คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

2 ข้อเท็จจริง
2.1 ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 ได้ทำสัญญาจ้างผูฟ้ อ้ งคดีให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารพืน้ ทีใ่ ช้สอย
ไม่ตำ่ กว่า 7,200 ตารางเมตร สูง 6 ชัน้ จำนวน 1 หลัง พร้อมลิฟท์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2540 ลงวันที่ 27 สิงหาคม
2540 โดยข้อ 2.7 ผนวก 7 ของสัญญา กำหนดให้สญ
ั ญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้
2.2 เมือ่ ผูฟ้ อ้ งคดีสง่ มอบงานงวดที่ 5 แล้ว ได้มหี นังสือลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ขอรับเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างสำหรับงานงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 5 เป็นเงิน 1,356,562.20 บาท แต่ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 เห็นว่า ผูฟ้ อ้ งคดีมสี ทิ ธิได้รบั เงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้างสำหรับงวดงานดังกล่าวเป็นเงิน 1,330,424 บาท และได้มหี นังสือลงวันที่ 21 มกราคม 2543
ถึงผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 ขอให้พจิ ารณาจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพเิ ศษเพือ่ จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
2.3 ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 มีหนังสือลงวันที่ 31 มีนาคม 2543 แจ้งผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 ว่า งานก่อสร้างตามสัญญาเลขที่
1/2540 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2540 เป็นการจัดจ้างที่ไม่ได้ระบุให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในขั้นตอน
ประกาศประกวดราคา ดังนัน้ งานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวจึงไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีจ่ ะได้รบั เงินเพิม่ ค่างาน
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จากนัน้ ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 ได้มหี นังสือลงวันที่ 24 เมษายน 2543 แจ้งการไม่จา่ ยเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามความเห็นของผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 ให้ผฟู้ อ้ งคดีทราบ
2.4 หลังจากผูฟ้ อ้ งคดีสง่ มอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญาแล้ว ผูฟ้ อ้ งคดีได้มหี นังสือไม่ลงวันที่ เดือนธันวาคม
2543 ขอให้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 จ่ายเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้สำหรับงานงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 12.2 (งวดสุดท้าย)
เป็นเงิน 4,640,756.30 บาท ซึง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 ได้มหี นังสือลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2544 ปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้างตามความเห็นของผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 ทีไ่ ด้เคยแจ้งให้ผฟู้ อ้ งคดีทราบแล้ว
2.5 ผูฟ้ อ้ งคดีเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2532 มีเจตนารมณ์เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะผันผวนของค่าเงินบาทให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ สัญญาจ้างระหว่างผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2
กับผูฟ้ อ้ งคดีจงึ เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้
ข้อมูลจากเอกสารประกอบคำบรรยาย หัวข้อ คดีปกครองเกีย่ วกับการพัสดุ โดย อ.อิทธิพร จิระพัฒนากุล
การสัมมนาวิชาการ ครัง้ ที่ 1/2552 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
จ.สุราษฎร์ธานี

ปีท่ี 32 ฉบับที่ 207 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2552

1. การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 327/2551
1. ประเด็นพิพาท
ผูฟ้ อ้ งคดี (ห้างหุน้ ส่วน จำกัด ส.) ฟ้องว่ากรณีทผ่ี ถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 (สำนักงบประมาณ) วินจิ ฉัยว่าเมือ่ ประกาศ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างไม่ได้ระบุให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กบั การทำสัญญาจ้าง จึงไม่จดั สรรงบประมาณ
ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี
เป็นการกระทำทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ผฟู้ อ้ งคดีได้รบั ความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มคี ำพิพากษา
ให้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 จัดสรรงบประมาณ และให้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 ชำระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) ให้แก่ผฟู้ อ้ งคดี พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

13

ปีท่ี 32 ฉบับที่ 207 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2552

14

3. คำวินจิ ฉัยศาลปกครองชัน้ ต้น
3.1 เมือ่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 และผูฟ้ อ้ งคดีได้แสดงเจตนาตกลงกันไว้ในสัญญาว่าคูส่ ญ
ั ญาประสงค์ให้สญ
ั ญาจ้าง
เลขที่ 1/2540 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2540 เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ตามเงือ่ นไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง
สูตรและวิธกี ารคำนวณทีใ่ ช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.7 ผนวก 7 สัญญาจ้างดังกล่าว
จึงเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 จึงต้องผูกพันตามข้อตกลงในสัญญา
3.2 พิพากษาให้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 ชำระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างจำนวน 3,799,390.84 บาท ให้แก่ผฟู้ อ้ งคดี
พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วนั ฟ้องคือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จ ทัง้ นี้ ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ คำขออืน่ นอกจากนีใ้ ห้ยก
4. คำวินจิ ฉัยศาลปกครองสูงสุด
4.1 กรณีทผ่ี ถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 อ้างว่าแสดงเจตนาทำสัญญาโดยสำคัญผิดในลักษณะของนิตกิ รรมอันเป็นความ
สำคัญผิด ในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของนิติกรรมตามมาตรา 156 วรรคสอง แห่ง ป.พ.พ. การแสดงเจตนาดังกล่าว
จึงเป็นโมฆะนัน้ เห็นว่า ความสำคัญผิดดังกล่าวหากเกิดขึน้ จริงดังทีอ่ า้ งก็เป็นความสำคัญผิดทีเ่ กิดขึน้ โดยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 ซึง่ เป็นผูแ้ สดงเจตนาเอง ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 จึงไม่อาจถือเอาความสำคัญผิด
ดังกล่าวมาเป็นประโยชน์แก่ตนได้
4.2 แม้ในประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามสัญญาพิพาทนี้ จะมิได้ระบุให้นำสัญญา
แบบปรับราคาได้มาใช้ แต่ได้แสดงเจตนาทำสัญญาจ้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2532 ทีก่ ำหนดเงือ่ นไขและหลักเกณฑ์ไว้วา่ การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นน้ั
ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่า
งานจ้างเหมานัน้ ๆ จะใช้สญ
ั ญาแบบปรับราคาได้พร้อมทัง้ กำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธกี ารคำนวณทีใ่ ห้มี
การปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ก็มิได้ทำสัญญาจ้างในคดีนี้ตกเป็นโมฆะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงมีความผูกพัน
ตามสัญญาทีจ่ ะต้องชำระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผฟู้ อ้ งคดี
4.3 เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีหนังสือลงวันที่ 16 กันยายน 2546 ชี้แจงต่อศาลว่าหากสัญญาจ้างระหว่าง
ผูฟ้ อ้ งคดีกบั ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ผูฟ้ อ้ งคดีจะมีสทิ ธิได้รบั เงินชดเชยค่างานก่อสร้างสำหรับงานงวดที่
1 ถึงงวดที่ 12.2 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,799,390.84 บาท และผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ 30 กันยายน 2546
ชี้แจงต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีไม่คัดค้านจำนวนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชี้แจงต่อศาล
จึงถือได้วา่ ผูฟ้ อ้ งคดียอมรับว่าตนมีสทิ ธิได้รบั เงินชดเชยค่างานก่อสร้างเป็นเงิน 3,799,390.84 บาท
4.4 การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ชำระเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง จำนวน
3,799,390.84 บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วนั ฟ้องคือวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2544 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับแต่วนั ทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ คำขออืน่ นอกจากนีใ้ ห้ยก ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน
2. สิทธิในการบอกเลิกสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา
และการใช้สทิ ธิเรียกร้องเงินชดเชย ค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 483/2551
1. ประเด็นพิพาท
ผูฟ้ อ้ งคดี (บริษทั ว. จำกัด) ฟ้องว่า ผูถ้ กู ฟ้องคดี (กรุงเทพมหานคร) บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างเขือ่ น ค.ส.ล.
(ดาดท้องคลอง) ราวเหล็กและบันไดเหล็ก คลองไผ่สงิ โต วงเงินค่าก่อสร้าง 14,523,000 บาท ตามสัญญาจ้างลงวันที่ 21
มิถนุ ายน 2539 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสัง่ ให้ผถู้ กู ฟ้องคดีชดใช้คา่ เสียหายให้แก่ผฟู้ อ้ งคดี

3. ข้อกฎหมาย
ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538
ข้อ 131 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุ
อันเชือ่ ได้วา่ ผูร้ บั จ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด
การตกลงกับคูส่ ญ
ั ญาทีจ่ ะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาได้เฉพาะกรณี
ที่เป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครโดยตรงหรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของกรุงเทพมหานครในการที่จะปฏิบัติตาม
สัญญาหรือข้อตกลงนัน้ ต่อไป
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2. ข้อเท็จจริง
2.1 สัญญาจ้างลงวันที่ 21 มิถุนายน 2539 ผู้ฟ้องคดี (บริษัท ว. จำกัด) ได้รับจ้างผู้ถูกฟ้องคดี
(กรุงเทพมหานคร) เพือ่ ทำการก่อสร้างเขือ่ น ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ราวเหล็กและบันไดเหล็ก คลองไผ่สงิ โต เป็นเงิน
14,523,300 บาท โดยผูฟ้ อ้ งคดีตอ้ งทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับแต่วนั ที่21 มิถนุ ายน 2539 ถึงวันที่16 มกราคม 2540
2.2 ภายหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามสัญญามาตลอดแต่ไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จ เนือ่ งจากผูถ้ กู ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการให้ราษฎรทีร่ กุ ล้ำออกจากพืน้ ทีก่ อ่ สร้างได้ และได้สง่ มอบงาน
ได้ถงึ งวดที่ 5 ต่อมา ผูถ้ กู ฟ้องคดีแจ้งว่า สภากรุงเทพมหานครมีมติไม่เห็นชอบในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลือ่ มปีใน
งานก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากปัญหามีบ้านรุกล้ำเป็นเวลานาน และผู้ฟ้องคดีได้หยุดการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน
อีกทัง้ ไม่ทราบว่าระยะเวลาทีแ่ น่นอนว่าจะรือ้ ย้ายบ้านของราษฎรออกไปได้เมือ่ ใด หากปล่อยระยะเวลาเนิน่ นานออกไปจะ
เกิดผลเสียหาย
2.3 ผูถ้ กู ฟ้องคดีจงึ จำเป็นทีจ่ ะต้องแก้ไขสัญญาลดเนือ้ งาน วงเงินค่าก่อสร้าง และระยะเวลาการก่อสร้าง
โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 19 ของสัญญาจ้าง ซึง่ ให้อำนาจผูถ้ กู ฟ้องคดีทจ่ี ะทำการแก้ไขหรือเพิม่ เติม หรือลดงานจาก
แบบรูปและรายละเอียด ในการเปลี่ยนแปลงเนื้องานดังกล่าวจะเหลือวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 6,301,500 บาท
และระยะเวลาก่อสร้าง 119 วัน จากนัน้ ผูถ้ กู ฟ้องคดีแจ้งให้ผฟู้ อ้ งคดีพจิ ารณาให้ความยินยอม แต่ผฟู้ อ้ งคดีไม่ยนิ ยอม
และขอให้ผถู้ กู ฟ้องคดีสง่ มอบสถานทีต่ ามสัญญาให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีเพือ่ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป
2.4 ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ 5 มกราคม 2544 แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาทำการตกลง
แก้ไขเปลีย่ นแปลงลดเนือ้ งานและวงเงินค่าก่อสร้างภายใน 15 วันทำการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ มิฉะนัน้ จะถือว่าผูฟ้ อ้ งคดี
ทำผิดสัญญาจ้างและจะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา ผูฟ้ อ้ งคดีมหี นังสือลงวันที่ 18 มกราคม 2544 ปฏิเสธไม่ยนิ ยอมตกลง
แก้ไขเปลีย่ นแปลง ผูถ้ กู ฟ้องคดีเห็นว่าผูฟ้ อ้ งคดีกระทำผิดสัญญาจ้างข้อ 19 ผูถ้ กู ฟ้องคดีจงึ มีหนังสือลงวันที่ 2 เมษายน
2544 ถึงผูฟ้ อ้ งคดีแจ้งการบอกเลิกสัญญา
2.5 ผูฟ้ อ้ งคดีเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล
ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสัง่ ดังนี้
(1) ให้ ผ ู ้ ถ ู ก ฟ้ อ งคดี ช ำระค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื ่ อ ความเสี ย หายเป็ น เงิ น 39,626,201 บาท
พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระครบถ้วน
(2) ให้ผถู้ กู ฟ้องคดีชำระเงินจำนวน 128,940 บาท ซึง่ เป็นเงินค้ำประกันผลงานในการเบิกเงินค่างวดงาน
งวดที่ 5
(3) ให้ผถู้ กู ฟ้องคดีคนื หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทยจำกัด และธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
(4) ให้ผถู้ กู ฟ้องคดีงดคิดค่าปรับตามสัญญา เนือ่ งจากเหตุลา่ ช้าทัง้ ปวงซึง่ มิได้เกิดจากการทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีเป็น
ผูผ้ ดิ สัญญา
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4. คำวินจิ ฉัยศาลปกครองชัน้ ต้น
การใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีโดยอ้างเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่มีการรุกล้ำของราษฎร
ถือว่าเป็นความบกพร่องของผูถ้ กู ฟ้องคดี ซึง่ จะนำมาเป็นเหตุทจ่ี ะใช้สทิ ธิแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญา โดยลดขนาดงานก่อสร้าง
มิได้การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการใช้สิทธิโดยมิชอบ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่
ผูฟ้ อ้ งคดี จำนวน 3,097,424 บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วนั ฟ้องคดี
เป็นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
5. คำวินจิ ฉัยศาลปกครองสูงสุด
5.1 การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีรบั ทราบปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง จึงได้อนุมตั ใิ ห้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างถึง
5 ครัง้ ซึง่ ทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างขยายจากเดิม 210 วันเป็น 1,481 วัน แต่ผถู้ กู ฟ้องคดีไม่สามารถไล่รอ้ื บ้านทีร่ กุ ล้ำ
และส่ ง มอบพื ้ น ที ่ ก ่ อ สร้ า งให้ แ ก่ ผ ู ้ ฟ ้ อ งคดี ไ ด้ แ ละไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ ว ่ า อุ ป สรรคจะสิ ้ น สุ ด ลงเมื ่ อ ใด
ประกอบกับงบประมาณในการก่อสร้างตามสัญญาถูกสภากรุงเทพมหานครตัดไปแล้ว ผูถ้ กู ฟ้องคดีไม่มงี บประมาณ
ที ่ จ ะดำเนิ น การก่ อ สร้ า งอี ก ต่ อ ไป จึ ง มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที ่ 2 เมษายน 2544 บอกเลิ ก สั ญ ญาจ้ า งกั บ ผู ้ ฟ ้ อ งคดี
การบอกเลิกสัญญาจึงมิใช่กรณีที่มีเหตุเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
การบอกเลิกสัญญาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
5.2 เมือ่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาทำให้ผฟู้ อ้ งคดีตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยจำนวนหนึง่ เพือ่ เตรียมการก่อสร้างงาน
ในส่วนที่เหลือโดยไม่มีรายได้เป็นการตอบแทน ผู้ถ ูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค ่าเสียหายตามจำนวนค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็น
ค่าเสียหายร้อยละ 10 ของสัญญาจ้างเป็นเงิน 1,452,300 บาท จึงเป็นธรรมต่อผูฟ้ อ้ งคดีแล้ว
5.3 ผูฟ้ อ้ งคดีได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากการทีต่ อ้ งจ่ายค่าธรรมเนียม หนังสือค้ำประกันเพิม่ ขึน้ ตาม
ระยะเวลาทีข่ ยายออกไป ผูถ้ กู ฟ้องคดีจงึ ต้องชดใช้คา่ เสียหายให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีเป็นเงินทัง้ สิน้ 267,138 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันตามสัญญาเป็นเงินร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง (จำนวน
14,523,000) เป็นเงิน 726,150 บาท เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2.5 ต่อปี เป็นเงิน 18,153 บาท เป็นเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน
72,612 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันการเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน
1,452,300 บาท เสียค่าธรรมเนียมปีละ 36,308 บาท เป็นเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 145,230 บาท
(3) ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันผลงานในการเบิกเงินงวดที่ 1 ร้อยละ 10 ของยอดเงินทีเ่ บิกรวมเป็นเงิน
129,750 บาท เสียค่าธรรมเนียมปีละ 3,244 บาท เป็นเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 12,976 บาท
(4) ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันผลงานในการเบิกเงินงวดที่ 2 ร้อยละ 10 ของยอดเงินทีเ่ บิกรวมเป็นเงิน
156,300 บาท เสียค่าธรรมเนียมปีละ 3,980 บาท เป็นเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 15,920 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันผลงานการเบิกเงินงวดที่ 3 ร้อยละ 10 ของยอดเงินทีเ่ บิก รวมเป็นเงิน
48,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมปีละ 1,200 บาท เป็นเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 4,800 บาท
(6) ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันผลงานการเบิกเงินงวดที่ 4 ร้อยละ 10 ของยอดเงินทีเ่ บิกรวมเป็นเงิน
153,160 บาท เสียค่าธรรมเนียมปีละ 3,900 บาท เป็นเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 15,600 บาท
5.4 สำหรับค่าวัสดุกอ่ สร้างได้แก่ เสาเขือ่ น ค.ส.ล. และแผงเขือ่ น ค.ส.ล. ทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีอา้ งว่าสัง่ ซือ้ และสัง่ ผลิตแล้ว
จึงเป็นค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญานัน้ เห็นว่า เมือ่ มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2541
และได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปหลายครัง้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 โดยทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีรบั ทราบปัญหา
ในการก่อสร้างมาโดยตลอด ดังนัน้ ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ มิได้สง่ั ผลิตเสาและแผงเขือ่ นไว้ลว่ งหน้าแต่อย่างใด
5.5 ค่าปัน้ จัน่ จอดรอ และค่าเช่ารถขุดทีจ่ อดรอไม่สามารถทำงานได้นน้ั เห็นว่า เมือ่ ผูฟ้ อ้ งคดีไม่สามารถ
ก่อสร้างงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จได้ เนือ่ งจากมีบา้ นเรือนราษฎรรุกล้ำในเขตพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง ทำให้ตอ้ งมีการขยายระยะเวลา

3. การใช้ดชั นีราคาวัสดุกอ่ สร้างมาเป็นสูตรคำนวณค่า K

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 477/2551
1. ประเด็นพิพาท
1.1 ผูถ้ กู ฟ้องคดี (กรมชลประทาน) มิได้ปฏิบตั ติ ามสัญญาจ้างเกีย่ วกับการจ่ายเงินเพิม่ หรือลดค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์
ประจำเดือนสิงหาคม 2542 มาใช้เป็นสูตรสำหรับคำนวณค่า K อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย
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การก่อสร้าง ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ไม่มคี วามจำเป็นทีจ่ ะนำมาปัน้ จัน่ มาจอดรอเป็นเวลาถึง 730 วัน และค่าเช่ารถขุดมาจอดรอเป็นเวลา
ถึง 8 เดือน เพือ่ เตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้างตลอดเวลา
5.6 ค่าเสาเข็มไม้ ค่าไม้แบบ และค่าบ้านพักคนงานเป็นค่าใช้จา่ ยตามปกติทผ่ี ฟู้ อ้ งคดีตอ้ งลงทุนเพือ่ ก่อสร้าง
งานตามสัญญา จึงมิใช่คา่ เสียหายทีเ่ กิดจากการเลิกสัญญา ส่วนค่าแรงช่างและกรรมกรรายวันนัน้ เมือ่ ไม่มกี ารก่อสร้าง
ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ไม่ตอ้ งจ่ายค่าแรงรายวัน สำหรับเงินเดือนพนักงานประจำสำนักงานและค่าเก็บงานนัน้ ผูฟ้ อ้ งคดีกำหนด
จำนวนเงินค่าเสียหายโดยมิได้มหี ลักฐานการจ่ายค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
5.7 ค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสในการทีจ่ ะไปรับงานโครงการอืน่ ๆ ทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีขอให้ชดใช้เป็นเงิน 18,891,600
บาท นัน้ เห็นว่า ผูฟ้ อ้ งคดีมไิ ด้มหี ลักฐานทีส่ ามารถพิสจู น์ได้วา่ ผูฟ้ อ้ งคดีขาดรายได้จากการทีจ่ ะไปรับงานโครงการใด
อีกทัง้ การทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีจะรับงานโครงการอืน่ และมีกำไรจากการก่อสร้างตามจำนวนดังกล่าวหรือไม่กเ็ ป็นเรือ่ งทีไ่ ม่แน่นอน
ค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสที่กำหนดเป็นเพียงการคาดเดาของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีคำนวณค่าเสียหาย
โดยใช้คา่ ปรับตามสัญญากรณีผฟู้ อ้ งคดีทำงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดวันละ 14,523 บาท เป็นเวลา 1,300
วัน เป็นเงิน 18,891,600 บาท จึงไม่อาจรับฟังได้
5.8 สำหรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) นัน้ เมือ่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีมหี นังสือบอกเลิกสัญญาจ้างเมือ่ วันที่ 2
เมษายน 2544 ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้ จึงถือว่าวันยกเลิกสัญญาจ้าง เป็นวันส่งมอบ
งานงวดสุดท้าย ตามแนวทางปฏิบตั ขิ องสำนักงบประมาณ มิใช่วนั ทีส่ ง่ มอบงานครัง้ สุดท้าย ก่อนการยกเลิกสัญญา
เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบการบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2544 ได้ยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2544
ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง จึงเป็นการเรียกร้องภายใน 90 วันตามเงื่อนไขของสัญญา
ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ มีสทิ ธิได้รบั เงินชดเชยค่างานก่อสร้างสำหรับงานทีส่ ง่ มอบไปแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 209,046 บาท
5.9 ส่วนงวดงานทีย่ งั ไม่มกี ารก่อสร้าง ผูฟ้ อ้ งคดีจะขอรับเงินชดเชยมิได้ เนือ่ งจากการให้เงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างเป็นมาตรการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพก่อสร้างจากการทีร่ าคาวัสดุกอ่ สร้างเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
หลังจากการเปิดซองประกวดราคาถึงวันส่งมอบงาน เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน
ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ มิได้เสียหายจากการทีร่ าคาวัสดุกอ่ สร้างเปลีย่ นแปลงจึงไม่ได้รบั เงินชดเชยค่างานก่อสร้างในส่วนทีย่ งั ไม่ได้
ส่งมอบงาน
5.10 สำหรั บ เงิ น ค้ ำ ประกั น ผลงานในการเบิ ก เงิ น ค่ า งวดงานที ่ 5 จำนวน 128,940 บาท นั ้ น
ตามสัญญากำหนดว่า ในการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ผูถ้ กู ฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าผลงานทีเ่ หลือกับเงินทีห่ กั ไว้ เป็นประกันผลงาน
คืนให้แก่ผฟู้ อ้ งคดี แต่เมือ่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผูถ้ กู ฟ้องคดีจงึ ต้องจ่ายเงินค่า
ค้ำประกันผลงานงวดที่ 5 ทีห่ กั ไว้จำนวน 128,940 บาท ให้แก่ผฟู้ อ้ งคดี
5.11 ผู ้ ถ ู ก ฟ้ อ งคดี จ ึ ง ต้ อ งชดใช้ เ งิ น ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ผ ู ้ ฟ ้ อ งคดี ร วมเป็ น เงิ น 2,057,424 บาท
เมื่อหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายคืนจำนวน 836,190 บาท จึงคงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้อง
ชดใช้เป็นค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ อ้ งคดี จำนวน 1,221,234 บาท
พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น เป็นให้ผถู้ กู ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีจำนวน
1,221,234 บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
และให้คนื ค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดี นอกนัน้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น
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ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคในวันที่ 4 มีนาคม 2542 จึงต้องนำดัชนีราคา
วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งประจำเดื อ นมี น าคม ซึ ่ ง จั ด ทำขึ ้ น โดยกระทรวงพาณิ ช ย์ มาเป็ น สู ต รในการคำนวณค่ า K
ทำให้ผฟู้ อ้ งคดีได้รบั ความเสียหายเป็นเงิน 3,895,356.76 บาท
1.2 ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินเพิ่มราคาค่างานจัดหาขนส่งทรายและหินเบอร์ และงานจัดหาขนส่งถ่านหิน
อันเนือ่ งมาจากดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศสูงขึน้ ทำให้ผฟู้ อ้ งคดีได้รบั ความเสียหายเป็นเงิน 14,774,401.64 บาท
1.3 ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ได้รบั ความเสียหายรวม 2 รายการ เป็นเงินทัง้ สิน้ 18,669,938.40 บาท และขอคิดดอกเบีย้
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นเงิน 1,212,935.54 บาท จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มคี ำพิพากษาให้ผถู้ กู ฟ้องคดีชดใช้เงิน
จำนวน 19,885,740.11 บาท พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 18,669,938.40 บาท นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ
2. ข้อเท็จจริง
2.1 ผูถ้ กู ฟ้องคดีได้วา่ จ้างผูฟ้ อ้ งคดีให้ดำเนินการก่อสร้างเขือ่ นหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบ
อืน่ โครงการเขือ่ นคลองท่าด่านอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ตามสัญญาจ้างลงวันที่ 28 ตุลาคม 2542 ซึง่ เป็นสัญญา
แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2532
2.2 ระหว่างการทำงานตามสัญญาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้นำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ซึง่ จัดทำขึน้ โดยกระทรวงพาณิชย์ประจำเดือนมีนาคม 2542 มาเป็นสูตรในการคำนวณค่า K แต่สำนักงบประมาณ
ได้มหี นังสือตอบข้อหารือของผูถ้ กู ฟ้องคดีวา่ สำนักงบประมาณเคยวินจิ ฉัยเป็นแนวทางปฏิบตั แิ ล้วว่า ถ้ามีการยืน่ ซอง
ประกวดราคา 2 ซอง คือ ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคา ให้ใช้ดัชนีเดือนเปิดซองด้านราคา
ในการคำนวณเงินเพิม่ ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนัน้ สัญญาดังกล่าวจึงต้องใช้ดชั นีเดือนสิงหาคม 2542
ซึง่ เป็นเดือนเปิดซองด้านราคาในการคำนวณค่า K
2.3 ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีให้พิจารณาใช้สูตรค่า K โดยนำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ซึง่ จัดทำขึน้ โดยกระทรวงพาณิชย์ประจำเดือนมีนาคม 2542 มาคำนวณสำหรับงาน จัดหาขนส่งถ่านหินและงานจัดหา
ขนส่งทราย และหินเบอร์ ผูถ้ กู ฟ้องคดีจงึ มีหนังสือหารือสำนักงบประมาณ ซึง่ สำนักงบประมาณ มีหนังสือตอบข้อหารือว่า
กรณี ด ั ง กล่ า วมี ก ารกำหนดสู ต รตามประเภทของงานก่ อ สร่ า งไว้ ช ั ด เจนตามลั ก ษณะของ งานก่ อ สร้ า งนั ้ น ๆ
ในประกาศประกวดราคา และในสัญญาจ้างได้ระบุให้สอดคล้องกับประกาศประกวดราคาแล้ว จึงไม่สามารถทีจ่ ะแก้ไข
สัญญาเพิม่ สูตรค่า K นอกเหนือจากทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในประกาศประกวดราคาและตามทีผ่ ฟู้ อ้ งคดี ร้องขอได้
2.4 ผู ้ ถ ู ก ฟ้ อ งคดี ไ ด้ ม ี ห นั ง สื อ แจ้ ง ผู ้ ฟ ้ อ งคดี ว ่ า ผู ้ ถ ู ก ฟ้ อ งคดี ไ ม่ ป รั บ ราคาค่ า งานเพิ ่ ม ขึ ้ น (ค่ า K)
สำหรับงานจัดหาขนส่งถ่านหินและงานจัดหาขนส่งทราย และหินเบอร์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ร้องขอ ผู้ฟ้องคดี
ไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผถู้ กู ฟ้องคดีชดใช้เงินพร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี
3. ข้อกฎหมาย
3.1 สัญญาจ้างฯ ข้อ 4.6 การปรับราคาค่างานก่อสร้างให้เป็นไปตามเงือ่ นไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง
และสูตรและวิธกี ารคำนวณทีใ่ ช้กบั สัญญาแบบปรับราคา ได้ตามทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารผนวก 2 เงือ่ นไขเฉพาะงานก่อสร้าง
3.2 เอกสารผนวก 2 เงือ่ นไขเฉพาะงานก่อสร้าง
ข้อ 14.1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา
เมือ่ ดัชนีราคาซึง่ จัดทำขึน้ โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลีย่ นแปลงสูงขึน้ หรือลดลงจากเดิมขณะเมือ่ วันเปิดซองประกวดราคา
ข้อ 14.3.3 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดลงของราคางานจากราคาที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาตกลงกับ
ผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K
ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคามากกว่าร้อยละ 4 ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกินร้อยละ 4 มาคำนวณปรับเพิ่ม
หรือลดลงแล้วแต่กรณี (โดยไม่คดิ ร้อยละ 4 แรกให้)
3.3 ประกาศกรมชลประทานเลขที่ ปก.จ. 1/2542 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2541

(1) ยืน่ ซองประกวดราคาในวันที่ 4 มีนาคม 2542 และให้แยกเอกสารบรรจุในซองจำนวน 2 ซอง ได้แก่
ซองข้อเสนอด้านเทคนิค (ซองที่ 1) และซองข้อเสนอด้านราคา (ซองที่ 2) การประเมินผลการประกวดราคาจะกระทำเป็น
2 ขัน้ ตอน คือ การประเมินผลด้านคุณสมบัตแิ ละความสามารถทางเทคนิคของผูเ้ สนอ (ประเมินผลจากเอกสารในซอง
ที่ 1)
(2) ผูเ้ สนอราคารายใดทีไ่ ม่ผา่ นการพิจารณาคุณสมบัตดิ งั กล่าวจะไม่ได้รบั การพิจารณาเพือ่ ประเมินผล
ในขัน้ ตอนที่ 2 ซึง่ เป็นขัน้ ตอนการประเมินผลของราคาค่างาน ซึง่ จะส่งคืนซองที่ 2 ในสภาพเดิมโดยไม่มกี ารเปิดพร้อม
ทัง้ เอกสารหลักประกันซองให้กบั ผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นการประเมินผลทางด้านคุณสมบัตแิ ละความสามารถทางเทคนิคทุกราย
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณางานจ้างของผูเ้ สนอราคาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตถิ กู ต้อง
ตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาแล้วเสนอจ้างจากผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด ตามข้อ 50 (2)
ประกอบกับข้อ 55 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535

5. คำวินจิ ฉัยของศาลปกครองสูงสุด
5.1 ผู้ถูกฟ้องคดีนำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ประจำเดือนสิงหาคม 2542
มาเป็ น สู ต รในการคำนวณการจ่ า ยเงิ น เพิ ่ ม ค่ า งานก่ อ สร้ า ง (ค่ า K) สำหรั บ งานงวดที ่ 51 ถึ ง งวดที ่ 59
ให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และผูถ้ กู ฟ้องคดีตอ้ งจ่ายเงินเพิม่ ค่างานก่อสร้าง (ค่า K) โดยใช้ดชั นีราคาวัสดุ
ก่อสร้างตามทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีอา้ งหรือไม่ เพียงใด
(1) ในวันที่ 4 มีนาคม 2542 ซึง่ เป็นวันยืน่ และเปิดซองประกวดราคา ผูฟ้ อ้ งคดีได้ยน่ื หลักประกันซอง
มีระยะเวลาค้ำประกัน 240 วัน นับแต่วันที่เปิดซองประกวดราคา แสดงว่าราคาค่าก่อสร้างตามกรอบเวลาที่
ผูฟ้ อ้ งคดีจะต้องคำนวณให้เสร็จสิน้ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2542 และต้องยืนราคาต่อไปอีก 240 วัน แสดงว่าราคาค่าก่อสร้าง
จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2542 ดังนั้น ดัชนีค่าวัสดุก่อสร้างที่นำมาประกอบการคำนวณราคา
เสนอเพือ่ รับจ้าง จึงต้องเป็นดัชนีราคาในเดือนมีนาคม 2542
(2) การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีนำดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างซึง่ จัดทำขึน้ โดยกระทรวงพาณิชย์ประจำเดือนสิงหาคม
2542 มาเป็นฐานสำหรับคำนวณค่า K โดยอ้างว่ามีการเปิดซองข้อเสนอด้านราคาเดือนสิงหาคม 2542 ไม่นา่ จะถูกต้อง
และเป็นธรรม เพราะทำให้ผฟู้ อ้ งคดีได้รบั ค่างานทีป่ รับราคาน้อยกว่าทีค่ วรได้รบั ตามสัญญา แต่ถา้ นำ ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง
ซึง่ จัดทำขึน้ โดยกระทรวงพาณิชย์ประจำเดือนมีนาคม 2542 มาคำนวณค่า K ผูฟ้ อ้ งคดีจะได้เงินเพิม่ ขึน้
(3) กรณีผถู้ กู ฟ้องคดีอา้ งว่า เมือ่ คูส่ ญ
ั ญามีความเห็นแตกต่างกันเกีย่ วกับดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างจะต้องใช้
ณ วันใดมาเป็นสูตรในการคำนวณค่า K ผูถ้ กู ฟ้องคดีจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อ 14.1.3 ของเงือ่ นไขเฉพาะงานก่อสร้าง โดยส่งเรือ่ ง
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4. คำวินจิ ฉัยของศาลปกครองชัน้ ต้น
4.1 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาเงินเพิ่มค่าก่อสร้างงานงวดที่ 51 ถึงงวดที่ 59 ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดย
นำดัชนีราคาค่าวัสดุกอ่ สร้างทีจ่ ดั ทำโดยกระทรวงพาณิชย์ประจำเดือนสิงหาคม 2542 ซึง่ เป็นเดือนเปิดซองด้านราคา
มาใช้เป็นฐานในการคำนวณค่า K ดังกล่าว จึงชอบด้วยสัญญาและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2532
แล้ว ผูถ้ กู ฟ้องคดีจงึ ไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิม่ ค่าก่อสร้างงวดงานดังกล่าวให้แก่ผฟู้ อ้ งคดี
4.2 กรณี เ งิ น เพิ ่ ม ค่ า K ในงานจั ด หาขนส่ ง ถ่ า นหิ น และงานจั ด หาขนส่ ง ทรายและหิ น เบอร์ นั ้ น
เมื่องานดังกล่าวมิได้ถูกกำหนดไว้ในสัญญาจ้างและในประกาศประกวดราคาว่าให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
หรือเป็นงานประเภทเดียวกันกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดและแยกประเภทไว้ตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ
รวมทัง้ มิได้กำหนดสูตรและวิธกี ารคำนวณไว้ อีกทัง้ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายฉบับใดรับรองสิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินเพิม่ ค่า K
ดังกล่าว ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินเพิม่ ค่า K จากเงินจัดหาขนส่งถ่านหินและงานจัดหาขนส่งทรายและหินเบอร์
พิพากษายกฟ้อง
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ให้สำนักงบประมาณเป็นผูพ้ จิ ารณาชีข้ าด ซึง่ สำนักงบประมาณได้มหี นังสือลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 แจ้งยืนยันให้ใช้
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างในเดือนทีเ่ ปิดซองเสนอราคา คือ เดือนสิงหาคม 2542 คูส่ ญ
ั ญาจึงต้องถือเอาคำวินจิ ฉัยของ
สำนักงบประมาณเป็นข้อยุตนิ น้ั เห็นว่า ข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้ตดั อำนาจการวินจิ ฉัยของศาลปกครอง และคำวินจิ ฉัย
ของสำนักงบประมาณก็มไิ ด้มคี วามหมายถึงขนาดทีจ่ ะทำให้สำนักงบประมาณมีอำนาจวินจิ ฉัยชีข้ าด ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ดัชนีราคาค่าวัสดุกอ่ สร้างทีใ่ ช้ในการคำนวณค่า K ผิดไปจากทีค่ วรจะเป็นได้ ข้ออ้างของผูถ้ กู ฟ้องคดีฟงั ไม่ขน้ึ
(4) เมื่อผู้ฟ้องคดีขอเงินค่าก่อสร้างเพิ่ม (ค่า K) เป็นเงิน 3,895,356.76 บาท และผู้ถูกฟ้องคดี
มิได้โต้แย้งว่าผูฟ้ อ้ งคดีคำนวณไม่ถกู ต้องอย่างไร จึงไม่จำต้องวินจิ ฉัยให้ผดิ ไปจากทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีเรียกร้อง แต่ตามพันธกรณี
ทีค่ สู่ ญ
ั ญาต้องปฏิบตั ติ อ่ กันตามสัญญาจ้างทีร่ ะบุให้สำนักงบประมาณดำเนินการหาค่า K ดังนัน้ เพือ่ ความถูกต้องและ
เป็นธรรม ผูถ้ กู ฟ้องคดีตอ้ งดำเนินการตามระบบขัน้ ตอน และคำนวณวิธกี ารจ่ายเงินเพิม่ (ค่า K) ใหม่ โดยให้นำดัชนีราคา
ค่าวัสดุกอ่ สร้างทีจ่ ดั ทำโดยกระทรวงพาณิชย์ประจำเดือนมีนาคม 2542 มาเป็นฐานในการคำนวณ แต่เงินเพิม่ (ค่า K)
ในส่วนนีต้ อ้ งไม่เกินคำขอ คือ 3,895,356.76 บาท
5.2 ผูถ้ กู ฟ้องคดีตอ้ งจ่ายเงินเพิม่ (ค่า K) ราคาค่างานจัดหาและขนส่งเถ้าถ่านหินและการจัดหาและขนส่งทราย
และหินเบอร์ จำนวน 14,774,401.64 บาท ให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีหรือไม่
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า งานจัดหาและขนส่งเถ้าถ่านหิน และงานจัดหาและขนส่งทรายและหินเบอร์
ที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินเพิ่มนั้น ไม่อยู่ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และประเภทงานก่อสร้าง
ของเอกสารประกวดราคาและสัญญาทีจ่ ะใช้สตู รค่าเงินเพิม่ ได้ การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีปฏิเสธการจ่ายเงินเพิม่ (ค่า K) ดังกล่าว
จึงเป็นการกระทำโดยชอบและถูกต้องตามสัญญา
5.3 พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น เป็นให้ผถู้ กู ฟ้องคดีคำนวณและจ่ายเงินเพิม่ ค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K) งวดงานที่ 51 ถึงงวดงานที่ 59 ให้แก่ผฟู้ อ้ งคดี โดยใช้ดชั นีราคาวัสดุกอ่ สร้างทีจ่ ดั ทำโดยกระทรวงพาณิชย์
ประจำเดือนมีนาคม 2542 เป็นฐานในการคำนวณ แต่ตอ้ งไม่เกิน 3,895,356.76 บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ภายใน 120 วัน นับแต่วนั ทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ และให้คนื ค่าธรรมเนียมศาล
แก่ผฟู้ อ้ งคดีตามส่วนของการชนะคดี นอกจากทีแ่ ก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น
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4. เมือ่ ค่าปรับมีจำนวนเงินเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
คูส่ ญ
ั ญาซึง่ เป็นส่วนราชการ ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 395/2551
1. ประเด็นพิพาท
ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 (ห้างหุน้ ส่วนจำกัด ก.) เพิกเฉยไม่ชำระค่าเสียหายในการซ่อมแซมถนนทีช่ ำรุดเสียหายให้แก่
ผู้ฟ้องคดีที่ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) ในฐานะ
ผูอ้ อกหนังสือค้ำประกันสัญญา ปฏิเสธความรับผิดทีจ่ ะชดใช้เงินตามหนังสือสัญญาค้ำประกันให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีท่ี 1 ผูฟ้ อ้ งคดีท่ี
1 และผูฟ้ อ้ งคดีท่ี 2 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้มคี ำพิพากษาให้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี
1 ชำระเงินจำนวน 3,678,183.87 บาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้
ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 ชำระเงินจำนวน 1,844,750 บาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ
2. ข้อเท็จจริง
2.1 ผูฟ้ อ้ งคดีท่ี 1 ได้ตกลงว่าจ้างผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 ให้กอ่ สร้างอาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารอุตสาหกรรม ณ
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี วงเงินค่าก่อสร้าง 36,895,000 บาท โดยเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2544
และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2545 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 27/2544 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2544
และผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 เป็นผูค้ ำ้ ประกันสัญญาจ้างตามหนังสือค้ำประกันลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2544

3. ข้อกฎหมาย
3.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคหนึง่ ถ้าเบีย้ ปรับทีร่ บิ นัน้ สูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็น
จำนวนพอสมควรก็ได้ ในการทีจ่ ะวินจิ ฉัยว่าสมควรเพียงใดนัน้ ท่านให้พเิ คราะห์ถงึ ทางได้เสียของเจ้าหนีท้ กุ อย่างอันชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สนิ เมือ่ ได้ใช้เงินตามเบีย้ ปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ก็เป็นอันขาดได้
3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ข้อ 137 ให้หวั หน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีทม่ี เี หตุอนั เชือ่ ได้วา่
ผูร้ บั จ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณี
ที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา
หรือข้อตกลงนัน้ ต่อไป
ข้อ 138 ในกรณีทค่ี สู่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา
หรือข้อตกลงนัน้ หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้สว่ นราชการพิจารณาดำเนินการ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ยนิ ยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้
ให้หวั หน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าทีจ่ ำเป็น
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2.2 ในระหว่างปฏิบตั งิ านตามสัญญาจ้าง ผูฟ้ อ้ งคดีท่ี 1 อนุมตั ใิ ห้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 ขยายเวลาปฏิบตั งิ าน
เนือ่ งจากฝนตกไม่สามารถทำงานได้รวม 6 วัน ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 จึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2545
แต่เมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาทำงานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ทำงานแล้วเสร็จโดยประมาณได้ตามงวดงานที่ 5
จากงวดงานทั้งหมด 12 งวด ผู้ฟ้องคดีที่ 1 เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้
จึ ง มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที ่ 25 กรกฎาคม 2546 แจ้ ง บอกเลิ ก สั ญ ญาถึ ง ผู ้ ถ ู ก ฟ้ อ งคดี ท ี ่ 1 ซึ ่ ง ผู ้ ถ ู ก ฟ้ อ งคดี ท ี ่ 1
ได้รบั หนังสือบอกเลิกสัญญาเมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 นอกจากนี้ ผูฟ้ อ้ งคดีท่ี 1 ได้มหี นังสือลงวันที่ 25 กรกฎาคม
2546 ถึงผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 เพือ่ ขอริบหลักประกันสัญญา
2.3 การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผูฟ้ อ้ งคดีท่ี 1 มีสทิ ธิเรียกค่าปรับจากผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี
1 ตามสัญญาข้อ 5 นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 อันเป็นวันบอกเลิกสัญญา เป็นเวลา 206
วัน ค่าปรับวันละ 36,895 บาท เป็นเงินทัง้ สิน้ 7,600,370 บาท และมีสทิ ธิเรียกค่าควบคุมงานวันละ 850 บาท จำนวน
206 วัน เป็นเงินทัง้ สิน้ 175,100 บาท รวมเป็นเงินค่าปรับและค่าควบคุมงานทัง้ สิน้ 7,775,470 บาท
2.4 ผูฟ้ อ้ งคดีท่ี 1 ได้มหี นังสือทวงถามให้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 ทราบถึงการใช้สทิ ธิเรียกค่าปรับและค่าควบคุมงาน
ตามหนังสือลงวันที่ 2 มกราคม 2546 และลงวันที่ 17 มิถนุ ายน 2546 ตามลำดับ ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 มีหนังสือลงวันที่ 25
มิถนุ ายน 2546 ยินยอมให้ผฟู้ อ้ งคดีท่ี 1 ปฏิบตั ติ ามสัญญาจ้างในเรือ่ งค่าปรับ
2.5 ในส่วนเงินค่าปรับจำนวน 7,600,370 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ได้หักจากเงินค่างวดงานที่ 5 เป็นเงิน
3,627,052.52 บาท และค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ทำงานเกินไปจากงวดงานที่ 5 เป็นเงิน 930,208.45 บาท
คงเหลือเงินค่าปรับทีค่ า้ งชำระจำนวน 3,043,109.03 บาท ค่าควบคุมงานจำนวน 175,100 บาท รวมเป็นเงินค่าปรับ
ค้างชำระและค่าควบคุมงานเป็นเงินทั้งสิ้น 3,218,209.03 บาท ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ได้เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1
ชำระเงินดังกล่าวแล้ว แต่ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 เพิกเฉยไม่ยอมชำระ
2.6 ผูฟ้ อ้ งคดีท่ี 1 ต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมถนนทีช่ ำรุดเสียหายเป็นเงิน 459,974.84 บาท ผูฟ้ อ้ งคดีท่ี
1 ได้เรียกร้องให้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 ชำระเงินค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว แต่ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 เพิกเฉยไม่ยอมชำระเงินจำนวนนี้
และผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 ได้มหี นังสือขอเรียกเงินตามหนังสือสัญญาค้ำประกันไปยังผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 แต่ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 2
มีหนังสือลงวันที่ 9 กันยายน 2546 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2546 และลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 ปฏิเสธความรับผิด
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4. คำวินจิ ฉัยศาลปกครองชัน้ ต้น
4.1 เมือ่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 ต้องรับผิดชำระค่าปรับกรณีทำงานล่าช้าเป็นเงิน 7,600,370 บาท และค่าควบคุมงาน
วันละ 850 บาท เป็นเงิน 175,100 บาท ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ควรใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 137 หรืออย่างช้าไม่ควรเกินค่าปรับ
ร้อยละ 10 ตามข้อ 138 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 การปล่อยเวลาให้เนิน่ ช้าออกไปจนถึง
206 วัน น่าจะไม่เหมาะสม และเห็นว่าค่าปรับดังกล่าวเป็นค่าเสียหายทีก่ ำหนดไว้ลว่ งหน้า อันมีลกั ษณะทีส่ งู เกินส่วน ศาลจึง
ลดลงเป็นจำนวนสมควรได้ตามมาตรา 383 แห่ง ปพพ. จึงคิดค่าปรับได้เพียงร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน 3,689,500
บาท
4.2 เมือ่ ปรากฏว่าผูฟ้ อ้ งคดีท่ี 1 ได้นำค่างานงวดที่ 5 ทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 จะได้รบั เป็นเงิน 3,627,052.52 บาท
และค่างานในส่วนทีเ่ กินจากงานงวดที่ 5 จำนวน 930,208.45 บาท ไปหักออกจากค่าปรับทัง้ หมด 3,689,500 บาท
และค่าควบคุมงานอีกจำนวน 175,100 บาท ตามสัญญาข้อ 16 และข้อ 17 แล้ว ปรากฏว่าผูฟ้ อ้ งคดีท่ี 1 กลับเป็นหนี้
ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 อยูเ่ ป็นจำนวนเงิน 692,660.97 บาท
4.3 กรณีคา่ เสียหายในส่วนของค่าซ่อมถนนรวม 8 สาย นัน้ เห็นสมควรกำหนดจำนวนค่าเสียหายจากการที่
ผูฟ้ อ้ งคดีท่ี 1 กระทำให้ถนนเสียหายให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีท่ี 1 เป็นเงิน 30,000 บาท แต่เมือ่ นำเงินจำนวนดังกล่าวไปหักจากเงิน
ทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีท่ี 1 เป็นหนีผ้ ถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 แล้วปรากฏว่าผูฟ้ อ้ งคดีท่ี 1 ยังเป็นหนีผ้ ถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 เป็นเงิน 662,660.97 บาท
ดังนัน้ ผูฟ้ อ้ งคดีท่ี 1 จึงไม่มหี นีจ้ ะเรียกร้องให้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 รับผิดตามมูลคดีน้ี และทำให้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 ซึง่ เป็นผูค้ ำ้ ประกัน
ตามสัญญาไม่ตอ้ งรับผิดด้วย
พิพากษายกฟ้อง

ปีท่ี 32 ฉบับที่ 207 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2552

22

5. คำวินจิ ฉัยศาลปกครองสูงสุด
5.1 ข้อ 138 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณ์ที่จะปรับ
ผู้ผิดสัญญากับทางราชการไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญา หากค่าปรับเกินกำหนดดังกล่าวส่วนราชการ
ต้องบอกเลิกสัญญา เพือ่ มิให้คสู่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายต้องเสียหายมากไปกว่านีอ้ กี เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะยินยอมให้ทางราชการ
ปรับโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ส่วนราชการคูส่ ญ
ั ญาจึงมีอำนาจใช้ดลุ พินจิ ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาตามทีเ่ ห็นสมควรได้
5.2 แม้ขอ้ เท็จจริงจะปรากฏว่า ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 ได้มหี นังสือลงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2546 ยินยอมให้ผฟู้ อ้ งคดีท่ี
1 ปรับตามสัญญาโดยไม่มเี งือ่ นไขก็ตาม แต่ผฟู้ อ้ งคดีท่ี 1 ได้ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา มิได้ผอ่ นปรนให้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1
ทำงานต่อแต่ประการใด กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ 1 สามารถปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้เกินส่วนร้อยละ 10
ประกอบกับมาตรา 383 วรรคหนึง่ แห่ง ป.พ.พ. บัญญัตใิ ห้ถา้ เบีย้ ปรับทีร่ บิ นัน้ สูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควร
ก็ได้...
5.3 เมื่อได้คำนึงถึงเหตุแห่งการล่าช้าที่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 มีส่วนก่อให้เกิดร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ด้วย
จึงมีเหตุอันสมควรลดค่าปรับลงเหลือร้อยละ 10 เป็นเงิน 3,689,500 บาท ประกอบกับกรณีพิพาทกับในคดีนี้
เป็นกรณีที่ศาลกำหนดลดค่าปรับเต็มจำนวน แต่ได้มีการชำระค่าปรับไปแล้วบางส่วน ศาลจึงสามารถเกลี่ยค่าปรับ
ส่วนทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีท่ี 1 เรียกให้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 ชำระเพิม่ เติมกับค่าปรับส่วนทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีท่ี 1 หักไว้แล้วได้
5.4 เมือ่ หักกลบลบกันแล้ว ผูฟ้ อ้ งคดีท่ี 1 ยังมีภาระต้องชำระเงินให้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 เป็นเงินจำนวน 662,660.97
บาท ดังนัน้ ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 จึงไม่มภี าระต้องชดใช้เงินให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีท่ี 1 อีก และผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 ซึง่ เป็นผูค้ ำ้ ประกัน
ตามสัญญาจ้างจึงไม่ตอ้ งรับผิดด้วย
พิพากษายืน

