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เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณคําพิพากษา) 
  
  ผูถูกฟองคดี ย่ืนอุทธรณคําพิพากษา ในคดีหมายเลขดําที่ ๖๖ /๒๕๔๔  
หมายเลขแดงที่ ๕๐/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองเชียงใหม) ซึ่งเปนคดีที่
โอนมาจากเรื่องที่รองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
  คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา  ผูฟองคดีไดเขาทําสัญญากอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
กับผูถูกฟองคดีตามสัญญาจางเลขที่ ๒๔ /๒๕๔๒ ลงวันที่  ๒๒ กันยายน  ๒๕๔๒  
โดยในสัญญาจางนี้ ผูฟองคดีตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๒ และ
จะตองทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ทั้งนี้ โดยมีคาจาง
ตามสัญญาดังกลาวเปนจํานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท และสัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ ตอมาในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอสงมอบงานถึง
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปาครั่งในขณะนั้น เพื่อใหมีการ

คําพิพากษา 
(อุทธรณ) 

(ต. ๒๒) 

ระหวาง 
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ตรวจรับงานและเบิกคาจางใหแกผูฟองคดี ทั้งนี้ ผูฟองคดีไดสอบถามไปยังผูควบคุมงาน
ดวยวาผูฟองคดีจะตองไปพบในการตรวจรับงานหรือไม และไดรับแจงวาผูฟองคดีไมตองไป
รวมในการตรวจรับงานดวย ตอมาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปาครั่ง 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ แจงใหผูฟองคดีแกไขงานกอสราง ๔ รายการ 
ซึ่งผูฟองคดีก็ไดดําเนินการแกไขทันทีที่ไดรับทราบ แมจะเห็นวางานที่ผูฟองคดีทํานั้น
ถูกตองตามแบบแลวก็ตาม เพราะผูฟองคดีไมอยากใหมีปญหาในการตรวจรับงาน  
แตปรากฏวาในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ในขณะที่ผูฟองคดีกําลังดําเนินการแกไขอยูนั้น
ประธานคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานไดแจงใหผูฟองคดีวางทอขามถนน
เพิ่มอีก ซึ่งเปนงานที่ไมมีกําหนดไวในรูปแบบการกอสรางและในสัญญา โดยใหผูฟองคดี 
ใชคอนกรีตหนา ๕ เซนติเมตร เทรองกนหลุมที่จะวางทอซึ่งผูฟองคดีก็ไดดําเนินการให
เนื่ องจากผูฟองคดี เกรงวาจะสงมอบงานไมไดและเขาใจว า เปนงานที่ เกี่ ยวของ 
และเปนประโยชนแกงานในสัญญา แตปรากฏวาหลังจากที่ ผูฟองคดีไดทําการขุดหลุม 
และเทคอนกรีตแลว คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานไดสั่งยกเลิกการวางทอ
และใหทําการกลบและบดอัดถนนดังเดิม ทําใหผูฟองคดีตองเสียเวลาในการดําเนินการ
ดังกลาว ๓ วัน และเสียคาใชจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๖,๕๐๐ บาท ตอมาเมื่อผูฟองคดี 
ไดทําการแกไขสวนที่บกพรองทั้ง ๔ ประการเสร็จเรียบรอยในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒  
จึงไดทําหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปาครั่งเพื่อขอให
ตรวจรับงาน แตไมปรากฏวาไดมีการไปตรวจรับงานแตอยางใด จนกระทั่งวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไดรับแจงจากผูควบคุมงานวาจะตองใหมีการทุบรื้อรางระบายน้ํา
เพื่อกอสรางใหมอีก เปนความยาวประมาณ ๔๐ เมตร อันเปนการแกไขงานที่เพิ่มข้ึนจาก 
ที่ไดมีการสั่งใหแกไขงานในครั้งแรก ซึ่งผูฟองคดีก็ไดดําเนินการทันทีที่ไดรับทราบ และ 
ผูฟองคดีไดดําเนินการแกไขจนแลวเสร็จในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ หลังจากนั้นในวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีไดสอบถามไปยังผูควบคุมงานวาจะทําการตรวจรับงานเมื่อใด 
แตก็ไดรับคําตอบแตเพียงวาคณะกรรมการตรวจการจางจะไปตรวจรับงานเอง โดยมิไดแจง
ใหผูฟองคดีทราบวาจะไปตรวจรับงานเมื่อใด ตอมาในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดี
ไดรับแจงจากผูควบคุมงานวาจากการตรวจสอบโดยนํารถดับเพลิงมาฉีดน้ําใสรางระบาย
พบวามีน้ําขัง จึงใหทําการเทปูนที่ทองรางใหม ซึ่งผูฟองคดีก็ไดรีบทําการแกไขจนแลวเสร็จ
ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๓ อยางไรก็ดี ผูฟองคดีไดรับการบอกกลาวจากชาวบานซึ่งอยู
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อาศัยในบริเวณแนวถนนดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๓ วานายเจริญ  ปนฝน 
ประธานกรรมการตรวจการจางไดมาเดินตรวจรางระบายน้ําเพื่อคนหาเหตุที่จะตองใหแกไขอีก 
ผูฟองคดีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมในการตรวจรับงาน จึงไดเขารองเรียนตอ 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมโดยยื่นหนังสือลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ ตอเจาหนาที่ 
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเจาหนาที่ไดโทรสอบถามไปยังผูถูกฟองคดีและไดรับ
คําตอบวาคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานแลว อยางไรก็ดี ในเวลาบายของวัน
เดียวกับวันที่ผูฟองคดีไดเขารองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ผูควบคุมงาน 
ไดติดตอแจงใหผูฟองคดีไปลงชื่อในเอกสารรายงานการควบคุมงาน ซึ่งระบุวาผูฟองคดี
ทํางานแลวเสร็จในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๓ และจะคิดคาปรับถึงวันที่ตรวจรับงานคือ 
ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๓ เปนเงินจํานวน ๑๙,๖๐๐ บาท แตผูฟองคดีเห็นวาวันที่ 
ที่ผูฟองคดีทํางานแลวเสร็จตามเอกสารรายงานการควบคุมงานไมตรงตามความเปนจริง 
เนื่องจากผูฟองคดีไดแกไขงานเสร็จเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ จึงได
ขอใหระบุในรายงานการควบคุมงานใหถูกตองตามความเปนจริง แตผูควบคุมงานก็ยังคง
ยืนยันตามรายงานการควบคุมงานที่ไดแจงใหผูฟองคดีไปลงนามรับทราบ ผูฟองคดีจึงขอ
ผัดผอนการลงชื่อในเอกสารรายงานการควบคุมงานดังกลาวไวกอน ซึ่งในเรื่องนี้ผูฟองคดี 
ไดพิจารณาแลวเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมในการตรวจรับงาน 
  ผูฟองคดีจึงรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภูมิภาคประจําภาคเหนือ
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๓ โดยขอใหพิจารณาสั่งการใหผูถูกฟองคดีคํานวณเบี้ยปรับ
เสียใหมใหถูกตองโดยขอใหหักระยะเวลาที่ผูฟองคดีถูกประวิงเวลาในการตรวจรับงานออกไป 
กลาวคือ ระยะเวลาในการวางทอขามถนนเพิ่มเติมซึ่งอยูนอกสัญญาเปนจํานวน ๓ วัน 
ระยะเวลานับจากวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเปนระยะเวลา
ที่ผูฟองคดีตองรอการตรวจรับงานจนกระทั่งไดรับการแจงใหแกไขงานอีกเปนจํานวน ๒๐ วัน 
และระยะเวลานับจากวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งเปน
ระยะเวลาที่ผูฟองคดีตองรอการตรวจรับงานอีกเปนจํานวน ๑๒ วัน รวมระยะเวลาที่จะตอง
หักออกเนื่องจากเปนระยะเวลารอการตรวจรับงานและระยะเวลาการทํางานนอกสัญญา 
เปนจํานวน ๓๕ วัน จากเดิม ๕๖ วัน เหลือเปนจํานวน ๒๑ วัน เมื่อคิดคํานวณเงินคาปรับ
วันละ ๓๕๐ บาท เปนเงินคาปรับรวมทั้งสิ้น ๗,๓๕๐ บาท และขอใหพิจารณาสั่งการให 
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ผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายกรณีที่สั่งใหผูฟองคดีตองกอสรางทอขามถนนเพิ่มเติมซึ่งไมมี
อยูในสัญญาเปนเงินจํานวน ๖,๕๐๐ บาท  
  อําเภอเมืองเชียงใหมชี้แจงขอเท็จจริงสรุปความไดวา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ อํานาจดําเนินการในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจางทุกอยางเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
จะตองดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบที่ไดกําหนดไวทุกประการ อําเภอเมืองเชียงใหม
มิไดมีสวนเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว อยางไรก็ดี นายอําเภอเมืองเชียงใหมในฐานะผูกํากับ
ดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลไดขอเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดจาก 
ผูถูกฟองคดีมาเพื่อตรวจสอบดวยอีกทางหนึ่งแลว อําเภอเมืองเชียงใหมไดสอบถาม 
ผูถูกฟองคดีเกี่ยวกับการสั่งใหผูฟองคดีวางทอเพิ่มเติมแลว ปรากฏวาเปนงานที่ไมไดระบุไว
ในสัญญาจางเลขที่ ๒๔/๒๕๔๒ ที่ทําขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ จริง โดยผูถูกฟองคดี
ไดสั่งใหผูฟองคดีทํางานเพิ่มเติมจริงตามที่ผูฟองคดีกลาวอางวาไดรองเรียนเรื่องนี้ตอ 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และเจาหนาที่จังหวัดเชียงใหมแจงใหผูฟองคดีทราบวา 
ผูถูกฟองคดีไดลงนามตรวจรับมอบงานแลว ปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดแจงใหทราบแตเพียงวา
พรอมตรวจรับงานจางแลวเทานั้น มิใชไดลงนามตรวจรับมอบงานแลวแตอยางใด สาเหตุ 
ที่คณะกรรมการตรวจรับงานจางไมสามารถตรวจรับงานไดในขณะนั้นเนื่องจากผูฟองคดี 
ยังมิไดสงมอบงานดังกลาวใหผูถูกฟองคดี 
  ผูถูกฟองคดีชี้แจงวา  ผูฟองคดีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาใหเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาทําสัญญากับผูถูกฟองคดี ในการกอสราง 
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ในทองที่หมูที่ ๔ ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม บริเวณริมถนนทางเขามหาวิทยาลัยพายัพทั้งสองขาง กวาง ๐.๓๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวมทั้งสองขาง ๓๙๒ เมตร ตามแบบแปลนของ 
ผูถูกฟองคดีโดยมีกําหนดการทํางานแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  
ตามบันทึกของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงขอเขาทําการกอสรางในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๒ และผูฟองคดีเริ่มทําการ
กอสรางจริงในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ โดยสงมอบงานครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจางไดไปตรวจงานจางเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ โดยไมไดแจงใหผูฟองคดีเขารวมการตรวจงานดวย ผลการตรวจงานปรากฏวา 

/งานยังไมแลวเสร็จ... 



 

 

๕

งานยังไมแลวเสร็จ คณะกรรมการตรวจการจางจึงมีมติไมตรวจรับงานและสั่งใหผูฟองคดี
แกไขงาน จํานวน ๔ รายการ คือ ๑) ระดับของปากรางระบายน้ําสูงกวาระดับผิวถนน  
ใหสกัดปากรางใหเทากับผิวถนน แตทั้งนี้ตองใหมีความลึกของรางระบายน้ําไมนอยกวา 
๐.๔๐ เมตร  ๒) ทองรางไมไดระดับทิศทางการไหลของน้ํา ใหทําการรื้อถอนแลวเทคอนกรีต
ปรับระดับทองรางใหม  ๓) ฝาตะแกรงเหล็กโกงงอ ไมแนบสนิทกับเหล็กรองฝารางใหทํา
การตัดฝาใหเรียบแนบสนิทกับเหล็กรองฝาราง  ๔) การเชื่อมเหล็กตะแกรงไมมั่นคงแข็งแรง  
ใหทําการเชื่อมเหล็กตะแกรงใหมโดยใหเชื่อมตลอดแนวรอยตอ และผูฟองคดียอมเขาแกไข
งานเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ซึ่งแสดงใหเห็นไดวาหากงานที่ผูฟองคดีขอสงมอบ
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เสร็จเรียบรอยแลวจริงตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง ผูฟองคดี
ก็ไมนาที่จะยอมรับเขาแกไขงาน ตอมาในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไดขอสงมอบ
งานเปนครั้งที่ ๒ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจางไดออกไปตรวจสอบงานในวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๔๒ แลว ปรากฏวาผูฟองคดียังแกไขงานไมครบถวน ตามรายการที่ผูถูกฟองคดีแจง 
ทั้ง ๔ รายการ คณะกรรมการตรวจการจางจึงแจงดวยวาจาใหผูฟองคดีทําการแกไขใหม 
และผูฟองคดีไดเขามาทําการแกไขในวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ แตเมื่อ
คณะกรรมการตรวจการจางไดไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็ยังปรากฏวา ผูฟองคดีแกไขงาน 
ไมครบถวนตามรายการที่ผูถูกฟองคดีแจงทั้ง ๔ รายการ เจาหนาที่จึงแจงดวยวาจา 
ใหผูฟองคดีแกไขกรณีฝาตะแกรงโกงงอไมแนบสนิทกับฝาราง และเหล็กฉากรองฝาตะแกรงหลุด 
ทั้งนี้ ผูถูกฟองคดีเห็นวาการสั่งใหผูฟองคดีแกไขงานดวยวาจานั้นสามารถจะกระทําได
เพราะผูถูกฟองคดีเคยแจงเปนหนังสือใหผูฟองคดีแกไขงานดังกลาวมากอนแลว ผูฟองคดี
ไดเขามาแกไขงานตั้งแตวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๓ โดยรื้อถอนงานสวนที่ตองแกไข  
ดัดฝาตะแกรงเหล็ก ประกอบเหล็กฉาก ประกอบแบบหลอคอนกรีตรื้อถอนเหล็กฉาก 
สวนที่ตองแกไข ประกอบแบบหลอคอนกรีต ทาสีกันสนิม วางฝาตะแกรงเหล็กกลบดิน  
เก็บทําความสะอาดทองราง แตในชวงเวลาตั้งแตวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ เปนตนมา  
ผูฟองคดีก็ยังมิไดทําหนังสือขอสงมอบงานแตอยางใด สําหรับประเด็นที่ผูฟองคดีกลาว 
อางวาผูถูกฟองคดีแกลงสั่งใหวางทอขามถนนเพิ่มเติมและตอมาไดสั่งใหรื้อถอน ซึ่งผูฟองคดี 
อางวาไดเสียคาใชจายไปเปนเงินจํานวน ๖,๕๐๐ บาทนั้น ผูถูกฟองคดีขอใหการวาการสั่งให
วางทอขามถนนเพิ่มเติมดังกลาวก็เพื่อทําการเชื่อมรางระบายน้ําทั้งสองขางเขาดวยกัน  
และเพื่อประโยชนในการระบายน้ํา โดยครั้งแรกที่มีการสั่งใหวางทอขามถนนเพิ่มเติมนั้น 
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ก็เพื่อระบายน้ําจากรางระบายน้ําดานซายไปรางระบายน้ําดานขวา เพื่อนําน้ําไปลงลําเหมือง 
สูลําน้ําคาว แตเมื่อผูฟองคดีทําการแกไขทองรางระบายน้ําดานซายตามหนังสือแจงของ 
ผูถูกฟองคดีแลวปรากฏวารางระบายน้ําดานซายดังกลาวอยูต่ํากวาดานขวา เปนเหตุให 
ไมสามารถระบายน้ําไดตามวัตถุประสงค ผูถูกฟองคดีจึงไดสั่งใหระงับการดําเนินการ
ดังกลาวเสีย ซึ่งในขณะนั้นเปนเพียงการขุดเพื่อวางแนวเทานั้นยังไมไดมีการนําทอมาวาง 
แตอยางใด ผูฟองคดีก็เพียงแตกลบดินที่ขุดเปนแนวเทานั้นเอง ทั้งนี้ การสั่งใหมีการ 
วางทอขามถนนเพิ่มเติมดังกลาวเปนการสั่งงานตามขอสัญญาที่กําหนดใหผูวาจางมีสิทธิ 
สั่งใหผูรับจางแกไขเพิ่มเติมงานกอสรางได ซึ่งผูถูกฟองคดีก็ยินดีที่จะจายเงินคาใชจาย 
ซึ่งเกิดจากการทํางานดังกลาวใหแกผูฟองคดี แตผูฟองคดีตองทําหนังสือขอมาเสียกอน 
กรณีที่ ผูฟองคดีแจงวาไดไปรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและไดรับแจง 
จากเจ าหน าที่ จั งหวัด เชี ยง ใหม ว าผู ถู กฟ องคดี ได ลงนามตรวจรับงานแล วนั้ น  
จากการสอบถามเจาหนาที่จังหวัดเชียงใหมผูรับผิดชอบไดความวาผูถูกฟองคดีไดแจงให
เจาหนาที่จังหวัดเชียงใหมทราบวาคณะกรรมการตรวจการจางพรอมที่จะตรวจรับงานแลว 
รอแตเพียงผูฟองคดีสงมอบงานเทานั้น ผูถูกฟองคดีเห็นวาในการปฏิบัติตอผูฟองคดีนั้น 
ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการตามขอสัญญาทุกประการ และในสัญญาจางก็ระบุไวอยางชัดเจนวา
ผูวาจางสามารถดําเนินการตอผูรับจางไดเปนประการใดบางเพื่อใหงานกอสรางสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค นอกจากนี้ ผูถูกฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีมีพฤติการณหลีกเล่ียงการปฏิบัติตาม
ขอสัญญา อาทิเชน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ผูฟองคดีจงใจสงมอบงานในขณะที่
งานยังไมแลวเสร็จ ผูควบคุมงานซึ่งผูฟองคดีไดแจงรายชื่อไวกับผูถูกฟองคดีไมยอมไป
ควบคุมงาน แตผูฟองคดีไดมอบใหนายเดนพงษ  สมวงศ ซึ่งมิใชเปนผูควบคุมงานตามที่
แจงไวไปควบคุมงานแทน ถึงแมวาผูถูกฟองคดีจะมิไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีแกไขงาน
ภายหลังการสงมอบงานเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ แตผูถูกฟองคดีก็สั่งใหแกไขงาน 
ดวยวาจาได ซึ่งผูฟองคดีก็ยินยอมแกไขดวยดีเปนการแสดงใหเห็นวางานที่ผูฟองคดีสงมอบ
ยังไมเรียบรอยตามขอสัญญา และผลงานที่ผูฟองคดีทําไปแลวยังไมสามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคของงานและตามสัญญาจาง ทั้งนี้ ผูถูกฟองคดีเห็นวาการสั่งใหแกไขงานดวย
วาจาสามารถกระทําไดตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งระบุวา คําสั่งอาจทําเปนหนังสือหรือดวยวาจาหรือโดยการสื่อความหมาย 
ในรูปแบบอื่นก็ได และในกรณีเปนคําสั่งดวยวาจา ถาผูรับคําสั่งนั้นรองขอและการรองขอ 
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ไดกระทําโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันแลว เจาหนาที่ผูออกคําสั่งตองยืนยันคําสั่ง
ดังกลาวเปนลายลักษณอักษร และในการอุทธรณคําสั่งตองกระทําตอผูออกคําสั่งภายใน 
สิบหาวัน กรณีดังกลาวผูฟองคดีมิไดรองขอและมิไดอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีแตอยางใด  
ผูถูกฟองคดีมีสิทธิที่จะสงวนสิทธิในการเรียกคาปรับวันละ ๓๕๐ บาท ตามสัญญาขอ ๑๕ 
ตราบเทาที่ยังมิไดมีการบอกเลิกสัญญา และผูถูกฟองคดีประสงคจะขอใชสิทธิตามสัญญา 
ขอ ๑๙ ดวย และนอกจากนี้ผูถูกฟองคดีเห็นวางานที่ผูฟองคดีสงมอบนั้นยังไมถือวา 
เปนงานกอสรางที่ผูฟองคดีไดทําเสร็จเรียบรอย เพราะจะตองมีข้ันตอนการดําเนินการ 
ที่คณะกรรมการตรวจการจางตองทําการตรวจงานกอสรางอีก  ดังนั้น การที่ผูฟองคดี 
มีหนังสือสงมอบงาน ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และวันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๔๒ นั้น ยังไมอาจถือไดวางานกอสรางของผูฟองคดีเสร็จเรียบรอย และในสวนการเรียก
คาปรับนั้น เนื่องจากเห็นวาผูฟองคดียังไมไดสงมอบงานกอสรางแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดี 
ขอคิดคาปรับจนถึงปจจุบัน มิใชคิดคาปรับจนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๓ ตามที่ผูฟองคดี
กลาวอางเทานั้น 
  คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภูมิภาคประจําภาคเหนือวินิจฉัยวา ผูฟองคดี
ทําผิดสัญญาจางโดยจะตองถูกปรับเปนจํานวน ๒๕ วัน เมื่อสัญญาจางระบุใหปรับผูฟองคดี
หากผูฟองคดีสงมอบงานลาชาไดวันละ ๓๕๐ บาท ผูถูกฟองคดียอมมีสิทธิคิดคาปรับจาก 
ผูฟองคดีไดรวมเปนจํานวนทั้งสิ้น ๘,๗๕๐ บาท แตผูถูกฟองคดีจะตองรับผิดชดใชเงิน
คาจางเพิ่มข้ึนสําหรับงานวางทอขามถนนเพิ่มเติมซึ่งไมปรากฏอยูในสัญญาจาง ใหแกผูฟองคดี
เปนจํานวน ๖,๕๐๐ บาทดวย 
  ผูถูกฟองคดีอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภูมิภาค
ประจําภาคเหนือโดยไดโตแยงคัดคานวา  คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภูมิภาคประจํา
ภาคเหนือไมอาจรับเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีไวพิจารณาวินิจฉัยได ทั้งนี้ เนื่องจากกอน
การย่ืนรองทุกขผูฟองคดียังไมไดดําเนินการรองทุกขขอความเปนธรรมตอหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบโดยตรงเสียกอน และกอนการยื่นรองทุกขผูฟองคดียังไมไดดําเนินการเสนอ 
ขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาจางนี้ไปใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดตามนัยขอ ๑๙ แหงสัญญาจาง 
และนอกจากนี้ผูถูกฟองคดีขอยืนยันวาไดปฏิบัติโดยถูกตองตามนัยขอ ๔๘ แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แลว 
กลาวคือ  ภายหลังจากที่ ผูฟองคดีไดมีหนั งสือแจ งส งมอบงานครั้ งแรกเมื่ อวันที่  
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๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ แลว คณะกรรมการตรวจการจางไดไปทําการตรวจการจาง 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ซึ่งเปนการตรวจการจางภายในสามวันทําการ  
นับแตวันที่ประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงานจางแลว และเมื่อวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปาครั่ง 
ในขณะนั้นไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีดําเนินการแกไขระดับของปากรางระบายน้ําที่สูงกวา
ระดับผิวถนนโดยใหสกัดปากรางใหเทากับระดับผิวถนน ทั้งนี้ ใหมีความลึกของรางระบาย
น้ําไมนอยกวา ๔๐ เซนติเมตร ดําเนินการรื้อถอนทองรางระบายน้ําแลวเทคอนกรีตปรับ
ระดับทองรางระบายน้ําเสียใหมใหไดระดับทิศทางการไหลของน้ําดําเนินการดัดฝาตะแกรง
เหล็กใหเรียบแนบสนิทกับเหล็กรองฝาราง และดําเนินการเชื่อมเหล็กตะแกรงเสียใหม และ
การที่ผูฟองคดีไดยอมรับเขาแกไขงานตามที่ผูฟองคดีไดรับแจงนั้นยอมถือไดวาเปนการที่ 
ผูฟองคดียอมรับแลววางานที่ผูฟองคดีสงมอบนั้นยังไมถูกตอง และเปนการที่ผูฟองคดี 
สงมอบงานลาชานับตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เปนตนไป แตอยางไรก็ดี 
ผูถูกฟองคดียอมรับวาในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ประธานกรรมการตรวจการจางได
สั่งใหผูฟองคดีทําการวางทอขามถนนซึ่งเปนงานที่ไมปรากฏอยูในสัญญาจาง เนื่องจาก
ประธานกรรมการตรวจการจางตองการใหมีการระบายน้ําจากรางดานซายมือไหลมารวมกับ
รางดานขวามือโดยสั่งใหผูฟองคดีดําเนินการตรวจสอบระดับทองรางระบายน้ําเสียกอนที่จะ
เขาดําเนินการวางทอขามถนนวา ระดับทองรางดานซายมืออยูสูงกวาระดับทองรางดาน
ขวามือหรือไม ซึ่งถาหากระดับทองรางดานซายมืออยูสูงกวาระดับทองรางดานขวามือแลว
จะทําใหน้ําสามารถไหลจากรางดานซายมือมารวมลงในรางระบายน้ําใหญได แตขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูฟองคดีมิไดทําการตรวจสอบระดับทองรางเสียกอนที่จะเขาดําเนินการวางทอ 
ตอมา เมื่อผูควบคุมงานมาพบเห็นและตรวจสอบระดับทองรางแลวผลปรากฏวาระดับ 
ทองรางดานซายมืออยูต่ํากวาระดับทองรางดานขวามือ ผูควบคุมงานจึงสั่งใหหยุดงาน 
และยกเลิกงานวางทอดังกลาว การที่ผูฟองคดีไมไดทําการตรวจสอบระดับรางแลวรายงานให
ประธานกรรมการตรวจการจางทราบกอนที่จะเขาดําเนินการวางทอตามที่ประธานกรรมการ
ตรวจการจางสั่งการไว จึงเปนการที่ผูฟองคดีกระทําไปโดยพลการมิใชเปนการที่ผูฟองคดี
กระทําไปตามที่ประธานกรรมการตรวจการจางสั่งการแตอยางใด  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
แจงสงมอบงานครั้งที่สองไปยังผูถูกฟองคดี แตขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีการดําเนินการแกไข
งานแตมิไดเปนไปตามหลักวิชาการชางที่ดี กลาวคือ ในการแกไขระดับปากรางระบายน้ํา 
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ที่สูงกวาระดับผิวถนน ผูฟองคดีไดทําการทุบปากรางทําใหเหล็กฉากที่ติดตั้งไวสําหรับ 
ที่รองรับเหล็กตะแกรงฝารางระบายน้ําหลุดออกโดยใชปูนผสมทรายปรับแตงใหเสมอ 
ผิวถนนทําใหฝาตะแกรงเหล็กไมแข็งแรงและยังไมทันไดใชงานก็หลุดออก ซึ่งตามหลักวิชาการ
ชางที่ดีแลวจะตองทําการสะกัดผนังขางรางระบายน้ําออกทําการเชื่อมเหล็กฉากใหติดกับ
เหล็กเสริมขางรางระบายน้ํา และทําการหลอคอนกรีตใหม ผูควบคุมงานจึงแจงใหผูฟองคดี
ทราบเพื่อใหดําเนินการแกไขงานใหมโดยมิไดถวงเวลาตามที่ ผูฟองคดีกลาวอาง  
ซ่ึงผูฟองคดีก็ไดยินยอมเขาแกไขงานในสวนนี้ใหมตั้งแตในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒  
แตเนื่องจากการแกไขปากรางระบายน้ําใหไดระดับผิวถนนทําใหรางระบายน้ํามีความลึก 
ไมถึง ๔๐ เซนติเมตร ตามแบบรูปและสัญญาจาง ผูฟองคดีจึงตองทําการทุบทองรางระบายน้ํา
ออกพรอมทั้งผนังขางรางระบายน้ําดวย เพื่อทําการกอสรางรางระบายน้ําใหมเปนระยะ 
ทางรวมประมาณ ๔๐ เมตร ซึ่งผูถูกฟองคดีขอยืนยันวาการสั่งการใหแกไขงานในครั้งนี้
กระทําไปตามหลักวิชาการชางที่ดี มิใชเปนการสั่งการใหแกไขงานเพิ่มข้ึนใหมอีกตามที่ 
ผูฟองคดีกลาวอางแตอยางใด และผูฟองคดีก็ไดยินยอมเขาทําการแกไขงานในครั้งที่สองนี้
จนเปนที่เรียบรอย จึงถือไดวาเปนการแกไขงานที่สืบเนื่องมาจากงานที่แกไขในครั้งแรก 
ไมเรียบรอยและไมถูกตองตามหลักวิชาการที่ดี และผูควบคุมงานไดทําบันทึกการตรวจรับงาน
ในครั้งที่สองนี้ รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบโดยคณะกรรมการตรวจ 
การจางไมจําตองไปทําการตรวจรับงานอีก สวนประเด็นที่ผูฟองคดีกลาวอางวาได
ดําเนินการแกไขงานแลวเสร็จในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ และหลังจากนั้น ในวันที่  
๗ มกราคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีไดแจงใหผูควบคุมงานทราบพรอมสอบถามผูควบคุมงานวาจะ
มีการตรวจงานจางเมื่อใด แตไดรับแจงดวยวาจาจากผูควบคุมงานแตเพียงวาคณะกรรมการ
ตรวจการจางจะไปทําการตรวจการจางเองโดยมิไดแจงใหผูฟองคดีทราบวาจะไปทํา 
การตรวจงานจางในวันใดนั้น ผูถูกฟองคดีขอยืนยันวาเมื่อผูควบคุมงานไดรับแจงดวยวาจา
จากผูฟองคดีแลว ก็ไดแจงใหผูฟองคดีไปทําหนังสือแจงสงมอบงานมาใหมอีกครั้งหนึ่ง  
แตขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไมไดทําหนังสือแจงสงมอบงานแตอยางใด ทําใหประธาน
กรรมการตรวจการจางไมสามารถนัดวันตรวจรับงานได ภายหลังจากนั้น ผูฟองคดีไดย่ืน
รองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภูมิภาคประจําภาคเหนือและผูวาราชการ 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งในขณะนั้นผูฟองคดีก็ยังไมไดทําหนังสือสงมอบงานในครั้งที่สามย่ืนตอ
ผูถูกฟองคดี จนกระทั่งในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีไดทําหนังสือสงมอบงาน 
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ในครั้งที่สามย่ืนตอผูถูกฟองคดีและคณะกรรมการตรวจการจางไดเขาทําการตรวจรับงาน
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๓ เปนที่เรียบรอย ซึ่งตามขอเท็จจริงดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวา 
ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดีไมยอมทําหนังสือสงมอบงานในครั้งที่สามยื่นตอ 
ผูถูกฟองคดีเนื่องจากการแกไขงานจางยังกระทําไมเรียบรอย ทําใหคณะกรรมการตรวจ 
การจางไมสามารถดําเนินการตามขั้นตอนได และเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๓ ผูฟองคดี
ไดรับชําระเงินคาจางทั้งหมดโดยยินยอมใหผูถูกฟองคดีหักคาปรับไว เปนจํานวน  
๓๗,๑๐๐ บาทแลว 
  ผูฟองคดีชี้แจงแกคําอุทธรณสรุปไดวา ในระหวางการกอสรางรางระบายน้ํา นั้น 
ผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางไดเขาควบคุมงานเปนประจําทุกวัน ซึ่งในการ
แกไขงานโดยใหสกัดปากรางใหมีระดับเทากับผิวถนนนั้น ผูควบคุมงานฝายผูถูกฟองคดี 
ไดสั่งการใหผูฟองคดีกอสรางปากรางใหอยูสูงกวาระดับผิวถนนเนื่องจากเห็นวาทําใหน้ํา
สามารถไหลลงรางระบายน้ําในชวงตอไปได ซึ่งปากรางมีระดับเทากับผิวถนน และในอนาคต
เมื่อไดมีการปูผิวถนนเพิ่มเติมแลวปากรางจะมีระดับเทากับผิวถนนพอดี เมื่อประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปาครั่งในขณะนั้นไดสั่งการใหแกไขงาน  
ผูฟองคดีก็ไดทําการแกไขงานตามคําสั่งในทันทีโดยมีการแกไขงานในจุดนี้รวม ๓ ครั้ง คือ 
ครั้งที่ ๑ ภายหลังจากการสงมอบงานในครั้งแรก ผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงใหแกไขงานจาก
ผูถูกฟองคดีในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยใหมีการแกไขระดับปากรางใหเทากับ
ระดับผิวถนน แตจะตองใหมีความลึกของรางระบายน้ําไมนอยกวา ๔๐ เซนติเมตร และใหมี
การปรับระดับทองรางเสียใหมเพื่อใหไดระดับกับทิศทางการไหลของน้ํา ซึ่งทั้งผูฟองคดี  
ผูควบคุมงานฝายผูถูกฟองคดี และคณะกรรมการตรวจการจางตางก็เห็นตรงกันวาถาหาก
แกไขระดับปากรางใหเทากับระดับผิวถนน และปรับระดับทองรางใหไดระดับกับทิศทางการ
ไหลของน้ําแลว ความลึกของรางระบายน้ําจะมีไมถึง ๔๐ เซนติเมตร ครั้งที่ ๒ มีการวางทอ
ขามถนนเพื่อระบายน้ําจากรางระบายน้ําฝงหนึ่งไปยังรางระบายน้ําอีกฝงหนึ่ง และตอมา
ภายหลังไดยกเลิกการแกไขงานในสวนนี้ ครั้งที่ ๓ มีการทุบรื้อถอนรางระบายน้ําแลว
กอสรางขึ้นใหมรวมระยะทาง ๔๐ เมตร เพื่อใหมีความลึกของรางระบายน้ํา ๔๐ เซนติเมตร 
ซึ่งผูฟองคดีไดรีบดําเนินการแกไขงานในทันทีเนื่องจากเห็นวาหมดสัญญาจางกอสรางแลว
และเกรงวาจะสงมอบงานไมได นอกจากนี้ ผูฟองคดีเห็นวาถาหากใหมีความลึกของ 
รางระบายน้ํา ๔๐ เซนติเมตรแลว ระดับปากรางจะตองอยูสูงกวาระดับผิวถนนประมาณ  
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๑๐ เซนติเมตร แตถาหากใหระดับปากรางเทากับระดับผิวถนนและใหมีความลึกของ 
รางระบายน้ําเทากับ ๔๐ เซนติเมตรดวยแลว น้ําจะไมมีทิศทางของการไหล การแกไขงาน
ตามคําสั่งของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปาครั่งและ 
ประธานกรรมการตรวจการจางจะเปนการแกไขงานโดยไมมีที่สิ้นสุดและเปนการแกไข 
ความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของผูถูกฟองคดีทั้งสิ้นเปนผลใหผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหายในจุดนี้คือ ในชวงเวลาการแกไขงานตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
จนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ จํานวน ๙ วัน ผูฟองคดีตองเสียคาแรงงานในการรื้อถอน
และขนวัสดุทิ้ง จํานวน ๒ วัน โดยมีคนงานจํานวน ๖ คน คาแรงงานคนละ ๑๕๐ บาทตอวัน 
รวมเปนจํานวนคาแรงงาน ๑,๘๐๐ บาท คากอสราง ๔๐ เมตร ราคาคากอสรางเมตรละ 
๘๙๒.๘๕ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๓๕,๗๑๔ บาท และผูฟองคดีตองเสียคาใชจายในการ
วางและรื้อถอนทอขามถนนเปนจํานวน ๖,๕๐๐ บาท อีกทั้งในชวงเวลาการแกไขงานตั้งแต
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ จนถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ จํานวน ๙ วัน ผูฟองคดีตองเสีย
คาแรงงานในการรื้อถอนและขนวัสดุทิ้ง จํานวน ๒ วัน โดยมีคนงาน ๖ คน คาแรงงานคนละ 
๑๕๐ บาท ตอวัน รวมเปนจํานวนคาแรงงาน ๑,๘๐๐ บาท คากอสราง ๔๐ เมตร ราคา 
คากอสรางเมตรละ ๘๙๒.๘๕ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๓๕,๗๑๔ บาท คาเสียหายที่ผูฟองคดี
ไดรับในจุดนี้ซึ่งยังไมนับรวมจํานวนเงินคาปรับที่ผูถูกฟองคดีคิดคํานวณเกินกวาความเปนจริงแลว 
รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น ๘๑,๕๒๘ บาท กอนที่ผูฟองคดีจะย่ืนรองทุกขตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขภูมิภาคประจําภาคเหนือ ผูฟองคดีไดเขาพบประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหนองปาครั่งในขณะนั้น เพื่อขอใหผูถูกฟองคดีคิดคํานวณ 
เงินคาปรับจนถึงวันที่งานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา แตผูฟองคดีไดรับแจงตอบดวยวาจา
วาผูถูกฟองคดีจะตองคิดคํานวณเงินคาปรับจนถึงวันตรวจรับงานจาง และตอมาในวันที่  
๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ อันเปนวันเวลาภายหลังจากที่ ผูฟองคดีได ย่ืนรองทุกขตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภูมิภาคประจําภาคเหนือแลว ผูฟองคดีไดรับแจงจาก 
ผูถูกฟองคดีใหไปทําเอกสารเรื่องขอสงมอบงาน และในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดี 
ไดทําหนังสือขอสงมอบงานยื่นตอผูถูกฟองคดี เนื่องจากผูฟองคดีเกรงวาผูถูกฟองคดี 
จะดําเนินการเสนอใหผูฟองคดีเปนผูทิ้งงานโดยมีนายมานพ สมคํา เปนเจาหนาที่ผูลงชื่อรับ
เอกสารไว ซึ่งในตอนเชาของวันดังกลาวผูแทนผูฟองคดีไดไปชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภูมิภาคประจําภาคเหนือ และในตอนบายของวันดังกลาว 

/ผูถูกฟองคดี… 
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ผูถูกฟองคดีไดแจงใหผูฟองคดีไปทําการแกไขเอกสารเสียใหม ซึ่งจะเห็นไดวายังไมมี 
การตรวจรับงานจางในขณะนั้นแตอยางใด  ตอมา ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดี
ไดแจงใหผูฟองคดีนําชางผูควบคุมงานของฝายผูฟองคดีไปลงชื่อยอนหลังในใบควบคุมงาน 
และในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๓ ถึงแมวาผูฟองคดีจะเห็นวาการคิดคํานวณเงินคาปรับนี้
กระทําไมถูกตองก็ตาม แตผูฟองคดีก็ไดนําชางผูควบคุมงานไปลงชื่อในใบควบคุมงาน 
เพื่อประโยชนในการเบิกจายเงินคาจางโดยมีนายมานพลงชื่อกํากับไวดวย และตอมาในวันที่ 
๑๒ เมษายน ๒๕๔๓ ผูฟองคดีไดรับชําระเงินคาจางทั้งหมดโดยมีการหักคาปรับเปน 
จํานวน ๕๖ วัน จากผูถูกฟองคดี 
  ผูฟองคดีชี้แจงเพิ่มเติมวา  ถึงแมวาผูถูกฟองคดีจะไดมีโอกาสในการแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการตามสัญญาจางไดหลายครั้งก็ตาม แตผูถูกฟองคดีก็ไมแสดงความจํานง 
ที่จะเสนอขอแตงตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาจาง 
และเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาจางมาเปนเวลานานแลว  
ก็ไมมีการถอนคืนหลักประกันสัญญาใหแกผูฟองคดี และเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงขอถอนเงินค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาจางไปยังผูถูกฟองคดี
แตผูฟองคดียังไมไดรับแจงคําตอบหรือผลการพิจารณาจากผูถูกฟองคดีแตอยางใด 
นอกจากนี้ ในคําชี้แจงเพิ่มเติมมีขอความเปนทํานองเดียวกับคําชี้แจงของผูฟองคดีที่เคยใหไว  
   ผูฟองคดีขอใหศาลปกครองพิพากษากําหนดคาปรับที่ผูฟองคดีตองรับผิด
ตามสัญญาจางเปนจํานวนเพียง ๘,๗๕๐ บาท เทานั้น และใหศาลปกครองพิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชดใชเงินคาจางในการวางทอขามถนนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 
ที่ระบุในสัญญาจางเปนจํานวน ๖,๕๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดีตามนัยแหงคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภูมิภาคประจําภาคเหนือ 
  ผูถูกฟองคดีใหการวา  สถานที่กอสรางรางระบายน้ําตามสัญญาจางเลขที่ ๒๔/๒๕๔๒ 
ที่ผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีทําขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ นั้น เปนบริเวณสองขางทาง 
ของถนนมีระดับความลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก โดยมีทิศทางการไหล
ของนํ้าจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกลงสูลําเหมืองสาธารณะและลําน้ําคาว 
บริเวณสองขางของถนนจะมีระดับความลาดเอียงใกลเคียงกัน ผูฟองคดีไดแจงเรื่องการจัด
ใหนายสถาพร เชื้อผูดี เปนผูควบคุมงานของฝายผูฟองคดีใหผูถูกฟองคดีทราบ ผูฟองคดี 
ไดเริ่มเขาทํางานกอสรางรางระบายน้ําดานขวามือของถนนกอนโดยในขณะที่ทําการ
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กอสรางนั้น ผูฟองคดีไดมอบหมายใหนายเดนพงษ สมวงศ เขามาทําหนาที่ควบคุมงานแทน
นายสถาพร สวนนายสถาพรจะมาลงชื่อในบันทึกการควบคุมงานประจําวันใหในภายหลัง
เนื่องจากนายสถาพรปฏิบัติงานอยูในตางจังหวัด นายเดนพงษไดมาขอทราบรายละเอียด
การกอสรางและดําเนินการตามคําแนะนําของผูควบคุมงานของฝายผูถูกฟองคดีจนกระทั่ง
การกอสรางรางระบายน้ําดายขวามือของถนนแลวเสร็จ ซึ่งก็ปรากฏวารางระบายน้ํา 
ดานขวามือของถนนนี้ไมมีปญหาในเรื่องขนาดความกวาง ความลึก ความหนา ความลาดเท
ของทองราง และทิศทางการไหลของน้ําแตอยางใด  ตอมา เมื่อไดเริ่มทําการกอสราง 
รางระบายน้ําดานซายมือของถนนไปไดประมาณ ๑๕๖ เมตร ผูควบคุมงานและคนงานของ
ฝายผูฟองคดีไดหยุดงาน เมื่อผูควบคุมงานของฝายผูถูกฟองคดีตรวจพบและสอบถาม
สาเหตุการหยุดงาน ทําใหทราบวาไดมีการเปล่ียนตัวผูควบคุมงานและคนงานของฝายผูฟองคดี 
หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดสงผูควบคุมงานและคนงานชุดใหมเขามาทํางานซึ่งเปนชวงของ 
การกอสรางรางระบายน้ําในระยะ ๔๐ เมตร สุดทายแลว โดยมีผูควบคุมงานฝายผูถูกฟองคดี
แจงรายละเอียดการกอสรางใหผูควบคุมงานของฝายผูฟองคดีรับทราบดวย และตอมา 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไดขอสงมอบงานครั้งแรกโดยผูฟองคดีเขาใจวา
งานแลวเสร็จ แตเมื่อคณะกรรมการตรวจการจางไปทําการตรวจรับงานแลวผลปรากฏวา 
รางระบายน้ําดานขวามือในชวงระยะ ๔๐ เมตร สุดทาย มีปญหาอยูหลายประการ ไดแก 
ปญหาระดับของปากราง ปญหาระดับของทองราง ปญหาฝาตะแกรงเหล็กโกงงอ และปญหา
ตะแกรงเหล็กไมมั่นคงแข็งแรง เปนตน และเนื่องจากคนงานชุดใหมของฝายผูฟองคดี 
ไดกอสรางรางระบายน้ําโดยปรับระดับทองรางจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 
เปนผลใหรางระบายน้ําดานซายมือของถนนมีลักษณะเปนแองน้ํา คณะกรรมการตรวจการจาง
และผูควบคุมงานของฝายผูถูกฟองคดีเห็นวาถาหากมีการวางทอลอดถนนแลวเชื่อมตอราง
ระบายน้ําทั้งสองขางของถนนเขาดวยกันจะเปนการแกไขปญหาได แตเมื่อไดตรวจสอบ
ระดับของทองรางแลวพบวาทองรางดานซายมืออยูต่ํากวาทองรางดานขวามือ จึงไมไดสั่งการ
ใหผูฟองคดีดําเนินการวางทอลอดถนนแตอยางใด ตอมา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒  
ผูฟองคดีไดขอสงมอบงานครั้งที่สอง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจางไปทําการตรวจรับงาน
แลวผลปรากฏวารางระบายน้ําดานขวามือในชวงระยะ ๔๐ เมตรสุดทาย ยังมีปญหาอยู
เหมือนเดิม คณะกรรมการตรวจการจางจึงไมสามารถตรวจรับงานใหไดและไดสั่งการดวยวาจา
ใหผูฟองคดีแกไขงาน ซึ่งผูฟองคดีไดตกลงยินยอมเขาแกไขงาน เนื่องจากผูฟองคดีทราบดีวา
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รางระบายน้ําดังกลาวมีลักษณะเปนแองน้ําทําใหไมสามารถระบายน้ําได และการที่ผูฟองคดี
ตองเขาแกไขงานหลายครั้งนั้น ผูฟองคดีเองก็ทราบดีวาเปนความผิดพลาดของผูฟองคดี 
ที่ใชคนงานสองชุดโดยมีการเปลี่ยนตัวผูควบคุมงานดวย ประกอบกับผูควบคุมงานของฝาย
ผูฟองคดีไมมีเวลาเพียงพอในการทําหนาที่ควบคุมงานกอสรางเนื่องจากไปปฏิบัติงาน 
อยูในตางจังหวัด นอกจากนี้ ผูฟองคดีไดประวิงเวลาในการจัดทําหนังสือแจงขอสงมอบงาน
ซึ่งเปนเรื่องผิดปกติวิสัยของผูรับจางอีกดวย อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีก็ไมสามารถทราบไดวา 
งานที่ ไดสั่ งการใหแกไขแลวเสร็จสมบูรณจริงหรือไม เมื่อใด และเปนประการใด  
และนอกจากนี้ คําใหการมีขอความเปนทํานองเดียวกับคําชี้แจงของผูถูกฟองคดี 
  ผูฟองคดีคัดคานคําใหการวา  สถานที่กอสรางรางระบายน้ําตามสัญญาจาง
เลขที่ ๒๔/๒๕๔๒ ที่ผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีทําขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ นั้น  
เปนบริเวณที่มีระดับความลาดเอียงของถนนจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก  
แตระดับของขอบถนนและพื้นดินขางถนนดานซายมือในชวงระยะ ๔๐ เมตรสุดทายอยูต่ํากวา
ดานขวามือ และความลาดเอียดกลับเปนไปในทางตรงกันขาม คือ จากทางทิศตะวันออกไป
ทางทิศตะวันตก  ดังนั้น การกอสรางรางระบายน้ําดานขวามือไมมีปญหาในเรื่องทิศทาง 
การไหลของน้ําแตอยางใด ในการกอสรางครั้งแรกนั้น นายมานพ สมคํา ผูควบคุมงาน 
พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางตางก็เห็นวาขอบรางระบายน้ําดานซายมือควรจะอยูใน
ระดับเทากับขอบรางระบายน้ําดานขวามือ ถึงแมขอบรางระบายน้ําดานซายมือจะอยูสูงกวา 
ระดับถนนเดิมอยูประมาณ ๕ เซนติเมตรก็ตาม แตก็เปนการกอสรางยกขอบรางระบายน้ํา
ดานซายมือไวเพื่อรองรับการปรับระดับถนนในอนาคต ซึ่งการกอสรางรางระบายน้ํา 
ตามสัญญาจางนี้อยูภายใตการดูแลตรวจตราเปนประจําของคณะกรรมการตรวจการจางและ
ของผูควบคุมงานฝายผูถูกฟองคดี แตตอมาภายหลังการกอสรางไดกระทําแลวเสร็จ 
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปาครั่งในขณะนั้นกลับสั่งการใหผูฟองคดี
ทุบรื้อออกแลวแกไขงานใหม และในการแกไขรางระบายน้ําในชวงระยะ ๔๐ เมตรสุดทาย 
รวม ๓ ครั้ง นั้น มิใชเปนการแกไขเนื่องจากมีการกอสรางผิดรูปแบบ หรือใชวัสดุที่ไมได
มาตรฐานตามสัญญาจาง แตเปนการแกไขตามความตองการของผูถูกฟองคดีทุกครั้ง ในการ
ควบคุมงานกอสรางตามสัญญาจางนี้ ผูควบคุมงานของฝายผูถูกฟองคดีก็ทราบดีวา 
นายสถาพร เชื้อผูดี ไดมอบหมายใหนายเดนพงษ สมวงศ มาทําหนาที่ควบคุมงานแทน  
ซึ่งนายเดนพงษไดเขาควบคุมงานมาตั้งแตเริ่มตนทํางานจนงานกอสรางแลวเสร็จ 

/โดยผูถูกฟองคดี... 



 

 

๑๕ 

โดยผูถูกฟองคดีเองก็ไมเคยโตแยงทักทวงแตอยางใด และผูฟองคดีไมเคยเปล่ียนตัว 
ผูควบคุมงานเพียงแตเคยมีการเปลี่ยนตัวคนงานบางคนในชวงเทศกาลปใหมเทานั้น 
ภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดทําการแกไขงานแลวเสร็จ ผูฟองคดีไดติดตอสอบถามในเรื่อง 
วันกําหนดนัดตรวจรับงานไปยังผูควบคุมงานของฝายผูถูกฟองคดีทุกครั้ง แตก็ไดรับคําตอบวา
คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานจะไปตรวจรับงานเองโดยไมมีการแจงกําหนด
นัดวันตรวจรับงานใหผูฟองคดีทราบ จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนฝายประวิงเวลาในการ
ตรวจรับงาน ผูฟองคดีเห็นวางานที่สั่งใหแกไขนั้นเปนสิ่งที่สามารถพบเห็นไดในการตรวจรับ
งานเพียงครั้งเดียว มิใชเปนความบกพรองเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางรอการตรวจรับงาน
แตอยางใด อีกทั้ง ผูฟองคดีเห็นวาในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓ การที่ผูควบคุมงานฝาย 
ผูถูกฟองคดีไดแจงฝายผูฟองคดีใหไปลงชื่อในเอกสารรายงานการควบคุมงานยอนหลัง
ตั้งแตวันเริ่มงานตามสัญญาจนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๓ อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีถือวา
เปนวันที่งานแลวเสร็จบริบูรณ นั้น เปนการแจงใหทําในสิ่งที่ไมถูกตองตามเหตุการณจริง 
อันจะทําใหผูฟองคดีตองเสียคาปรับมากเกินกวาความเปนจริง และนอกจากนี้ คําคัดคาน
คําใหการมีขอความเปนทํานองเดียวกับคํารองทุกขและคําชี้แจงของผูฟองคดี  
  ผูถูกฟองคดีไมทําคําใหการเพิ่มเติมย่ืนตอศาลภายในระยะเวลาตามที่ 
ศาลกําหนด 
  ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา  คดีนี้มีประเด็นที่เปนเนื้อหาสาระ 
ที่จะตองวินิจฉัยสองประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง การคิดคํานวณเงินคาปรับกรณี 
ผูฟองคดีสงมอบงานลาชานั้น เปนไปโดยถูกตองหรือไม เห็นวา ตามขอ ๔๘ แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ .ศ .  ๒๕๓๘ 
คณะกรรมการตรวจการจางจะตองตรวจผลงานที่ผูฟองคดีสงมอบภายใน ๓ วันทําการ  
นับแตวันที่ประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงานและใหทําการ 
ตรวจรับงานใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด หากคณะกรรมการตรวจการจางเห็นวาผลงาน 
ที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด 
ในสัญญาใหรายงานประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปาครั่ง 
ในขณะนั้น โดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแลวแตกรณี ขอเท็จจริง 
ในเรื่องนี้ปรากฏวา หลังจากที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือสงมอบงานครั้งแรกเมื่อวันศุกรที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และคณะกรรมการตรวจการจางไดไปตรวจการจางเมื่อวันจันทรที่  

/๒๒ พฤศจิกายน… 



 

 

๑๖

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ซึ่งเปนการตรวจการจางภายใน ๓ วันทําการนับแตวันที่ประธาน
กรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงานแลว ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหนองปาครั่งไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีแกไขงานรวม ๔ รายการ  
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ การตรวจการจางดังกลาวจึงเปนการดําเนินการภายใน
กําหนดระยะเวลาตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดกําหนดไวแลว และการที่ผูฟองคดียอมรับเขาแกไขงาน 
ตามที่ไดรับแจงก็ยอมถือไดวาเปนการยอมรับวางานที่ผูฟองคดีสงมอบนั้นยังไมถูกตอง 
กรณีจึงตองถือวา ผูฟองคดีทํางานไมแลวเสร็จสมบูรณภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
ซึ่งตามขอสัญญา ในการคิดคํานวณเกี่ยวกับระยะเวลาการสงมอบงานลาชาจึงตองเริ่มนับ 
ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เปนตนไป และขอเท็จจริงปรากฏวาเมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ในขณะที่ผูฟองคดีกําลังดําเนินการแกไขงานจํานวน ๔ รายการอยูนั้น 
ประธานคณะกรรมการตรวจการจางไดสั่งใหผูฟองคดีทําการวางทอขามถนนเพิ่มเติม 
ซึ่งเปนงานที่ไมปรากฏอยูในสัญญาเพิ่มข้ึนอีกงานหนึ่งทําใหผูฟองคดีตองเสียเวลา 
ในการแกไขงานเดิม ๔ รายการไปเปนจํานวน ๓ วัน ผูฟองคดีจึงมีสิทธิที่จะนําระยะเวลา 
ที่ใชในการดําเนินการวางทอขามถนนเพิ่มเติมดังกลาวมาหักออกจากจํานวนวันที่ผูฟองคดี
สงมอบงานลาชาไดตามขอ ๑๔ ของสัญญาจางลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ แตอยางไรก็ดี 
เมื่อผูฟองคดีไดแกไขงานจํานวน ๔ รายการเสร็จสิ้นในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ และผูฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปาครั่งทราบ 
เพื่อขอสงมอบงานเปนครั้งที่ ๒ แลว  คณะกรรมการตรวจการจางกลับมิไดทําการตรวจการจาง
แตอยางใด จนกระทั่งในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไดรับแจงดวยวาจาจาก 
ผูควบคุมงานใหทุบรื้อรางระบายน้ําอันเปนการสั่งใหผูฟองคดีแกไขงานเพิ่มเติมจากที่เคย
แจงไว ๔ รายการในครั้งแรก ซึ่งผูฟองคดีก็ไดเขาแกไขงานในทันที จนกระทั่งงานเสร็จสิ้น 
ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ หลังจากนั้น ตอมาในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๓ ผูฟองคดี 
ไดแจงใหผูควบคุมงานทราบและผูฟองคดีไดสอบถามผูควบคุมงานในเรื่องที่วาจะมีการ
ตรวจการจางเมื่อใด แตก็ไดรับแจงดวยวาจาแตเพียงวาคณะกรรมการตรวจการจางจะไป
ตรวจการจางเองโดยมิไดใหผูฟองคดีทราบวาคณะกรรมการตรวจการจางจะไปตรวจการจาง
ในวันใด จนกระทั่งในวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ ซึ่งเปนวันที่ผูฟองคดีไดไปรองเรียน 
ขอความเปนธรรมตอผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ผูฟองคดีไดรับแจงติดตอจากผูควบคุมงานวา 

/คณะกรรมการ... 



 

 

๑๗ 

คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจงานของผูฟองคดีแลวเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๓ 
โดยคณะกรรมการตรวจการจางเห็นวาผูฟองคดีทํางานแลวเสร็จสมบูรณในวันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๔๓ ทั้งนี้ ผูถูกฟองคดีไดแจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูถูกฟองคดีจะทําการปรับ 
ผูฟองคดีโดยจะคิดคํานวณคาปรับตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ จนถึงวันที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งเปนวันตรวจการจาง ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา การที่คณะกรรมการ
ตรวจการจางมิไดไปทําการตรวจการจางภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับแจงการสงมอบงาน
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ แตตอมาไดแจงใหผูฟองคดีทราบดวยวาจาเมื่อวันที่  
๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ วาผูฟองคดีจะตองแกไขงานเพิ่มเติมโดยงานที่ไดแจงใหแกไข
ดังกลาวมิไดอยูใน ๔ รายการที่ไดเคยแจงใหผูฟองคดีแกไข กรณีจึงตองถือวางาน ๔ รายการ
ที่ผูถูกฟองคดีไดสั่งใหผูฟองคดีแกไขนั้น ผูฟองคดีไดทําการแกไขเสร็จสิ้นสมบูรณแลวตั้งแต
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ และกรณีจะตองถือวาผูฟองคดีสงมอบงานลาชาจนถึงวันดังกลาว
เทานั้น ทําใหตองเริ่มนับจํานวนวันที่ผูฟองคดีสงมอบงานลาชา จากวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ จนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ รวมเปน ๑๖ วัน และเมื่อหักระยะเวลาที่ผูฟองคดี
ทํางานพิเศษเพิ่มเติมออกอีก ๓ วัน จึงเหลือวันสงมอบงานลาชาอยูเพียง ๑๒ วัน เทานั้น 
สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีไดแจงใหผูฟองคดีแกไขงานในจุดใหมเพิ่มเติมจาก ๔ รายการเดิม
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ นั้น เนื่องจากการแจงใหผูฟองคดีแกไขงานดังกลาวเปนการ
แจงใหแกไขงานใหมเพิ่มเติมจากรายการเดิมซึ่งเปนการแจงใหผูฟองคดีรับทราบภายหลัง
จากที่ผูฟองคดีไดขอสงมอบงานครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ การตรวจงาน
และแจงใหผูฟองคดีแกไขงานเชนวานี้จึงเปนการตรวจงานและแจงใหผูฟองคดีแกไขงานที่
ไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ใหดําเนินการตรวจงานภายใน ๓ วันทําการ  
นับแตวันที่ไดรับทราบการสงมอบงาน ดังนั้น การนับระยะเวลาที่ผูฟองคดีสงมอบงานลาชา
สําหรับงานที่ผูถูกฟองคดีไดแจงใหผูฟองคดีแกไขเพิ่มเติมใหม  จึงตองเริ่มนับตั้งแตวันที่ 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ เปนตนไป เมื่อขอเท็จจริงปรากฏตอมาวาผูฟองคดีไดทําการแกไขงานตามที่ 
ผูถูกฟองคดีสั่งใหแกไขเพิ่มเติมแลวเสร็จในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ โดยผูฟองคดีไดแจงขอ
สงมอบงานดวยวาจาใหผูถูกฟองคดีทราบเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๓ แตคณะกรรมการ
ตรวจการจางมิไดไปทําการตรวจงานภายใน ๓ วันทําการ ทั้งๆ ที่ผูฟองคดีไดติดตาม
สอบถามวาจะไปตรวจการจางเมื่อใด การที่คณะกรรมการตรวจการจางไดไปตรวจงาน 

/เมื่อวันที่ ๒๑… 



 

 

๑๘

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๓ แลวมีมติวาผูฟองคดีทํางานเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อวันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๔๓ และจะขอปรับผูฟองคดีกรณีสงมอบงานลาชาโดยคิดคาปรับจนถึงวันที่ 
๒๑ มกราคม ๒๕๔๓ จึงเปนการกระทําโดยไมเปนธรรมตอผูฟองคดีเพราะการที่
คณะกรรมการตรวจการจางไปตรวจงานลาชานั้นเปนความผิดพลาดบกพรองของ
คณะกรรมการตรวจการจางเองที่มิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในเรื่องระยะเวลาสําหรับการ
ตรวจการจางที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และเนื่องจากในขณะที่มีการสงมอบงานกันนั้นผูถูกฟองคดีมิได
โตแยงวางานที่ผูฟองคดีขอสงมอบเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๓ ยังมีความบกพรองอยูอีก 
กรณีจึงตองถือวางานที่ผูฟองคดีสงมอบนั้นถูกตองแลว ทั้งนี้ ตามนัยขอ ๔๘ แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ในกรณี
เชนนี้ตองเริ่มนับจํานวนวันที่ผูฟองคดีสงมอบงานลาชาอันเกิดจากการสั่งใหมีการแกไขงาน
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ ตั้งแตวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ จนถึงวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๔๓ และมีผลทําใหผูฟองคดีจะตองถูกปรับเพราะสาเหตุที่ผูฟองคดีสงมอบงาน
ลาชาเพิ่มข้ึนอีกเปนจํานวน ๑๒ วัน รวมเปนจํานวนวันที่ผูฟองคดีสงมอบงานการกอสราง
รางระบายน้ําลาชาทั้งสิ้น ๒๕ วัน โดยคิดคํานวณคาปรับจากวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๓ หักดวยจํานวนวันที่คณะกรรมการตรวจการจางตรวจงานลาชา 
๑๙ วัน และจํานวนวันที่ผูฟองคดีตองทํางานพิเศษนอกเหนือสัญญาอีก ๓ วัน ดังนั้น  
ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา การคิดคํานวณเงินคาปรับกรณีผูฟองคดีสงมอบงานลาชานั้น
เปนไปโดยไมถูกตอง ผูฟองคดีจะตองถูกปรับเปนจํานวนเพียง ๒๕ วันเทานั้น และเมื่อ
สัญญาจางระบุใหปรับผูฟองคดีกรณีผูฟองคดีสงมอบงานลาชาไดวันละ ๓๕๐ บาท ผูฟองคดี 
จึงตองถูกปรับเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๘,๗๕๐ บาท โดยสรุปแลวเห็นวาการคิดคํานวณ 
จํานวนเงินคาปรับกรณีผูฟองคดีสงมอบงานลาชาที่ตองหักออกจากคาจางนั้นจึงเปนไป 
โดยไมถกูตอง 
  ประเด็นที่สอง ผูถูกฟองคดีจะตองรับผิดชดใชเงินคาจางเพิ่มข้ึนสําหรับงาน
วางทอขามถนนใหแกผูฟองคดี เปนจํานวน ๖,๕๐๐ บาท หรือไม เพียงใด นั้น เห็นวา  
เมื่อไดพิจารณาสัญญาจางเลขที่ ๒๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ ที่ทําขึ้นระหวาง
ผูถูกฟองคดีกับผูฟองคดี แลวเห็นวา ในการดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําตามที่ผูฟองคดี 
ไดทําสัญญารับจางกับผูถูกฟองคดีนั้น หากผูถูกฟองคดีสั่งใหผูฟองคดีทํางานพิเศษเพิ่มเติม 

/ซึ่งไมได… 



 

 

๑๙

ซึ่งไมไดแสดงไวในขอสัญญาหรือรวมอยูในเอกสารสัญญา แตงานดังกลาวอยูในขอบขาย
ทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญา ผูฟองคดีก็จะตองทํางานพิเศษดังกลาว โดยผูฟองคดี 
มีสิทธิที่จะไดรับคาจางสําหรับงานพิเศษที่เพิ่มข้ึน รวมทั้งมีสิทธิที่จะไดรับการขยาย
ระยะเวลาในการกอสรางใหมเพื่อความเหมาะสมดวย ทั้งนี้ ตามนัยขอ ๑๔ แหงสัญญา 
เลขที่ ๒๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ และเมื่อคูสัญญายอมรับตรงกันวา 
งานวางทอขามถนนที่ผูถูกฟองคดีสั่งใหผูฟองคดีแกไขเพิ่มเติมเปนงานพิเศษเพิ่มเติม 
ซึ่งไมไดแสดงไวในขอสัญญาหรือรวมอยูในเอกสารสัญญา แตงานพิเศษเพิ่มเติมดังกลาว 
อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญา และเมื่อผูฟองคดีไดทํางานพิเศษเพิ่มเติม
ดังกลาวแลว ผูฟองคดียอมมีสิทธิที่จะไดรับคาจางเพิ่มข้ึนสําหรับงานพิเศษเพิ่มเติมดังกลาวดวย 
อนึ่ง ศาลปกครองชั้นตนเห็นวาเมื่อผูฟองคดีกลาวอางวาผูฟองคดีตองเสียคาใชจาย 
ในการทํางานพิเศษเพิ่มเติมดังกลาวนี้ไปเปนจํานวน ๖,๕๐๐ บาท ประกอบกับผูถูกฟองคดี
ไมไดโตแยงเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนเงินคาใชจายดังกลาวแตอยางใด ดังนั้น ผูฟองคดี
ยอมมีสิทธิเรียกรองเงินคาจางเพิ่มข้ึนสําหรับงานวางทอขามถนนเพิ่มเติมซึ่งไมมีระบุไวใน
สัญญาจาง เปนจํานวน ๖,๕๐๐ บาท จากผูถูกฟองคดี โดยสรุปแลวเห็นวาผูถูกฟองคดี
จะตองรับผิดชดใชเงินคาจางเพิ่มข้ึนสําหรับวางทอขามถนนเปนจํานวน ๖,๕๐๐ บาท  
ใหแกผูฟองคดี เมื่อขอเท็จจริงในคดีนี้รับฟงไดวา ผูฟองคดีไดรับชําระเงินคาจางทั้งหมด 
โดยมีการหักคาปรับ กรณีสงมอบงานลาชาเปนจํานวน ๘,๗๕๐ บาท ออกจากคาจางไปจาก
ผูถูกฟองคดีแลว รวมทั้งผูฟองคดีไดรับชําระเงินค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาจางกอสราง
รางระบายน้ําดังกลาวคืนไปจากผูถูกฟองคดีดวยแลว แตในขณะท่ีศาลมีคําพิพากษา  
ผูฟองคดียังไมไดรับชําระเงินคาจางเพิ่มข้ึนสําหรับงานวางทอขามถนนจากผูถูกฟองคดี 
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขภูมิภาคประจําภาคเหนือ ดังนั้น  
ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาความถูกตองของการคิดคํานวณ 
จํานวนเงินคาปรับกรณีผูฟองคดีสงมอบงานลาชาตามประเด็นที่หนึ่ง นั้น จึงเปนกรณีที่ 
ศาลไมจําเปนตองพิจารณากําหนดคําบังคับแตอยางใด 
  ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาจางเพิ่มข้ึนสําหรับ
งานวางทอขามถนนซึ่งเปนงานพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ระบุไวในสัญญาจาง
กอสรางรางระบายน้ําดังกลาวเปนเงินจํานวน ๖,๕๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของตนเงินดังกลาวนับแตวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๓  

/อันเปนวันที่... 



 

 

๒๐ 

อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีตองจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดีภายในเจ็ดวันภายหลังจากการ
ตรวจรับงานจางที่จะตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งเปน
วันที่ถือไดวาผูฟองคดีไดสงมอบงานถูกตองแลว ตามนัยขอ ๔๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนไปจนกวาจะไดชําระเสร็จสิ้นใหแกผูฟองคดี 
  ผูถูกฟองคดีอุทธรณวา  ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชดใชเงินคาจางเพิ่มขึ้น 
สําหรับงานวางทอขามถนนเพิ่มเติม ซึ่งไมไดระบุไวในสัญญาจางใหแกผูฟองคดีเปนจํานวน 
๖,๕๐๐ บาท หรือไม เพียงใด ซึ่งศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงิน
คาจางเพิ่มข้ึนสําหรับงานดังกลาวเปนจํานวน ๖,๕๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับแตวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีอุทธรณ 
คัดคานวา  การสั่งใหวางทอขามถนนเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงค 
เพื่อทําการเชื่อมรางระบายน้ําทั้งสองขางเขาดวยกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการระบายน้ํา 
จากรางระบายน้ําดานซายไปยังรางระบายน้ําดานขวาเพื่อระบายน้ําลงสูลําเหมืองสาธารณะ
แมคาวอีกตอหนึ่ง ผูถูกฟองคดีไดมีการแจงใหผูฟองคดีทําการตรวจสอบระดับทองราง  
และใหรายงานผลกอนการดําเนินการแลว แตผูฟองคดีกลับฝาฝนคําสั่งเขาดําเนินการ 
โดยพลการเสียเองโดยไมไดตรวจสอบ และรายงาน จนเมื่อผูถูกฟองคดีมาตรวจพบ จึงสั่งให
ระงับการดําเนินการเพราะผูฟองคดีไดทําการแกไขทองรางดานซาย ทําใหต่ํากวาดานขวา 
ทําใหการระบายน้ําไมอาจกระทําได และในขณะที่สั่งใหยกเลิก ผูฟองคดีเพียงแตขุดดิน 
เพื่อวางแนวเทานั้น ยังไมไดใชคอนกรีตเทรองกนหลุม หรือนําทอมาวางแตประการใด  
เมื่อสั่งใหระงับผูฟองคดีจึงเพียงแตกลบดินที่ขุดเปนแถวไวเทานั้น การศาลปกครองชั้นตน 
ฟงขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดทํางานพิเศษเพิ่มเติมดังกลาวตามฟองแลวเสร็จใชเวลา ๓ วัน 
และตองเสียคาใชจายเปนจํานวน ๖,๕๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีจึงไมเห็นดวย เพราะขณะที่ 
ผูถูกฟองคดีไปตรวจพบ ผูฟองคดีเพียงแตขุดดินเพื่อวางแนวเทานั้น ยังมิไดมีการนําทอ 
มาวางแตประการใด จึงไมอาจรับฟงไดวาผูฟองคดีไดทํางานพิเศษเพิ่มเติมแตประการใด 
อีกทั้ง กอนที่ผูฟองคดีลงมือก็ตองแจงผูถูกฟองคดีตรวจสอบเสียกอน การที่ผูฟองคดี 
เขาดําเนินการโดยพลการ จึงมิใชเปนการที่ผูฟองคดีกระทําไปตามที่ประธานตรวจการจาง
สั่งการแตอยางใด อีกทั้ง ตามสัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒  
ขอ ๑๔ วรรคสอง (งานพิเศษและงานแกไข) กลาวอางวาอัตราคาจาง หรือราคาที่กําหนดไว

/ในสัญญานี้... 



 

 

๒๑

ในสัญญานี้ ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมข้ึน หรือตัดทอนลงทั้งปวง 
ตามคําสั่ งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราจาง หรือราคาใดๆ  
ที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มข้ึนดังกลาวผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกัน 
ที่จะกําหนดอัตรา หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพื่อความเหมาะสม 
ในกรณีที่ตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง หรือราคาตายตัวตามแตผูวาจาง 
จะเห็นวาเหมาะสม  และถูกตอง  ซึ่ง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําสั่ งของผูวาจาง  
แตอาจสงวนสิทธิที่จะดําเนินการตามขอ ๑๙ ตอไปได จะเห็นไดวาจากขอสัญญาดังกลาว 
ตามประเพณีการรับจางกอสราง กอนดําเนินการกอสรางผูวาจาง และผูรับจางยอมตกลงกัน
เกี่ยวกับรายละเอียดของงาน  ระยะเวลากอสราง  และคาจาง  ใหชัดเจนแนนอน 
กอนลงมือกอสราง โดยเฉพาะหากเปนการรับจางกอสรางกับหนวยราชการแลว 
ย่ิงตองมีการตกลงกันกอน ไมวางานนั้นจะเปนงานพิเศษหรืองานแกไขเพิ่มเติมนอกเหนือ 
จากสัญญา เนื่องจากเปนการดําเนินการโดยงบประมาณแผนดิน และอยูภายใตระเบียบ 
ของทางราชการ กําหนดระยะเวลาจาง และวงเงินคาจาง จึงเปนเรื่องที่สําคัญที่จะตองมี 
การตกลงกันกอนใหเปนที่แนนอน และเปนลายลักษณอักษร และการแกไขวงเงินเพิ่มเติม 
ก็ตองเปนไปตามสัญญาจาง และเพื่อประโยชนของทางราชการ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นตน
ฟงขอเท็จจริงวาผูฟองคดีเขาดําเนินการทํางานพิเศษเพิ่มเติมดังกลาวแลว ผูถูกฟองคดี 
จึงไมเห็นดวย และหากผูฟองคดีเขาดําเนินการจริงโดยไมมีการตกลงหรือแจงใหผูถูกฟองคดี
เพื่อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลา และวงเงินคาจางที่อาจเพิ่มเติมข้ึน อันเปนการผิดวิสัย 
ของผูมีอาชีพรับจางกอสรางทั่วไป เปนการขัดตอสัญญา และท่ีศาลเห็นวาผูฟองคดีมีเหตุ 
ที่เรียกคาจางพิเศษเพิ่มเติมจํานวน ๖,๕๐๐ บาท ตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง โดยอางเหตุวา 
ผูถูกฟองคดีไมไดโตแยงเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนเงินคาใชจายดังกลาวแตประการใดนั้น 
ผูถูกฟองคดีไมเห็นพองดวย เนื่องจากเห็นวาไมมีการกอสรางเพิ่มเติมตามที่ผูฟองคดี 
กลาวอาง ประกอบกับขอกําหนดสัญญาจางดังกลาวขางตน หากไมมีการตกลงอัตราคาจาง
หรือราคา ผูวาจางเทานั้นเปนผูกําหนด เพราะมิฉะนั้นอาจจะเปนแนวทางใหผูรับจาง 
ฉวยโอกาสเขาดําเนินการเองโดยพลการ แลวมาเรียกรองคาเสียหายในภายหลัง 
อันอาจมีผลใหเสียคาใชจายเกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว ซึ่งยอมกอใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการได จากขอเท็จจริงดังกลาว จึงเชื่อไดวาผูฟองคดีไมไดทํางานพิเศษเพิ่มเติม 
ตามฟองแตประการใด และไมมีคาเสียหายใดที่ผูถูกฟองคดีจะตองชดใชใหแกผูฟองคดี  

/และถาหาก... 



 

 

๒๒ 

และถาหากผูฟองคดีไดทํางานพิเศษเพิ่มเติมจริง ก็เปนการกระทําโดยพลการไมอาจเรียก
คาใชจาย คาจางจากผูถูกฟองคดีได เพราะในสัญญาจางไดกําหนดใหผูวาจางเทานั้น 
เปนผูกําหนด ดวยเหตุผล ขอเท็จจริง และขอกฎหมายดังกลาว จึงขอใหศาลปกครองสูงสุด 
มีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน และพิพากษาวาผูถูกฟองคดี 
ไมตองรับผิดชดใชเงินคาจางเพิ่มข้ึนสําหรับงานพิเศษเพิ่มเติมจํานวน ๖,๕๐๐ บาท  
แกผูฟองคดี 
  ผูฟองคดีไมทําคําแกอุทธรณ 
 
  ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยไดรับฟงสรุปขอเท็จจริงของ 
ตุลาการเจาของสํานวน และคําชี้แจงดวยวาจาประกอบคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี 

ศาลปกครองสูงสุดไดตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสํานวนคดี กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวของประกอบแลว 
  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา  ผูฟองคดีไดเขาทําสัญญากอสรางรางระบายน้ํา  
กับผูถูกฟองคดีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ โดยในสัญญาจางมีกําหนดเวลาการทํางาน
แลวเสร็จในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ผูฟองคดีสงมอบงานครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ แตเมื่อคณะกรรมการตรวจการจางไปตรวจงานแลวเห็นวา ผูฟองคดี
ทํางานบกพรองจํานวน ๔ รายการ ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปาครั่ง
ในขณะนั้นไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ แจงใหผูฟองคดีแกไขงานทั้ง  
๔ รายการ ซึ่งผูฟองคดีไดรับทราบการสั่งใหแกไขงานแลวไดทําการแกไขงาน ในระหวาง 
ที่ผูฟองคดีกําลังแกไขงาน ประธานคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานไดแจงดวยวาจา
ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ใหผูฟองคดีวางทอขามถนนเพิ่มเติมโดยงานวางทอขามถนน
เพิ่มเติมดังกลาวเปนงานที่ไมปรากฏในสัญญา แตผูฟองคดีก็ไดยินยอมทํางานเพิ่มเติมให 
และเมื่อผูฟองคดีทํางานเพิ่มเติมไปได ๓ วัน โดยไดเสียคาใชจายในการทํางานเปนเงิน
จํานวน ๖,๕๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจการจางไดสั่งยกเลิกการวางทอขามถนนเพิ่มเติม
ดังกลาวโดยใหทําการกลบและบดอัดถนนดังเดิม เมื่อผูฟองคดีไดแกไขงานทั้ง ๔ รายการ
เสร็จสิ้นแลว ผูฟองคดีไดทําหนังสือลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ ขอสงมอบงานเปนครั้งที่สอง
คณะกรรมการตรวจการจางมิไดไปตรวจรับงานภายในเวลา ๓ วันทําการ จนกระทั่งในวันที่ 

/๒๗ ธันวาคม… 



 

 

๒๓ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไดรับแจงดวยวาจาจากผูควบคุมงานของผูถูกฟองคดีใหทุบ
รื้อรางระบายน้ําเพื่อกอสรางใหม เปนระยะทางยาว ๔๐ เมตร อันเปนการสั่งใหผูฟองคดี
แกไขงานเพิ่มเติมนอกเหนือจาก ๔ รายการเดิมที่ไดเคยแจงไวแลว ซึ่งผูฟองคดีก็ไดทําการ
แกไขจนแลวเสร็จในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ และไดแจงดวยวาจาเมื่อวันที่ ๗ มกราคม 
๒๕๔๓ ใหผูถูกฟองคดีตรวจรับงาน แตก็ไมมีการตรวจรับงานแตอยางใด ผูฟองคดีไดมี
หนังสือลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หลังจาก
การรองเรียนดังกลาวแลวผูฟองคดีไดทราบจากผูควบคุมงานวาคณะกรรมการตรวจการจาง
ไดไปตรวจรับงานแลวเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๓ โดยผูฟองคดีจะตองถูกปรับฐานผิด
สัญญานับจากวันที่ครบกําหนดการทํางานตามสัญญา คือ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
จนถึงวันที่คณะกรรมการตรวจการจางไดไปตรวจรับงาน คือ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๓  
รวม ๕๖ วัน คาปรับวันละ ๓๕๐ บาท เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๑๙,๖๐๐ บาท ซึ่งผูฟองคดีเห็นวา
การคํานวณระยะเวลาเพื่อคิดคาปรับเปนไปโดยไมเปนธรรม จึงรองทุกขตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขภูมิภาคประจําภาคเหนือ และในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขภูมิภาคประจําภาคเหนือ ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงขอสงวนสิทธิที่จะ
เสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการตามสัญญาขอ ๑๙ ดวย แตก็ไมไดมีการ
แตงตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดขอโตแยงหรือขอพิพาทตามที่สงวนสิทธิไว 
แตอยางใด และภายหลังจากที่ไดมีการแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
ภูมิภาคประจําภาคเหนือไปใหคูกรณีทราบแลว ผูฟองคดีไดรับชําระเงินคาจางทั้งหมดโดยมี
การหักคาปรับกรณีสงมอบงานลาชาจากผูถูกฟองคดีตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขภูมิภาคประจําภาคเหนือ และผูฟองคดีไดรับชําระเงินค้ําประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาจางกอสรางรางระบายน้ําดังกลาวคืนจากผูถูกฟองคดีดวยแลว 
  คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชดใชเงินคาจาง
เพิ่มข้ึนสําหรับงานจางวางทอขามถนนเพิ่มเติม ซึ่งไมมีระบุไวในสัญญาจางใหแกผูฟองคดี
เปนจํานวน ๖,๕๐๐ บาท หรือไม เพียงใด 
  พิเคราะหแลวเห็นวา  ตามขอ ๑๔ ของสัญญาจางเลขที่ ๒๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ กําหนดวา ผูวาจางมีสิทธิสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไว
หรือรวมอยูในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงค

/ของสัญญา... 



 

 

๒๔ 

ของสัญญา นอกจากนี้ผูวาจางมีสิทธิสั่งใหเปล่ียนหรือแกไขแบบรูปและขอกําหนดตาง ๆ  
ในเอกสารสัญญาดวย โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะแตอยางใด วรรคสองกําหนดวา  
อัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองาน 
ที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไว 
ถึงอัตราคาจาง หรือราคาใด ๆ ที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มข้ึนดังกลาว  
ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา 
(ถามี) กันใหมเพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือ
ราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งของผูวาจางแตอาจสงวนสิทธิที่จะดําเนินการตาม ขอ ๑๙ ตอไปได 
  เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา ผูฟองคดีไดทําสัญญากอสรางรางระบายน้ํา
กับผูถูกฟองคดีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ โดยในสัญญาที่กําหนดเวลาการทํางานแลวเสร็จ
ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ผูฟองคดีสงมอบงานครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
แตเมื่อคณะกรรมการตรวจการจางไปตรวจแลวเห็นวา ผูฟองคดีทํางานบกพรองจํานวน  
๔ รายการ ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปาครั่ง ในขณะนั้น 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ แจงใหผูฟองคดีแกไขงานท้ัง ๔ รายการ  
ซึ่งผูฟองคดีไดรับทราบการสั่งใหแกไขงานแลวไดทําการแกไขงานในระหวางที่ผูฟองคดี
กําลังแกไขงาน ประธานคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานไดแจงดวยวาในวันที่  
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ใหผูฟองคดีวางทอขามถนนเพิ่มเติมโดยงานวางทอขามถนน
เพิ่มเติมดังกลาวเปนงานที่ไมปรากฏในสัญญา แตผูฟองคดีก็ไดยินยอมทํางานเพิ่มเติมนั้น 
เมื่อผูฟองคดีทํางานเพิ่มเติมไปได ๓ วัน คณะกรรมการตรวจการจางไดสั่งยกเลิก 
การวางทอขามถนนเพิ่มเติมดังกลาว โดยผูฟองคดีกลาวอางวาไดเสียคาใชจายในการ
ทํางานเปนเงินจํานวน ๖ ,๕๐๐ บาท ซึ่งศาลปกครองชั้นตนเห็นวาเมื่อผูถูกฟองคดี 
มิไดโตแยงเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนเงินคาใชจายดังกลาว ผูฟองคดียอมมีสิทธิเรียกรอง
เงินคาจางเพิ่มข้ึนสําหรับงานงานทอเพิ่มเติมซึ่งไมมีระบุไวในสัญญาเปนจํานวนเงิน ๖,๕๐๐ บาท 
จากผูถูกฟองคดี ซึ่งผูถูกฟองคดีอุทธรณโตแยงคัดคานวาการสั่ งวางทอดังกลาว 
เพื่อประโยชนในการระบายน้ําจากรางดานซายไปยังรางดานขวาเพื่อระบายน้ําลงสู 
เหมืองสาธารณะแมคาว ผูถูกฟองคดีไดมีการแจงใหผูฟองคดีทําการตรวจสอบระดับทอน้ํา

/และรายงาน... 



 

 

๒๕

และรายงานผลการดําเนินการแลว แตผูฟองคดีกลับฝาฝนคําสั่งเขาดําเนินการโดยพลการ 
ไมไดตรวจสอบและรายงาน จนเมื่อผูถูกฟองคดีมาตรวจพบจึงสั่งใหระงับการดําเนินการ 
เพราะผูฟองคดีไดทําการแกไขทองรางดานซายทําใหต่ํากวาดานขวา การระบายน้ําไมอาจ
กระทําได และในขณะที่สั่งยกเลิก ผูฟองคดีเพียงแตขุดดินเพื่อวางแนวเทานั้น ยังไมไดใช
คอนกรีตเทรองกนหลุมหรือนําทอมาวางแตประการใด เมื่อสั่งใหระงับผูฟองคดีเพียงแต 
กลบดินที่ขุดเปนแถวไวเทานั้น ยังไมอาจรับฟงไดวาผูฟองคดีทํางานพิเศษเพิ่มเติมดังที่ 
ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัย นอกจากนั้น ตามขอ ๑๔ วรรค ๒ ของสัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๔๒  
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ ดังกลาว ตามประเพณีการจางกอสราง กอนดําเนินการ
กอสรางผูวาจางและผูรับจางยอมตกลงกันเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน ระยะเวลากอสราง 
และคาจางใหชัดเจน แนนอน และเปนลายลักษณอักษร และการแกไขวงเงินก็ตองเปนไป
ตามสัญญาจาง  ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นตนนําขอเท็จจริงวาผูฟองคดีเขาดําเนินการ
ทํางานพิเศษเพิ่มเติมดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงไมเห็นพองดวย และหากผูฟองคดีเขาดําเนินการ
จริงโดยไมมีการตกลงหรือแจงใหผูถูกฟองคดีเพื่อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาและวงเงินคาจาง
ที่อาจเพิ่มข้ึนอันเปนการผิดวิสัยผูมีอาชีพกอสรางทั่วไป เปนการขัดตอสัญญา และท่ี 
ศาลปกครองชั้นตนเห็นวาผูฟองคดีมีเหตุที่จะเรียกคาจางพิเศษเพิ่มเติมจํานวน ๖,๕๐๐ บาท 
ตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง โดยอางเหตุวาผูถูกฟองคดีไมไดโตแยงเกี่ยวกับการกําหนด
จํานวนเงินคาใชจายดังกลาวแตประการใด ผูถูกฟองคดีจึงไมเห็นพองดวย โดยเห็นวาไมมี 
การกอสรางเพิ่มเติมตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง และหากผูฟองคดีไดทํางานพิเศษเพิ่มเติมจริง 
ถาเปนการกระทําโดยพลการไมอาจเรียกคาใชจายและคาจางจากผูถูกฟองคดีได เพราะใน
สัญญาจางไดกําหนดใหผูวาจางเทานั้นเปนผูกําหนด เห็นวา ขอเท็จจริงรับฟงไดจาก 
คําชี้แจงของผูถูกฟองคดีเองวา ผูถูกฟองคดีสั่งใหวางทอขามถนนเพิ่มเติมเพื่อทําการ 
เชื่อมรางระบายน้ําทั้งสองขางเขาดวยกันเพื่อประโยชนในการระบายน้ํา แตดําเนินงานมาได 
๓ วัน ผูถูกฟองคดีไดสั่งใหระงับการดําเนินการดังกลาว โดยผูถูกฟองคดียินดีที่จะจายเงิน
คาใชจายซึ่งเกิดจากการทํางานดังกลาวใหแกผูฟองคดี การตกลงทํางานพิเศษเพิ่มเติม 
ดังกลาวหาจําตองทําเปนลายลักษณอักษรไม สวนคาจางนั้นถึงแมจะเปนสาระสําคัญของ
สัญญา ถึงแมไมไดตกลงกันแตโดยที่ผูฟองคดีไดปฏิบัติตามที่ไดตกลงกับผูถูกฟองคดี 
ไปแลว ดังนั้น ยอมถือไดวาการตกลงในสวนนี้มีสัญญาตอกันมิใชผูฟองคดีเขาทํางาน 

/โดยพลการ... 



 

 

๒๖ 

โดยพลการ  ทั้งนี้ ตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๕๘ /๒๕๑๑ เมื่อผูฟองคดีอางวา 
เสียคาใชจายเปนเงิน ๖,๕๐๐ บาท และผูถูกฟองคดีมิไดโตแยงวาคาใชจายควรเปนเทาใด  
ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาจางเพิ่มเติมเปนเงิน  
๖ ,๕๐๐ บาท ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗ .๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว ตั้งแตวันที่  
๑๗ มกราคม ๒๕๔๓ จึงชอบแลว อุทธรณของผูถูกฟองคดีฟงไมขึ้น  
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