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ไม่ ผดิ สั ญญาจ้ าง ... เมือ่ ผู้ว่าจ้ างไม่ พร้ อมส่ งมอบสถานทีก่ ่อสร้ าง
นายณัฐพล ลือสิ งหนาท
พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง
การจัดทําบริ การสาธารณะหรื อ การจัดให้มีสิ่ งสาธารณู ปโภคในประการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
แก่ ประชาชนโดยรวมทั้งในระดับ ประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล หรื อหมู่บ ้านนั้น เป็ นหน้าที่ ประการสําคัญ ที่ รั ฐ
ต้องดําเนิ นการให้บรรลุผล แต่ดว้ ยการดําเนิ นการในบางเรื่ องรัฐไม่อาจดําเนิ นการได้ดว้ ยตนเอง การให้เอกชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการดําเนินการโดยการจัดทําเป็ น “สัญญา” ระหว่างกันก็นบั เป็ นวิธีการหนึ่ งที่รัฐสามารถดําเนินการเพื่อให้
การจัดทําบริ การสาธารณะหรื อการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนนั้นบรรลุผลสําเร็ จ
สัญญาที่ได้จดั ทําขึ้นโดยมีคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งเป็ นหน่วยงานปกครองหรื อบุคคลซึ่ งกระทําการแทนรัฐ
และมีลกั ษณะเป็ นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จดั ทําบริ การสาธารณะ หรื อจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรื อแสวงหาประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ หรื อเป็ นสัญญาที่รัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งเข้าดําเนินการสาธารณะโดยตรง หรื อเป็ นสัญญา
ที่ มี ข ้อ กํา หนดในสั ญ ญาซึ่ งมี ล ัก ษณะพิ เ ศษที่ แ สดงถึ ง เอกสิ ท ธิ์ ของรั ฐ ลัก ษณะของสั ญ ญาดัง กล่ า วมี ส ถานะเป็ น
“สัญญาทางปกครอง” ตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“สั ญญาทางปกครอง” เมื่อเกิดขึน้ แล้ วคู่สัญญาฝ่ ายเอกชนมีหน้ าที่ต้องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามสั ญญา
โดยเคร่ งครัด เว้นแต่การปฏิบตั ิตามสัญญานั้นไม่อาจเป็ นไปได้เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจคาดหมายได้ และหาก
คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนไม่ ปฏิบัตใิ ห้ เป็ นไปตามสั ญญาแล้ ว รัฐหรือคู่สัญญาฝ่ ายปกครองย่ อมมีอาํ นาจในการควบคุมบังคับการ
ให้ มกี ารปฏิบัตติ ามสั ญญาหรือบอกเลิกสั ญญาได้
คดีปกครองที่นาํ มาเล่าสู่ กนั ฟั งในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับข้อพิพาทในสัญญาทางปกครองที่เอกชน
ซึ่ งเป็ นคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งได้ตกลงเข้าทําสั ญญากับรั ฐในการดําเนิ นการสร้ างสิ่ งก่ อสร้ างอันเป็ นสิ่ งสาธารณู ปโภค
ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่การก่อสร้างดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในกําหนดเวลา
ที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างไม่มีความพร้อมในการดําเนินการก่อสร้างได้
กรณี เช่นนี้จะถือว่าเอกชนเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาและรัฐสามารถบอกเลิกสัญญาได้หรื อไม่ ?
คดีน้ ี ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ (จังหวัดสงขลา) ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างผูฟ้ ้ องคดีซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั เอกชนให้ดาํ เนินการ
ก่อสร้างสิ่ งก่อสร้างบนเกาะหนู จังหวัดสงขลา ได้แก่ ทางเดินชมธรรมชาติ ศาลาอเนกประสงค์ และบ้านพักข้าราชการ
เพื่อ เป็ นการปรั บปรุ งภูมิ ทศั น์ในการสนับสนุ นโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่ องเที่ ย วเชิ งอนุ รักษ์ของจังหวัด
โดยกําหนดระยะเวลาในการเริ่ มดําเนินการและระยะเวลาแล้วเสร็ จไว้อย่างชัดเจนในสัญญา แต่ผฟู้ ้ องคดีไม่ได้เริ่ มทํางาน
ที่รับจ้างตามกําหนดเวลา จึงได้มีหนังสื อเร่ งรัดไปยังผูฟ้ ้ องคดี
ผูฟ้ ้ องคดี ได้มีหนังสื อแจ้งผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๒ ว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๑ (สถาบันวิจยั การเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าํ
ชายฝั่ ง) และผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ ไม่สามารถกําหนดตําแหน่งการก่อสร้างตามสัญญาจ้างที่แน่นอนได้ และพื้นที่ที่จะทําการ
ก่อสร้างยังไม่ได้รับอนุ ญาตจากกองทัพเรื อ ประกอบกับการก่อสร้างต้องมี การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ โดยการตัด
ต้นไม้จาํ นวนมาก การขุดตัดหน้าดินและที่สําหรับทิ้งดิน หากดําเนิ นการไปโดยไม่ได้รับการยืนยันที่ชดั เจนอาจถูก
ร้องเรี ยนได้ ผูฟ้ ้ องคดีจึงขอแจ้งหยุดงาน

๒
ผู้ถู ก ฟ้ องคดี ที่ ๒ เห็ น ว่ า ในชั้น การประกวดราคาตามสั ญ ญาจ้า งผู้ฟ้ องคดี ไ ด้ไ ปดู ส ถานที่
และเจ้าหน้าที่ ได้ช้ ี จุดก่อสร้ างแล้ว ผูฟ้ ้ องคดี ไม่ได้ทกั ท้วงจนกระทัง่ ลงนามในสัญญา ส่ วนการขออนุ ญาตใช้พ้ืนที่
ได้ดาํ เนินการแล้วและเป็ นหน้าที่ของส่ วนราชการที่จะประสานงานกันเอง จึงขอให้ลงมือก่อสร้างโดยด่วน
แต่เมื่อผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้ดาํ เนินการใด ๆ ตามสัญญาจ้าง จึงได้มีหนังสื อแจ้งยกเลิกสัญญาและริ บเงินประกัน
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า ไม่ได้ทาํ ผิดสัญญาเพราะผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สองยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
การบอกเลิกสัญญาและริ บเงินประกันจึงเป็ นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง จึงฟ้ องคดีต่อศาลปกครองขอให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒
คืนเงินประกันแก่ผฟู้ ้ องคดี
การที่ ผ้ ูฟ้องคดี ไม่ ดาํ เนิ นการก่ อสร้ างตามสั ญญาเนื่ องจากคู่ สัญญาฝ่ ายปกครองไม่ ส่งมอบพื น้ ที่
เป็ นการกระทําผิดสั ญญาที่ ค่ ู สัญญาฝ่ ายปกครองสามารถบอกเลิกสั ญญาและริ บเงิ นประกันตามสั ญญาได้ หรื อไม่ ?
โดยสัญญาที่ได้จดั ทําขึ้นระหว่างผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ ในฐานะผูว้ า่ จ้างกับผูฟ้ ้ องคดีในฐานะผูร้ ับจ้าง ได้กาํ หนดระยะเวลา
แล้วเสร็ จและกําหนดสิ ทธิของผูว้ า่ จ้างในการบอกเลิกสัญญาไว้วา่ ผูร้ ับจ้างจะต้องเริ่ มทํางานและทํางานที่รับจ้างให้แล้วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่ กาํ หนด หากผูร้ ั บจ้างไม่ได้ลงมื อทํางานภายในกําหนดเวลาหรื อไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็ จ
ตามกําหนดเวลา ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยในกรณี ดงั กล่าวผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ ริบเงินประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาทั้งหมดหรื อบางส่ วนตามแต่จะเห็นสมควร
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า สถานที่ ก่ อ สร้ า งตามสั ญ ญาเป็ นสาธารณสมบัติ ข องแผ่ น ดิ น
ขึ้ นทะเบี ยนเป็ นของกระทรวงกลาโหมเพื่อประโยชน์ดา้ นยุทธศาสตร์ ของกองทัพเรื อ และผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๑ได้รับ
อนุ ญาตให้ใช้ที่ดินบางส่ วนเป็ นสถานที่วิจยั และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ชายฝั่ ง โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับอนุ ญาตให้
ก่อสร้างสิ่ งก่อสร้างแต่อย่างใด การได้รับอนุญาตดังกล่าวถือเป็ นเพียงการอนุญาตในเรื่ องทัว่ ๆ ไป และเป็ นคนละกรณี
กับการขออนุ ญาตก่อสร้ างสิ่ งปลูกสร้ างตามสัญญาจ้าง กรณี จึงต้องดําเนิ นการขออนุ ญาตก่อสร้ างก่ อนดําเนิ นการ
ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
นอกจากนี้ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีจะเข้าดําเนิ นการก่อสร้างตามสัญญา เจ้าหน้าที่ ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ ก็ไม่
สามารถกําหนดตําแหน่งของสถานที่ก่อสร้างที่แน่นอนให้แก่ผฟู้ ้ องคดีได้ รวมทั้งมีอุปสรรคอื่น ๆ คือ สถานที่ก่อสร้าง
ต้องตัดต้นไม้จาํ นวนมากและต้องตัดดินเชิงลาดบนเกาะหนูหลายลูกบาศก์เมตรแต่ไม่มีที่สาํ หรับทิ้งดิน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒
ในฐานะผูร้ ับมอบอํานาจจากกรมประมง และผูถ้ กู ฟ้ องคดีท่ี ๑ ในฐานะผูใ้ ช้พ้นื ที่บริ เวณที่จะมีการก่อสร้าง ย่อมมีหน้าที่
ต้องดําเนินการใด ๆ เพื่อให้พ้นื ที่ก่อสร้างมีความพร้อมที่จะให้ผฟู้ ้ องคดีเข้าดําเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าว
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองยังไม่ ได้ รับอนุญาตจากกองทัพเรือให้ ก่อสร้ างสิ่ งก่ อสร้ างตามสั ญญาจ้ าง
กรณีจึงถือได้ ว่าสถานที่ก่อสร้ างยังไม่ มีความพร้ อมที่จะส่ งมอบให้ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้ างลงมือก่ อสร้ างตามสั ญญาจ้ างได้
และการที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สองไม่สามารถกําหนดตําแหน่งสถานที่ก่อสร้างที่แน่นอนได้ จึงเป็ นปั ญหาสําคัญที่ผถู้ ูกฟ้ องคดี
ทั้งสองต้องแก้ไขตามสัญญาจ้างเสี ยก่อน
ดังนั้น การที่ผฟู้ ้ องคดียงั ไม่ได้ลงมื อทํางานที่รับจ้างตามสัญญาจ้างจึ งเกิดจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั สอง
โดยผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้ผดิ สัญญาจ้างแต่อย่างใด และเมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาจ้างและริ บเงินประกันตามสัญญา
จึ งเป็ นการกระทําที่ ไม่ชอบด้วยข้อสัญญาจ้าง พิพากษาให้คืนเงิ นประกันตามสัญญาให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี ภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วนั ที่มีคาํ พิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. ๑๐๗๗/๒๕๕๘)
คดี น้ ี เป็ นอุทาหรณ์ที่ดีท้ งั สําหรั บคู่สัญญาฝ่ ายปกครองและคู่สัญญาฝ่ ายเอกชน โดยหากคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงและยินยอมที่จะทําสัญญาร่ วมกันแล้ว ต่างฝ่ ายต่างก็มีสิทธิ และหน้าที่ที่จะต้องผูกพันตนให้เป็ นไป
ตามสัญ ญาที่ ได้ตกลงกันไว้ โดยคู่ สั ญญาฝ่ ายเอกชนมีหน้ าที่ประการสํ าคัญ ที่จ ะต้ องปฏิบัติให้ เ ป็ นไปตามสั ญ ญา

๓
อย่ างเคร่ งครั ด และต้ องยอมรั บเอกสิ ทธิ์ของคู่ สัญญาฝ่ ายปกครองที่มีอํานาจในการควบคุมบังคับการให้ มีการปฏิบัติ
ตามสั ญญา รวมทั้งมีอาํ นาจในการสั่ งปรับ สั่ งให้ ชดใช้ ค่าเสี ยหาย หรือบอกเลิกสั ญญาได้ หากคู่สัญญาฝ่ ายเอกชนไม่เริ่ ม
ปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิงานไม่ทนั ตามกําหนดเวลา หรื อผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ในทุกกรณี ที่คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนไม่ปฏิบตั ิงานตามสัญญาแล้วจะเป็ นการผิดสัญญา
อันอาจถูกบอกเลิกสัญญาและถูกริ บเงินประกันตามสัญญาเสมอไป เพราะหากในกรณีใดเกิดปัญหาอุปสรรคจากการกระทํา
หรืองดเว้ นการกระทําของคู่สัญญาฝ่ ายปกครอง และเหตุแห่ งการนั้นได้ ส่งผลกระทบต่ อการดําเนินการตามสั ญญาของ
คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนแล้ ว การที่คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนไม่ สามารถดําเนินการให้ บรรลุผลตามสั ญญาย่ อมไม่ ถือเป็ นการกระทํา
ผิดสั ญญาแต่ อย่ างใด และในการนี้ คู่สัญญาฝ่ ายปกครองย่อมไม่อาจบอกเลิกสัญญาและริ บเงินประกันตามสัญญาของ
คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนได้แต่อย่างใด

