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การเรียกคาปรับกรณีสงมอบงานลาชา อันเนื่องมาจากการสงมอบพื้นที่
*************************
การจั ด ซื้ อ จั ด จางของสวนราชการหรื อ หนวยงานของรั ฐ ถื อ เปนสวนหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารพัสดุเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุที่ตองการเพื่อดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามเป/าหมายที่กําหนด เมื่อสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดกําหนดความตองการพัสดุและ
ไดรับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางพัสดุแลว จะดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบที่เกี่ยวของ
โดยมี ก ระบวนการขั้ น ตอนดํ า เนิ น การ กลาวโดยสรุป ไดแก การจั ด ทํ า รายงานขอซื้ อ หรือ จาง
ขออนุมั ติจัดซื้อหรือจาง การแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ หรือเจาหนาที่ การสั่งซื้อหรือสั่งจาง
การควบคุมงาน (ถามี) การตรวจรับพัสดุหรือการจาง และการบริหารสัญญาจาง เปนตน
สําหรับองค8กรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
ขอ 132 กําหนดไววา การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
หรือขอตกลงใหอยูในอํานาจของหัวหนาฝBายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จะ
พิจารณา แตถาวงเงินในการสั่งการใหจดหาครั้งนั้นเกินอํานาจของหัวหนาฝBายบริหารของหนวย
การบริห ารราชการสวนทองถิ่น ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดพิ จารณา และใหพิ จารณาไดตาม
จํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังตอไปนี้ (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (2) เหตุสุดุวิสัย (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ8อันหนึ่งอันใด
ที่คูสัญ ญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นระบุไวในสัญ ญา
กําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทราบภายใน 15
วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อขอ
ลดหรืองดคาปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
อุทาหรณ8สําหรับเจาหนาที่พัสดุที่คิดวาไมนาจะมีสวนเกี่ยวของในฐานะเปนเจาหนาที่
พัสดุ กรณีศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาที่ อ.413/2555 สรุปวา ขอเท็จจริงคดีนี้ผูถูกฟ/องคดีไดทํา
สัญญาจางผูฟ/องคดีทํางานโครงการกอสรางปรับปรุงระบบประปา พรอมกอสรางโรงสูบน้ําแรงต่ําพรอม
ทอสงน้ํ าดิ บและปรั บปรุ งระบบทอจายน้ํ า แบงการทํ างานและการจายเงิ นเปน 2 งวด กํ าหนด
การทํ างานแลวเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2547 งานในงวดที่ 1 ผูฟ/ องคดีส งมอบกอนสิ้ นสุ ด
สัญญา 10 วัน สวนงวดงานที่ 2 ผูถูกฟ/องคดีตองสงมอบพื้นที่สําหรับการทํางานดวย โดยกอนการ
สิ้นสุดสัญญาจาง 2 วัน ผูถูกฟ/องคดีไดขออนุญาตใชพื้นที่จากแขวงการทางเพื่อดันทอลอดและวางทอ
ประปาในเขตทางหลวง หลังจากที่แขวงการทางอนุญาต ผูถูกฟ/องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ 28 เมษายน
2548 แจงใหผูฟ/องคดีทราบและใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ระหวางนั้นผูฟ/องคดีขอใหผูถูกฟ/อง
คดีขยายระยะเวลากอสราง แตไมไดรับอนุญาตและผูฟ/องคดีไดสงมอบงานตามสัญญาในวันที่ 29
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กันยายน 2548 ผูถูกฟ/องคดีเห็นวา ผูฟ/องคดีสงมอบงานลาชารวม 279 วัน (ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม
2547 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2548) คาปรับวันละ 3,999 บาท รวมเปนเงินคาปรับ 1,115,721
บาท จึงไดเบิกจายเงินคาจางในงวดที่ 2 ใหแกผูฟ/องคดีจํานวน 1,763,559 บาท ผูฟ/องคดีเห็นวา
การสงมอบงานลาชามิไดเปนความผิดของผูฟ/องคดี จึงขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
ผูถูกฟ/องคดีชําระเงินสวนที่เหลือพรอมดอกเบี้ย จํานวน 1,115,721 บาท คดีนี้ปรากฏขอเท็จจริงวา
หนวยงานผูวาจางไมไดบอกเลิกสัญญา ศาลปกครองเห็นวา (1) เมื่อผูฟ/องคดีสงมอบงานใหแกผูถูก
ฟ/องคดีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 จึงลาชากวาที่กําหนดไวตามสัญญา ผูฟ/องคดีจึงมีหนาที่ที่จะตอง
ชํ าระคาปรับกรณี ส งมอบงานลาชา ใหแกผู ถู กฟ/ องคดี (2) ความบกพรองของหนวยงานผู วาจาง
อันเนื่องมาจากการสงมอบพื้นที่กอสรางโดยมีอุปสรรคและรบกวนสิทธิของผูฟ/องคดีในการปฏิบัติตาม
สัญญา และเปนความผิดหรือความบกพรองที่เกิดขึ้นเพราะสภาพแหงงานที่จางซึ่งผูถูกฟ-องคดีทราบ
ดี อยู แลวตั้ งแตตนตามขอกํ าหนดในสัญญา ประกอบกั บขอ 61 ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพั สดุขององค8การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538 และผูถูกฟ/องคดีก็ไมอาจยกปPญหาเรื่อง
เนื้องานที่ยังไมไดขออนุญาตซึ่งมีเพียงเล็กนอยและผูฟ/องคดีสามารถที่จะดําเนินการในสวนแผนงาน
หลักไดโดยไมตองรอการอนุญาตมาอางเพราะไมสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งหนวย
ราชการควรจะมีความพรอมในการปฏิบัติตามสัญญาใหถูกตองกอนแลวจึงใหผูฟ/องคดีซึ่งเปนเอกชน
และเปนคูสัญญาปฏิบัติตามสัญญาได และหากเห็นวาผูฟ/องคดีไมสามารถดําเนินการตามขอสัญญาได
อยางแนแทและเปนเหตุเนื่องจากความผิดของฝBายผูฟ/องคดีเอง ก็ชอบที่จะบอกเลิกสัญญาตามขอ 60
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององค8การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538 (ซึ่งปPจจุบัน
ไดถูกยกเลิกแลว โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553) แตก็มิไดดําเนินการ ประกอบกับผูฟ/องคดี
มิไดยินยอมที่จะเสียคาปรับใหแกผูถูกฟ/องคดีโดยไมมีเงื่อนไข ดังนั้น เมื่อความลาชาเกิดขึ้นเพราะ
ความผิดของฝBายผูถูกฟ/องคดีรวมอยูดวยและมิไดมีการบอกเลิกสัญญา จึงตองถือวาสัญญาดังกลาว
ยังมีผลใชบังคับอยูตอไป เมื่อความลาชาเปนความผิดของผูถูกฟ/องคดีรวมอยูดวยและเปนความผิด
หรือความบกพรองที่เกิดขึ้นเพราะสภาพแหงงานที่จาง ผูถูกฟ/องคดีจึงมีหนาที่ตามสัญญาที่จะตองขยาย
กําหนดเวลาการกอสรางใหแกผูฟ/องคดี การที่ผูถูกฟ/องคดีไมขยายระยะเวลาใหแกผูฟ/องคดีจึงเปนการ
ดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการปรับผูฟ/องคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงพิพากษาให
ผูถูกฟ/องคดีลดคาปรับใหแกผูฟ/องคดี
ขอคิดจากกรณีดังกลาวนี้เห็นวา การที่ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาถึง “หลักการ
บริหารจัดการที่ดี” ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานในการสรางความเปนธรรมในสังคม เอื้อประโยชน8ใหกับคน
ทุ ก ระดั บ โดยเทาเที ย มกั น ชวยใหระบบริ ห ารของรั ฐมี ค วามยุ ติ ธรรมที่ น าเชื่ อ ถื อ ได และเปน
มาตรฐานสากลที่บงชี้ถึงระดับการพัฒนาของประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง โดยกรณีนี้ศาล
พิพากษาใหองค8การบริหารสวนตําบลลดคาปรับใหแกผูรับจางนั้น จึงเปนการสรางความรับรูใหแก
เจาหนาที่ของรัฐในความรับผิดทางละเมิดที่จะเกิดใหความเสียหายตอหนวยงานของรัฐที่อาจคํานวณ
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เปนตัวเงินได และความลาชาเกินสมควรของเจาหนาที่สวนหนึ่งเปนความเสียหายโดยสภาพ หรือ ความ
เสียหายในตัวที่กระทบตอประชาชน กลาวคือ เปนการกระทําที่ทําใหเกิด “ความเสียหาย” โดยมิตอง
พิสูจน8 “คาความเสียหาย” ซึ่งมีผลกระทบตอผูที่ เกี่ยวของ ความพึ งพอใจตอจากการใชน้ํ าประปา
รวมทั้งประโยชน8ที่ประชาชนตองสูญเสียไปจากความลาชาของการกอสราง ที่ไมสามารถคํานวณ
เปนตัวเงินได
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