เอกชนจะใหแกรัฐไววา ผูประกอบการจะตองจายคาตอบแทนเปนรายปใหแกรัฐนับแต 
วันลงนามในสัญญา ซ่ึงคาตอบแทนจะตองเทียบไดไมนอยกวาอัตรารายไดรวมกอนหักภาษี
และคาใชจายใดๆ โดยบริษัทจะตองเสนออัตรารอยละของรายไดรวมดังกลาวในขอเสนอ
ที่ยื่นตอผูฟองคดีดวย  นอกจากนี้ ยังไดกําหนดเกี่ยวกับผังรายการไววาผังรายการขาว 
สารคดี และสารประโยชนตองมีรวมกันไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของเวลาออกอากาศทั้งหมด 
และในชวงเวลาระหวาง ๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๑.๓๐ นาฬิกา (Prime Time) จะตองใช
สําหรับรายการประเภทดังกลาว ซ่ึงผลการคัดเลือกปรากฏวาบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) 
(ผูถูกฟองคดี) เปนผูไดรับการคัดเลือกใหเขารวมงานและดําเนินการขางตน  ตอมา  
ผูฟองคดีไดจัดทํารางสัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน ยู เอช เอฟ 
จนเสร็จสิ้นแลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบดวย 
กับรางสัญญาและไดสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอนที่จะมีการ 
ลงนามตอไป แตปรากฏวาในระหวางการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด ผูถูกฟองคดี
ไดเสนอใหมีการกําหนดขอสัญญาใหมีการเปดเจรจาเพื่อแกไขสัญญาได ซ่ึงสํานักงาน
อัยการสูงสุดไดเพ่ิมเติมขอสัญญาดังกลาวไวในขอ ๕ ของรางสัญญา จากนั้นผูฟองคดี
และผูถูกฟองคดีไดมีการลงนามในรางสัญญาเม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘  
 ตอมา ภายหลังจากที่ดําเนินงานตามสัญญาแลว ผูถูกฟองคดีไดยื่นคําขอ 
ใหผูฟองคดีพิจารณาหามาตรการเพื่อชดเชยความเสียหายแกผูถูกฟองคดีตามขอ ๕  
ของสัญญา โดยอางเหตุผลวาการที่ผูฟองคดีอนุญาตใหเอกชนรายอื่นประกอบกิจการ 
ในลักษณะคลายคลึงกับกิจการของผูถูกฟองคดีทําใหผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหาย  
จึงขอใหปรับลดคาสัมปทานและขอใหพิจารณาแกไขขอสัญญาโดยการยกเลิกขอกําหนด
ในเรื่องสัดสวนเน้ือหาสาระของรายการและขอจํากัดเรื่องผังรายการ แตผูฟองคดี 
ไมดําเนินการตามคําขอ ผูถูกฟองคดีจึงเสนอขอพิพาทดังกลาวตออนุญาโตตุลาการ  
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๘๐ 

ซ่ึงอนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัยใหมีการชดเชยคาเสียหายแกผูถูกฟองคดีหลายประการ 
เชน ใหชดเชยความเสียหาย จํานวน ๑,๗๐๐ ลานบาท และใหมีการแกไขสัญญา 
ตามขอ ๕ วรรคสี่ ของสัญญาเขารวมงานฯ โดยการปรับลดผลประโยชนตอบแทนและ 
ใหผูถูกฟองคดีสามารถออกอากาศในชวงเวลา Prime Time ไดโดยไมตองถูกจํากัดเฉพาะ
รายการขาว สารคดี และสารประโยชนเทานั้น รวมทั้งใหปรับสัดสวนการเสนอรายการขาว 
สารคดี และสารประโยชนจากเดิมไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของเวลาออกอากาศทั้งหมดเปน 
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของเวลาออกอากาศทั้งหมด ผูฟองคดีเห็นวาคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการขางตนไมชอบดวยกฎหมาย จึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอให 
เพิกถอนคําชี้ขาดทั้งหมดของอนุญาโตตุลาการ  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  
สัญญาพิพาทเปนสัญญาที่รัฐใหสัมปทานแกผูถูกฟองคดีในการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน
และดําเนินการสงวิทยุโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ ซ่ึงเปนบริการสาธารณะที่เปนหนาที่
ของรัฐ แตรัฐไดใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําบริการโดยวิธีใหสัมปทาน  
และตามสัญญาพิพาทเปนกรณีที่รัฐมอบใหเอกชนเขามาลงทุนซึ่งมีวงเงินหรือทรัพยสิน
ตั้งแตหน่ึงพันลานบาทขึ้นไป จึงตองอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติวาดวย 
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงมาตรา ๒๑๗๘ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหการดําเนินการขางตนตองมีการนํารางสัญญาและ
เอกสารทั้งหมดเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
จึงเห็นไดวาอํานาจตัดสินใจตั้งแตขั้นตอนของการใหความเห็นชอบในหลักการของ
โครงการและขั้นตอนของการใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนที่เขารวมงานหรือ
ดําเนินการนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนองคกรสูงสุดของ

                                                 
๗๘ พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล ประเด็นที่ เจรจาตอรอง 
เรื่องผลประโยชนของรัฐ รางสัญญา และเอกสารทั้งหมดเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด  
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการตัดสิน 
            หากคณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเรื่องคืนคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาทบทวนความเห็น 
แลวนําผลการพิจารณาเสนอใหคณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด   
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๘๑ 

ฝายบริหารที่จะตองเปนผูใชอํานาจ  ดังน้ัน รางสัญญาที่จะมีการลงนามจึงตองเปนไปตาม
หลักการที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบไว  เม่ือปรากฏวากอนที่จะมีการ 
ลงนามในสัญญา ผูถูกฟองคดีไดรองขอใหแกไขเพ่ิมเติมขอสัญญา จนกระทั่งสํานักงาน
อัยการสูงสุดไดเพ่ิมเติมเปนขอ ๕ วรรคสี่ ของสัญญาเขารวมงานฯ ซ่ึงเปนขอสัญญาที่
แตกตางไปจากหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นไวแลวในสาระสําคัญ การแกไข
เพ่ิมเติมสัญญาดังกลาวนอกจากจะเปนการขอแกไขเพิ่มเติมสัญญาภายหลังจากที่
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นไวแลวในสาระสําคัญ และเปนการขอเพิ่มเติมขอสัญญา
ภายหลังจากที่ไดมีการคัดเลือกผูเสนอราคาซึ่งไมเปนธรรมแกผูเสนอราคารายอื่นที่ 
เสนอตัวเขามารวมงาน  การที่ผูฟองคดีลงนามในสัญญาฯ ซ่ึงมีการเพิ่มเติมขอ ๕ วรรคสี่  
ของสัญญาไวแลว โดยไมไดเสนอการขอเพิ่มเติมใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
อีกครั้งหนึ่ง จึงเปนการเพิ่มเติมที่ขัดตอมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ  ดังน้ัน สัญญาฯ ขอ ๕ วรรคสี่ จึงไมมีผล
ผูกพันรัฐตามกฎหมาย คณะอนุญาโตตุลาการจึงไมอาจมีคําชี้ขาดวาผูฟองคดีปฏิบัติ 
ผิดสัญญาฯ ในขอ ๕ วรรคสี่ ดังกลาว  ประกอบกับการที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
ชี้ขาดใหผูถูกฟองคดีสามารถออกอากาศในชวงเวลา Prime Time ไดโดยไมตองถูกจํากัด
เฉพาะรายการขาว สารคดี และสารประโยชนเทานั้น รวมทั้งใหปรับสัดสวนการเสนอ
รายการตางๆ ดังกลาวจากเดิมไมนอยกวารอยละ ๗๐ เปนไมนอยกวารอยละ ๕๐  
ของเวลาออกอากาศทั้งหมดนั้น เปนการแกไขสาระของสัญญาฯ ที่กําหนดไวในขอ ๑๑  
อันเปนขอสัญญาที่ถือวาเปนสาระสําคัญของการจัดทําบริการสาธารณะ และเปน
วัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนน้ีขึ้นมา คําชี้ขาดดังกลาวจึงมีผลเปนการ
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการจัดทําบริการสาธารณะซึ่งเปนเรื่องที่อยูในขอบเขต
อํานาจและความรับผิดชอบของรัฐ มิใชอยูในอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ  ดังนั้น 
ดวยเหตุดังที่กลาวมาขางตน จึงเปนกรณีที่ปรากฏตอศาลวาการยอมรับหรือการบังคับ
ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน  ซ่ึงศาลปกครองสามารถเพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาวไดตาม 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๘๒ 

มาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข)๗๙ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ พิพากษาให 
เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๔๙/๒๕๔๙)  
 

 ๕. คดีพิพาทเกี่ยวกับการชําระเงินคาทดแทนที่ดินตามสัญญาซื้อขายที่ดิน 
 ที่จะถูกเวนคืน 
 

  โดยที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดมีคําวินิจฉัยไววา 
สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืนระหวางหนวยงานทางปกครองกับเอกชนเจาของที่ดิน 
เปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองและเปนบุคคลซึ่งกระทําการ
แทนรัฐ โดยใชอํานาจทางปกครองบังคับซ้ือที่ดินจากเอกชน ทั้งการเวนคืนที่ดินพิพาท 
ก็เพ่ือใชในการกอสรางถนนซึ่งเปนสาธารณูปโภคที่ประชาชนเปนผูใชและไดรับประโยชน
โดยตรง อันมีลักษณะเปนการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง๘๐  
โดยขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนอันเปนสัญญาทางปกครองขางตนน้ัน 
มีหลายประเด็นที่นาสนใจ ดังน้ี 
 

  ๕.๑ การคืนเงินคาทดแทนที่ดินที่หนวยงานทางปกครองไดจายใหแก
เจาของที่ดินเกินไปจากจํานวนเน้ือที่ของที่ดินที่ถูกเวนคืน 
 

   กรณีการฟองบังคับใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซื้อขายที่ดิน 
ที่จะถูกเวนคืนเปนสิทธิเฉพาะตัวของคูสัญญา บุคคลภายนอก เชน ผูรับจํานองที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืน ซ่ึงไมใชคูสัญญาตามสัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน จึงยอมไมเปน 
ผูตองผูกพันตามขอกําหนดในสัญญาที่หนวยงานทางปกครองคูสัญญาจะใชสิทธิในการ
กําหนดหนาที่หรือภาระใหแกบุคคลภายนอกในการคืนเงินคาทดแทนที่ดินที่หนวยงาน
ทางปกครองไดจายใหแกเจาของที่ดินเกินไปจากจํานวนเนื้อที่ของดินที่ถูกเวนคืนได  

                                                 
 ๗๙ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๒๖ หนา ๓๓  
 ๘๐ คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๒๒/๒๕๔๕  



                   แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   

 
สํานักงานศาลปกครอง 

๑๘๓ 

โดยคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วางหลักกฎหมายดังที่กลาวขางตน ไดแก  
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตอไปน้ี 
 

  ผูรับจํานองที่ดินที่ถูกเวนคืนซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่มิใชคูสัญญา 
ซึ่งเขารวมทําสัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน มิอาจเปนผูตองผูกพันตาม
ขอกําหนดในสัญญาซื้อขายที่ดินที่หนวยงานทางปกครองคูสัญญาจะใชสิทธิ 
ในการกําหนดหนาที่หรือภาระใหแกบุคคลภายนอกดังกลาวได  ดังน้ัน กรณีที่
สัญญาซื้อขายที่ดินมีขอตกลงใหเจาของที่ดินคูสัญญาตองคืนเงินคาทดแทนที่ดิน
ใหแกหนวยงานทางปกครองผูเวนคืน หากปรากฏวาจํานวนเนื้อที่ดินที่ตกลง 
ซื้อขายนอยกวาที่ระบุไวในสัญญา ผูรับจํานองซึ่งเปนบุคคลภายนอกจึงไมตอง
รวมรับผิดคืนเงินคาทดแทนที่ดินที่หนวยงานทางปกครองผูเวนคืนจายเกินไปจาก
เน้ือที่ที่ดินที่ถูกเวนคืนซึ่งเจาของที่ดินไดรับไปแลวแตอยางใด  
            ในคดีที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย (ผูฟองคดี) ไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่เขตลาดพราว เขตบึงกุม เขตบางกะป 
เขตหวยขวาง เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๓ เพ่ือทําการ
เวนคืนที่ดินเพ่ือกอสรางทางพิเศษสายรามอินทรา – อาจณรงค เปนเหตุใหที่ดินของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อยูในแนวเขตที่ดินที่จะตองเวนคืนบางสวน โดยที่ดินดังกลาวนั้น 
ไดจํานองเปนประกันหน้ีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพยธนสยาม 
จํากัด (ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท เงินทุนธนสยาม จํากัด (มหาชน) และไดควบรวม
กิจการตามประกาศกระทรวงการคลังเปนธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒)) ตอมาผูฟองคดีไดทําสัญญาซ้ือขายที่ดินพิพาทกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมีขอตกลงวา 
เม่ือไดทําการรังวัดแบงแยกที่ดินแลว หากปรากฏวาจํานวนเน้ือที่ดินที่ตกลงซื้อขาย
มากกวาที่ระบุไวในสัญญา ผูฟองคดีจะจายคาที่ดินเพ่ิมใหตามอัตราที่กําหนดไวแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตถาไดจํานวนเนื้อที่ดินนอยกวาที่ระบุไวในสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตองคืนเงินคาที่ดินใหแกผูฟองคดีตามจํานวนเนื้อที่ดินที่ลดลงตามอัตราที่กําหนดไว  
โดยกอนที่ผูฟองคดีจะจายเงินคาที่ดินใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามสัญญา ไดแจงให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูรับจํานองทราบเพื่อไปขอรับชําระหนี้หรือรับชดใชจากเงิน 
คาทดแทนที่ดินดังกลาว  อีกทั้งผูฟองคดีไดตกลงยินยอมโอนสิทธิเรียกรองเงินคาทดแทน



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๘๔ 

ที่ดินใหแกผูรับจํานอง  นอกจากนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําบันทึก
ขอตกลงเกี่ยวกับการจํานองเหนืออสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน โดยใหถอยคําตอผูฟองคดีวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตกลงยินยอมใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญาและรับเงินคาทดแทนที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสรางที่จํานองซึ่งถูกเวนคืนดังกลาว และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตกลงใหผูฟองคดี
จายเงินคาทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือเปนการชําระหนี้ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีอยูตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะดําเนินการปลดจํานองที่ดินและหรือ 
สิ่งปลูกสรางในสวนที่ถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดี เม่ือไดรับเงินตามหนังสือโอนสิทธิเรียกรอง
เรียบรอยแลว ตอมาผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับเงินคาทดแทนที่ดินตามสัญญาซื้อขายที่ดิน
ที่ พิพาท แตภายหลังเจาพนักงานที่ ดินไดทําการรังวัดแบงแยกที่ ดินที่ถูกเวนคืน  
ปรากฏวาจํานวนเนื้อที่ดินที่ถูกเวนคืนลดลงจากที่ระบุไวในสัญญาซื้อขาย ผูฟองคดี 
จึงขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงินคาทดแทนที่ดินที่จายเกินไปจํานวน ๑๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
ใหแกผูฟองคดีตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอให
ผูถูกฟองคดีทั้งสองคืนเงินคาทดแทนที่ดินที่จายไปเกินพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูรับจํานองที่ดินที่ถูกเวนคืน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดเขาตกลงรวมทําสัญญาซื้อขายที่ดินที่จะตองเวนคืนดวย  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนบุคคลภายนอกไมใชคูสัญญา และโดยที่การฟองบังคับใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในสัญญาเปนสิทธิเฉพาะคูสัญญาเทานั้น บุคคลภายนอกจึงมิอาจเปน 
ผูตองผูกพันตามขอกําหนดในสัญญา เน่ืองจากคูสัญญาไมมีสิทธิที่จะกําหนดหนาที่ 
หรือภาระใหแกบุคคลภายนอกได  นอกจากนี้ ขอเท็จจริงยังปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เปนผูรับจํานองที่ดินที่ถูกเวนคืนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวกอนที่พระราชกฤษฎีกาเวนคืน
ที่ดินดังกลาวใชบังคบั ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาทดแทนที่ดินที่ผูฟองคดี
จายใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืน  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙๘๑  

                                                 
๘๑ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอยางอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย 
ที่ตองเวนคืน ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูรับจํานอง  
ผูทรงบุริมสิทธิ หรือผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาวมาขอรับชําระหนี้หรือรับชดใชจากเงิน 
คาทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพยนั้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง และในระหวางนั้นยังมิให
เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จายเงินคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครอง 



                   แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   

 
สํานักงานศาลปกครอง 

๑๘๕ 

แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ และเม่ือคดีน้ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนเจาของที่ดินกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูรับจํานองไดตกลงกัน 
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติขางตน ปรากฏตามบันทึกขอตกลง
เกี่ยวกับการจํานองเหนืออสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนวา ผูรับจํานองตกลงยินยอมให 
ผูจํานองทําสัญญาและรับเงินคาทดแทนที่ดินและหรือสิ่งปลูกสรางที่จํานองซึ่งถูกเวนคืน
ดังกลาวได โดยไมโตแยงคัดคานใดๆ และผูจํานองตกลงใหผูฟองคดีจายเงินคาทดแทน 
ใหแกผูรับจํานองเพื่อเปนการชําระหนี้ที่ผูจํานองมีอยูตอผูรับจํานอง โดยยินยอมให 
ผูรับจํานองรับเงินจํานวนดังกลาวไดโดยไมโตแยงใดๆ อันเปนการแสดงใหเห็นวาผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ รับเงินคาทดแทนที่ดินดังกลาวจากผูฟองคดี ในฐานะผูรับจํานองที่ดินเขารับชําระหนี้
จากผูถูกฟองคดีที่  ๑ และเม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๖๘๒ มาตรา ๑๘ (๖)๘๓  

                                                                                                                                  
โดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้น แตเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ 
จะจายเงินใหแกผูรับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ หรือผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาวไดก็ตอเมื่อ
คูกรณีตกลงกันไดแลว ถาคูกรณียังมีปญหาโตแยงกันอยู ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย 
จากเจาหนาที่วางเงินคาทดแทนไวตามมาตรา ๓๑ โดยพลัน และมีหนังสือแจงใหคูกรณีฟองคดีตอศาล  

๘๒-๘๓ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 มาตรา ๑๖ ใหกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนตกเปนของเจาหนาที่นับแต
วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ ใชบังคับ แตเจาหนาที่จะมีสิทธิ 
เขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยนั้นไดก็ตอเมื่อไดจายหรือวางเงินคาทดแทนตามที่บัญญัติไว 
ในพระราชบัญญัตินี้แลว 
 ในกรณีที่มีจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอยางอื่น เหนืออสังหาริมทรัพยที่ตอง
เวนคืน ใหจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิเชนวานั้นเปนอันส้ินสุดลง โดยผูรับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ 
หรือบุคคลผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาวยังคงมีสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้หรือรับชดใชจากเงิน 
คาทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพยนั้นอยูตอไป แตจะตองรองขอรับชําระหนี้หรือรับชดใชภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ แลวแตกรณี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๘ เงินคาทดแทนนั้น ใหกําหนดใหแกบุคคลดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) บุคคลผูเสียสิทธิในการใชทาง วางทอน้ํา ทอระบายน้ํา สายไฟฟา หรือส่ิงอื่น 
ซึ่งคลายกัน ผานที่ดินที่ตองเวนคืนนั้นตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แหงประมวลกฎหมายแพง
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๘๖ 

และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ แลว จะเห็นไดวา 
สิทธิของผูรับจํานองไมไดรับการกําหนดเงินคาทดแทนใหโดยตรงอยางเชนผูเสียสิทธิ 
ในการใชทาง วางทอนํ้า ทอระบายน้ํา สายไฟฟา ฯลฯ กฎหมายเพียงใหสิทธิผูรับจํานอง
มาขอรับชําระหนี้หรือขอรับชดใชเอาจากเงินคาทดแทนที่กําหนดใหแกเจาของ
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน โดยใหคูกรณีเจรจาตกลงกันเกี่ยวกับหน้ีที่คางชําระกับ
หลักทรัพยที่จํานองเปนประกันลดลง จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับเงินคาทดแทน
ที่ดินตามสัญญาซื้อขายจากผูฟองคดี แลวนําไปชําระหนี้ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปน
เจาหนี้ผูรับจํานองตามที่ไดทําความตกลงกัน ไมไดเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับเงิน 
คาทดแทนที่ดินแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมตองรวมรับผิด
คืนเงินคาทดแทนที่ดินที่ผูฟองคดีจายเกินไปจากเน้ือที่ที่ดินที่ถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดี 
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิดคืนเงินคาทดแทนที่ดินที่ผูฟองคดีจายไปเกินขางตน
พรอมดอกเบี้ยรอยละเจ็ดครึ่งตอปของหนี้ เ งินนั้นใหแกผูฟองคดี  (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๔/๒๕๕๐) 
 

  ๕.๒ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน 
 

 โดยที่มาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๐ กําหนดให ในกรณีที่เจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่
จายเงินคาอสังหาริมทรัพยหรือจายเงินคาทดแทนลาชากวากําหนดเวลา ใหผูมีสิทธิ 
ไดรับเงินคาอสังหาริมทรัพยหรือเงินคาทดแทนไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย 
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่จะไดรับ นับแตวันที่ 
พนกําหนดเวลาการจายเงินคาอสังหาริมทรัพยหรือเงินคาทดแทน  ดังน้ัน เม่ือบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดังกลาวกําหนดเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยไวเปนการเฉพาะแลว จึงไมอาจ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยนอกเหนือไปจากที่บัญญัติไวในกฎหมายดังกลาวได ดังตัวอยาง 
คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดตอไปน้ี 
 

                                                                                                                                  
และพาณิชย ในกรณีที่บุคคลเชนวานั้นไดจายคาทดแทนในการใชสิทธิดังกลาวใหแกเจาของที่ดิน 
ที่ตองเวนคืนแลว 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๘๗ 

 กรณีที่บันทึกขอตกลงยินยอมรับเงินคาทดแทนที่ดินไดตกลงเกี่ยวกับ
กรณีการคลาดเคลื่อนในจํานวนเน้ือที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยกําหนดใหกรณีที่ 
เน้ือที่ดินที่ถูกเวนคืนมีจํานวนมากกวาเน้ือที่ที่จายคาทดแทนไปแลว หนวยงาน
ทางปกครองจะตองจายเงินสวนที่เพิ่มข้ึนใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน  
ดังน้ัน เมื่อปรากฏวามีการเวนคืนที่ดินมากกวาที่ไดทําการรังวัดไว หนวยงาน 
ทางปกครองจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามสัญญาโดยการจายเงินคาทดแทนสวนที่
เพิ่มข้ึนดังกลาว และหากปรากฏวาเปนการจายเงินลาชาเกินกวาเวลาที่กฎหมาย
กําหนด หนวยงานทางปกครองจึงมีหนาที่ตองชําระดอกเบี้ยในจํานวนเงิน 
ที่เพิ่มข้ึนดังกลาวตามอัตราที่กําหนดไว 
 ในคดีที่ผูฟองคดีที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ เปนผู มีกรรมสิทธิ์ ในโฉนดที่ ดิน 
ที่ถูกกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดี) เวนคืนที่ดินบางสวนเพ่ือกอสรางทางหลวงแผนดิน  
แตตอมาไดมีการจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมที่ดินดังกลาวออกเปน ๓ แปลง และ 
ผูถูกฟองคดีไดทําบันทึกขอตกลงยินยอมรับเงินคาทดแทนที่ดินเบื้องตนกับผูฟองคดี 
ทั้งสาม โดยมีขอกําหนดวา ถามีการคลาดเคลื่อนในจํานวนเนื้อที่ดินที่ถูกแนวทางหลวง 
คูกรณียอมคิดคาทดแทนตามเนื้อที่ที่เปนจริง โดยยึดถือตามเนื้อที่ที่กรมที่ดินรับรอง 
เปนเนื้อที่ที่ถูกตอง กรณีเน้ือที่ที่เปนจริงมากกวาเนื้อที่ที่จายคาทดแทนไปแลว เจาหนาที่
ผู ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาจะจายเงินสวนที่มากกวาเพิ่มใหผู มีสิทธิไดรับ 
เงินคาทดแทน ตอมาหลังจากการเวนคืนที่ดินดังกลาวสํานักงานที่ดินจังหวัดไดแจง 
ผลรับรองการวัดที่ดินใหผูถูกฟองคดีทราบวา ที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามถูกเวนคืน 
ไปมากกวาเนื้อที่ที่ระบุในสัญญาซื้อขาย ผูถูกฟองคดีจึงทําบันทึกตกลงยินยอมและ
จายเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เพ่ิมขึ้นใหกับผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ แลว แตผูฟองคดี 
ทั้งสามเห็นวาผูถูกฟองคดีตองจายดอกเบี้ยในจํานวนเงินคาทดแทนที่ดินที่เพ่ิมขึ้นใหแก 
ผูฟองคดีดวย จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีจายดอกเบี้ยดังกลาวใหแก 
ผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดเขาสํารวจ
และรังวัดที่ดินและผูถูกฟองคดีไดทําบันทึกขอตกลงยินยอมรับเงินคาทดแทนที่ดิน
เบื้องตนกับผูฟองคดีทั้งสาม เปนการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน 
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๘๘ 

พ.ศ. ๒๕๓๐ เม่ือตอมาสํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ไดมีหนังสือ 
แจงผลรับรองการรังวัดที่ดินใหผูถูกฟองคดีทราบวาที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามถูกเวนคืน 
ไปมากกวาเนื้อที่ที่ระบุในสัญญาซื้อขาย ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตองจายเงินคาทดแทน
ที่ดินสวนที่เพ่ิมขึ้นใหผูฟองคดีทั้งสามตามสัญญาดังกลาว และโดยที่มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ บัญญัติวา ในกรณีที่มีการตกลง 
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพยกันไดตามมาตรา ๑๐ ใหเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 
จากเจาหนาที่จายเงินคาอสังหาริมทรัพยดังกลาวทั้งหมดใหแกเจาของหรือผูครอบครอง 
โดยชอบดวยกฎหมายภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ทําสัญญาซื้อขาย และมาตรา 
๓๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา ในกรณีที่เจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากเจาหนาที่จายเงินคาอสังหาริมทรัพยลาชากวากําหนดเวลาตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง 
หรือจายเงินคาทดแทนลาชากวากําหนดเวลาตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ใหผูมีสิทธิไดรับ
เงินคาอสังหาริมทรัพยหรือเงินคาทดแทนไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินดังกลาว นับแตวันที่ 
พนกําหนดเวลาการจายเงินคาอสังหาริมทรัพยหรือเงินคาทดแทน  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดี
ทั้งสามมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนที่ดินตั้งแตวันที่ทําสัญญาซื้อขายคือวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๓๗ แลว และผูฟองคดีทั้งสามไดรับเงินคาทดแทนไปเรียบรอยแลวเม่ือวันที่  
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตองจายเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน
ทั้งหมดใหแกผูฟองคดีทั้งสามภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันทําสัญญาซื้อขายขางตน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ไดรับเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เพ่ิมขึ้น
เม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ กรณีจึงเปนการจายเงินคาอสังหาริมทรัพยลาชา 
เกินกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีที่ ๑ 
และที่ ๒ จึงมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา
ของธนาคารออมสินในจํานวนเงินคาทดแทนที่ดินที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวนับแตวันที่ ๙ ตุลาคม 
๒๕๓๗ อันเปนวันที่พนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน จนถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ อันเปน
วันที่ผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ไดรับเงินจํานวนดังกลาว ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน สวนผูฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงยังไมไดรับเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เพ่ิมขึ้น จึงมีสิทธิ
ไดรับดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้นตามบทกฎหมายดังกลาว นับตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม 



                   แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   

 
สํานักงานศาลปกครอง 

๑๘๙ 

๒๕๓๗ จนกวาจะชําระเสร็จดวย ที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีมีหนาที่
ตองจายดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ของเงินคาทดแทนในสวนที่เพ่ิมขึ้นนับแต
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ อันเปนวันที่ผูถกูฟองคดีผิดนัดชําระหนี้ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๔๖ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ไดรับเงินคาทดแทนที่ดินในสวนที่เพ่ิมขึ้น  
และจายดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่  
๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ อันเปนวันฟองคดี และยังตองจายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕  
ตอป นับถัดจากวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระคาทดแทนใหแกผูฟองคดีที่ ๓ เสร็จสิ้น 
ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย  อยางไรก็ตาม เม่ือผูฟองคดีทั้งสามมิไดอุทธรณ
โตแยงคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเกี่ยวกับระยะเวลาการจายดอกเบี้ย  
จึงถือวา เร่ืองดังกลาวไดยุติแลวตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครอง
สูงสุดจึงไมอาจพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในสวนนี้ได  สําหรับกรณีที่ 
ผูถูกฟองคดีอางวา หากผูถูกฟองคดีจะตองจายดอกเบี้ยในกรณีจายเงินคาทดแทนลาชา
ใหแกผูฟองคดีทั้งสามก็ควรจะเปนดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 
ของธนาคารออมสินตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ 
มิใชดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ตามที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัย น้ัน โดยที่มาตรา ๓๓ 
แหงพระราชบัญญัติขางตน บัญญัติวา ในกรณีที่เจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 
จากเจาหนาที่จายเงินคาอสังหาริมทรัพยลาชากวากําหนดเวลาตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง 
หรือจายเงินคาทดแทนลาชากวากําหนดเวลาตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ใหผูมีสิทธิไดรับ
เงินคาอสังหาริมทรัพยหรือเงินคาทดแทน ไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย 
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินดังกลาว นับแตวันที่ 
พนกําหนดเวลาการจายเงินคาอสังหาริมทรัพยหรือเงินคาทดแทน  ดังน้ัน เม่ือบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดังกลาวกําหนดใหการคิดดอกเบี้ยกรณีการจายเงินคาทดแทนลาชา  
ใหผู มีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน ศาลจึงไมอาจใชดุลยพินิจกําหนดอัตราดอกเบี้ย
นอกเหนือไปจากที่บัญญัติไวในกฎหมายดังกลาวได ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีจายเงินคาดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของเงินคาทดแทนสวนที่
เ พ่ิมขึ้นใหผูฟองคดีทั้งสาม น้ัน ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย พิพากษาให 
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๑๙๐ 

ผูถูกฟองคดีจายเงินคาดอกเบี้ยของเงินคาทดแทนสวนที่เพ่ิมขึ้นใหแกผูฟองคดีที่ ๑  
และที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ และใหแก 
ผูฟองคดีที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ เปนตนไปจนกวาจะชําระแลวเสร็จ  
ทั้งนี้ โดยใหคิดดอกเบี้ยที่ตองจายใหผูฟองคดีทั้งสามดังกลาวในอัตราสูงสุดของ 
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน แตตองไมเกินรอยละ ๗.๕ ตอป 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๗/๒๕๕๐) 
 

๖. กรณีพิพาทอ่ืนๆ 
 

 ๖.๑ การชําระดอกเบี้ยในสัญญาทางปกครอง 
   

   กรณีที่เกิดการผิดสัญญา และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดเรียกใหชําระคาปรับ
หรือชดใชคาเสียหายจากการผิดสัญญาดังกลาว แตคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาเพิกเฉย  
ถือเปนกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัด ลูกหนี้จึงตองชําระดอกเบี้ยของตนเงินที่ตองรับผิดตามอัตรา 
ที่กฎหมายกําหนด คือ รอยละเจ็ดครึ่งตอป๘๔ ทั้งน้ี การบอกกลาวใหชําระหนี้ขางตน  
ตองเปนการบอกกลาวโดยชอบดวยกฎหมายดวย สําหรับคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
สูงสุดเกี่ยวกับการชําระดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาทางปกครองที่นาสนใจนั้น 
มีดังตอไปน้ี 
 

    ๑) กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางจะตองรับผิดในการจายเงิน

ชดเชยคางานกอสราง (คา K) พรอมดอกเบี้ยใหแกเอกชนผูรับจาง หากปรากฏวา 

ผูรับจางไดมีหนังสือขอรับเงินที่พิพาทตอผูวาจาง แตผูวาจางไมจายเงินดังกลาว 

ผูวาจางจึงยอมเปนผูผิดนัดและตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดตั้งแตน้ัน 

                                                 
๘๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

    มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัด รอยละเจ็ดกึ่งตอป  
ถาเจาหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวานั้น โดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคง 
สงดอกเบี้ยตอไปตามนั้น 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
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๑๙๑ 

   ในคดีที่จังหวัดปตตานี (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจางผูฟองคดีกอสราง
สะพาน คสล. จํานวน ๒ ฉบับ โดยสัญญาทั้งสองฉบับเปนสัญญาแบบปรับราคาได  
แตเกิดความบกพรองในการทําสัญญาเนื่องจากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีมิไดนําสูตร 
การคํานวณเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดมารวมไว 
ในสัญญาจางฉบับที่ ๑ สวนในสัญญาจางฉบับที่ ๒ เจาหนาที่ไดนําเอาสูตรการคํานวณ 
คา K สําหรับงานอื่นที่ไมใชงานตามสัญญามาใสไวในสัญญาแทน ในระหวางการกอสราง
เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหวัสดุกอสรางและคาจางแรงงานสูงขึ้นกวา
วันที่เปดซองเสนอราคามาก ผูฟองคดีประสบภาวะการขาดทุนตามสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ 
เม่ืองานแลวเสร็จจึงขอรับเงินคา K ตามสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ แตผูถูกฟองคดีแจงวาไมอาจ
คํานวณเงินคา K ใหไดเพราะไมเปนไปตามสัญญาจาง ผูฟองคดีจึงฟองขอใหผูถูกฟองคดี
จายเงินคา K ใหแกผูฟองคดีและชําระดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗ .๕ ตอป นับแต 
วันยื่นคํารองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขจนถึงวันชําระหนี้เสร็จสิ้น น้ัน   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา กอนที่จะรองทุกขตอสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาและคดีโอนมาเปนคดีของศาลปกครองในเวลาตอมาตามมาตรา 
๑๐๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ น้ัน ผูฟองคดีเคยมีหนังสือถึง 
ผูถูกฟองคดีเพ่ือขอรับเงินดังกลาวแตถูกปฏิเสธ จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีตกเปนผูผิดนัด
นับแตน้ันเปนตนมา และจะตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปใหแก 
ผูฟองคดีในระหวางผิดนัดจนกวาจะไดปฏิบัติการชําระหนี้ใหแกผูฟองคดีโดยชอบแลว 
ตามนัยมาตรา ๒๒๔ วรรคหน่ึง๘๕ และมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง๘๖ แหงประมวลกฎหมาย

                                                 
๘๕-๘๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดกึ่งตอป  
ถาเจาหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวานั้น โดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคง 
สงดอกเบี้ยตอไปตามนั้น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๐๔ ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลวและภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว 
ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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แพงและพาณิชย หรือไดมีการวางทรัพยตามมาตรา ๓๓๐๘๗ และมาตรา ๓๓๑๘๘  
แหงประมวลกฎหมายดังกลาว ผูถูกฟองคดีจะอางวาระยะเวลาระหวางวันที่ผูถูกฟองคดี
ไดรับทราบจากกองนิติการวาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีอยูในระหวางนําเรียนนายกรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาสั่งการจนถึงวันที่ผูถูกฟองคดีไดรับหมายแจงกําหนดวันน่ังพิจารณาครั้งแรก
จากศาลปกครองชั้นตน ไมไดเกิดจากความบกพรองหรือลาชาของผูถูกฟองคดีที่จะตอง
รับผิดชําระดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีเพ่ือใหตนพนความรับผิดไมได พิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีจายเงินชดเชยคากอสราง (คา K) ตามสัญญาจางทั้ง ๒ ฉบับ กับใหผูถูกฟองคดี
ชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งของตนเงินนับตั้งแตวันที่ผูฟองคดียื่นคํารองทุกข 
เปนตนไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้นใหแกผูฟองคดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาล 
มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕/๒๕๔๕) 
 

   ๒) กรณีที่ผูรับทุนลาออกจากราชการกอนครบกําหนดการปฏิบัติ
ราชการชดใชทุน ถือเปนการผิดสัญญาที่ผูรับทุนตองชดใชทุนใหแกหนวยงาน 
ทางปกครองคูสัญญา  ดังน้ัน หากหนวยงานทางปกครองผูใหทุนมีหนังสือเรียกให
ผูรับทุนและผูคํ้าประกันชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาวแลว แตไมมีการชําระหนี้
ภายในเวลาที่กําหนด ผูรับทุนและผูคํ้าประกันจึงตกเปนผูผิดนัดตั้งแตวันถัดจาก
วันครบกําหนดชําระหนี้ หนวยงานทางปกครองผูใหทุนจึงมีสิทธิไดรับชําระ
ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปของตนเงินที่คางชําระดังกลาวดวย 

  

                                                 
 ๘๗-๘๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๓๓๐ เมื่อขอปฏิบัติการชําระหนี้โดยชอบแลว บรรดาความรับผิดชอบอันเกิดแต
การไมชําระหนี้ก็เปนอันปลดเปล้ืองไป นับแตเวลาที่ขอปฏิบัติการชําระหนี้นั้น  
  มาตรา ๓๓๑ ถาเจาหนี้บอกปดไมยอมรับชําระหนี้ก็ดี หรือไมสามารถจะรับชําระหนี้ไดก็ดี 
หากบุคคลผูชําระหนี้วางทรัพยอันเปนวัตถุแหงหนี้ไวเพ่ือประโยชนแกเจาหนี้แลว ก็ยอมจะเปนอันหลุดพน
จากหนี้ได ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงกรณีที่บุคคลผูชําระหนี้ไมสามารถจะหยั่งรูถึงสิทธิ หรือไมรู 
ตัวเจาหนี้ไดแนนอนโดยมิใชเปนความผิดของตน   
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๙๓ 

   ในคดีที่ผูรับทุนผิดสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร 
เน่ืองจากลาออกจากราชการกอนครบกําหนดการปฏิบัติราชการชดใชทุน  ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยวา กรณีดังกลาวถือเปนการผิดสัญญาการเปนนักศึกษาซึ่งผู รับทุน 
ตองรับผิดชดใชทุนดังกลาวใหแกมหาวิทยาลัย (ผูฟองคดี) โดยผูค้ําประกันจะตอง 
รวมรับผิดในหนี้ทุนการศึกษาเชนเดียวกับผูรับทุนดังกลาวดวย  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ แจงใหผูรับทุนและผูค้ําประกันชดใช
ทุนการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับ
หนังสือโดยชอบแลวในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ แตเพิกเฉยมิไดชําระหนี้ภายใน
กําหนดเวลา ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตกเปนผูผิดนัดตั้งแตวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
เปนตนไป และตองรับผิดในดอกเบี้ยผิดนัดรอยละเจ็ดครึ่งตอป ตามมาตรา ๒๒๔  
วรรคหนึ่ง๘๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๒๑/๒๕๔๙) 
 

 ๓) กรณีที่ผูรับทุนถูกไลออกจากราชการกอนครบกําหนดระยะเวลา
ปฏิบัติราชการชดใชทุน ถือเปนการผิดสัญญาที่ผู รับทุนตองชดใชทุนใหแก
หนวยงานทางปกครองผูใหทุน แตเมื่อปรากฏวาผูใหทุนไดสงหนังสือทวงถาม 
ใหชําระหนี้ตามสัญญาโดยไมชอบดวยกฎหมาย  แมจะมีบิดาของผู รับทุน 
เปนผูลงลายมือชื่อรับไวแทนก็ตาม ก็ไมอาจถือไดวาผู รับทุนไดรับหนังสือ 
บอกกลาวทวงถามใหชําระหนี้ดังกลาว ผูรับทุนจึงยังไมอยูในฐานะตกเปนผูผิดนัด
ที่จะตองรับผิดชดใชดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดใหแกผูใหทุน และผูคํ้าประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญายอมหลุดพนความรับผิดในสวนของดอกเบี้ยระหวาง 
เวลาผิดนัดดังกลาวดวย 
 
 

                                                 
๘๙ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๘๔ หนา ๑๙๐ 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๙๔ 

 ในคดีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูรับทุนตามสัญญารับทุนเพ่ือศึกษาวิชา
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ๔ ป กับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูฟองคดี)
โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา ไดกระทําผิดสัญญารับทุน
ดังกลาว เน่ืองจากภายหลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเขาปฏิบัติราชการ 
เปนพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกระทําผิดวินัย
กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ผูวาราชการจังหวัดจึงมีคําสั่งลงโทษไลผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกจากราชการ  
ซ่ึงขณะนั้นผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบถวนตามสัญญา 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สังกัดอยูจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๔๖ และหนังสือลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจงผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ตามลําดับ ใหชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
ใหทราบถึงยอดเงินที่จะตองชําระ โดยหนังสือที่สงถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ครั้งแรก เปนการ
สงโดยทางไปรษณียตอบรับไปยังที่อยูที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ระบุไวในใบรายงานตัวเขาเปน
พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และในครั้งที่สองไดสงทางไปรษณียตอบรับ
เม่ือวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ไปยังบานเลขที่ ๑๖๔ หมูที่ ๓ (หมูบานสมปญญา) 
ตําบลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซ่ึงปรากฏหลักฐานใบตอบรับทางไปรษณียวา 
บิดาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูลงลายมือชื่อรับหนังสือดังกลาวแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑  
แตปรากฏวาเม่ือครบกําหนดระยะเวลาที่ตองชําระหนี้ ผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย 
ไมนําเงินไปชําระ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือ
แทนกันชดใชทุนพรอมดอกเบี้ยตามสัญญาใหแกผูฟองคดี น้ัน ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยวา โดยที่มาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา 
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร 
ทานวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณี
ที่ตองบอกกลาวลวงหนากอนการชําระหนี้ ซ่ึงไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับได 
โดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมาย
เดียวกัน บัญญัติวา หน้ีเงินนั้นทานใหคิดดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดรอยละเจ็ดครึ่งตอป  
ถาเจาหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวานั้น โดยอาศัยเหตุอยางอ่ืนอันชอบดวยกฎหมาย 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๙๕ 

ก็ใหคงสงดอกเบี้ยตอไปตามนั้น ประกอบกับตามสัญญารับทุนพิพาทมีขอกําหนดวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะนําเงินที่จะตองชดใชคืน เงินคาปรับและเงินคาเสียหายตามสัญญาน้ี
ชําระใหแกผูฟองคดี ณ ที่ทําการของผูฟองคดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 
ใหทราบถึงยอดเงินที่จะตองชําระ หากไมชําระภายในกําหนด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมให
คิดดอกเบี้ยรอยละ ๑๕ ตอป  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายและขอกําหนด
ในสัญญารับทุนฉบับดังกลาวแลวจะเห็นไดวา การที่จะถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตกเปน 
ผูผิดนัดซึ่งจะตองรับผิดชดใชดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดใหแกผูฟองคดีไดน้ัน  
จะตองไดความวา ผูฟองคดีไดบอกกลาวลวงหนากอนการชําระหนี้ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
นําเงินที่จะตองชดใชคืน เงินคาปรับ และเงินคาเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญามาชําระ
ใหแกผูฟองคดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับการบอกกลาวโดยชอบแลว 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดชําระหนี้ใหแกผูฟองคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ดังนั้น 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูอํานวยการโรงพยาบาลที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สังกัดอยู ซ่ึงไดรับ
มอบหมายใหกระทําการแทนผูฟองคดีไดสงหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖  
เพ่ือทวงถามใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระหนี้ โดยสงทางไปรษณียตอบรับไปยังที่อยูซ่ึง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดระบุไวในใบรายงานตัวเขาเปนพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข อันถือไดวาเปนการแจงไปยังภูมิลําเนาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๖๙ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว แตเน่ืองจากปรากฏ
หลักฐานวาไมมีการไดรับหนังสือฉบับดังกลาว จึงตองถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไมไดรับ
หนังสือบอกกลาวใหชําระหนี้จากผูฟองคดี สําหรับการสงหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ 
ในคร้ังที่ ๒ น้ัน เม่ือปรากฏวาผูอํานวยการโรงพยาบาลที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สังกัดอยู  
ไดสงหนังสือฉบับดังกลาวโดยทางไปรษณียตอบรับไปยังที่อยูเลขที่ ๑๖๔ หมูที่ ๓ 
(หมูบานสมปญญา) ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซ่ึงไมปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใหที่อยูดังกลาวไวกับเจาหนาที่ ประกอบกับปรากฏขอเท็จจริง 
ในสํานวนคดีวา ศาลปกครองชั้นตนไดตรวจสอบภูมิลําเนาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จากขอมูล
ของสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพ่ือประกอบการสงหมาย 
แจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ โดยขอมูลตาม 
แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากฐานขอมูลการทะเบียน สํานักทะเบียนกลาง  
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๑๙๖ 

ซ่ึงออกเม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ระบุวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อยูบานเลขที่ ๑๕ หมูที่ ๘ 
ตําบลโพธิ์ตรุ อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยเขามาอยูเม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ และไมปรากฏวาไดมีการแจงยายออก จึงตองถือวาที่อยูดังกลาวเปนภูมิลําเนา
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในขณะนั้น การสงหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ในครั้งที่ ๒ จึงเปนการสง
โดยไมชอบตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
แมจะปรากฏวาบิดาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูลงลายมือชื่อรับหนังสือดังกลาวไวแทน 
ก็ตาม แตก็ไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือบอกกลาวทวงถามใหชําระหนี้
โดยชอบดวยกฎหมาย  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงยังไมอยูในฐานะตกเปนผูผิดนัด 
ที่จะตองรับผิดชดใชดอกเบี้ยในระหวางเวลาที่ผิดนัดใหแกผูฟองคดี สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ซ่ึงเปนผูค้ําประกันยอมหลุดพนความรับผิดในสวนของดอกเบี้ยระหวางเวลาผิดนัด
ดังกลาวดวย พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ รวมกันหรือแทนกันชดใชทุน 
พรอมเบี้ยปรับตามสัญญาภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด และดอกเบี้ยในอัตรา 
รอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันถัดจากวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแก 
ผูฟองคดี สวนดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดนั้น ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมตองชําระ  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๘/๒๕๕๐) 
 

 ๖.๒ การหักกลบลบหนี้ในสัญญาทางปกครอง 
 

  สําหรับการหักกลบลบหนี้ในสัญญาทางปกครองนั้น จะทําไดก็ตอเม่ือมูลหน้ี
ตามสัญญาดังกลาวเปนมูลหน้ีที่กําหนดไวแนนอน และเปนสิทธิเรียกรองที่ไมมีขอตอสู 
คูสัญญาจึงจะมีสิทธิหักกลบลบหนี้ที่ตางฝายตางจะตองชําระใหแกอีกฝายหนึ่งได  
ดังคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดตอไปน้ี 
 

  กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางยอมรับวาจะจายเงินชดเชย 
คางานกอสราง (คา K) ใหแกผูรับจางโดยมีเงื่อนไขวาจะจายใหในจํานวนเทากับ
สวนที่เหลือภายหลังจากการหักกลบลบหนี้กับคาใชจายในการแกไขซอมแซม
ความชํารุดบกพรองของงานกอสราง แตผูรับจางโตแยงวาความชํารุดบกพรอง 
ไดเกิดข้ึนภายหลังจากลวงพนระยะเวลาซึ่งผูรับจางจะตองรับผิดแลว ถือวามูลหนี้ 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๑๙๗ 

ในเงินคาใชจายเพื่อแกไขความชํารุดบกพรอง ยังไมใชมูลหนี้ที่กําหนดไวแนนอน 
และถือวาสิทธิเรียกรองของผูวาจางในเงินดังกลาวมีขอตอสู ผูวาจางจึงไมอาจ 
นํามูลหนี้คาใชจายในการแกไขซอมแซมความชํารุดบกพรองของงานกอสราง 
ไปหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ได แตหากปรากฏตอมาวา 
ผูรับจางไดยอมรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานกอสรางและยอมใหผูวาจาง
หักเงินในความชํารุดบกพรองบางสวน ถือวาผูรับจางไดสละสิทธิในขอตอสูที่มีอยู
ตอผูวาจางในฐานะลูกหน้ี ทําใหสิทธิเรียกรองของผูวาจางในจํานวนเงินขางตน
กลายเปนสิทธิเรียกรองที่ไมมีขอตอสูและเปนมูลหนี้ที่กําหนดไวแนนอน ผูวาจาง
จึงมีสิทธินําคาใชจายในการซอมแซมความชํารุดบกพรองของงานกอสราง 
ไปหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ที่ผูรับจางมีสิทธิจะรับได 
  ในกรณีที่บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดี)  
ในขณะที่มีสถานภาพเปนการสื่อสารแหงประเทศไทย ปฏิเสธการจายเงินชดเชย 
คางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ใหแกผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจาง 
ตามสัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการสื่อสารโทรคมนาคมของหนวยงานในสังกัด
การสื่อสารแหงประเทศไทย แตตอมาหลังจากที่สํานักงบประมาณไดมีหนังสือแจงผลการ
พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหผูถูกฟองคดีทราบวา ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับเงินชดเชย 
คางานกอสราง (คา K) ตามจํานวนที่สํานักงบประมาณระบุในหนังสือดังกลาว ผูถูกฟองคดี
จึงไดขอนําคาใชจายที่ตนจายไปในการแกไขซอมแซมความชํารุดบกพรองของอาคาร 
ที่กอสรางแลวเสร็จตามสัญญาจางไปหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) 
ขางตน น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กรณีดังกลาวถือวาผูถูกฟองคดียอมรับวา 
จะจายเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ใหแกผูฟองคดีโดยมีเง่ือนไขวาจะจายให 
ในจํานวนเทากับสวนที่เหลือภายหลังจากการหักกลบลบหนี้ตามนัยมาตรา ๓๔๑๙๐  

                                                 
๙๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๓๔๑ ถาบุคคลสองคนตางมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมีวัตถุ 
เปนอยางเดียวกัน และหนี้ทั้งสองรายนั้นถึงกําหนดจะชําระไซร ทานวาลูกหนี้ฝายใดฝายหนึ่งยอมจะ
หลุดพนจากหนี้ของตนดวยหักกลบลบกันไดเพียงเทาจํานวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้งสองฝายนั้น เวนแต
สภาพแหงหนี้ฝายหนึ่งจะไมเปดชองใหหักกลบลบกันได 
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๑๙๘ 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว แตเม่ือกรณีดังกลาวผูฟองคดีโตแยงวา 
ความชํารุดบกพรองไดเกิดขึ้นภายหลังจากที่ลวงพนระยะเวลาซึ่งผูฟองคดีจะตองรับผิด
ตามที่กําหนดไวในสัญญาจางแลว กรณีจึงตองถือวามูลหนี้ในเงินคาใชจายเพื่อแกไข
ความชํารุดบกพรองของอาคารที่ผูถูกฟองคดีเรียกรองเอาจากผูฟองคดี ยังไมใชมูลหน้ี 
ที่กําหนดไวแนนอนตามมาตรา ๓๔๑ ขางตน และถือวาสิทธิเรียกรองของผูถูกฟองคดี 
ในเงินดังกลาวมีขอตอสูตามมาตรา ๓๔๔๙๑ แหงประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน  
ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจนํามูลหน้ีคาใชจายในการแกไขซอมแซมความชํารุดบกพรอง 
ของอาคารไปหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ตามนัยมาตรา ๓๔๑ 
ประกอบกับมาตรา ๓๔๔ แหงประมวลกฎหมายขางตนได  อยางไรก็ตาม เม่ือปรากฏวา
ในเวลาตอมาผูฟองคดีไดแจงยอมรับผิดในความชํารุดบกพรองของอาคารและยอมให 
ผูถูกฟองคดีหักเงินในความชํารุดบกพรองบางสวนตามจํานวนที่ผูฟองคดีแจงให 
ผูถูกฟองคดีทราบ จึงถือวาผูฟองคดีไดสละสิทธิในขอตอสูที่มีอยูตอผูถูกฟองคดีในฐานะ
ลูกหนี้ในเงินจํานวนที่แจงใหผูถูกฟองคดีทราบ ทําใหสิทธิเรียกรองของผูถูกฟองคดี 
ในจํานวนเงินดังกลาวกลายเปนสิทธิเรียกรองที่ไมมีขอตอสูและเปนมูลหน้ีที่กําหนดไว
แนนอน ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิที่จะนําคาใชจายในการซอมแซมความชํารุดบกพรอง 
ของอาคารตามจํานวนที่ผูฟองคดียอมรับผิดนั้นไปหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยคางาน
กอสราง (คา K) ที่ผูฟองคดีมีสิทธิจะไดรับได (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๗๙/๒๕๕๑) 

                                                                                                                                  
 บทบัญญัติดังกลาวมาในวรรคกอนนี้ทานมิใหใชบังคับ หากเปนการขัดกับเจตนา 
อันคูกรณีไดแสดงไว แตเจตนาเชนนี้ ทานหามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการ 
โดยสุจริต 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๙๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

    มาตรา ๓๔๔ สิทธิเรียกรองใดยังมีขอตอสูอยู สิทธิเรียกรองนั้นทานวาหาอาจจะเอามาหัก
กลบลบหนี้ไดไม อนึ่งอายุความยอมไมตัดรอนการหักกลบลบหนี้ แมสิทธิเรียกรองขาดอายุความแลว แต
วาในเวลาที่อาจจะหักกลบลบกับสิทธิที่เรียกรองฝายอื่นไดนั้น สิทธยัิงไมขาด  
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 ๖.๓ การโอนสิทธิเรียกรองในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง 
 

  โดยที่มาตรา ๓๐๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดให  
“การโอนหนี้อันจะพึงตองชําระแกเจาหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถาไมทําเปนหนังสือ
ทานวาไมสมบูรณ  อน่ึงการโอนหนี้ น้ันทานวาจะยกขึ้นเปนขอตอสูลูกหนี้ห รือ
บุคคลภายนอกไดแตเม่ือไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะไดยินยอมดวย 
ในการโอนนั้น คําบอกกลาวหรือความยินยอมเชนวานี้ทานวาตองทําเปนหนังสือ” 
  จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา การโอนสิทธิเรียกรองเปนผลทางหนี้ 
ที่เกิดขึ้นตามสัญญา กอใหเกิดความผูกพันคูสัญญาใหตองปฏิบัติการชําระหนี้ตอไป 
ตามสิทธิเรียกรองที่ไดโอนไปดังกลาว แตทั้งน้ี การโอนสิทธิเรียกรองจะตองทําเปนหนังสือ
และผูรับโอนสิทธิเรียกรองขางตนจะตองใหความยินยอมดวย ไมเชนนั้นจะเปนการโอน
สิทธิเรียกรองที่ไมมีผลตามกฎหมาย ดังคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดตอไปน้ี   
 

 ๑) กรณีที่ผูรับจางโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินคาจางตามสัญญาจาง
ใหแกผูรับโอนโดยชอบดวยมาตรา ๓๐๖ วรรคหนึ่ง๙๒ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยแลว แมวาตอมาผูรับจางจะมีหนังสือแจงหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐวาไดยกเลิกการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวและขอรับเงินคาจาง
ดวยตนเองก็ตาม แตเมื่อไมปรากฏวาผูรับโอนสิทธิเรียกรองไดใหความยินยอม 
ในการยกเลิกดังกลาว หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจึงชอบที่จะ
ปฏิเสธการจายเงินคาจางใหแกผูรับจาง เน่ืองจากการโอนสิทธิเรียกรองยังคงมีผล
สมบูรณตามกฎหมาย  

                                                 
๙๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๓๐๖ การโอนหนี้อันจะพึงตองชําระแกเจาหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น  

ถาไมทําเปนหนังสือทานวาไมสมบูรณ อนึ่งการโอนหนี้นั้นทานวาจะยกขึ้นเปนขอตอสูลูกหนี้หรือ
บุคคลภายนอกได แตเมื่อไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะไดยินยอมดวยในการโอนนั้น 
คําบอกกลาวหรือความยินยอมเชนวานี้ทานวาตองทําเปนหนังสือ 

 ฯลฯ   ฯลฯ             



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๐๐ 

  ในคดีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนบริษัทเอกชนฟองวา การประปาสวนภูมิภาค  
(ผูถูกฟองคดี) ไดทําสัญญาจางผูฟองคดีใหทํางานปรับปรุงเสนทอแพ็คเกต ๓ สํานักงาน
ประปาอุบลราชธานี โดยในระหวางทํางานตามสัญญา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจง
ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานีวา ประสงคจะโอนสิทธิเรียกรองเงิน
คาจางตามสัญญาใหแกบริษัท ย. (ผูรองสอด) ซ่ึงผูอํานวยการสํานักงานประปาเขตฯ  
ไดมีหนังสือแจงใหผูรองสอดทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวแลว โดยแจง 
สงวนสิทธิที่จะหักเงินคาภาษี คาปรับ รวมทั้งสิทธิที่จะยกขอตอสูใดๆ ที่มีตอผูโอน 
ขึ้นตอสูผู รับโอนทุกกรณีไวดวย  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผู อํานวยการ
สํานักงานประปาเขตฯ ทราบวา ไดยกเลิกการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินคาจาง 
รายผูรองสอดแลว และขอใชสิทธิในฐานะคูสัญญาเพ่ือรับเงินคาจางดวยตนเอง  
แตผูถูกฟองคดีไมชําระเงินคาจางดังกลาวใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดีไมนํา
ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี และเอกสารที่เกี่ยวของ พรอมทั้งผูรับโอนสิทธิเรียกรอง 
มารับเงินคาจาง ซ่ึงผูฟองคดีอางวา ผูฟองคดีมีปญหาซึ่งตกลงกันไมไดกับผูรองสอด  
จึงไมอาจออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีใหแกผูถูกฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดี 
ไมชําระคาจางตามสัญญาใหแกผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย  
จึงนําคดีมาฟองตอศาลเพื่อขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาจางตามสัญญา
พรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดทําสัญญาเปนหนังสือเพ่ือโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางตามสัญญาจางใหแก
ผูรองสอด โดยผูฟองคดีสัญญาวาจะยกเลิกเพิกถอนสัญญาดังกลาวมิไดและจะโอน 
สิทธิเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวใหผูอ่ืนอีกมิได โดยสัญญาจะสิ้นสุดลงเม่ือผูรองสอด
ไดรับชําระหนี้ครบถวนแลว รวมทั้งกรณีการโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาจางใหผูอ่ืนอีกนั้น
ตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูรับโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญานี้ ซ่ึงผูฟองคดีไดแจง
การโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวใหผูอํานวยการสํานักงานประปาเขตฯ ทราบเพื่อดําเนินการ 
ในสวนที่เกี่ยวของตอไปแลว และผูอํานวยการสํานักงานประปาเขตฯ ไดมีหนังสือแจงให 
ผูรองสอดทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวแลวเชนกัน  ดังน้ัน การโอนสิทธิ
เรียกรองจึงมีผลสมบูรณและมีผลผูกพันผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี และผูรองสอด ตามนัย
มาตรา ๓๐๖ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แมตอมาผูฟองคดีจะอางวา
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๐๑ 

ไดมีหนังสือแจงยกเลิกสัญญาโอนสิทธิเรียกรองขางตนไปยังผูรองสอดแลวก็ตาม  
แตเม่ือรับฟงไดวาผูรองสอดไมไดยินยอมยกเลิกสัญญาโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวดวย  
การแจงยกเลิกขางตนจึงไมทําใหสัญญาโอนสิทธิเรียกรองซ่ึงมีผลสมบูรณเปนอันระงับสิ้นไป 
ผูถูกฟองคดีจึงไมตองชําระเงินคาจางตามสัญญาใหแกผูฟองคดี  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดี
ปฏิเสธการชําระคาจางใหแกผูฟองคดี จึงไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีผิดนัดชําระหนี้ 
อันจะตองเสียดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๒๒๔๙๓ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓/๒๕๕๐) 
 

 ๒) การโอนสิทธิเรียกรองตองทําเปนหนังสือจึงจะสมบูรณ และการโอนนั้น
จะยกขึ้นเปนขอตอสูลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได แตเมื่อไดบอกกลาวการโอน 
ไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้ยินยอมดวยในการโอนนั้นโดยไดทําคําบอกกลาวหรือ
ความยินยอมเปนหนังสือ โดยไมจําตองลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน  ดังน้ัน 
การโอนสิทธิเรียกรองที่ไดทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนฝายเดียวจึงเปนการ
สมบูรณ หาจําตองลงลายมือชื่อผูรับโอนดวยไม 
 ในคดีที่องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ) ไดทําสัญญา
เลขที่ ๑๗/๒๕๔๕ จางหางหุนสวนจํากัด ห. ทํางานกอสรางอาคารสํานักงานของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และทําสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๔๗ จางทํางานตกแตงภายในอาคารดังกลาว
พรอมจัดหาครุภัณฑประจําหองตางๆ หลังจากทําสัญญาแตละฉบับแลว หางหุนสวน
จํากัด ห. ไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้คาจางกอสรางอาคารจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จํานวน ๕๖,๐๓๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี และทําสัญญาฉบับลงวันที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ โอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้คาจางตกแตงอาคารจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ใหแกผูฟองคดี หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงการโอน 
สิทธิเรียกรองระหวางหางหุนสวนจํากัด ห. กับผูฟองคดีตามสัญญาทั้งสองฉบับให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทราบ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดทราบเรื่องการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาว
แลว และไดชําระเงินคาจางตามสัญญาใหแกผูฟองคดีตลอดมา แตตอมาหางหุนสวน
จํากัด ห. ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แจงไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๔ วา 

                                                 
 ๙๓ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๘๔ หนา ๑๙๐ 
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๒๐๒ 

ขอยกเลิกสัญญาโอนสิทธิเรียกรองการชําระหนี้คาจางกอสรางอาคารตามสัญญาโอน 
สิทธิเรียกรองทั้งสองฉบับ โดยขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ชําระหนี้คาจางตกแตงอาคาร 
สวนที่เหลือใหแกหางหุนสวนจํากัด ห. ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงชําระหนี้คาจางตกแตงอาคาร
สวนที่เหลือใหแกหางหุนสวนจํากัด ห. รวมเปนเงิน ๕,๙๗๘,๕๔๙.๗๙ บาท ผูฟองคดี 
เห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย จึงนําคดี
มาฟองตอศาลเพื่อขอใหศาลสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาจางตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง
ใหแกผูฟองคดี   ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยวา  แบบพิธีการโอนหนี้ อันจะพึง 
ตองชําระแกเจาหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๓๐๖ วรรคหนึ่ง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา การโอนหนี้อันจะพึงตองชําระแกเจาหนี้คนหนึ่ง 
โดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถาไมทําเปนหนังสือทานวาไมสมบูรณ อน่ึง การโอนหนี้น้ันทานวา
จะยกขึ้นเปนขอตอสูลูกหนี้ หรือบุคคลภายนอกได แตเม่ือไดบอกกลาวการโอนไปยัง
ลูกหนี้หรือลูกหนี้จะไดยินยอมดวยในการโอนนั้น คําบอกกลาวหรือความยินยอมเชนวานี้
ทานวาตองทําเปนหนังสือ จึงเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวกําหนดแตเพียงวา การโอน
สิทธิเรียกรองตองทําเปนหนังสือจึงจะสมบูรณ และการโอนนั้นจะยกขึ้นเปนขอตอสูลูกหนี้
หรือบุคคลภายนอกไดตอเม่ือไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ยินยอมดวย 
ในการโอนนั้น โดยไดทําคําบอกกลาวหรือความยินยอมเปนหนังสือ มิไดบัญญัติวา
หนังสือโอนสิทธิเรียกรองน้ันจะตองลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน  ดังนั้น การโอน
สิทธิเรียกรองที่ไดทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนฝายเดียวจึงเปนการสมบูรณ  
หาจําตองลงลายมือชื่อผูรับโอนดวยไม เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หางหุนสวนจํากัด ห.  
ไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินเปนหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖  
โอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางตามสัญญาจางทํางานตกแตงภายในอาคารสํานักงานของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๔๗ ใหแกผูฟองคดีเปนจํานวนเงิน ๑๓,๔๔๗,๙๐๙ บาท 
โดยมีหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนจํากัด ห. เปนผูลงลายมือชื่อและประทับตราของหาง
ในฐานะผู โอน  ฝายผูฟองคดี มีกรรมการผู มี อํานาจลงลายมือชื่อแทนผูฟองคดี  
เปนผูลงลายมือชื่อและประทับตราของผูฟองคดีในฐานะผูรับโอน และผูฟองคดีไดมี
หนังสือลงวันเดียวกันแจงการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินดังกลาวตอนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) เพ่ือทราบและขอใหมีหนังสือยืนยันรับทราบ
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๒๐๓ 

การโอนสิทธิเรียกรองดังกลาว ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดมีหนังสือ
ถึงผูฟองคดีแจงวาไดรับทราบการโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินดังกลาว และหลังจากนั้น 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ก็ไดชําระเงินตามสัญญาบางสวนใหแกผูฟองคดีแลว น้ัน  เห็นวา  
เม่ือการโอนสิทธิเรียกรองระหวางผูฟองคดีกับหางหุนสวนจํากัด ห. ไดทําเปนหนังสือ 
ลงลายมือชื่อหุนสวนผูจัดการของหางดังกลาวในฐานะผูโอนโดยถูกตองแลว  ดังนั้น  
การโอนสิทธิเรียกรองตามหนังสือสัญญาลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ ใหแกผูฟองคดี 
จึงมีผลสมบูรณและมีผลผูกพันหางหุนสวนจํากัด ห. ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และผูฟองคดี  
ตามมาตรา ๓๐๖ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว กรณีไมจําตอง
พิจารณาวา ผูฟองคดีในฐานะผูรับโอนจะลงลายมือชื่อครบถวนถูกตองตามหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนบริษัทหรือไม และเม่ือสิทธิเรียกรองของหางหุนสวนจํากัด ห. ในการรับเงิน
คาจางจากผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตกเปนของผูฟองคดีตั้งแตน้ันแลว หางหุนสวน จํากัด ห. 
ยอมหมดสิทธิที่จะรับเงินคาจางดังกลาวอีกตอไป ทั้งภายหลังจากนั้นหางดังกลาว 
หามีสิทธิที่จะเพิกถอนการโอนสิทธิเรียกรองขางตนไดไม  ดังน้ัน หนังสือขอยกเลิก 
การโอนสิทธิเรียกรอง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่หางหุนสวนจํากัด ห. ไดแจงให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จายเงินคาจางในนามหางดังกลาวโดยมิไดรับความยินยอมจาก 
ผูฟองคดี จึงหามีผลแตอยางใดไม พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ชําระเงินจํานวน 
๒๓,๕๘๒,๑๒๐.๗๔ บาท และชําระดอกเบี้ยแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๔๒๑/๒๕๕๒) 
 

๗. การเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองขึ้นสูการพิจารณาของศาล 
 

  เน่ืองจากการนําคดีมาฟองตอศาลปกครองนั้น ผูฟองคดีจะตองดําเนินการ 
ตามเงื่อนไขในการฟองคดีอยางถูกตองครบถวน ไมวาจะเปนเ ง่ือนไขเกี่ยวกับ 
ความเปนผูมีสิทธิฟองคดี การดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี 
ระยะเวลาการฟองคดี หรือการชําระคาธรรมเนียมศาล เปนตน โดยหากผูฟองคดี
ดําเนินการเกี่ยวกับเง่ือนไขตางๆ ดังกลาวไมถูกตอง ศาลก็อาจจะมีคําสั่งไมรับคําฟอง 
ไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความได  



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๐๔ 

  สําหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนั้น การนําคดีดังกลาวมาฟอง 
ตอศาลมักจะเกิดปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดี เพราะมีคดีเปนจํานวนมาก 
ที่ศาลมีคําสั่ งไม รับคําฟองไวพิจารณาดวยเหตุที่พนระยะเวลาการฟองคดีตาม 
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว  นอกจากนี้ ปญหาเกี่ยวกับ 
การเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาดขอพิพาทตามสัญญาก็เปนปญหา
สําคัญอีกประการหนึ่งที่มักเกิดขึ้นเสมอ  ดังนั้น ในประเด็นการเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองขึ้นสูการพิจารณาของศาลนี้ จึงไดนําเสนอหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ 
กับเรื่องดังกลาวเพื่อเสริมสรางความเขาใจมากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

 ๗.๑ การนับระยะเวลาการฟองคดีเพื่อใชสิทธิเรียกรองในสัญญาทางปกครอง 
 

   ในการฟองคดีปกครองนั้น เง่ือนไขในการฟองคดีที่สําคัญประการหนึ่ง 
ที่ตองคํานึงถึง คือ เง่ือนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟองคดี โดยเฉพาะการฟองคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งมักมีขอเท็จจริงที่ทําใหการเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดี
แตกตางกันออกไปตามแตละประเด็นพิพาท โดยที่ผานมานั้นศาลปกครองสูงสุด 
ไดวินิจฉัยวางแนวทางในการนับระยะเวลาการฟองคดีเพ่ือใชสิทธิเรียกรองตามสัญญา
ทางปกครองไวในหลายกรณีดวยกัน ดังตอไปน้ี 
 

  ๑) การใชสิทธิเรียกรองตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ 

 

   ในสวนของระยะเวลาในการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนั้น 
ไดถูกกําหนดไวตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยแตเดิมบทบัญญัติดังกลาวกําหนดใหตองยื่นฟองคดีภายใน
หน่ึงปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุ 
แหงการฟองคดี แตตอมามีการประกาศใชกฎหมายฉบับใหม คือ พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงมีการแกไข
บทบัญญัติมาตรา ๕๑ เดิม โดยกําหนดใหการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
จะตองยื่นฟองภายในหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบป
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๐๕ 

นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี   อยางไรก็ตาม เน่ืองจากขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 
ทางปกครองมีหลายลักษณะที่ศาลปกครองจําเปนตองนําหลักเกณฑเกี่ยวกับการ 
เกิดสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใชกับการนับระยะเวลา 
ฟองคดี  ดังน้ัน คําวินิจฉัยของศาลปกครองในเรื่องของการนับระยะเวลาการฟองคดี
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจึงมีบางสวนที่นําเอาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยดังกลาวมาปรับใชรวมอยูดวย ดังปรากฏตามตัวอยางคําวินิจฉัยตอไปน้ี 
 

   (๑) การฟองเรียกคาปรับ คาควบคุมงาน และคาเสียหายจากการจาง
ผูรับจางรายใหมกรณีผูรับจางทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญา  
 

  การฟองเรียกคาปรับและคาควบคุมงานกรณี ผู รับจาง 
ตามสัญญาทางปกครองทํางานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา 
หนวยงานทางปกครองตองฟองคดีภายใน ๑ ป นับแตวันที่บอกเลิกสัญญา 
เน่ืองจากถือวาหนวยงานทางปกครองรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต 
วันดังกลาว สําหรับการฟองเรียกคาเสียหายกรณีที่ตองจางผูรับจางรายใหม 
แทนรายที่ ถูกบอกเลิกสัญญาในวงเงินคาจางที่สูงกวาเดิมนั้น  ตองเร่ิมนับ
ระยะเวลาการฟองคดีตั้งแตวันที่หนวยงานทางปกครองทําสัญญาจางกับผูรับจาง
รายใหม เน่ืองจากถือวาวันดังกลาวเปนวันที่หนวยงานทางปกครองรูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดี 
   ในคดีที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูฟองคดี)  
ทําสัญญาจางผูถูกฟองคดี ใหกอสรางอาคารโรงฝกงานของโรงเรียน แตผูถูกฟองคดี 
กอสรางอาคารไมแลวเสร็จตามสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือเพ่ือเรียกคาปรับและ 
คาควบคุมงานตามที่กําหนดไวในสัญญาเปนรายวันตั้งแตวันที่ลวงเลยกําหนดเวลา 
แลวเสร็จตามสัญญาเปนตนไป แตผูถูกฟองคดี ไมอาจดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ  
อีกทั้ง ยังทิ้งงานไป ผูฟองคดีจึงบอกเลิกสัญญาจางและวาจางผูรับจางรายใหมเพ่ือกอสราง
งานสวนที่ยังไมแลวเสร็จในวงเงินคาจางที่สูงกวาเดิม ซ่ึงตอมาผูฟองคดีไดเรียกให 
ผูถูกฟองคดี ชําระคาปรับและคาควบคุมงาน รวมทั้งใหชดใชคาเสียหายซึ่งเกิดจากการที่
ผูฟองคดีตองจางผู รับจางรายใหมในวงเงินคาจางที่สูงขึ้นกวาเดิม แตผูถูกฟองคดี 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๐๖ 

เพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายขางตน  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ในสวนของการฟองเรียกคาปรับและคาควบคุมงานนั้น 
เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ แจงบอกเลิกสัญญา และ
ตอมามีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ทวงถามผูถูกฟองคดี ใหชําระคาปรับและ 
คาควบคุมงาน โดยผูถูกฟองคดี ไดรับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
ถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่มีหนังสือบอกเลิกสัญญา 
เน่ืองจากผูฟองคดีสามารถที่จะคํานวณคาปรับและคาจางผูควบคุมงานไดนับแต 
วันดังกลาว ผูฟองคดีจึงชอบที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อใหผูถูกฟองคดี รับผิดในเงิน
ขางตนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีบอกเลิกสัญญา มิใชนับแตวันที่ผูถูกฟองคดี 
ไดรับหนังสือทวงถามใหชําระหนี้  ดังนั้น การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
สําหรับการฟองเรียกคาเสียหายเนื่องจากผูฟองคดีตองจางผูรับจางรายใหมในวงเงิน
คาจางที่สูงกวาเดิมน้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดทําสัญญาจางผูรับจางรายใหมในวันที่ 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแต 
วันดังกลาว การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖  
จึงเปนการฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  ทั้งน้ี ในสวนของ 
จํานวนเงินที่ผูถูกฟองคดีตองรับผิดนั้น แมจะปรากฏวาผูฟองคดีไดรับเงินคาหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาจํานวนหนึ่งจากธนาคารซึ่งเปนผูค้ําประกันเม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๔๕ ภายหลังจากการทําสัญญาจางผู รับจางรายใหมก็ตาม แตเ ม่ือปรากฏวา 
เงินดังกลาวเปนมูลหน้ีที่ผูฟองคดีไดทวงถามใหธนาคารชําระหนี้เม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๔๕ มูลหน้ีดังกลาวจึงเปนมูลหน้ีที่เกิดขึ้นกอนที่จะจางผู รับจางรายใหม ดังน้ัน  
เงินคาหลักประกันสัญญาดังกลาวจึงตองนําไปหักในสวนของเงินคาปรับและคาควบคุมงาน
โดยไมอาจนํามาหักออกจากคาเสียหายที่เกิดจากการจางผูรับจางรายใหมซ่ึงเปนมูลหน้ี 
ที่เกิดขึ้นในภายหลังได ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดในคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากการที่ผูฟองคดี
จางผูรับจางรายใหมเต็มจํานวน พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินขางตน พรอมดอกเบี้ย
รอยละ ๗.๕ ตอป ใหแกผูฟองคดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๓/๒๕๔๙) 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๐๗ 

   (๒) การฟองเรียกคาเสียหายอันเน่ืองมาจากความชํารุดบกพรอง 
ของงานจาง 
    การฟองเรียกคาเสียหายอันเน่ืองมาจากความชํารุดบกพรอง
ของงานจางน้ัน หนวยงานทางปกครองผูวาจางจะตองยื่นฟองภายในระยะเวลา
หนึ่งปนับแตวันที่เจาหนาที่ ผูมีอํานาจของผูวาจางรู ถึงความชํารุดบกพรอง  
หรืออยางชาในวันที่ผูวาจางไดมีหนังสือแจงใหผูรับจางดําเนินการซอมแซม 
ความชํารุดบกพรองน้ัน 
    ในคดีที่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร (ผูฟองคดี) ทําสัญญาจางให 
ผูถูกฟองคดีกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา โดยคณะกรรมการตรวจการจาง 
ไดตรวจรับงานกอสรางดังกลาวในงวดสุดทายแลว ตอมาเจาหนาที่ของผูฟองคดี 
ตรวจพบวางานกอสรางมีความชํารุดบกพรองซ่ึงเปนการชํารุดบกพรองที่ผูถูกฟองคดี 
ตองรับผิดชอบภายในกําหนดสองปนับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานตามขอ ๘ ของสัญญาจาง 
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีดําเนินการซอมแซมความชํารุดบกพรองภายใน 
๗ วัน ตามหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมดําเนินการ
ซอมแซมงานดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายอันเนื่องมาจากความชํารุดบกพรองขางตนใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยวา กรณีดังกลาวเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจาก
การชํารุดบกพรองของงานจางตามสัญญา วันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี
จึงเริ่มนับตั้งแตวันที่เจาหนาที่ของผูมีอํานาจของผูฟองคดีรูถึงความชํารุดบกพรอง  
หรืออยางชาในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินการซอมแซมความชํารุดบกพรองน้ัน เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดีเม่ือพนระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรู 
ถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลว  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๕๑) 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๐๘ 

 (๓) การฟองเรียกคาปรับตามสัญญาลาศึกษา กรณีผูรับทุนไดรับ
อนุญาตใหลาออกจากราชการในขณะที่ยังปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบ
กําหนดเวลาตามสัญญา  
 

  การฟองเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการ
ในขณะที่ยังปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามสัญญาลาศึกษา
เพื่อใหชดใชทุนน้ัน ถือวาวันที่หนวยงานทางปกครองมีคําสั่งอนุญาตใหเจาหนาที่
ดังกลาวลาออกจากราชการ เปนวันที่รูถึงเหตุแหงการฟองคดี  
   ในคดีที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะผูใหทุนฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ซ่ึงเปนผูรับทุน และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูค้ําประกัน ใหรวมกันชดใชหน้ีทุนการศึกษา 
พรอมดอกเบี้ยตามสัญญาการรับทุนเพ่ือศึกษาตอในตางประเทศ เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ลาออกจากราชการกอนครบกําหนดเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุน และไมชดใชทุน 
พรอมเบี้ยปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อพน
กําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่อนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ น้ัน   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
บัญญัติวา การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งป 
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการ
ฟองคดี  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีมีคําสั่งลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔ อนุญาต
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการกอนครบกําหนดการปฏิบัติราชการชดใชทุน  
จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ มีคําสั่งอนุญาตให 
ผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการ และตองฟองคดีตอศาลภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งป
นับแตวันที่ มีคําสั่งดังกลาว แตเน่ืองจากในขณะนั้นศาลปกครองยังไมเปดทําการ  
เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ผูฟองคดีจึงไดรับสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงเปนวันที่ศาลปกครองเปดทําการ ตามนัย
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๔๕ (ประชุมใหญ) แตผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาล
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ จึงเปนการฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ตาม ปรากฏตอมาวา
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๐๙ 

ผูถูกฟองคดีที่  ๑  มีหนังสือลงวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๔๕  ยื่นตอผูฟองคดียอม 
รับสภาพความรับผิดวาผูฟองคดีมีสิทธิเรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินคาผิดสัญญา 
รับทุนเปนเงิน ๓,๖๘๗,๕๔๗.๖๙ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่รับ
สภาพความรับผิด กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะลูกหนี้ไดรับสภาพความรับผิด
โดยมีหลักฐานเปนหนังสือ เปนเหตุใหอายุความเรียกรองหนี้ทุนการศึกษาดังกลาว 
ขยายเปนสองปนับแตวันที่ไดรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือตามมาตรา 
๑๙๓/๒๘ วรรคสอง๙๔ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๓๕๙๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
แตโดยที่การฟองคดีปกครองมีกําหนดระยะเวลานานที่สุดเพียงหนึ่งป ผูฟองคดีจึงฟองคดี
เฉพาะตามมูลหน้ีอันเกิดจากการรับสภาพความรับผิดไดเพียงภายในวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๔๖ ดังน้ัน การที่ผูฟองคดียื่นฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ จึงเปนการ
ฟองภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดี ศาลจึงรับคดีเฉพาะในสวนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไวพิจารณาได แตจะรับคําฟองในสวนของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูค้ําประกันสัญญา 
การรับทุนฯ ที่ลวงพนระยะเวลาการฟองคดีไปแลวไมได ตามนัยมาตรา ๑๙๓/๒๘  
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเนื่องจากมูลหน้ีที่ผูฟองคดีมีสิทธิ
ฟองเรียกจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนมูลหน้ีอันเกิดจากหลักฐานการรับสภาพความรับผิด
เปนหนังสือ ไมใชฟองเรียกตามสัญญาเดิม จํานวนเงินที่ผูฟองคดีจะฟองเรียกรองได 
จึงตองเปนไปตามจํานวนที่มีการรับสภาพความรับผิดไวเทานั้น อันไดแก เงินจํานวน 
๓,๖๘๗,๕๔๗.๖๙ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ของตนเงินดังกลาว นับแตวันที่ 
รับสภาพความรับผิด คือ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ แตเม่ือคดีน้ีผูฟองคดีฟองเรียก
ดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕ อันเปนวันครบกําหนดตามหนังสือทวงถามให
ชําระหนี้ พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินตามจํานวนขางตน พรอมดอกเบี้ยรอยละ 

                                                 
 ๙๔ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๙ หนา ๒๐  

๙๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๙๓/๓๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๙๓/๒๗ สิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ 
รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือหรือโดยการใหประกันตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง 
ใหมีกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่ไดรับสภาพความรับผิดหรือใหประกัน  
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๑๐ 

๗.๕ ตอป ใหแกผูฟองคดีนับตั้งแตวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕ (คําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๙/๒๕๔๙) 
 

    (๔) การฟองคดีในกรณีที่มีขอกําหนดในสัญญาใหบังคับชําระหนี้ได
โดยไมตองทวงถาม 

  

    ในกรณีที่สัญญาทางปกครองมีขอกําหนดใหสิทธิหนวยงาน 
ทางปกครองบังคับชําระหนี้ไดนับแตวันที่มีการผิดสัญญาโดยไมตองทวงถามกอน 
หนวยงานทางปกครองจะตองฟองคดีเพื่อเรียกใหชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาว
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
นับแตวันที่มีการทําผิดสัญญา ไมใชนับแตวันที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามหนังสือ 
ทวงถามตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  ในคดีที่มหาวิทยาลัยของรัฐฟองขาราชการซึ่งลาไปศึกษาตอ 
แตกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไวในสัญญารับทุน 
จากมหาวิทยาลัย เพ่ือใหขาราชการดังกลาวชดใชเงินที่ไดรับไปตามสัญญาขางตนคืน 
โดยในขอสัญญาฯ มีขอกําหนดระบุวาผู รับทุนจะชดใชเงินทุนคืนทันทีที่ผิดสัญญา 
โดยไมตองทวงถามกอน นั้น  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา สัญญาพิพาทเปนสัญญา
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เน่ืองจากมีลักษณะ
เปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ ขอโตแยงเกี่ยวกับการชดใชเงินทุนคืนตามสัญญา
พิพาทจึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ซ่ึงตองยื่นฟองคดีภายในกําหนดเวลา
หน่ึงปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
ขางตน และการที่ขอสัญญาระบุวาผูรับทุนจะชําระเงินทุนคืนทันทีที่ผิดสัญญาโดยไมตอง
ทวงถามนั้น เปนขอตกลงที่ใหสิทธิแกมหาวิทยาลัยในอันที่จะใชสิทธิบังคับชําระหนี้ได 
นับแตวันที่มีการผิดสัญญาโดยไมตองทวงถามเสียกอน  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสามารถ
ใชสิทธิบังคับใหผูรับทุนชดใชเงินทุนไดตั้งแตวันที่การลาออกจากราชการของผูรับทุนมีผล 
ซ่ึงถือวาเปนวันที่ผูรับทุนผิดสัญญาพิพาทโดยไมรับราชการชดใชทุนใหครบกําหนดเวลา
ตามสัญญา อันทําใหระยะเวลาในการฟองคดีเร่ิมนับตั้งแตวันดังกลาว โดยถือวาเปนวันที่
มหาวิทยาลัยรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี เม่ือปรากฏวามหาวิทยาลัยนําคดีมาฟอง
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๑๑ 

ภายหลังจากเวลาหนึ่งปนับแตวันดังกลาว จึงเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติขางตน โดยมหาวิทยาลัยไมอาจกลาวอาง 
ไดวาเปนกรณีที่ตองเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีภายหลังจากที่ตองมีการทวงถาม 
เปนหนังสือตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง๙๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เสียกอน เน่ืองจากมาตราดังกลาวไมไดเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิในการฟองคดีหรือ
การเริ่มนับระยะเวลาในการฟองคดี ศาลไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๙๓๘/๒๕๔๘) 
 

  (๕) การฟองคดีในกรณีที่ตองมีการรอผลการพิจารณาจํานวนหนี้
จากหนวยงานทางปกครองอื่น 

 

  การฟ อ งคดี เ พื่ อ ขอ ให คู สั ญญาชํ า ร ะหนี้ ต ามสัญญา 
รับทุนการศึกษาหรือสัญญาลาศึกษา หนวยงานทางปกครองไมอาจกลาวอางกรณี
ที่ตองรอผลการพิจารณาเก่ียวกับจํานวนหนี้หรือแนวทางในการชําระหนี้ 
จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งเปนการดําเนินการภายในของฝายปกครองมาเปนเหตุ
เพื่อใหสามารถฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แลวได 
    ในคดีที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เ พิกถอนทุน 
ตามสัญญารับทุนรัฐบาลเพ่ือศึกษาในตางประเทศเนื่องจากผูรับทุนผิดสัญญาไมสามารถ
เดินทางไปศึกษาได และตอมาไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อใหผูรับทุนชดใชเงิน 
ที่เบิกไปแลวพรอมเบี้ยปรับ แตไมไดฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่เพิกถอนทุน  
โดยใหเหตุผลวาเปนเพราะตองรอผลการพิจารณาขอหารือกรณีผู รับทุนขอยกเวน 
เบี้ยปรับจากกรมบัญชีกลางกอน น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา สัญญาที่พิพาท 
มีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ อันเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงตองยื่นฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงในคดีน้ี 

                                                 
 

๙๖ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๘๖ หนา ๑๙๑-๑๙๒ 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๑๒ 

วันที่รูเหตุแหงการฟองคดีไดแกวันที่กระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพิกถอนทุน จึงถือวา
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีนับแตวันดังกลาว สวนกรณี
ที่ตองรอผลการหารือเกี่ยวกับการขอยกเวนเบี้ยปรับจากกรมบัญชีกลางนั้น เน่ืองจากการ
ตอบขอหารือเปนเพียงการพิจารณาภายในของฝายปกครองวาสมควรลดหยอนเบี้ยปรับ
ใหไดหรือไมเทานั้น จึงไมไดเปนเหตุอันจะถือวาผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
ฟองคดีขึ้นใหมนับแตวันที่ไดรับหนังสือตอบขอหารือ และไมถือวาเปนเหตุจําเปนอ่ืน 
ที่ศาลจะรับคําฟองไวพิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง๙๗ แหงพระราชบัญญัติขางตน 
เพราะไมใชเหตุอันจะทําใหผูฟองคดีไมสามารถนําคดีมาฟองภายในกําหนดระยะเวลาการ
ฟองคดี ซ่ึงจะตองเปนกรณีที่ไมใชเหตุอันจะโทษผูฟองคดีได  ศาลไมรับคําฟองไว
พิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๕/๒๕๔๘) 
 

 ๗.๒ การนับระยะเวลาการฟองคดีในกรณีที่มีการรับสภาพหนี้ในสัญญา
ทางปกครอง 
 

   สําหรับการรับสภาพหนี้ในหนี้ที่คางชําระนี้ เปนกรณีที่ลูกหนี้รับสภาพหนี้
ตอเจาหนี้ตามสิทธิ เรียกรอง โดยทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้ ชําระหนี้บางสวน  
ชําระดอกเบี้ย ใหประกัน หรือกระทําการใดๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็น 
เปนปริยายวายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรองตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนผลใหอายุความสะดุดหยุดลง กลาวคือ 
   (๑) เม่ืออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนที่อายุความ 
จะสะดุดหยุดลงไมนับเขาในอายุความ (ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคหนึ่ง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย) 

                                                 
 

๙๗ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๕๒ การฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือสถานะ
ของบุคคลจะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได 
 การฟองคดีปกครองที่ย่ืนเมื่อพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวา 
คดีที่ย่ืนฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ  
ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๑๓ 

   (๒) เม่ือเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเริ่มนับ 
อายุความใหมนับแตเวลานั้น (มาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย) 
   สําหรับหลักในการเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้ 
ตามสัญญาทางปกครองนั้น มีตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ดังน้ี 
 

   กรณีที่ผูรับทุนลาออกจากราชการกอนครบกําหนดระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการชดใชทุน ถือวาวันที่หนวยงานทางปกครองผูใหทุนอนุญาตใหผูรับทุน
ลาออกเปนวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตหากปรากฏวาผูรับทุนไดมี
หนังสือรับสภาพหนี้ยินยอมให นําเงินบําเหน็จที่ จะได รับไปหักชําระหนี้
ทุนการศึกษาดังกลาว ถือวาวันที่มีการทําหนังสือรับสภาพหนี้เปนวันที่ผูใหทุนไดรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอันเปนวันเริ่มตนนับระยะเวลาการฟองคดีใหม 
  ในคดีที่ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูรับทุนตามสัญญาใหขาราชการไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ ภาคปกติ ที่ทําไวกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ผูฟองคดี) มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ ไปยังผูฟองคดีเพ่ือแจงความประสงค
ขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ เปนตนไป เพ่ือเปลี่ยนอาชีพใหม
กอนครบกําหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญา โดยผูฟองคดีไดมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ อนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาออกจากราชการตั้งแตวันที่  
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ และมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินกรณีผิดสัญญาเปนเงิน 
๒๒๗,๖๒๙.๕๙ บาท เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ อยางไรก็ตาม ปรากฏวาในวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือรับสภาพหนี้เพ่ือชดใชหน้ีเงินขางตน 
โดยไมมีเง่ือนไข โดยยินยอมใหนําเงินบําเหน็จมาหักชําระหนี้ และหากชําระหนี้ดังกลาว
เหลือเทาใด ผูถูกฟองคดีจะชําระใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ป ซ่ึงไมเกินวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๔๒ ผูฟองคดีจึงไดหักเงินบําเหน็จของผูถูกฟองคดีเปนเงิน ๑๑๐,๗๐๐ บาท เพ่ือชําระหนี้
ตามสัญญา คงเหลือเงินที่ผูถูกฟองคดีจะตองชดใชอีก ๑๑๖,๙๒๙.๕๙ บาท ผูฟองคดีไดมี
หนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้ที่เหลือดังกลาวแลว แตเม่ือครบกําหนดเวลาชําระหนี้
ผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหผูถูกฟองคดีชําระหนี้



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๑๔ 

ทุนการศึกษาที่ยังคางชําระพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
ในระหวางกําลังพิจารณาอุทธรณคดีน้ี ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้นใชบังคับ และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ โดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติให
ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และบัญญัติใหการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตองยื่นฟองภายในหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี และโดยที่บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาวเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ เม่ือไมมีบทเฉพาะกาลกําหนดไวเปนอยางอ่ืน จึงมีผล
ใชบังคับกับการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองทุกคดีในทันที ทําใหระยะเวลา
การฟองคดีในคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จากเดิมที่มีระยะเวลาการฟองคดีภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการ
ฟองคดี เปลี่ยนเปนตองยื่นฟองคดีภายในหาปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ 
ฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี เม่ือคดีน้ีปรากฏวาผูถูกฟองคดีมี
หนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ แจงความประสงคขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่  
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ เปนตนไป ซ่ึงตอมารักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสามัญศึกษา
จังหวัดลพบุรีไดมีคําสั่งลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ อนุญาตใหผูถูกฟองคดีลาออกจาก
ราชการตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ จึงถือวาผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ 
ฟองคดีนับแตวันดังกลาว แตเน่ืองจากขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ 
รับสภาพหนี้ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ยินยอมชดใชเงินโดยยอมใหนําเงินบําเหน็จ
ที่จะไดรับไปหักชําระหนี้ดังกลาว เม่ือผูฟองคดียอมรับเง่ือนไขขางตน กรณีจึงไมเกิด 
ขอโตแยงในเรื่องหน้ีที่ตองชําระ และถือวาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เปนวันที่ 
ผูฟองคดีได รูห รือควรรูถึ งเหตุแหงการฟองคดี ซ่ึงเปนวันเริ่มตนนับระยะเวลา 
การฟองคดีใหม  อยางไรก็ตาม เม่ือเหตุแหงการฟองคดีเกิดขึ้นกอนที่ศาลปกครอง 
จะเปดทําการและยังไมพนกําหนดอายุความฟองคดีตอศาลยุติธรรม เพ่ือประโยชน 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๑๕ 

แหงความยุติธรรม จึงใหนับระยะเวลาการฟองคดีตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงเปน
วันที่ศาลปกครองเปดทําการ เม่ือผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลในวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๔๖ จึงเปนการฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาหาปตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะ 
ที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีบัญญัติไว จึงมีคําสั่งใหศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษา
ใหมตามรูปคดีตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๑/๒๕๕๑) 
 

  ๗ .๓  การฟองคดีในกรณีที่มีขอกําหนดในสัญญาใหชี้ขาดขอพิพาท 
โดยอนุญาโตตุลาการ 

 

   ในสัญญาทางปกครองของไทยนั้น กฎหมายไดเปดโอกาสใหมีการ 
นําระบบอนุญาโตตุลาการมาใชได โดยจะเห็นไดจากบทบัญญัติมาตรา ๑๕๙๘ แหง
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงกําหนดใหสัญญาระหวางหนวยงาน
ของรัฐกับเอกชนไมวาจะเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็ตาม คูสัญญาอาจตกลงใหใช
วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได และใหสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกลาว
มีผลผูกพันคูสัญญา ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ที่บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ได
มีการกําหนดแบบของสัญญาจางเอาไว โดยแบบของสัญญาดังกลาวไดกําหนดเกี่ยวกับ
เรื่องการเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการไวดวย อันแสดงใหเห็นวาขอกําหนดเกี่ยวกับ

                                                 
 ๙๘ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๑๕ ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครอง
หรือไมก็ตาม คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได และใหสัญญา
อนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๑๖ 

วิธีการอนุญาโตตุลาการสามารถมีขึ้นไดในสัญญาทางปกครอง และอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง๙๙ 
   อยางไรก็ตาม สัญญาที่มีขอกําหนดเก่ียวกับวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ น้ัน อาจถือวาเปนทางเลือกของคูสัญญา 
เน่ืองจากคูสัญญาสามารถที่จะเลือกใชสิทธิหรือสละสิทธิตามที่กําหนดไวในขอสัญญาได  
กลาวคือ หากมีการนําคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่มีขอสัญญาเกี่ยวกับ 
การระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการไวมาฟองตอศาลและคูกรณีไดสละสิทธิ
ตามขอสัญญาดังกลาวดวยการไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ ก็จะทําใหศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาขอพิพาทตามสัญญา 
ทางปกครองที่มีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นตอไปได แตถาคูกรณีไมสละสิทธิโดยได
ยื่นคํารองตอศาลวาสัญญาทางปกครองดังกลาวมีสัญญาอนุญาโตตุลาการ ศาลก็จะตอง
ทําการไตสวนเพื่อพิจารณาความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการและสั่งจําหนายคดี
เพ่ือใหคูกรณีเขาสูกระบวนการของอนุญาโตตุลาการตอไป๑๐๑ โดยศาลปกครองสูงสุดได
วินิจฉัยวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นฟองคดีในกรณีที่มีขอกําหนดในสัญญาใหชี้ขาด
ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไว ดังตอไปน้ี 
                                                 
 ๙๙ มานิตย วงศเสรี , “อนุญาโตตุลาการและการไกลเกล่ียในคดีปกครองของไทย”,
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๔๔), หนา ๑๐๙-๑๒๘, 
 ๑๐๐ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
     มาตรา ๑๔ ในกรณีที่คู สัญญาฝายใดฝายหนึ่งฟองคดีเกี่ยวกับขอพิพาทตามสัญญา
อนุญาโตตุลาการโดยมิไดเสนอขอพิพาทนั้นตอคณะอนุญาโตตุลาการตามสัญญา คูสัญญาฝายที่ 
ถูกฟองอาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจไมชากวาวันยื่นคําใหการหรือภายในระยะเวลาที่มีสิทธิ 
ย่ืนคําใหการตามกฎหมายใหมีคําส่ังจําหนายคดีเพ่ือใหคูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 
และเมื่อศาลทําการไตสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุที่ทําใหสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นเปนโมฆะ  
หรือใชบังคับไมได หรือมีเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได ก็ใหมีคําส่ังจําหนายคดีนั้นเสีย 
 ในระหวางการพิจารณาคํารองของศาลตามวรรคหนึ่ง คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจเริ่ม
ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการได หรือคณะอนุญาโตตุลาการอาจดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป  
และมีคําชี้ขาดในขอพิพาทนั้นได 

๑๐๑ สํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง, เอกสารทางวิชาการ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 
ทางปกครอง, ๒๕๕๐, หนา ๒๓๐-๒๓๑.  
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๑๗ 

   ๗.๓.๑ การขอใหศาลสั่งจําหนายคดีเพื่อใหคูสัญญาไปดําเนินการ 
ชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 

   กรณีที่มีการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ศาลปกครอง
ในฐานะที่เปนศาลที่มีเขตอํานาจยอมสามารถพิจารณาคํารองของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
ที่รองขอใหมีการดําเนินการชี้ขาดขอพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการไดตาม 
มาตรา ๑๔๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการพิจารณาคํารองของผูถูกฟองคดีที่ขอใหศาลสั่งจําหนายคดี
เพ่ือใหมีการนําขอพิพาทไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ดังน้ี 
 

 กรณีที่สัญญาจางที่มีขอกําหนดใหระงับขอพิพาทเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามสัญญาโดยอนุญาโตตุลาการ คูสัญญาจะตองเสนอขอพิพาท 
ตออนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดกอนนําคดีมาสูศาล เมื่อปรากฏวาคูสัญญา
มิไดเสนอขอพิพาทดังกลาวตออนุญาโตตุลาการตามขอกําหนดในสัญญา  
ผูถูกฟองคดีซึ่งเปนคูสัญญาฝายหนึ่งจึงมีสิทธิที่จะยื่นคํารองตอศาลใหมีคําสั่ง
จําหนายคดีเพื่อใหผูฟองคดีดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการกอน ตามมาตรา  
๑๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๔๕  
 ในคดีที่ผูฟองคดี (องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม) ทําสัญญา
วาจางผูถูกฟองคดีกอสรางถนนลาดยางสายบานหนองแซง อําเภอเมือง – บานโพนจาน 
อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม แตผูฟองคดีพบวาผูถูกฟองคดีไดทําหลักฐานการจาง
แรงงานและบัญชีจายคาจางรายวันปลอม  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีไดนํารายชื่อลูกจาง 
ของบริษัทผูถูกฟองคดีซ่ึงมิใชราษฎรในพื้นที่โครงการมาเบิกเงินคาแรงงานทองถิ่น  
ซ่ึงเปนการปฏิบัติผิดสัญญา ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายคิดเปนจํานวนเงิน 
ตามคาแรงงานที่ผูถูกฟองคดีรับไปโดยไมมีสิทธิและโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดี
จึงมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินจํานวนดังกลาว แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย  
จึงยื่นฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีชําระเ งินจํานวน  ๙๔๐ ,๑๒๙  บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ใหแกผูฟองคดี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 

                                                 
๑๐๒ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๐๐ หนา ๒๑๖ 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๑๘ 

ตามสัญญาจางกอสรางทางลาดยาง ขอ ๑๙ กําหนดวา ในกรณีที่มีขอโตแยงเกิดขึ้น
ระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา  
และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตออนุญาโตตุลาการ
เพ่ือพิจารณาชี้ขาด เม่ือขอพิพาทระหวางคูสัญญาเกิดจากผูฟองคดี (ผูวาจาง) อางวา  
ผูถูกฟองคดี (ผูรับจาง) ปฏิบัติผิดสัญญาจางซึ่งกําหนดใหผูรับจางจะตองจางแรงงานทองถิ่น
รอยละ ๓๐ ของวงเงินคากอสราง แตผูถูกฟองคดีมิไดจางแรงงานทองถิ่นตามที่กําหนด 
ในสัญญา ผูฟองคดีจึงฟองเรียกคาจางแรงงานที่ รับไปโดยไมมีสิทธิและไมชอบ 
ดวยกฎหมายคืน กรณีเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับขอกําหนดในสัญญาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามสัญญา เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๔๘ ในขณะที่ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใชบังคับแลว 
ประกอบกับมาตรา ๔๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา การดําเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการใดที่ยังมิไดกระทําและยังไมลวงพนกําหนดเวลาที่จะตองกระทําตาม
กฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนพระราชบัญญัติน้ี ใหดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการนั้นได
ภายในกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัติน้ี ฉะนั้น ขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาจางซึ่งพิพาทกัน
ในคดีน้ีจึงตองดวยบทบัญญัติกฎหมายดังกลาว การแกไขขอโตแยงอันเกิดจากสัญญา
ฉบับพิพาทจึงตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เม่ือตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขางตน บัญญัติวา ในสัญญา
ระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็ตาม คูสัญญา
อาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได และใหสัญญา
อนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา ขอพิพาทกันในคดีน้ีเปนกรณีโตแยง 
อันเกิดจากขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาจางกอสราง คูสัญญาจึงตองเสนอ 
ขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดกอนนําคดีมาสูศาล เม่ือปรากฏวา 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนคูสัญญามิไดเสนอขอพิพาทดังกลาวตออนุญาโตตุลาการตามขอกําหนด
ในสัญญา ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนคูสัญญาจึงมีสิทธิที่จะยื่นคํารองตอศาลใหมีคําสั่งจําหนายคดี
เพ่ือใหผูฟองคดีดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการกอน ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๐/๒๕๔๙ และ 
ที่ ๔๒๕/๒๕๔๖) 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๑๙ 

  ๗.๓.๒ การขอใหศาลแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ 
 

  ในการดํา เนินการเกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่ ง มี 
สัญญาประธานเปนสัญญาทางปกครองนั้น  ศาลปกครองในฐานะที่เปนศาลที่มีเขตอํานาจ
อาจมีคําสั่งแตงตั้งอนุญาโตตุลาการตามคํารองขอของคูกรณีในสัญญาไดตามเงื่อนไขใน
มาตรา ๑๘๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการ
แตงตั้งอนุญาโตตุลาการ ดังน้ี 
 ก รณี ที่ คู สั ญญ าท า งปกค รอ ง ฝ า ยหนึ่ ง ไ ด แ ต ง ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการฝายตนแลว แตอีกฝายหนึ่งไมดําเนินการแตงตั้ง ยอมอยูใน
อํานาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติ

                                                 
๑๐๓ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 มาตรา ๑๘ ในกรณีที่คูพิพาทมิไดกําหนดวิธีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไวเปนอยางอื่น 
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่กําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว 
ถาคูพิพาทไมอาจตกลงกันได ใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหมีคําส่ัง 
ต้ังคณะอนุญาโตตุลาการแทน  

 (๒) ในกรณีที่กําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการมากกวา
หนึ่งคนใหคูพิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละเทากัน และใหอนุญาโตตุลาการดังกลาวรวมกัน 
ต้ังอนุญาโตตุลาการอีกคนหนึ่ง แตถาคูพิพาทฝายใดมิไดต้ังอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคูพิพาทอีกฝายหน่ึงใหต้ังอนุญาโตตุลาการ หรือถาอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝาย 
ไมอาจรวมกันตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นไดรับการ 
ต้ังใหเปนอนุญาโตตุลาการ ใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหมีคําส่ัง 
ต้ังอนุญาโตตุลาการ หรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการแทน 

 ในกรณีที่การตั้งอนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งมิไดกําหนดวิธีการอื่นใดที่ทําใหสามารถ 
ต้ังอนุญาโตตุลาการได ใหคู พิพาทฝายใดฝายหน่ึงยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหดําเนินการ 
ต้ังอนุญาโตตุลาการตามที่ศาลเห็นสมควรได หากปรากฏวา 

 (๑) คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งมิไดดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว 
 (๒) คูพิพาทหรืออนุญาโตตุลาการไมอาจตกลงกันตามวิธีการที่กําหนดไวได หรือ 
 (๓) บุคคลที่สามหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งมิไดดําเนินการตามวิธีการที่กาํหนดไว 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๒๐ 

จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่จะมีคําสั่งแตงตั้งอนุญาโตตุลาการแทนคูสัญญาฝายที่ไมดําเนินการ
แตงตั้งได 
 กรณีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม  (ผู รอง )  ทําสัญญาวาจ าง
บริษัทเอกชนใหกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย  ตอมา ผูรอง 
ไดบอกเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายกับคาปรับจากผูรับจางเน่ืองจากดําเนินการ
กอสรางไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญา แตผูรับจางไมชําระเงินดังกลาว ผูรอง 
จึงยื่นคํารองตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อใหมีการระงับขอพิพาทดวยอนุญาโตตุลาการ
ตามที่กําหนดไวในสัญญา และไดมีการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายผูรองแลว แตบริษัท 
ผู รับจางไมดําเนินการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายผู รับจาง ผูรองจึงเสนอคํารอง 
ตอศาลปกครองเพื่อแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายบริษัทผูรับจาง น้ัน  เปนกรณีที่มี 
ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางที่จะเสนอตออนุญาโตตุลาการซึ่งเปนขอพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง จึงอยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ และโดยที่มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
กําหนดใหกรณีที่คูพิพาทไมไดตั้งอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
จากคูพิพาทอีกฝายหนึ่งใหตั้งอนุญาโตตุลาการ คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งสามารถ 
ยื่นคํารองตอศาลที่ มี เขตอํานาจให มีคําสั่ งตั้ งอนุญาโตตุลาการแทนได   ดัง น้ัน  
ศาลปกครองจึงมีคําสั่ งตั้ งผูที่ขึ้นทะเบียนเปนอนุญาโตตุลาการประจําสถาบัน
อนุญาโตตุลาการสาขาสัญญากอสราง เปนอนุญาโตตุลาการฝายบริษัทผู รับจาง  
(คําสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๐/๒๕๔๗∗ และคําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๖๘๕/๒๕๕๐)  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ คดีถึงที่สุดเนื่องจากไมมีการอุทธรณ 
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๒๒๑ 

   ๗.๓.๓ การขอใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ   
 

 การคัดคานคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจทําไดโดยขอให
ศาลที่มีเขตอํานาจเพิกถอนคําชี้ขาด ซ่ึงศาลสามารถเพิกถอนคําชี้ขาดไดในกรณีที่ 
ปรากฏเหตุตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕  
หากเปนการขอในลักษณะอยางอ่ืน ศาลยอมไมอาจกําหนดคําบังคับใหตามคําขอได เชน 
กรณีที่ผูรองขอใหผูคัดคานโอนหุนจํานวน ๓๙๐,๐๐๐ หุน คืนใหแกผูรอง และหากสภาพ
แหงหน้ีไมเปดชองใหผูคัดคานโอนหุนคืนแกผูรอง ใหผูคัดคานชําระหนี้มูลคาหุนจํานวน 
๓๙๐,๐๐๐ หุน ในราคาหุนละ ๑๐ บาท เปนเงิน ๓ ,๙๐๐ ,๐๐๐ บาท ใหแกผูรอง  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป น้ัน ไมเขาลักษณะกรณีที่จะขอใหศาลเพิกถอน 
คําชี้ขาดไดตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว๑๐๔ หรือในกรณีที่เปน
การยื่นคํารองเพ่ิมเติม แตตามคํารองเพ่ิมเติมเปนเรื่องขอใหศาลปกครองมีคําสั่งให 
ผูถูกฟองคดีชําระคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ตางก็ เปนกรณีที่ศาลไมอาจแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนกรณีที่ศาลปกครองมิอาจออกคําบังคับใหผูถูกฟองคดี
ชําระคาเสียหายแกผูฟองคดีไดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟองคดีจึงไมอยูในฐานะเปนผูมีสิทธิฟองคดี
ในประเด็นที่ยื่นคํารองเพ่ิมเติมตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน๑๐๕   
 สําหรับคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่นาสนใจเกี่ยวกับการเพิกถอน
คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ มีดังตอไปน้ี 
 

       ศาลปกครองย อมสามารถ เพิ กถอนคํ าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดวาคูสัญญาปฏิบัติ ผิดขอสัญญาอันเปนขอสัญญา 
ซึ่งเกิดจากการแกไขเพิ่มเติมโดยไมเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งเพิกถอนคําชี้ขาดที่มีผลเปนการแกไขสาระสําคัญ 

                                                 
 ๑๐๔ คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๒/๒๕๕๐ 
 ๑๐๕ คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๒/๒๕๔๙ และท่ี ๔๘๗/๒๕๔๘ 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๒๒ 

ของสัญญาในส วนที่ เ ก่ี ยวกับการจัดทํ าบริการสาธารณะซึ่ ง เปน เรื่ อ ง 
ที่อยู ในขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของรัฐมิใชอยู ในอํานาจของ 
อนุญาโตตุลาการได  โดยถือวาเปนกรณีที่ปรากฏตอศาลวาการยอมรับ 
หรือการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกลาวจะเปนการขัดตอ 
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามนัยมาตรา  ๔๐  
วรรคสาม (๒) (ข) แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  กรณีที่ สํ านักงานปลัดสํ านักนายกรั ฐมนตรี  (ผูฟ องค ดี )  
ออกประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ  
ยู เอช เอฟ โดยประกาศดังกลาวไดระบุไววาผูฟองคดีเปนหนวยงานเจาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเอกสารขอเสนอการรวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนขางตน
ไดกําหนดถึงผลประโยชนที่เอกชนจะใหแกรัฐไววา ผูประกอบการจะตองจายคาตอบแทน
เปนรายปใหแกรัฐนับแตวันลงนามในสัญญา ซ่ึงคาตอบแทนจะตองเทียบไดไมนอยกวา
อัตรารายไดรวมกอนหักภาษีและคาใชจายใดๆ โดยบริษัทจะตองเสนออัตรารอยละ 
ของรายไดรวมดังกลาวในขอเสนอที่ยื่นตอผูฟองคดีดวย  นอกจากนี้ ยังไดกําหนด
เกี่ยวกับผังรายการไววาผังรายการขาว สารคดี และสารประโยชนตองมีรวมกันไมต่ํากวา
รอยละ ๗๐ ของเวลาออกอากาศทั้งหมด และในชวงเวลาระหวาง ๑๙ นาฬิกา ถึง ๒๑.๓๐ 
นาฬิกา (Prime Time) จะตองใชสําหรับรายการประเภทดังกลาว ซ่ึงผลการคัดเลือก
ปรากฏวาบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดี) เปนผูได รับการคัดเลือก 
ใหเขารวมงานและดําเนินการขางตน  ตอมา ผูฟองคดีไดจัดทํารางสัญญาเขารวมงานและ
ดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน ยู เอช เอฟ จนเสร็จสิ้นแลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบดวยกับรางสัญญาและไดสงรางสัญญาใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณากอนที่จะมีการลงนามตอไป แตปรากฏวาในระหวางการพิจารณา
ของสํานักงานอัยการสูงสุด ผูถูกฟองคดีไดเสนอใหกําหนดขอสัญญาใหมีการเปดเจรจา
เพ่ือแกไขสัญญาได ซ่ึงสํานักงานอัยการสูงสุดไดเพ่ิมเติมขอสัญญาดังกลาวไวในขอ ๕ 
ของรางสัญญา จากนั้นผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีไดมีการลงนามในรางสัญญาในวันที่  
๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘  
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๒๒๓ 

  ตอมา ภายหลังจากดําเนินงานตามสัญญาแลว ผูถูกฟองคดี 
ไดยื่นคําขอใหผูฟองคดีพิจารณาหามาตรการเพื่อชดเชยความเสียหายแกผูถูกฟองคดี
ตามขอ ๕ ของสัญญา โดยอางเหตุผลวาการที่ผูฟองคดีอนุญาตใหเอกชนรายอื่น 
ประกอบกิจการในลักษณะคลายคลึงกับกิจการของผูถูกฟองคดีทําใหผูถูกฟองคดีไดรับ
ความเสียหาย จึงขอใหปรับลดคาสัมปทานและขอใหพิจารณาแกไขขอสัญญาโดยการ
ยกเลิกขอกําหนดในเรื่องสัดสวนเนื้อหาสาระของรายการและขอจํากัดเรื่องผังรายการ  
แตผูฟองคดีไม ดํา เนินการตามคําขอ  ผูถูกฟองคดี จึง เสนอขอพิพาทดังกลาว 
ตออนุญาโตตุลาการ ซ่ึงอนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัยใหมีการชดเชยคาเสียหายแก 
ผูถูกฟองคดีหลายประการ เชน ใหชดเชยความเสียหาย จํานวน ๑,๗๐๐ ลานบาท  
และใหมีการแกไขสัญญาตามขอ ๕ วรรคสี่ ของสัญญาเขารวมงานฯ โดยการปรับลด
ผลประโยชนตอบแทนและใหผูถูกฟองคดีสามารถออกอากาศในชวงเวลา Prime Time 
ไดโดยไมตองถูกจํากัดเฉพาะรายการขาว สารคดี และสารประโยชนเทานั้น รวมทั้ง 
ใหปรับสัดสวนการเสนอรายการขาว สารคดี และสารประโยชนจากเดิมไมนอยกวา 
รอยละ ๗๐ ของเวลาออกอากาศทั้งหมด เปนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมด ผูฟองคดีเห็นวาคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขางตนไมชอบดวยกฎหมาย  
จึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดทั้งหมดของอนุญาโตตุลาการ  
ซ่ึงศาลเห็นวา สัญญาพิพาทเปนสัญญาที่รัฐใหสัมปทานแกผูถูกฟองคดีในการจัดตั้งสถานี
วิทยุโทรทัศนและดําเนินการสงวิทยุโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ ซ่ึงเปนบริการสาธารณะ 
ที่เปนหนาที่ของรัฐ แตรัฐไดใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําบริการสารธารณะ 
โดยวิธีใหสัมปทาน และตามสัญญาพิพาทเปนกรณีที่รัฐมอบใหเอกชนเขามาลงทุนซึ่งมี
วงเ งินหรือทรัพยสินตั้ งแตหน่ึงพันลานบาทขึ้นไป จึงตองอยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงมาตรา ๒๑๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหการดําเนินการ

                                                 
๑๐๖ พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล ประเด็นที่เจรจาตอรอง 
เรื่องผลประโยชนของรัฐ รางสัญญา และเอกสารทั้งหมดเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด  
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการตัดสิน 
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๒๒๔ 

ขางตนตองมีการนํารางสัญญาและเอกสารทั้งหมดเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา จึงเห็นไดวาอํานาจตัดสินใจตั้งแตขั้นตอนของการ 
ใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการและขั้นตอนของการใหความเห็นชอบผลการ
คัดเลือกเอกชนที่เขารวมงานหรือดําเนินการนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ
คณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนองคกรสูงสุดของฝายบริหารที่จะตองเปนผูใชอํานาจ  ดังน้ัน  
รางสัญญาที่จะมีการลงนามจึงตองเปนไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณา 
ใหความเห็นชอบไว เม่ือปรากฏวากอนที่จะมีการลงนามในสัญญา ผูถูกฟองคดีไดรองขอ 
ใหแกไขเพ่ิมเติมขอสัญญา จนกระทั่งสํานักงานอัยการสูงสุดไดเพ่ิมเติมเปนขอ ๕ วรรคสี่ 
ของสัญญาเขารวมงานฯ ซ่ึงเปนขอสัญญาที่แตกตางไปจากหลักการที่คณะรัฐมนตรี 
ไดใหความเห็นชอบไวแลวในสาระสําคัญ การแกไขเพ่ิมเติมสัญญาดังกลาวนอกจาก 
จะเปนการขอแกไขเพ่ิมเติมสัญญาภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นไวแลว 
ในสาระสําคัญ และเปนการขอเพิ่มเติมขอสัญญาภายหลังจากที่ไดมีการคัดเลือกผูเสนอราคา
ซ่ึงไมเปนธรรมแกผูเสนอราคารายอื่นที่เสนอตัวเขามารวมงาน การที่ผูฟองคดีลงนาม 
ในสัญญาฯ ซ่ึงมีการเพิ่มเติมขอ ๕ วรรคสี่ ของสัญญาไวแลว โดยไมไดเสนอการขอเพิ่มเติม
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้งหน่ึง จึงเปนการเพิ่มเติมที่ขัดตอ 
มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานและดําเนินการ 
ในกิจการของรัฐฯ  ดังน้ัน สัญญาฯ ขอ ๕ วรรคสี่ จึงไมมีผลผูกพันรัฐตามกฎหมาย  
คณะอนุญาโตตุลาการจึงไมอาจมีคําชี้ขาดวาผูฟองคดีปฏิบัติผิดสัญญาฯ ในขอ ๕ วรรคสี่
ดังกลาว  ประกอบกับการที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดใหผูถูกฟองคดีสามารถ
ออกอากาศในชวงเวลา Prime Time ไดโดยไมตองถูกจํากัดเฉพาะรายการขาว สารคดี 
และสารประโยชนเทานั้น รวมทั้งใหปรับสัดสวนการเสนอรายการตางๆ ดังกลาวจากเดิม
ไมนอยกวารอยละ ๗๐ เปนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของเวลาออกอากาศทั้งหมดนั้น  
เปนการแกไขสาระของสัญญาฯ ที่กําหนดไวในขอ ๑๑ อันเปนขอสัญญาที่ถือวา 
 
 

                                                                                                                                  
            หากคณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเรื่องคืนคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาทบทวนความเห็น 
แลวนําผลการพิจารณาเสนอใหคณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด   
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๒๒๕ 

เปนสาระสําคัญของการจัดทําบริการสาธารณะ และเปนวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานี
วิทยุโทรทัศนน้ีขึ้นมา คําชี้ขาดดังกลาวจึงมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการ
จัดทําบริการสาธารณะซึ่งเปนเรื่องที่อยูในขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของรัฐ 
มิใชอยูในอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ  ดังน้ัน ดวยเหตุดังที่กลาวมาขางตน  
จึ ง เปนกรณีที่ ปรากฏตอศาลว าการยอมรับห รือการบั งคับตามคํ าชี้ ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน ซ่ึงศาลปกครองสามารถเพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาวไดตามมาตรา ๔๐  
วรรคสาม (๒) (ข)๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ พิพากษาใหเพิกถอน 
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๔๙/๒๕๔๙)   
 

 ๗.๓.๔ การขอใหศาลบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
 

    กรณีที่คูสัญญาในสัญญาทางปกครองไมปฏิบัติตามคําชี้ขาด 
ของอนุญาโตตุลาการ ศาลปกครองยอมเปนศาลที่มีอํานาจพิพากษาใหมีการบังคับตาม 
คําชี้ขาดดังกลาวตามคํารองขอของคูสัญญาฝายที่ประสงคจะใหมีการบังคับตามคําชี้ขาด 
ตามนัยมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีตัวอยาง
ตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ ดังน้ี 
 

 สัญญาจางที่มีขอกําหนดใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาท
เ ก่ียวกับขอ กําหนดแห งสัญญาหรือ เ ก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาตอ
อนุญาโตตุลาการ คูสัญญาตองเสนอขอพิพาทดังกลาวใหอนุญาโตตุลาการ 
วินิจฉัยชี้ขาดกอนนําคดีมาสูศาล เมื่ออนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัยชี้ขาดแลว  
แตคูสัญญาไมยอมปฏิบัติตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คูสัญญาอีกฝาย
สามารถนําคดีมายื่นฟองศาลเพื่อขอใหบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได 
 

                                                 
 ๑๐๗ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๒๖ หนา ๓๓  



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๒๖ 

  ในคดีที่ผูฟองคดี  ( จังหวัดสมุทรสงคราม )  ทําสัญญาจาง 
บริษัท ว. กอสรางอาคารผูปวยนอก – อุบัติเหตุ – อํานวยการ – ผูปวยใน จํานวน ๑ หลัง 
โดยผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ และจะตอง
ทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘ เม่ือครบกําหนดสงมอบงาน
ตามสัญญาจางในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘ ผู รับจางสงมอบงานไดเพียง ๙ งวด  
จากจํานวนงวดทั้งหมด ๒๐ งวด ดวยเหตุดังกลาวผูรับจางจึงขอปรับแผนการกอสรางใหม
ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ รวมจํานวน ๑๐ ครั้ง โดยผูฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงสงวนสิทธิการปรับผูรับจางไว ตอมาเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตาม
แผนการกอสรางแลว ผูรับจางไมสามารถสงมอบงานตามกําหนด ผูฟองคดีจึงคิดคาปรับ
จากการผิดสัญญารวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๔๑,๖๗๘.๙๒ บาท คิดเปนรอยละ ๑๔.๑๐ 
ของวงเงินคาจางตามสัญญา ซ่ึงเปนคาปรับเกินรอยละสิบของวงเงินคาจางตามขอ ๑๓๘  
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูฟองคดีจึงบอกเลิก
สัญญาจางกับผูรับจาง และแจงการบอกเลิกสัญญาใหผูรับจางรวมทั้งผูถูกฟองคดีในฐานะ
ผูค้ําประกันทราบ เพ่ือใหนําเงินคาปรับมาชําระภายใน ๓๐ วัน แตเม่ือครบกําหนดเวลา
แลวผูรับจางและผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมยอมชําระหนี้จํานวนดังกลาวใหแกผูฟองคดี  
โดยผูถูกฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๘ อางเหตุวา ผูถูกฟองคดีไดรับแจง
จากบริษัท ว. ซ่ึงเปนผูรับจางวา ผูรับจางไมยอมรับการแจงบอกเลิกสัญญาจางกอสราง
ของผูฟองคดีและใหผูถูกฟองคดีระงับการจายเงินตามหนังสือค้ําประกัน ผูถูกฟองคดี 
จึงตองชะลอการจายเงินออกไปกอน เพ่ือรอผลคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีกับผูรับจางกอสรางไดนําขอพิพาทคดีน้ีเสนอตอสํานักงานอนุญาโตตุลาการ 
สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมแลว ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณา 
เปนขอพิพาทหมายเลขดําที่ ๕๒/๒๕๔๘ วาฝายใดเปนผูผิดสัญญาอันจะเปนผลใหอีกฝาย
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และเม่ือตอมาอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดวาผูรับจางเปนฝาย
ผิดสัญญาจาง ผูถูกฟองคดีพรอมที่จะพิจารณาจายเงินตามหนังสือค้ําประกันใหแกผูฟองคดี 
แตผูฟองคดีเห็นวา ผูถูกฟองคดีเปนผูผิดนัดชําระหนี้จึงตองรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดี 
จํานวน ๓,๘๐๙,๑๐๖.๒๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันผิดนัด  
จึงนําคดีน้ีมายื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๒๗ 

ชําระเงินดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติวา เม่ือคูพิพาทฝายใดประสงคจะใหมีการบังคับ 
ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ใหคู พิพาทฝายนั้นยื่นคํารองตอศาลที่ มี 
เขตอํานาจภายในกําหนดเวลาสามปนับแตวันที่อาจบังคับตามคําชี้ขาดได เม่ือศาล 
ไดรับคํารองดังกลาวใหรีบทําการไตสวน และมีคําพิพากษาโดยพลัน  ดังนั้น แมคดีน้ี 
จะถือวาผูฟองคดีซ่ึงเปนผูวาจางรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีใหบริษัท ว. ซ่ึงเปน 
ผูรับจางและผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูค้ําประกันชดใชเงินคาปรับและหลักประกันตามสัญญา
นับแตวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจางกับบริษัท ว. ก็ตาม แตสัญญาจาง
ดังกลาวมีขอกําหนดใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญาหรือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาตออนุญาโตตุลาการ เหตุแหงการฟองคดีเพ่ือขอใหบังคับ
ตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยังไมเกิดขึ้น ระยะเวลาการฟองคดีจึงยังไมเร่ิมนับ 
คูสัญญาตองเสนอขอพิพาทดังกลาวใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดกอนนําคดีมาสูศาล  
เม่ืออนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัยชี้ขาดแลว ถาคูสัญญาไมยอมปฏิบัติตามคําชี้ขาด 
ของอนุญาโตตุลาการ มาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ บัญญัติให 
คูสัญญาอีกฝายสามารถนําคดีมายื่นฟองศาลเพื่อขอใหบังคับตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการได จึงไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๙/๒๕๕๑) 
 

 ๗.๓.๕ การดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแกไขเยียวยา
ภายในฝายปกครองกอนการยื่นฟองคดี 
 

 เง่ือนไขการฟองคดีเกี่ยวกับการแกไขเยียวยาภายในฝายปกครอง
ในคดีที่มีขอกําหนดในสัญญาใหชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ สามารถแบงออก 
ไดเปนสองกรณี คือ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดใหตองเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ
ชี้ขาดกอนการยื่นฟองคดี และกรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการดังกลาว  
ซ่ึงทั้งสองกรณีมีผลตอการยื่นฟองคดีตอศาลปกครองแตกตางกัน ดังน้ี 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๒๘ 

  (๑ )  กรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดใหเสนอขอพิพาท 
ตออนุญาโตตุลาการเพื่อทําการชี้ขาดกอนการยื่นฟองคดี 
 

  กรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดให เสนอขอพิพาทตอ
อนุญาโตตุลาการเพื่อทําการชี้ขาดกอนการยื่นฟองคดี ถือวาการระงับขอพิพาทโดย
วิธีการทางอนุญาโตตุลาการเปนขั้นตอนการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา 
๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยตัวอยางมีคําวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ เชน 
 

           การที่พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๒๑ บัญญัติใหมอบกรณีพิพาทเกี่ยวกับจํานวนเงินคาทดแทนในการเขาไป
ใชสอยที่ดินเปนเขตวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอใหอนุญาโตตุลาการ
วินิจฉัย เมื่อผูฟองคดียังไมไดดําเนินการดังกลาว จึงไมเปนไปตามเงื่อนไข 
การฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
  กรณีที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี)  
ทําการกําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอและกอสรางวางระบบดังกลาวเขาไป
ในที่ ดินของผูฟองคดี ซ่ึงตั้งอยู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการตกลง 
จายคาทดแทนทรัพยสินใหแกผูฟองคดีตามสัญญาคาทดแทนทรัพยสินที่ผูถูกฟองคดี 
ทําไวกับผูฟองคดี แตตอมาผูฟองคดีทราบในภายหลังวาการจายคาทดแทนทรัพยสิน 
ตามสัญญาดังกลาวไมครบถวนตามมติของคณะกรรมการกําหนดคาทดแทนทรัพยสิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงฟองขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทดแทนฯ สวนที่ขาด
ใหแกผูฟองคดี น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การดําเนินการของผูถูกฟองคดี 
เปนการเขาไปใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยของผูฟองคดีเปนการชั่วคราว
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๐๑๐๘ แหงพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

                                                 
๑๐๘ พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 มาตรา ๓๐ ในการขนสงปโตรเลียมทางทอ ให ปตท. มีอํานาจ 
 (๑) กําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอตามความจําเปนโดยไดรับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรี 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๒๙ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ สําหรับสัญญาคาทดแทนทรัพยสินขางตนเนื่องจากเปนสัญญาเกี่ยวกับการ
กําหนดขอตกลงวาดวยคาตอบแทนในการเขาไปใชสอยและครอบครองที่ดินที่เปน 
เขตวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอตามมาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติ 
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยฯ และในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา ๗๑๐๙ แหง
                                                                                                                                  

 (๒) วางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอไปใต เหนือ ตาม หรือขามที่ดินของบุคคลใดๆ 
 (๓) รื้อถอนอาคาร โรงเรือนหรือทําลายสิ่งอื่นที่สรางหรือทําขึ้น หรือทําลาย หรือ 

ตัดฟนตน กิ่ง หรือรากของตนไม หรือพืชผลในเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ 
 ในการดําเนินการตาม (๑) ใหรัฐมนตรีประกาศเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ

และเครื่องหมายแสดงเขตในราชกิจจานุเบกษา และให ปตท. ปดประกาศเขตระบบการขนสง
ปโตรเลียมทางทอไว ณ ที่ทําการเขตหรืออําเภอแหงทองที่นั้น กับใหจัดทําเครื่องหมายแสดงไว 
ในบริเวณดังกลาวตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 กอนที่จะดําเนินการตาม (๒) หรือ (๓) ให ปตท. แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือ 
ผูครอบครองทรัพยสินที่เกี่ยวของทราบ และใหนํามาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม  
แตเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นอาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้นไปยัง
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ใหเปนที่สุด 
 

๑๐๙
  พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 มาตรา ๗ ให ปตท. มีอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตาม
มาตรา ๕ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 

 (๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตางๆ สราง ซื้อ จัดหา ขาย 
จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปล่ียน โอน รับโอน หรือ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

 (๒) จัดหา สํารวจ พัฒนา และผลิตปโตรเลียม 
 (๓) สํารวจ วางแผน ออกแบบ และสรางทาเรือเพ่ือธุรกิจปโตรเลียม คลังปโตรเลียม 

ระบบการขนสงปโตรเลียม โรงกล่ันปโตรเลียม และอุปกรณที่เกี่ยวของ 
 (๔) ดําเนินการขนสงปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศและระหวาง

ประเทศ 
 (๕) จัดสรางคลังสําหรับการสะสมและสํารองปโตรเลียม 
 (๖) กําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการขนสงและใชปโตรเลียม 
 (๗) กําหนดมาตรการปองกันแกไขสภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษเนื่องจากปโตรเลียม

ภายในกิจการของ ปตท. 



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๓๐ 

พระราชบัญญัติดังกลาว โดยมิไดมีลักษณะเปนสัญญาประเภทหนึ่งประเภทใดตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไมใชสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือ
บุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวม
ดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะ
พิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ เพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการ
ทางปกครองบรรลุผล สัญญาดังกลาวจึงไมใชสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  อยางไรก็ดี เม่ือขอเท็จจริงเปนเรื่องที่ขอให
ผูถูกฟองคดีจายเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากผูฟองคดีไมพอใจจํานวนเงินคาทดแทน
และไมสามารถตกลงกันได ซ่ึงเปนกรณีที่พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทยฯ 
ไดบัญญัติใหมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยตามขั้นตอนที่กําหนดไวในมาตรา 
๒๙๑๑๐ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๓๑๑๑๑ เม่ือผูฟองคดียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอน

                                                                                                                                  
 (๘) กูหรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
 (๙) ใหกูหรือใหยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสินเพ่ือประโยชนแกกิจการ 

ของ ปตท. 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๑๑๐-๑๑๑ พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 มาตรา ๒๙ เพ่ือประโยชนในการสรางและบํารุงรักษาระบบการขนสงปโตรเลียม 
ทางทอ ใหพนักงานและผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานมีอํานาจที่จะใชสอยหรือเขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพย ซึ่งมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใดๆ เปนการชั่วคราวภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ในกรณีที่การปฏิบัติของพนักงานหรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานตามมาตรานี้
กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอ่ืน บุคคลนั้น 
ยอมเรียกคาทดแทนจาก ปตท. ได และถาไมสามารถตกลงกันในจํานวนคาทดแทนใหมอบขอพิพาท
ใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย และใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๓๑ ให ปตท. จายคาทดแทนตามความเปนธรรมแกเจาของหรือผูทรงสิทธิ 
ในที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง ในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) การใชที่ดินที่ประกาศกําหนดเปนเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ 
ตามมาตรา ๓๐ (๑) 



                   แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   

 
สํานักงานศาลปกครอง 

๒๓๑ 

ที่กฎหมายกําหนดวิธีการสําหรับแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องดังกลาวไว
โดยเฉพาะ กรณีจึงไมเปนไปตามเง่ือนไขในการฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา  
๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ผูฟองคดีจะมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๕/๒๕๔๕ ที่ ๑๖๘/๒๕๔๕ และ 
ที่๓๗๘/๒๕๔๗) 
 

  (๒) กรณีที่ไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหเสนอขอพิพาท 
ตออนุญาโตตุลาการเพื่อทําการชี้ขาดกอนการยื่นฟองคดี 
 

  กรณีเชนนี้ศาลจะตองจําหนายคดีเพ่ือใหคูกรณีดําเนินการ
ตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ (ตามหลักความสมัครใจของคูกรณี) โดยการดําเนินการ 
ตามสัญญาดังกลาวไมใชขั้นตอนการฟองคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ซ่ึงมีตัวอยาง 
คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ ดังน้ี  
    สัญญาจางที่มีขอกําหนดใหระงับขอพิพาทเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามสัญญาโดยอนุญาโตตุลาการ  เมื่อคูสัญญาฝายที่ ถูกฟองคดี 
รองขอใหมีการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการกอน จึงเปนกรณีพิพาทที่ศาล 
ตองสั่งจําหนายคดีเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการประกอบกับขอกําหนดของสัญญาจางในเร่ืองขางตน 
      กรณีที่ผูฟองคดี ซ่ึงเปนผู รับจางฟองเรียกคาปรับคืน 
ตามสัญญาจางกอสรางกําแพง ค.ส.ล. ปองกันตลิ่งพังกับเทศบาลตําบล (ผูถูกฟองคดี) 
โดยเห็นวาผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูวาจางคิดคาปรับโดยไมถูกตอง น้ัน  ศาลปกครองสูงสุด

                                                                                                                                  
 (๒) การใชที่ดินวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอตามมาตรา ๓๐ (๒) 
 (๓) การกระทําตามมาตรา ๓๐ (๓) 
 ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันไดในจํานวนคาทดแทน ใหนํามาตรา ๒๙ วรรคสาม  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่เจาของหรือผูทรงสิทธิในที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางไดรับ 
คาทดแทนหรือไดแจงเปนหนังสือไมรับคาทดแทนดังกลาวแลว ตอไปภายหนาจะเรียกรองคาทดแทน
เนื่องจากเหตุนั้นอีกมิได  



            แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง         
 

               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๓๒ 

วินิจฉัยวา เปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเปนสัญญาจัดใหมี
สิ่งกอสรางสาธารณูปโภคอันเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง แตเน่ืองจาก 
ในสัญญามีขอกําหนดใหมีการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาโดย
อนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงมีผลบังคับใช
ขณะเกิดขอพิพาท  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตน
กอนมีคํ าพิพากษาใหศาลมีคํ าสั่ ง จําหนายคดี เ พ่ือใหคู สัญญาดํ า เนินการทาง
อนุญาโตตุลาการกอน และศาลไดไตสวนแลวไมปรากฏวามีเหตุที่ทําใหสัญญา
อนุญาโตตุลาการเปนโมฆะ หรือใชบังคับไมไดดวยเหตุประการอื่น หรือมีเหตุที่ 
ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได  จึงเปนกรณีพิพาทที่ตองดําเนินการ 
ตามมาตรา ๑๐๑๑๒ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับ
ขอกําหนดของสัญญาจางขางตนกอน การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งจําหนายคดี 
จึงชอบแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๙/๒๕๔๖ ที่ ๖๖๐/๒๕๔๖ ที่ ๙๓๓/๒๕๔๗  
ที่ ๒๐๙/๒๕๔๘ ที่ ๔๔๕/๒๕๔๘ และที่ ๙๗๕/๒๕๔๘) 
 

   ๗.๓.๖ ระยะเวลาการยื่นคํารองตอศาล 
 

       ในกรณีที่ผูฟองคดีนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองโดยยังมิได
เสนอขอพิพาทนั้นใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดเสียกอน การยื่นคํารองขอใหศาลสั่งจําหนายคดี
เพ่ือนําคดีไปดําเนินการชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ผูถูกฟองคดีสามารถ 
ยื่นคํารองตอศาลปกครองชั้นตนพรอมกับคําใหการเพื่อขอใหจําหนายคดีออกจาก 

                                                 
๑๑๒ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งฟองคดีเกี่ยวกับขอพิพาทตามสัญญา
อนุญาโตตุลาการโดยมิไดเสนอขอพิพาทนั้นตออนุญาโตตุลาการตามสัญญา คูสัญญาฝายที่ถูกฟอง 
 

อาจยื่นคํารองตอศาลกอนวันสืบพยานหรือกอนมีคําพิพากษาในกรณีที่ไมมีการสืบพยาน ใหมีคําส่ัง
จําหนายคดี เพ่ือใหคูสัญญาดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการกอน และเมื่อศาลทําการไตสวนแลว 
ไมปรากฏวามีเหตุที่ทําใหสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นเปนโมฆะหรือใชบังคับไมไดดวยเหตุประการอื่น
หรือมีเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได ก็ใหมีคําส่ังจําหนายคดีนั้นเสีย 



                   แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   

 
สํานักงานศาลปกครอง 

๒๓๓ 

สารบบความได๑๑๓ สวนการยื่นคําคัดคานคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการสามารถ 
ทําไดโดยยื่นคํารองขอตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาคําชี้ขาด
ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ๑๑๔ และการฟองคดีขอใหบังคับ
ตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ สามารถยื่นคํารองตอศาลปกครองภายในกําหนดเวลา
สามปนับแตวันที่อาจบังคับตามคําชี้ขาดได๑๑๕  
   อยางไรก็ตาม การเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณา
ชี้ขาดกอนยื่นฟองคดีตอศาล มีผลใหอายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๔) 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย๑๑๖ ดังปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
สูงสุดที่นาสนใจ ดังน้ี 
 

   ในกรณีที่มีการเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
สัญญาทางปกครองเพื่อใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาดน้ัน  หนวยงาน 
ทางปกครองในฐานะผูวาจางยอมไมมีสิทธิที่จะฟองผู คํ้าประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญาดังกลาวของคูสัญญาฝายผูรับจางใหตองรับผิดชําระหนี้ตามสัญญา 
คํ้าประกันจนกวากระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะเสร็จสิ้น  
และไดขอยุติวาผูรับจางเปนผูกระทําผิดสัญญาจางและตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
ใหแกหนวยงานทางปกครอง โดยหนวยงานทางปกครองไมอาจกลาวอางไดวา
เปนกรณีที่จะตองรีบฟองคดีใหทันกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑๑๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองฯ  เ น่ืองจากการเสนอขอพิพาท 
ตออนุญาโตตุลาการยอมมีผลทําใหอายุความของสัญญาค้ําประกันซึ่งเปนสัญญา

                                                 
 ๑๑๓ คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๕/๒๕๔๖ 
 ๑๑๔ คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖/๒๕๕๐ ที่ ๗๐๔/๒๕๔๘ และท่ี ๖๖๐/๒๕๔๖ 
 ๑๑๕ คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๙/๒๕๕๑ 
 ๑๑๖ คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๖/๒๕๔๙ 

๑๑๗ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๕๑ การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหย่ืนฟองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี  
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๓๔ 

อุปกรณสะดุดหยุดลงตามนัยมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๔)๑๑๘ ประกอบกับมาตรา ๖๙๒๑๑๙ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชนเดียวกับอายุความของสัญญา 
ทางปกครองซึ่งเปนสัญญาหลัก 
  ในคดีที่กรมทางหลวงในฐานะผูวาจางตามสัญญาจางกอสรางถนน
ไดเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวเพื่อใหอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาชี้ขาดตามขั้นตอนที่กําหนดไวในสัญญา แตตอมาในระหวางการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ กรมทางหลวงไดบอกเลิกสัญญาจางและ 
ฟองคดีเรียกใหผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาของคูสัญญาฝายผูรับจางชําระหนี้ 
ตามสัญญาค้ําประกัน โดยเห็นวาคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไมมีผลผูกพันถึง 
ผูค้ําประกัน และเปนกรณีที่ตองฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เน่ืองจากการเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ
ไมทําใหอายุความในสวนของสัญญาค้ําประกันสะดุดหยุดลง น้ัน  ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยวา สัญญาจางกอสรางถนนเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองมอบหมายให
เอกชนเขาจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง
ตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และสัญญาค้ําประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวเปนสัญญาอุปกรณซ่ึงอยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติขางตนเชนเดียวกับ

                                                 
๑๑๘-๑๑๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

    มาตรา ๑๙๓/๑๔ อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

  (๔) เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา  
ฯลฯ     ฯลฯ 

  มาตรา ๖๙๒ อายุความสะดุดหยุดลงเปนโทษแกลูกหนี้นั้น ยอมเปนโทษแก 
ผูค้ําประกันดวย 

๑๒๐ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในเรื่องดังตอไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๓๕ 

สัญญาจางกอสรางถนนซึ่งเปนสัญญาหลัก และโดยที่ขอกําหนดแหงสัญญาหลัก
กําหนดใหเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาตออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณา
ชี้ขาด โดยคําชี้ขาดมีผลถึงที่สุดและผูกพันคูสัญญาที่จะตองปฏิบัติตาม อันรวมถึงมีผล
ผูกพันผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาหลักดวย  ดังนั้น เม่ือปรากฏวากรมทางหลวง 
ไดเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาดขอพิพาทตามขั้นตอนที่กําหนดไว
ในสัญญาดังกลาว โดยกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการยังไมเสร็จสิ้นและ 
ยังไมเปนที่ยุติวาผู รับจางเปนผูผิดสัญญาและตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแก 
กรมทางหลวงหรือไม ผูรับจางจึงยังไมเปนผูผิดสัญญาหรือตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ที่ 
กรมทางหลวงจะเรียกใหผูค้ําประกันขางตนชําระหนี้ตามสัญญาค้ําประกันได กรณียังไมมี
ขอพิพาทหรือขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือสัญญาค้ําประกันที่กรมทางหลวง
จะตองใชสิทธิทางศาล กรมทางหลวงจึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมี
สิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง๑๒๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ประกอบกับการมอบขอพิพาทที่เกิดขึ้นใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาดนั้น 
ทําใหอายุความในการฟองคดีตามสัญญาหลักสะดุดหยุดลงอันมีผลรวมไปถึงการฟอง 
ผูค้ําประกันใหชําระหนี้ตามสัญญาค้ําประกันดวย ซ่ึงเปนไปตามนัยมาตรา ๖๙๒ ประกอบกับ
มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๔) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน การที่กรมทางหลวง
กลาวอางวาการฟองผูค้ําประกันเปนกรณีที่ตองดําเนินการฟองคดีภายในกําหนดระยะเวลา
การฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไมอาจรับฟงได 
ศาลไมรับคําฟองไวพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๗/๒๕๔๘) 
 
 

                                                 
 ๑๒๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๔๒ ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเล่ียงได อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอ่ืนใดที่อยูในเขตอํานาจ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติ 
ขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๓๖ 

๘. วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา 
 

  ในการพิจารณาคดีของศาล ยอมตองใชเวลาในการพิจารณาคดีตามสมควร 
แลวแตกรณี  ดังน้ัน ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลอาจมีเหตุที่ทําใหคูกรณีไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายเกินสมควรหากไมไดรับการแกไขเยียวยากอนศาลพิพากษา 
โดยมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดวา ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ 
เพ่ือบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่ เกี่ยวของเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี  
ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม ใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการชั่วคราวและออกคําสั่งไปยังหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และวรรคสองกําหนดวา การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 
ของรัฐและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐประกอบดวย  
โดยมีตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังน้ี  
 

 ๑) กรณีที่ศาลกําหนดใหใชวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอ 
 

  กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูรับจางขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยขอใหศาลมีคําสั่ง
ใหหนวยงานทางปกครองผูวาจางงดการหักเงินคาปรับจากเงินคาจางที่ผูรับจาง 
จะไดรับจากการสงมอบงานตามสัญญาจางแตละงวดนั้น เมื่อปรากฏวายังไมเกิด
กรณีที่ผูรับจางจะตองชําระคาปรับตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา และหากศาล 
ไมกําหนดมาตรการฯ ตามคําขอของผูรับจาง ผูวาจางอาจกระทําซ้ําหรือกระทํา
ตอไปซึ่งการหักเงินคาปรับจากเงินคาจางของผูรับจาง กรณีจึงมีเหตุผลเพียงพอ
และมีเหตุผลสมควรที่ศาลจะมีคําสั่งตามคําขอของผูรับจาง 
   กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางอาคารคลังสิ่งพิมพ
ฟองขอเงินคาปรับคืนจากกรมศิลปากร (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงเปนผูวาจาง เน่ืองจากผูถูกฟองคดี
ไดหักเงินคาปรับกรณีที่ผูฟองคดีสงมอบงานลาชาออกจากเงินคาจางในแตละงวดที่ผูฟองคดี
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๓๗ 

สงมอบงาน ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวากรณีดังกลาวไมอาจกระทําไดเน่ืองจากไมเปนไปตาม 
ขอสัญญาที่กําหนดไว โดยในการยื่นฟองคดีตอศาล ผูฟองคดีไดมีคําขอใหศาลกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยขอใหศาล 
มีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีงดหักเงินคาปรับจากเงินคาจางที่ผูฟองคดีจะไดรับจนกวาศาลจะมี 
คําพิพากษาดวย น้ัน  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เน่ืองจากสัญญาจางกําหนดวา 
กรณีที่ผูฟองคดีจะตองชําระคาปรับใหแกผูถูกฟองคดีตองเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด และผูถูกฟองคดียังไมไดบอกเลิกสัญญา  ดังนั้น  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดียังทํางานตอไปและยังมิไดมีการตรวจรับงานงวดสุดทาย 
จึงถือวาการทํางานยังไมแลวเสร็จ ประกอบกับผูถูกฟองคดียังไมไดบอกเลิกสัญญา  
การคํานวณคาปรับที่จะใหผูฟองคดีชําระนับแตวันถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จ 
ตามสัญญาจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง จึงยังไมอาจคํานวณจํานวนที่แนนอนได  
นอกจากนั้น ตามสัญญาไมไดกําหนดใหมีการปรับเปนงวดอันเกิดจากกรณีไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จของงานแตละงวด ผูฟองคดีจึงยังไมจําตองชําระคาปรับอันเนื่องมาจาก 
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญา  อีกทั้ง ในขณะที่ผูฟองคดียื่นคําขอกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา ไมปรากฏวา 
ผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญาจาง ซ่ึงหากศาลไมกําหนดมาตรการ
หรือวิธีคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวแลว ผูถูกฟองคดีอาจกระทําซ้ําหรือกระทําตอไป
ในการหักเงินคาปรับจากเงินคาจาง กรณีจึงมีเหตุผลเพียงพอและมีเหตุสมควรที่จะ
กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตาม 
คําขอของผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๓/๒๕๔๗)   
 

 ๒) กรณีที่ศาลไมกําหนดใหใชวิธีการชัว่คราวกอนพิพากษาตามคําขอ 
 

  (๑) กรณีที่ผูฟองคดีมีหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาจางเปนผูบริหารตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ  
แตถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีมีสวนเกี่ยวของกับการ 
ทําสัญญาที่ทําใหบริษัทเสียเปรียบ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหเปลี่ยน
อํานาจหนาที่และการปกครองบังคับบัญชาของผูฟองคดีโดยใหรับผิดชอบ
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๓๘ 

เฉพาะงานดานวิชาการและงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  จนกวา 
การสอบสวนขอเท็จจริงจะแลวเสร็จ น้ัน มติของคณะกรรมการบริษัทขางตน 
เปนเพียงการเปลี่ยนอํานาจหนาที่และการปกครองบังคับบัญชาของผูฟองคดี
จนกวาการสอบสวนขอเท็จจริงจะแลวเสร็จ โดยผูฟองคดียังคงดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการใหญ และไดรับคาจางตลอดจนสิทธิประโยชนตามสัญญาจาง
เชนเดิม  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยขอใหผูฟองคดี 
มีอํานาจหนาที่ตามสัญญาจางดังกลาวตอไป ผูฟองคดีจึงไมไดเปนผูไดรับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากมติดังกลาว คําขอของผูฟองคดีจึงไมอยูใน
หลักเกณฑตามมาตรา ๖๖๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาล
จะตองกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ใหแกผูฟองคดี 
  กรณีที่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ทําสัญญาจาง 
ผูฟองคดีใหปฏิบัติงานบรหิารตามสัญญาจางเปนผูบริหารตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตตอมาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดมีหนังสือแจงความประสงค
ขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการจางบริหารการใหบริการลูกคาสัมพันธและจัดทําระบบ
จัดเก็บเงินโทรศัพทเคลื่อนที่ตามสัญญาระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับบริษัทเอกชนรายอื่น 
และสัญญาเชาอุปกรณโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่จากบริษัทเอกชนอีกรายหนึ่ง 
คณะกรรมการบริษัทของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีมติเห็นควรตั้งคณะกรรมการสอบสวน

                                                 
 ๑๒๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือ วิธีการใดๆ  
เพ่ือบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดีไมวาจะมีคํารองขอจาก
บุคคลดังกลาวหรือไม ใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคําส่ัง 
ไปยังหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐ
ประกอบดวย 
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สํานักงานศาลปกครอง 

๒๓๙ 

ขอเท็จจริงกรณีดังกลาวเนื่องจากมีเหตุ อันควรสงสัยวาบริษัททั้งสามทําสัญญา 
ที่เสียเปรียบและปรากฏการขาดทุนอยางตอเน่ืองในบริษัทเอกชนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทําสัญญาดวย และเห็นวาผูฟองคดีในฐานะอดีตกรรมการผูจัดการใหญบริษัทเอกชน
คูสัญญาดังกลาวมีความเกี่ยวของกับโครงการที่ มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง จึงเห็นควรใหมีการปรับเปลี่ยนสายงานการบังคับบัญชาและการปฏิบัติหนาที่
ของผูฟองคดีเปนการชั่วคราวจนกวาการสอบสวนจะแลวเสร็จ ประธานกรรมการบริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงและมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงอํานาจหนาที่และการปกครองบังคับบัญชาของ 
ผูฟองคดีตามมติคณะกรรมการบริษัทของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ตอศาลขอใหยกเลิกมติคณะกรรมการบริษัทของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหยกเลิกคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เปลี่ยนแปลงอํานาจหนาที่และการปกครองบังคับบัญชาของ 
ผูฟองคดี รวมทั้งขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนการพิพากษา โดยใหผูฟองคดีมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาจางตอไป
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีน้ี น้ัน เห็นวา กรณีน้ีการใหผูฟองคดีดํารง
ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญตอไป ยอมทําใหผูฟองคดียังคงเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจางบริษัทของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และมีอํานาจในการบรรจุ แตงตั้ง  
ถอดถอน โยกยาย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง  
นอกจากนั้น ขอเท็จจริงที่เปนพยานหลักฐานตางๆ ลวนอยูภายในบริษัทของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และอยูในครอบครองของพนักงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงอยูภายใตการบังคับบัญชา
ของผูฟองคดี  ดังน้ัน เม่ือคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงาน
ที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก
การบริหารงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลวเห็นวา หากใหผูฟองคดีปฏิบัติงานในตําแหนง
กรรมการผูจัดการใหญของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอไป ยอมอาจมีผลกระทบตอการสอบสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
อันถือไดวาจะเปนปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริษัทของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําสั่งของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ที่ผูฟองคดีขอใหเพิกถอนนั้น เปนเพียงการเปลี่ยนอํานาจหนาที่และการปกครอง
บังคับบัญชาของผูฟองคดีจนกวาการสอบสวนขอเท็จจริงจะแลวเสร็จ โดยผูฟองคดียังคง
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               สํานักงานศาลปกครอง 

๒๔๐ 

ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ และไดรับคาจางรวมทั้งสิทธิประโยชนตามสัญญา
จาง จึงยังไมอาจรับฟงไดวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการ
กระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสอง คําขอของผูฟองคดีที่ขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหผูฟองคดียังคงมีอํานาจหนาที่
ในตําแหนงกรรมการผู จัดการใหญตามที่กําหนดในสัญญาจางตอไป จึงไมอยู ใน
หลักเกณฑตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๒๕๔ และ
มาตรา ๒๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประกอบกับขอ ๗๗  
ของระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ศาลจะมีคําสั่งกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอของ 
ผูฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๘/๒๕๕๐) 
 

 (๒) การนําวิธีคุมครองตามที่ขอมาใช จะตองพิจารณาโดยเปรียบเทียบ

ความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดี (เอกชนผูเสนอราคา) กับความ

รับผิดชอบของ เจ าหน าที่ ของ รัฐและปญหา อุปสรรคที่ อ าจ เ กิด ข้ึนแก 

การบริหารงานของรัฐ หากปรากฏวาการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง

อยางใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาทําใหการดําเนินงาน 

ของเจาหนาที่ของรัฐในการปรับปรุงพื้นที่ของอาคารที่ทําการตองหยุดชะงัก 

ไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอบริการสาธารณะ 

ที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง และหากมีการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

ในการยกเลิกการจัดจางปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวตามคําฟองจริง ผูฟองคดีมีสิทธิ 

นําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อเรียกคาเสียหายได  อีกทั้ง ยังมีสิทธิเขารวม

เสนอราคาในการประกวดราคาครั้งใหมไดอีกดวยแลว จึงไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะ

นําวิธีคุมครองโดยการสั่งใหระงับการจัดประกวดราคาครั้งใหมตามที่ขอมาใชได 
 ผูฟองคดีประกอบกิจการรับเหมากอสรางไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสอง (คณะกรรมการการสื่อสารแหงประเทศไทย ที่ ๑ 
การสื่อสารแหงประเทศไทย ที่ ๒) ในการดําเนินการจัดจางปรับปรุงพ้ืนที่ชั้นลางอาคาร 
กสท .  โทรคมนาคม  กลาวคือ เ ม่ือวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๔๕  ผูถูกฟองคดีที่  ๒  
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๒๔๑ 

ไดดําเนินการจัดใหมีการยื่นซองเสนอราคาจางปรับปรุงพ้ืนที่ชั้นลางอาคาร กสท. 
โทรคมนาคมดังกลาว โดยผูฟองคดีเปนผู เสนอราคาต่ําสุด แตผูถูกฟองคดีที่ ๑  
กลับพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ โดยอางวาเงื่อนไขการเสนอราคาในการ 
จัดจางโดยวิธีพิเศษครั้งน้ีขาดความชัดเจน ผูฟองคดีจึงนําเรื่องน้ีมาฟองตอศาลปกครอง
ชั้นตนเม่ือวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ โดยขอใหศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหยกเลิกการจัดจางปรับปรุงพ้ืนที่ชั้นลางอาคาร 
กสท. โทรคมนาคมดังกลาว ตอมาเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดีไดยื่นคําขอ
บรรเทาทุกขชั่วคราวตอศาลปกครองชั้นตน โดยอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกคําสั่ง 
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ อนุญาตใหมีการประกวดราคาจางปรับปรุงพ้ืนที่ชั้นลาง
อาคาร กสท. โทรคมนาคม อันเปนการจัดจางรายการเดียวกันกับที่ผูฟองคดีนําคดีมา
ฟองตอศาลปกครองชั้นตนและคดีอยูระหวางรอผลการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน  
ซ่ึงหากมีการประกาศผลการประกวดราคาครั้ ง น้ีกอนคดีสิ้นสุดลงจะกอให เกิด 
ความเสียหายกับผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และบริษัทที่ชนะการประกวดราคาครั้งใหม 
จึงขอใหศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งยกเลิกหรือระงับการประกวดราคาตามคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ จนกวาคดีน้ีจะถึงที่สุด ศาลปกครอง

สูงสุดวิ นิจฉัยวา  เ ม่ือพิจารณาบทบัญญัติตามความในมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซ่ึงกําหนดวา การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขใหคูกรณีที่เกี่ยวของเปนการชั่วคราว
กอนการพิพากษาคดี ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ และปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐประกอบดวย 
ประกอบกับความในขอ ๗๗ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงกําหนดใหนําความในลักษณะ ๑  
ของภาค ๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับกับหลักเกณฑ 
ในการพิจารณาคําขอ เง่ือนไขในการออกคําสั่งของศาลและผลของคําสั่งกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาหรือวิธีการ 
เพ่ือคุมครองประโยชนของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา 
โดยอนุโลมเทาที่สภาพของเรื่องจะเปดชองใหกระทําได และโดยไมขัดตอระเบียบนี้และ
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๒๔๒ 

หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง และบทบัญญัติตามความในมาตรา 
๒๕๕ (๒) (ข) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงกําหนดวา ในการพิจารณา
อนุญาตตามคําขอที่ยื่นไว ตองใหเปนที่พอใจของศาลวาคําฟองมีมูลและมีเหตุเพียงพอ 
ที่จะนําวิธีคุมครองตามที่ขอนั้นมาใชได ในกรณีที่ยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งหามชั่วคราวมิให
จําเลยกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปซึ่งการละเมิดหรือการผิดสัญญาหรือการกระทํา 
ที่ถูกฟองรองจนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน ตองใหเปนที่พอใจ 
ของศาลวา โจทกจะไดรับความเดือดรอนเสียหายตอไปเนื่องจากการกระทําของจําเลยแลว 
การที่ศาลปกครองจะมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาในกรณีที่ผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลปกครองมีคําสั่งหามชั่วคราว
มิใหผูถูกฟองคดีกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปซ่ึงการละเมิดหรือการผิดสัญญาหรือ 
การกระทําที่ถูกฟองรอง น้ัน จึงตองปรากฏวาคดีที่ผูฟองคดีฟองมีมูลที่จะใหผูถูกฟองคดี
ตองรับผิด มีเหตุผลเพียงพอที่จะนําวิธีคุมครองตามที่ขอน้ันมาใชได และผูฟองคดี 
จะไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายตอไปเนื่องจากการกระทําของผูถูกฟองคดี  ทั้งนี้ 
โดยตองคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ  
และปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐประกอบดวย  
 เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการจัดใหมีการยื่นซอง 
เสนอราคาจางปรับปรุงพ้ืนที่ชั้นลางอาคาร กสท. โทรคมนาคม โดยไดพิจารณาแลว 
เห็นวาผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาต่ําสุดและถูกตองตามเงื่อนไขงานปรับปรุงพ้ืนที่ชั้นลาง
อาคาร กสท. โทรคมนาคม โดยวิธีพิเศษ เห็นควรวาจางผูฟองคดีในวงเงินคาจางที่ 
ตอรองแลวเปนเงิน ๖๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) แตโดยที่การจัดจางครั้งน้ี 
มีวงเงินเกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเกินอํานาจของผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทย 
จึงตองขออนุมัติจัดจางตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่  
๒๖/๒๕๔๕ เม่ือวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ไดมีมติใหยกเลิกการจัดจางปรับปรุงพ้ืนที่
ชั้นลางอาคาร กสท. โทรคมนาคม โดยวิธีพิเศษดังกลาว เน่ืองจากพิจารณาแลวเห็นวา 
ยังไมจําเปนถึงขนาดที่จะตองจัดจางโดยวิธีพิเศษ และขอกําหนดรายละเอียด (TOR)  
ที่กําหนดไวในเงื่อนไขการเสนอราคาครั้งน้ีขาดความชัดเจน โดยตอมาเมื่อวันที่  
๗ มกราคม ๒๕๔๖ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งที่ ๕ (๐๑)/๒๕๔๖ อนุญาตใหมีการ
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๒๔๓ 

ประกวดราคาจางปรับปรุงพ้ืนที่ชั้นลางอาคาร กสท. โทรคมนาคม ดังกลาวแลว คดีน้ี 
จึงมีมูลที่จะใหผูถูกฟองคดีตองรับผิด แตอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงเหตุผลที่จะนําวิธี
คุมครองตามที่ขอมาใช โดยเปรียบเทียบความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดี  
กับความรับผิดชอบของผูถูกฟองคดีทั้งสองและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการ
บริหารงานของรัฐแลว หากกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาในคดีน้ี ยอมทําใหการดําเนินงานของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ในการปรับปรุงพ้ืนที่ชั้นลางอาคาร กสท. โทรคมนาคมดังกลาวตองหยุดชะงักไมแลวเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอบริการสาธารณะที่ตองดําเนินการ 
อยางตอเน่ือง  นอกจากนี้ หากมีการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายในการยกเลิก 
การจัดจางปรับปรุงพ้ืนที่ชั้นลางอาคาร กสท. โทรคมนาคมดังกลาว ตามคําฟองจริง  
ผูฟองคดีมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อเรียกคาเสียหายได  อีกทั้ง ผูฟองคดี 
ยังมีสิทธิเขารวมเสนอราคาในการประกวดราคาจางปรับปรุงพ้ืนที่ชั้นลางอาคาร กสท. 
โทรคมนาคม ครั้งใหมไดอีกดวย คําขอใหศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งยกเลิกหรือระงับ 
การประกวดราคาครั้งใหมไวจนกวาคดีน้ีจะถึงที่สุดจึงไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะนํา 
วิธีคุมครองตามที่ขอน้ันมาใชได จึงยกคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราวของผูฟองคดี  
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๗/๒๕๔๖) 
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  แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ๒๔๖ 

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 

ป ๒๕๔๕ 

คําพิพากษาที่ ผูฟองคดี หนา 
อ.๕/๒๕๔๕ หางหุนสวนจํากัดจ้ิวเสร ี ๑๙๒ 

ป ๒๕๔๖ 

คําพิพากษาที่ ผูฟองคดี หนา 

อ.๒๒/๒๕๔๖ หางหุนสวนจํากัดกิตติเกียรติกอสราง ๑๒๙ 
อ.๓๒/๒๕๔๖ หางหุนสวนจํากัดโรงไมเอ้ียะงวน  

ตันหยงมัส 
๑๐๕ 

ป ๒๕๔๗ 

คําพิพากษาที่ ผูฟองคดี หนา 
อ.๑๖/๒๕๔๗ หางหุนสวนจํากัดวิรุฬหกรกอสราง ๒๓ 

ป ๒๕๔๘ 

คําพิพากษาที่ ผูฟองคดี หนา 
อ.๔๔/๒๕๔๘ หางหุนสวนจํากัดพันธุรักษกอสราง ๑๐๖ 
อ.๔๗/๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
๑๔๐ 

อ.๗๙/๒๕๔๘  หางหุนสวนจํากัดสยามซีวิลซัพพลาย ๙๓ 
อ.๑๗๖/๒๕๔๘ หางหุนสวนจํากัดเลิศอมรทวีทรัพย  

คอนสตรัคชั่น 
๓๕ 

 
 
 
 
 



แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ๒๔๗ 

ป ๒๕๔๙ 

คําพิพากษาที่ ผูฟองคดี หนา 
อ.๒๗/๒๕๔๙ นางสุริยา  สุริยา ๗ 
อ.๕๘/๒๕๔๙ บริษัท สุหรายทิพย กอสราง จํากัด ๑๓๒ 
อ.๖๔/๒๕๔๙ บริษัท เจ-สัน คอนสตรัคชั่น (ประเทศ

ไทย) จํากัด 
๒๕ 

อ.๘๕/๒๕๔๙ นายประสิทธิ์  ไทรงาม ๑๗๖ 
อ.๑๑๑/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัดสามพี่นองธุรกิจ ๑๑๒ 
อ.๑๒๐/๒๕๔๙ บริษัท กงสตรกุซิยงส เมตาลิกส  

ฟลอรองแตส จํากัด 
๑๓๔ 

อ.๑๒๑/๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙๓ 
อ.๑๖๐/๒๕๔๙ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๕๗ 
อ.๒๓๒/๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
๑๑๔ 

อ.๓๐๑/๒๕๔๙ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ๑๔๐ 
อ.๓๐๙/๒๕๔๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๑๐ 
อ.๓๒๓/๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (กรมสามัญศึกษา เดิม) 
๑๒๔, ๒๐๖ 

อ.๓๒๔/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัดสี่พ่ีนอง ๑๗๖ 
อ.๓๔๘/๒๕๔๙ สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
๑๔๓ 

อ.๓๔๙/๒๕๔๙ สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี ๓๓, ๑๘๒, 
๒๒๕ 

อ.๓๗๑/๒๕๔๙ หางหุนสวนจํากัดโกตาบารูกอสราง ๕๑ 
อ.๓๗๔/๒๕๔๙ นางนุสรา  เจียมกัลชาญ ๑๗๖ 

 



  แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ๒๔๘ 

ป ๒๕๕๐ 

คําพิพากษาที่ ผูฟองคดี หนา 
อ.๔๓/๒๕๕๐ หางหุนสวนจํากัดบุญยูกอสราง ๒๐๑ 
อ.๕๕/๒๕๕๐ บริษัท คันทรี คอมฟอรด จํากัด ๑๐ 
อ.๘๘/๒๕๕๐ นางสุภาพร มลาขันธ ๑๒ 
อ.๑๔๘/๒๕๕๐ บริษัท โฮมบิลเดอร จํากัด ๑๐๗ 
อ.๑๖๐/๒๕๕๐ หางหุนสวนจํากัดวังแฟนวิศวกร ๕๙ 
อ.๑๖๑/๒๕๕๐ กรมสุขภาพจิต ๑๖ 
อ.๑๖๕/๒๕๕๐ บริษัท นพศิริเพิ่มพูนทรพัย จํากัด ๕๓ 
อ.๑๗๗/๒๕๕๐ บริษัท ชยภัทรกอสราง จํากัด ๑๑๘ 
อ.๑๗๙/๒๕๕๐ บริษัท หลีเจรญิการโยธา จํากัด ๓๗ 
อ.๑๘๓/๒๕๕๐ นายปญญา สงเจริญ ๑๖๑ 
อ.๒๑๓/๒๕๕๐ นางจิตรา ชนะกุล ๑๔๕ 
อ.๒๒๘/๒๕๕๐ หางหุนสวนจํากัดบางมูลนากเหล็กเพชร ๑๐๙ 
อ.๒๓๓/๒๕๕๐ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ๑๖, ๑๕๕ 
อ.๒๖๖/๒๕๕๐ บริษัท เอ็ม คอนโซลิเดท จํากดั ๑๑๖ 
อ.๒๗๓/๒๕๕๐ หางหุนสวนจํากัดศิริศักดิ์พูลผลกอสราง ๕๖ 
อ.๒๗๘/๒๕๕๐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๙๖ 
อ.๒๙๑/๒๕๕๐ นายอภิสิทธิ์  ศิริชัย ๑๖ 
อ.๓๑๒/๒๕๕๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ที่ ๒ 

๑๗๘ 

อ.๓๒๔/๒๕๕๐ การทางพิเศษแหงประเทศไทย ๑๘๖ 
อ.๓๒๕/๒๕๕๐ นายจงรักษ กติติวรการ ๒๗ 
อ.๓๓๐/๒๕๕๐ กรมทรัพยากรธรณี ๑๔๕ 
อ.๓๔๕/๒๕๕๐ หางหุนสวนจํากัดบัญญัติและนนทการ

กอสราง 
๑๙ 



แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ๒๔๙ 

คําพิพากษาที่ ผูฟองคด ี หนา 
อ.๓๕๗/๒๕๕๐ นางประภัสสร  ฉายประเสริฐ ที่ ๑  

กับพวกรวม ๓ ราย 
๑๙๐ 

อ.๓๗๗/๒๕๕๐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๔๙ 
อ.๓๘๔/๒๕๕๐ องคการบรหิารสวนตําบลเขื่องดํา ๑๐๓ 
อ.๔๑๑/๒๕๕๐ หางหุนสวนจํากัดฝายฝนกอสราง ๑๐๐ 
อ.๔๔๑/๒๕๕๐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๖๔ 
อ.๔๔๓/๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ๑๖๐ 
อ.๔๕๗/๒๕๕๐ หางหุนสวนจํากัดชอสมพัฒนา ๘๓ 

ป ๒๕๕๑ 
คําพิพากษาที่ ผูฟองคด ี หนา 
อ.๘/๒๕๕๑ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ๒๐๗ 
อ.๑๓/๒๕๕๑ หางหุนสวนจํากัดรวมเสริมกิจกอสราง ๙๔ 
อ.๔๗/๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๑๖๗ 
อ.๙๐/๒๕๕๑ กรมทางหลวงชนบท ๘๖ 
อ.๙๓/๒๕๕๑ หางหุนสวนจํากัด ศิริวัง ๔๓ 
อ.๑๔๕/๒๕๕๑ บริษัท เอ็น อาร นราวิศวการทาง จํากัด ๔๔, ๖๙, ๘๗ 
อ.๒๓๑/๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๖๖, ๑๒๐ 
อ.๒๔๒/๒๕๕๑ บริษัท เบญจพรกอสราง จํากดั ๑๒๖ 
อ.๒๔๗/๒๕๕๑ หางหุนสวนจํากัดไพโรจนสมพงษพาณิชย ๗๕ 
อ.๒๖๑/๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (กรมสามัญศึกษา เดิม) 
๒๑๕ 

อ.๒๖๖/๒๕๕๑ หางหุนสวนจํากัดเทพนพรัตนแทรคเตอร ๔๖ 
อ.๒๗๙/๒๕๕๑ บริษัท เฟรนดชิบกรุป จํากัด ๑๙๘ 
อ.๒๘๑/๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ๑๖ 
อ.๒๙๐/๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๑๕๒ 
อ.๓๗๔/๒๕๕๑ หางหุนสวนจํากัดมังกรทองการชาง ๒๐๐๐ ๓๘ 
อ.๓๙๕/๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี ๘๙ 
อ.๔๗๗/๒๕๕๑ กิจการรวมคา ซีซีวีเค ๑๓๗ 
อ.๔๗๙/๒๕๕๑ กระทรวงกลาโหม ๑๔๗ 



  แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ๒๕๐ 

ป ๒๕๕๒ 

คําพิพากษาที่ ผูฟองคดี หนา 
อ.๒๔/๒๕๕๒ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ๑๗๓ 
อ.๑๖๙/๒๕๕๒ หางหุนสวนจํากัด อ่ีเซงฮง ๗๘ 
อ.๑๗๓/๒๕๕๒ บริษัท เบญจพรกอสราง จํากัด ๑๒๒ 
อ.๒๙๒/๒๕๕๒ นายวินิจ  อึงรัตนากร ๖๒, ๗๓ 
อ.๒๙๖/๒๕๕๒ หางหุนสวนจํากัด ชัยเจริญทรัพย ธุรกิจ ๔๑ 
อ.๓๘๔/๒๕๕๒ นายศุภมิตร  ไพพิเชษฐ (ศรภิีญโญ

กอสราง) 
๔๐ 

อ.๔๒๑/๒๕๕๒ บริษทั มารโบว ๓๐๐๐๓ จํากัด (มหาชน) ๒๐๓ 
 

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสงูสุด 
 

ป ๒๕๔๕ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๑๖๘/๒๕๔๕ นายอํานาจ  ฉายสุวรรณ ๒๓๑ 
๑๗๕/๒๕๔๕ นายสนิท  สันติพันธพิทักษ ๒๓๑ 

ป ๒๕๔๖ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๒๓๙/๒๕๔๖ หางหุนสวนจํากัด สินเพชรคอน

สตรัคชั่น 
๒๓๒ 

๓๐๗/๒๕๔๖ บริษัท ไรทแมน จํากัด ๒๔๓ 
๔๒๕/๒๕๔๖ บริษัท ศิริผลวัฒนา (๑๙๗๙) จํากัด ๒๑๘ 
๖๖๐/๒๕๔๖ หางหุนสวนจํากัด หาดใหญสรรพกิจ

กอสราง 
๒๓๒ 

   
 



แนวทางการปฏบัิติราชการที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ๒๕๑ 

   

ป ๒๕๔๗ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๓๗๘/๒๕๔๗ นายอํานาจ  ฉายสุวรรณ ๒๓๑ 
๔๓๓/๒๕๔๗ บริษัท รุงพรชยั จํากัด ๒๓๗ 
๙๓๓/๒๕๔๗ หางหุนสวนจํากัด ทรัพยสุนทร (แตศิริ) ๒๓๒ 

ป ๒๕๔๘ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๒๐๙/๒๕๔๘ หางหุนสวนจํากัด ไพโรจนสมพงษ

พาณิชย 
๒๓๒ 

๔๔๕/๒๕๔๘ หางหุนสวนจํากัด ยงวัฒนากอสราง ๒๓๒ 
๙๓๘/๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ๒๑๑ 
๙๖๕/๒๕๔๘ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๒๑๒ 
๙๖๗/๒๕๔๘ กรมทางหลวง ๒๓๕ 
๙๗๕/๒๕๔๘ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๒๓๒ 

ป ๒๕๔๙ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 
๙๑๐/๒๕๔๙ องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม ๒๑๘ 

ป ๒๕๕๐ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 

๕๗๘/๒๕๕๐ นายสมควร  บรูมินเหนทร                  ๒๔๐ 
๖๘๕/๒๕๕๐ บริษัท ไอทวีี จํากัด (มหาชน) ๒๒๐ 
๘๒๐/๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
๒๑ 

ป ๒๕๕๑ 

คําสั่งที ่ ผูฟองคดี หนา 

๓๗๙/๒๕๕๑ จังหวัดสมุทรสงคราม ๒๒๗ 
 



หลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสดุ 
เพื่อสนับสนนุการปฏิบัตริาชการที่ดี 

ในการดําเนินการเกี่ยวกบัสัญญาทางปกครอง 
 
ที่ปรึกษา 
นายสุชาติ เวโรจน    เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
นายไกรรัช เงยวิจิตร    รองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
 
คณะผูจัดทํา 
นายยงยุทธ อนุกูล    ผูอํานวยการสํานักวิจัยและวิชาการ 
นายวิรัช รวมพงษพัฒนะ   ผูอํานวยการศูนยศึกษาคดีปกครอง 
นางสาวณัฐชรี รุจิเรข    พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
นางสาวธันวรัตน ธนพิทักษ   พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
นายยุทธนา ทิณรัตน    พนักงานคดีปกครองชาํนาญการ 
นาวสาวกิ่งกาญจน กันทะวงค   พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 
นายประพันธ เอ่ียมสําอางค   พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 
นายพัชรพล เตียวัฒนานนท   พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 
 
ผูจัดพิมพ 
นางสาวทิพวรรณ เมธานิมิตพงศ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวสายพิน ภักดี    พนักงานธุรการ 
 




