การหักกลบลบหนี้ในสัญญาทางปกครอง
จัดทําโดย นางสาวจารุณี กิจตระกูล พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
กลุมเผยแพรขอมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

เปนที่ทราบกันวาสัญญาทางปกครองมีลักษณะที่สําคัญแตกตางจากสัญญาทางแพง
อยูหลายประการ ไมวาจะเปนในแงของตัวคูสัญญา วัตถุประสงคของสัญญา ฐานะของคูสัญญา
และผลจากการทําสัญญา เปนตน ซึ่งหลักการและผลของการทําสัญญาทางปกครองในบางประการนั้น
ก็ยังคงยึดถือแนวทางในการปรับใชและผลของสัญญาทางแพงอยูในบางกรณี เชน เรื่องผลแหงหนี้
การโอนสิทธิเรียกรอง ความระงับแหงหนี้ การกําหนดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ เปนตน ซึ่งสิทธิประการหนึ่ง
ของคูสัญญาในการที่จะหักกลบลบหนี้ในสัญญาที่มีวัตถุแหงหนี้เปนอยางเดียวกันนั้น จะสามารถนํามาใช
กับสัญญาทางปกครองไดหรือไม เพียงใดนั้น สามารถหาคําตอบไดจากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๓๐๔/๒๕๕๒
ขอเท็จจริงมีอยูวา ผูถูกฟองคดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล (เดิม)) ทํ าสั ญญาจางใหผูฟองคดี (หางหุนสวนจํากัด อภินันท การโยธา)
กอสรางโรงเรือนโคนม พร อมโรงรีดนม ๑ หลัง ตามสั ญญาจางเลขที่ ๕/๒๕๔๓ โดยมีธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปนผูค้ําประกัน หลังจากตกลงทําสัญญา
และทําการกอสรางแลว ผูฟองคดีอางวาผูถูกฟองคดีสงมอบพื้นที่กอสรางลาชา เปนเหตุใหผูฟองคดี
สงมอบงานลาชาไป ๙๘ วัน ผูถูกฟองคดีจึงหักเงินคาจางเปนคาปรับตามขอ ๑๕ ของสัญญาจาง
วันละ ๔,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๓๙๒,๐๐๐ บาท แตผูฟองคดีโตแยงวาไมเปนธรรม ผูถูกฟองคดี
จึง ได อนุ มัติ ใ หข ยายเวลาก อ สร า งให ผูฟอ งคดี ออกไปอีก ๕๙ วั น ดัง นั้ น ผูถู กฟอ งคดี จึงมี สิท ธิ
ที่จะหักเงินจากคาจางเปนคาปรับตามสัญญาจางเลขที่ ๕/๒๕๔๓ ไดเพียง ๓๙ วัน วันละ ๔,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท เทานั้น สําหรับจํานวนเงินที่ผูถูกฟองคดีหักเกิน ตามขอ ๑๗ วรรคสอง
ของสัญญาจาง กําหนดวา หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด
ผูถูกฟองคดีจะคืนใหแกผูฟองคดีทั้งหมด แตผูถูกฟองคดีกลับนําเงินคาปรับที่หักเกินจํานวนดังกลาว
ไปหักกลบลบหนี้กับ เงินคาปรับ ที่ผูฟองคดีจะตองถูกผูถู กฟองคดีหักจากคาจางตามสัญญาจาง
เลขที่ ๖/๒๕๔๓ ขอ ๑๕ อีกสัญญาหนึ่ง ซึ่งผูถูกฟองคดีไดจางผูฟองคดีกอสรางโรงปฏิบัติงานแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร พรอมระบบบําบัดน้ําเสียและครุภัณฑ ๑ หลัง เนื่องจากดําเนินการกอสราง
ลาชากวากําหนดตามสัญญา โดยผูถูกฟองคดีคิดคาปรับเปนจํานวน ๔๓๕ วัน วันละ ๙,๘๔๙ บาท
เชนนี้ ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ไมคืนเงินคาปรับสวนที่เกินตามสัญญาจาง
เลขที่ ๕/๒๕๔๓ ให แก ผู ฟองคดีไ ม ช อบดวยกฎหมาย จึงนํ าคดีมาฟองขอใหศ าลมีคํ าพิพากษา
หรือคําสั่งใหผถู ูกฟองคดีคืนเงินคาปรับ พรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีเพียงแตกลาวอางวา
ผูฟองคดีทําการกอสรางโรงปฏิบัติงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร พรอมระบบบําบัดน้ําเสีย
และครุภัณฑ ๑ หลัง ลาชากวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวน ๔๓๕ วัน จะตองถูกหักเงินคาจาง

๒
วันละ ๙,๘๔๙ บาท รวมเปนเงิน ๔,๒๘๔,๓๑๕ บาท และผูฟองคดีเองก็ไดโตแยงคัดคานเกี่ยวกับ
การคิ ด คา ปรั บ และการบอกเลิ ก สัญ ญาจ า งเลขที่ ๖/๒๕๔๓ อย า งไม เ ป น ธรรมของผู ถู ก ฟ อ งคดี
อยูในขณะนี้ กรณีจึงถือไดวาสิทธิเรียกรองของผูถูกฟองคดีตามสัญญาจางเลขที่ ๖/๒๕๔๓ ยังมีขอโตแยง
ระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีตามมาตรา ๓๔๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่บัญญัติวา
สิทธิเรียกรองใดยังมีขอตอสูอยู สิทธิเรียกรองนั้นทานวาหาอาจจะเอามาหักกลบลบหนี้ไดไม อีกทั้ง
การปรับตามสัญญาและการหักกลบลบหนี้ตามสัญญาทั้งสองฉบับ มีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
กลาวคือ ตามสัญญาจางเลขที่ ๕/๒๕๔๓ ผูฟองคดีไดจัดใหธนาคารทหารไทยฯ เปนผูค้ําประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผูถูกฟองคดีอาจเรียกเอากับหลักประกันที่วานี้
หรือจะใชสิทธิเรียกรองคาปรับตอศาล ก็ยอมกระทําไดตามขอ ๑๗ ของสัญญาจาง นอกจากนี้
เงินคาปรับที่ผูถูกฟองคดีหักเกินไปจํานวน ๒๓๖,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีเองก็ไดมีหนังสือขออนุมัติ
กรมบัญชีกลางคืนใหแกผูฟองคดี เปนผลใหการสงมอบงานงวดสุดทายไมเกินกําหนดเวลาตามสัญญา
ซึ่งกรมบัญชีกลางก็ไดอนุมัติเบิกจายเงินจํานวนดังกลาวคืนใหแกผูฟองคดีแลว เพียงแตผูถูกฟองคดี
ไมยอมคืนเงินใหแกผูฟองคดีเทานั้น โดยจะกันเงินจํานวนนี้ไวเพื่อนําไปหักกลบลบหนี้กับเงินคาปรับ
ตามสัญญาจางเลขที่ ๖/๒๕๔๓ ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีนําเงินคาปรับจํานวน ๒๓๖,๐๐๐ บาท
ไปหักกลบลบหนี้กับเงินคาปรับตามสัญญาจางเลขที่ ๖/๒๕๔๓ ในขณะที่ผูฟองคดียังมีขอโตแยง
เกี่ยวกับการหักคาปรับและการบอกเลิกสัญญาตามสัญญาจางเลขที่ ๖/๒๕๔๓ อยูเชนนี้ จึงเปน
การกระทําที่ขัดตอเจตนาของผูฟองคดีที่ไดทําสัญญาใหผูถูกฟองคดีสามารถหักเงินคาจางเปนคาปรับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามขอ ๑๗ ของสัญญาจาง อีกทั้งเปนการไมชอบดวยมาตรา ๓๔๑
และมาตรา ๓๔๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีจึงไมมีสิทธิจะนําเงินคาปรับ
จํานวน ๒๓๖,๐๐๐ บาท ไปหักกลบลบหนี้กับคาปรับตามสัญญาจางเลขที่ ๖/๒๕๔๓ ได ดังนั้น
การที่ผูถูกฟองคดีนําเงินคาปรับที่ตองคืนใหแกผูฟองคดีตามสัญญาจางเลขที่ ๕/๒๕๔๓ จํานวน
๒๓๖,๐๐๐ บาท ไปหักกลบลบหนี้กับเงินคาปรับของผูฟองคดีที่จะตองถูกผูถูกฟองคดีหักตามสัญญาจาง
เลขที่ ๖/๒๖๔๓ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและขอสัญญา จึงพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ชําระเงินจํานวน ๒๓๖,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟอง
จนกวาจะชําระเสร็จ
จากแนวคําวินิจฉัยดังกลาวจะเห็นไดวา กรณีที่จะหักกลบลบหนี้กันในสัญญาทางปกครอง
โดยการนําเงินค าปรับ ที่ต องคืนให แกคูสัญญาฝายซึ่งผิดสัญญาจางฉบับหนึ่ง ไปหั กกลบลบหนี้
กั บ เงิ น ค า ปรั บ ของคู สั ญ ญาฝ า ยนั้ น ตามสั ญ ญาจ า งอี ก ฉบั บ หนึ่ ง ได นั้ น จะต อ งปรากฏว า หนี้
ตามสัญญาทั้งสองฉบับมีมูลหนี้อันเปนวัตถุอยางเดียวกัน โดยหนี้ทั้งสองรายถึงกําหนดชําระแลว
และสภาพแหงหนี้เปดชองใหหักกลบลบหนี้กันได และประการสําคัญ คื อ ยังจะตองไดความวา
สิทธิเรียกรองนั้นตองไมมีขอโตแยงกันอยูระหวางคูสัญญา เพราะมิฉะนั้นแลวคูสัญญาฝายซึ่งมีสิทธิ
ที่จะไดรับเงินคาปรับตามสัญญา (ซึ่งในที่นี้ คือ หนวยงานทางปกครอง) ก็จะไมสามารถใชสิทธิในการ
ที่จะหักกลบลบหนี้กันในจํานวนเงินคาปรับดังกลาวได ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๔๑ และมาตรา ๓๔๔
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

(บทความ) การหักกลบลบหนี้ในสัญญาทางปกครอง (จารุณี) /นภาพร/สวว.๘๔

