
การใชสิทธิตามสัญญาไมใชคําสั่งทางปกครองไมตองปฏิบัติตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ          
จริงหรือไม? 

เม่ือสัญญาทางปกครองเกิดข้ึนแลว การดําเนินการใดๆ ของคูสัญญาท่ีเกิดข้ึนระหวางสัญญากับคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งเปนการใชสิทธิตามสัญญา 

1.ความหมายการใชสิทธิตามสัญญา 
การใชสิทธิตามสัญญา ในกรณีสัญญาทางปกครอง ไมไดมีกฎหมายบัญญัติเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจง       
จึงตองพิจารณาตามกฎหมายวาดวยสัญญาตามกฎหมายแพง ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายพ้ืนฐานของกฎหมายทุก
ประเภท 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยลักษณะสัญญา ไดกําหนดเม่ือเกิดสัญญาแลว จะมีผลท่ีเกิดข้ึน
ตามสัญญา ไดแก0  
-ผลสัญญาท่ัวไป ไดแก ผลผูกพันตามขอสัญญา, การแกไขเปลี่ยนแปลงขอสัญญา 
-,ผลสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก 
-ผลแหงสัญญาตางตอบแทน ไดแก ผลสัญญาตางตอบแทนในการชําระหนี้, ผลสัญญาตางตอบแทนในผลแหง
ภัยพิบัติ 
-มัดจําและเบี้ยปรับ 
-การเลิกสัญญา 

การดําเนินการใดๆ ของเจาหนาท่ีของรัฐในฐานะคูสัญญาท่ีสืบเนื่องจากสัญญาในฐานะคูสัญญาฝายหนึ่งไมวา
จะเปน การแกไขขอสัญญา,กําหนดกําหนดเบี้ยปรับ, การสงมอบงานและตรวจรับงาน,การชดเชยคาสัญญาท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง, การขยายระยะเวลาตามสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีชวยเหลือผูประกอบการ, การบอก
เลิกสัญญา,การสงวนเบี้ยปรับ การริบหลักประกัน, การโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญา, การตอสัญญา เปนตน 
ถือวา เปนการใชสิทธิตามสัญญาท้ังสิ้น ไมไดมีลักษณะการใชอํานาจตามกฎหมายบังคับแตฝายเดียว จึงไมเปน
คําสั่งทางปกครอง ตามคํานิยามมาตรา 3 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
เพราะขาดคุณลักษณะของ “การใชอํานาจตามกฎหมาย” 

2.ประเภทคดีและคําบังคับกรณีพิพาทอันเกิดจากการใชสิทธิตามสัญญา 

การฟองคดีท่ีเปนการใชสิทธิตามสัญญาเปนการฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) มิใชเปนคดีประเภทเพิก
ถอนกฎหรือคําสั่งหรือการกระทําอ่ืนใดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซ่ึง การฟองคดีประเภทสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) จะตอง
เปนคําขอท่ีศาลปกครองมีอํานาจออกคําบังคับไดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) คือ พิพากษาใหเงิน แตกรณีท่ี
มีคําขอใหเกิดการใชสิทธิตามสัญญา เชน ขอใหเพิกถอนการบอกเลิกสัญญา, เพิกถอนการริบหลักประกัน, เพิก
ถอนคําสั่งท่ีไมอนุญาตใหขยายระยะเวลาตามสัญญา หรือใหคูสัญญาตอหรือระยะเวลาตามสัญญา เปนตน เปน
คําขอท่ีศาลไมอาจคําบังคับไดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) ฉะนั้นคําขอท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามสัญญา
จะตองเปนคําขอใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินเทานั้น (คําขอใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ มักจะใชกับ
คดีละเลยหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติกับคดีละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ) 

3.เง่ือนไขการฟองคดี 

ผูมีอํานาจฟองคดีกรณีขอพิพาทอันเกิดจากการใชสิทธิตามสัญญา จะตองเปนผูถูกโตแยงสิทธิเทานั้น คือ 
จะตองมีการโตแยงสิทธิตามสัญญา กรณีท่ีเจาหนาท่ีหรือฝายปกครองอยูระหวางการดําเนินการท่ีจะใชสิทธิ



ตามสัญญาและยังไมถึงข้ึนมีการโตแยงสิทธิตามสัญญา คูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะนําคดีมาฟองศาลโดยอางวาเปน
ผูอาจจะเดือนรอนหรือเสียหายอันมิอาจหลีกเลี่ยงไมได 

สําหรับเง่ือนไขการฟองคดีของการกระทําท่ีคูสัญญาไดรับความเสียหายนั้น มาตรา 42 ไมไดบังคับวา เม่ือ
เจาหนาท่ีหรือฝายปกครองใชสิทธิตามสัญญาแลวจะตองมีการอุทธรณคําสั่งเสียกอนถึงจะฟองคดีได มาตรา 
42 บังคับเฉพาะกรณีคําสั่งทางปกครองท่ีจะตองมีการแกไขเยียวยากอนท่ีจะนําคดีมาฟองกอน คือ จะตองมี
การอุทธรณคําสั่งทางปกครองเทานั้น กรณีขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครองเม่ือมีการโตแยงสิทธิตาม
สัญญา ก็กอใหเกิดสิทธิฟองคดีโดยตรงทันที โดยมิไดตองการอุทธรณคําสั่งท่ีเปนการใชสิทธิตามสัญญากอนแต
อยางใด 

4. การตรวจความชอบดวยกฎหมายของการใชสิทธิตามสัญญาของฝายปกครอง 

แมวาการกระทําของฝายปกครองจะใชสิทธิตามสัญญา หลักเกณฑในการตรวจสอบวาการใชสิทธิดังกลาวคือ 
ขอสัญญา เปนสําคัญ แตอยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติตามสัญญาของฝายปกครองนั้นมีหลักเกณฑท่ีกําหนด
ระเบียบปฏิบัติภายในของหนวยงานราชการท่ีจะตองปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความชัดเจน ความโปรงใส ตรวจสอบได
นั้นคือระเบียบวาดวยพัสดุฯ ซ่ึงอาจจะเปนระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุฯ หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือระเบียบวาดวยพัสดุเฉพาะของหนวยงานนั้นๆ 
แมวาระเบียบพัสดุ จะมีผลผูกพันตอบุคคลภายนอกก็ตาม แตการใชสิทธิตามสัญญาของเจาหนาท่ีฝายปกครอง
จะตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยพัสดุ ดวยการกระทําใดๆ ท่ีเก่ียวเนื่องดวยสัญญาจะตองปฏิบัติภายใน
ขอบเขตของระเบียบวาดวยพัสดุฯ ดวย 

นอกจากนั้น ในกรณีท่ีการใชสิทธิตามสัญญาท่ีเปนเอกสิทธิ์ของฝายปกครองในสัญญาทางปกครองท่ีมีอํานาจ
บังคับแกเอกชนคูสัญญา โดยท่ีฝายเอกชนไมจําตองยินยอมดวย เชน การแกไขสัญญาฝายเดียว, การตอ
ระยะเวลาในสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีในการชวยเหลือผูประกอบการในกรณีตางๆ, การบอกเลิกสัญญา การ
ขอรับเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) เปนตน แมจะเปนการใชสิทธิตามสัญญา แตลักษณะของการกระทํา
จะตองใชอํานาจมหาชนในการบังคับในลักษณะท่ีฝายปกครองท่ีมีอํานาจเหนือกวา และวัตถุประสงคของ
สัญญาเพ่ือประโยชนสาธารณะ นั้น แมจะไมเปนคําสั่งทางปกครอง แตก็มีลักษณะการะทําและมีผล
เชนเดียวกับคําสั่งทางปกครอง ในการดําเนินการใชสิทธิตามสัญญาในกรณีเชนนี้จึงตองเปนกรณีท่ีจําเปนและ
เพ่ือประโยชนสาธารณะ รวมท้ังมีความโปรงใสในการดําเนินดวย แตดวยสัญญาทางปกครองมิไดมีกฎหมายท่ี
เปนลายลักษณอักษรกําหนดข้ึนการใชสิทธิตามสัญญาเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม ดังนั้น ลักษณะ
ของกระบวนพิจารณาในการใชสิทธิตามสัญญาจะตองนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ใน
ฐานะกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่งมาเทียบเคียงในการใชกฎหมายมาบังคับใชโอยอนุโลมเทาท่ีไมขัดตอลักษณะ
ของสัญญาและผลของสัญญาทางปกครอง ไดแก 

หลักความกลางของเจาหนาท่ี คือ เจาหนาท่ีจะใชสิทธิตามสัญญาจะตองมีความเปนกลาง ไมมีสวนไดเสีย ตาม
มาตรา 12 เชน เจาหนาท่ีฝายปกครองคูสัญญาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญากับคูสัญญาเอกชน โดยท่ีตนเองมีขอ
พิพาทสวนตัวกับคูสัญญาในเรื่องอ่ืนๆ ไมได 

หลักการรับฟงคูกรณี คือ ในการใชสิทธิตามสัญญาท่ีมีผลกระทบตอสิทธิขิงคูสัญญาจะตองมีกระบวนรับฟง
คูสัญญาฝายเอกชนเสียกอน เวนแตจะเปนขอยกเวนตามมาตรา 30 วรรคสอง 

หลักการใหเหตุผล คือ ในการใชสิทธิตามสัญญาท่ีมีกระทบคูกรณีจะตองจัดใหมีเหตุผลประกอบคําสั่งของการ
ใชสิทธิตามสัญญา เชน การบอกเลิกสัญญา, การไมตอระยะเวลาในสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ชวยเหลือผูประกอบการจะตองใหเหตุผลเสมอ 



นอกจากนี้บทบัญญัติอ่ืนๆ ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก็อาจนํามาใชกับการใชสิทธิตาม
สัญญาเชน การพิจารณาใหม สิทธิของคูกรณี การยกเลิกหรือเพิกถอนการใชสิทธิตามสัญญาท่ีดําเนินการไป
แลว เปนตน แตท้ังนี้จะขัดแยงกับขอสัญญาไมได 

สรุปไดวา หลักเกณฑในการตรวจสอบตรวจการใชสิทธิตามสัญญาวาชอบดวยกฎหมายหรือไม คือ 
1. ขอสัญญา 
2. ระเบียบวาดวยพัสดุ และระเบียบภายในอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน มติคณะรัฐมนตรี 
3.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในฐานะกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง 

ฉะนั้นเปนการเขาใจผิดอยางยิ่งวา การใชตามสัญญา ไมใชคําสั่งทางปกครอง จึงไมตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หากกระบวนการใชสิทธิตามสัญญาใดขาดความโปรงใสและขาด
ความเปนธรรมตามมาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ถือวาเปนการ
กระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหศาลปกครองพิพากษาใหเจาหนาท่ีหรือหนวยงานฝายปกครอง
ชดใชคาเสียหายใหแกเอกชนคูสัญญาอันเกิดจาการใชสิทธิตามสัญญาท่ีไมชอบดวยกฎหมายได 

ตัวอยางคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลปกครองสูงสุด 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.156/2553 แมการใชดุลพินิจมีคําสั่งยกเลิกการประกวดราคาจางกําจัด
มูลฝอยพ้ืนท่ีรามอินทราของผูถูกฟองคดี (กรุงเทพมหานคร) ไมอาจถือไดวาเปนคําสั่ง ทางปกครองตามขอ 1 
(3) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 เนื่องจากผูถูกฟองคดีออกคําสั่งในขณะท่ีกฎกระทรวงดังกลาวยังไมประกาศบังคับใชก็ตาม แตในการ
ประกวดราคาจัดจาง ฝายผูวาจางตองประกาศชี้ชวนใหฝายผูจะเขาเปนผูรับจาง เขาเสนอใบประกวดราคาโดย
กําหนดคุณสมบัติ เง่ือนไขตางๆ ของผูเขาประกวดราคา เม่ือผูเขาประกวดราคาเปนผูประกวดราคาไดจึง
เปรียบเสมือนเปนการเสนอหรือสนองของคูสัญญา ซ่ึงเปนพันธกรณีท่ีฝายผูวาจางกับผูเขาเสนอเปนผูรับจางท่ี
จะตองปฏิบัติซ่ึงกันและกันในฐานะคูสัญญากอนจะมีการทําสัญญาวาจางในลําดับตอไป การจะยกเลิกประกวด
ราคาจึงมีสถานะไมแตกตางกับการเลิกสัญญา คูกรณีฝายท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือยกเลิกการประกวดราคาตอง
มีเหตุอันสมควรจึงจะยกเลิกได และแมวาผูถูกฟองคดีจะมีอํานาจในการยกเลิกการประกวดราคาไดตามขอ 49 
ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และตามขอ 6.5 วรรคหนึ่ง ของเอกสารประกวด
ราคาจางตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี 21 เมษายน 2540 ก็ตาม แตการมีคําสั่งยกเลิกการประกวด
ราคาดังกลาวจะตองมีเหตุผลเพียงพอ ท่ีสามารถแสดงใหเห็นไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยชอบ ท้ังนี้ เพ่ือให
เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีมุงประสงคใหเกิดความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางและสามารถ
ตรวจสอบได เม่ือผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงวาผูฟองคดีไดผานข้ันตอน การคัดเลือกจากการประกวดราคา
แลว แตตอมาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงยกเลิกการประกวดราคาโดยมิไดระบุเหตุผลท่ีประกอบดวย
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีอางอิง ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจในการออก
คําสั่งดังกลาว รวมท้ังไมไดแจงเหตุผลใดๆ ในคําสั่งวาไมเห็นพองดวยกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอยางไร คําสั่งยกเลิกการประกวดราคาของผูถูกฟองคดีจึงเปนการใชดุลพินิจโดยอําเภอใจ 
ซ่ึงขัดตอหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนด
ใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดี ท่ีสั่งยกเลิกการประกวด
ราคาจางกําจัดมูลฝอยพ้ืนท่ีรามอินทราจึงเปนคําสั่งท่ีไมชอบ สวนคําขอทายอุทธรณท่ีขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีลงลายมือชื่อในสัญญาจางผูฟองคดีดําเนินงานโครงการพิพาทนั้น เปนการขอใหศาลใช
อํานาจอนุมัติการจางแทนผูถูกฟองคดี จึงเปนคําขอท่ีศาลไมอาจกําหนดคําบังคับใหได ตามมาตรา 72 วรรค
หนึ่ง (1) แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ 



คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที 251/2553 แมการประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ้ือ
คอนกรีตผสมเสร็จ จะมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปสูการจัดทําสัญญาซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จสําหรับนําไปใชในการ
กอสรางคันคูน้ําและอางเก็บน้ํา ซ่ึงเปนการกอสรางเพ่ือประโยชนของประชาชนอันเปนงานดานสาธารณูปโภค
หรือการบริการสาธารณะ และมีเง่ือนไขการประกวดราคากําหนดใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 ยึดหลักประกันซองได
หากผูฟองคดีไมเขาเสนอราคาก็ตาม แตการจัดซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จดังกลาวก็เปนเพียงอุปกรณท่ีใชในการ
จัดทําบริการสาธารณะของผูถูกฟองคดีท่ี 1 (กรมชลประทาน) เทานั้น หาไดเปนสิ่งสาธารณูปโภคดวยไม 
ดังนั้น สัญญาหลักประกันซองเพ่ือนําไปสูการจัดทําสัญญาซ้ือขายคอนกรีตผสมเสร็จระหวางผูฟองคดีและผูถูก
ฟองคดี จึงมิใชสัญญาท่ีใหผูฟองคดีจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค อันเปนสัญญาทาง
ปกครองตามมาตรา 3 แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ สัญญาหลักประกันซองดังกลาว จึงเปนสัญญาทาง
แพง มิไดอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แหงพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน และการท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 มีหนังสือแจงยึดหลักประกันซอง ก็เปนการใชสิทธิตามสัญญา ไมเปน
การใชอํานาจกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมายแตอยางใด 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 168/2553 การบอกเลิกสัญญาทางปกครองท่ีเนื่องมาจากผูรับจางไมสามารถ
กอสรางอาคารใหแลวเสร็จตามสัญญานั้น เปนการใชสิทธิฝายเดียวของคูสัญญาฝายปกครองท่ีมีเหนือคูสัญญา
ฝายเอกชน ซ่ึงกรณีดังกลาวเปนการใชสิทธิตามสัญญามีผลทําใหสัญญาจางตองสิ้นสุดลง มิใชเปนการใชอํานาจ
ตามกฎหมายของผูถูกฟองคดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร) ท่ีศาลจะพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนการ
บอกเลิกสัญญาหรือสั่งใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาท่ีโดยออกคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขาทํางานกอสรางตอไปได คํา
ขอใหยกเลิกคําสั่งบอกเลิกสัญญาจางของผูถูกฟองคดีในขอหานี้จึงเปนคําขอท่ีศาลไมอาจกําหนด คําบังคับได
ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับ คําขอใหศาลพิพากษาหรือมี
คําสั่งใหเพิกถอนสัญญาจางท่ีผูถูกฟองคดีทํากับผูรับจาง รายใหมนั้น เม่ือผูฟองคดีมิไดเปนคูสัญญาจางดังกลาว 
จึงไมใชผูเดือดรอนหรือเสียหายท่ีจะมีสิทธิฟองคดี ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขางตน ใน
สวนของคําขอใหศาลสั่งยกเลิกการเรียกคาปรับนั้น หากผูฟองคดีเห็นวาการใชสิทธิเรียกคาปรับดังกลาวไมชอบ
ตามขอกําหนดในสัญญา ผูฟองคดีก็มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือเพิกเฉยไมชดใชคาปรับแกผูถูกฟองคดีได สวนคํา
ขอใหศาลมีคําสั่งยกเลิกหนังสือของผูถูกฟองคดีท่ีเรียกใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สงเงินคํ้าประกันแก 
ผูถูกฟองคดีนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ธนาคารกรุงเทพฯ ยังมิไดชําระเงินประกันแก ผูถูกฟองคดีแตอยางใด 
คําฟองในขอหานี้จึงถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองคดี ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครอง
ฯ สวนกรณีท่ีผูฟองคดีอุทธรณวาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการ สูญเสียรายไดในคางวดงานท่ีเหลือตาม
สัญญา เสียชื่อเสียงในการประมูลรับงานกับทางราชการนั้น หากผูฟองคดีเห็นวาความเสียหายดังกลาวเกิดจาก
การท่ีผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญาโดยไมชอบตามขอกําหนดในสัญญา ผูฟองคดีก็ชอบท่ีจะใชสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายได การท่ีผูฟองคดีอางวาไดรับความเสียหายจากการติดบัญชีผูท้ิงงานนั้น ผูฟองคดียังไมไดถูกสั่งให
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 อุทธรณของผูฟองคดีท่ีอางวาไดรับ
ความเสียหายจากการติดบัญชีผูท้ิงงานจึงไมอาจรับฟงได 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๔๘๓/๒๕๕๑ สัญญาจางกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง) ราวเหล็ก
และบันได คลองไผสิงหโต ระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีเปนการจางกอสรางผนังคอนกรีตริมคลองเปนแนว
ตอจากแนวเข่ือนเดิมถึงจุดท่ีกําหนดให ความยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร เพ่ือปองกันดินริมตลิ่งทรุดและน้ําทวม
บานเรือนราษฎรเสียหาย ซ่ึงเปนประโยชนแกประชาชนโดยตรง อันเปนการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคจึงเปน
สัญญาทางปกครอง ซ่ึงตามขอ ๑๓๑ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดวา 



ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงในกรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับ
จางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด วรรคสอง กําหนดวา การตกลงกับคูสัญญาท่ีจะ
บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาไดเฉพาะกรณีท่ีเปนประโยชนแก
กรุงเทพมหานครโดยตรงหรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของกรุงเทพมหานครในการท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ขอตกลงนั้นตอไป ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีดําเนินการกอสรางตามสัญญาโดยไดสงมอบงานและไดรับเงิน
คาจางตามสัญญาถึงงวดท่ี ๕ แตจากรายงานผลการควบคุมงานกอสรางปรากฏวามีอุปสรรคหรือเหตุขัดของใน
การกอสราง คือ มีเสาไฟฟา สายโทรศัพท ทอประปา และบานเรือนราษฎรรุกล้ํากีดขวางอยูในแนวกอสราง
เข่ือนผูถูกฟองคดีรับทราบปญหาและอุปสรรคแลวจึงไดพิจารณาอนุมัติใหตออายุสัญญาจางถึง๕ ครั้ง ตาม
บันทึกตอทายสัญญา ทําใหระยะเวลาการกอสรางกําหนดแลวเสร็จจากเดิม๒๑๐ วัน ขยายเปน ๑,๔๘๑ วัน 
แตผูถูกฟองคดีไมสามารถไลรื้อบานท่ีรุกล้ําและสงมอบพ้ืนท่ีกอสรางใหแกผูฟองคดีได และไมสามารถ
คาดการณไดวาอุปสรรคจะสิ้นสุดลงเม่ือใด ประกอบกับงบประมาณในการกอสรางเข่ือนตามสัญญานี้ถูกสภา
กรุงเทพมหานครตัดไปแลว ผูถูกฟองคดีไมมีงบประมาณท่ีจะดําเนินการกอสรางอีกตอไป ผูถูกฟองคดีจึงมี
หนังสือท่ี กท ๕๐๑๐/๒๓๕๔ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๔ บอกเลิกสัญญาจางเหมากอสรางกับผูฟองคดี เห็นวา 
การท่ีผูถูกฟองคดีไมสามารถสงมอบพ้ืนท่ีในการกอสรางโดยปราศจากการรบกวนขัดขวางจากบุคคลภายนอก
ใหกับผูฟองคดีได และสภากรุงเทพมหานครมีมติไมเห็นชอบการขยายเวลาเบิกจายเงินเหลื่อมปตามสัญญา
ตอไป ทําใหผูถูกฟองคดีไมมีงบประมาณท่ีจะดําเนินการกอสรางอีกตอไป ผูถูกฟองคดีแจงบอกเลิกสัญญา 
ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญาจางกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง) ราวเหล็กและบันได คลองไผ
สิงหโต จึงมิใชกรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อไดวาผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือผู
ฟองคดีดําเนินการไมถูกตองตามสัญญาประการหนึ่งประการใด การบอกเลิกสัญญาจางจึงไมชอบดวยกฎหมาย 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๓๑๔/๒๕๕๔ สัญญาจางขุดเจาะบอน้ําบาดาลและ ตั้งเครื่องสูบน้ํา
ซัมเมอรซิเบิ้ลเปนสัญญาท่ีมีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองโดยมีวัตถุประสงคใหผูฟองคดีทําการ
ขุดเจาะบอน้ําบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ําซัมเมอรซิเบิ้ล อันเปนทรัพยสินท่ีผูถูกฟองคดีในฐานะหนวยงาน
ทางปกครองใชเปนเครื่องมือโดยตรงในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนแกประชาชนไดใชในสิ่ง
อุปโภคท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิต จึงเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค อันมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงการปฏิบัติ
ตามสัญญาทางปกครองเพ่ือใหการบริการสาธารณะบรรลุผล คูสัญญาฝายปกครองจะมีอํานาจพิเศษหรือเอก
สิทธิ์เหนือคูสัญญาฝายเอกชนหลายประการ โดยเอกชนคูสัญญาตองยอมรับอํานาจพิเศษหรือเอกสิทธิ์ของฝาย
ปกครอง สําหรับการบอกเลิกสัญญาทางปกครองนั้น แมคูสัญญาฝายปกครองจะมีเอกสิทธิ์เหนือคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งท่ีจะบอกเลิกสัญญาไดฝายเดียว ก็เนื่องมาจากฝายปกครองมีภาระหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนเปนหลัก และการคุมครองประโยชนของมหาชนหรือประโยชน
สวนรวมในการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองจะอยูเหนือประโยชนของปจเจกบุคคลเสมอ แตหากการบอกเลิก
สัญญากอใหเกิดความเสียหายแกคูสัญญาฝายเอกชน คูสัญญาฝายเอกชนก็มีสิทธิเรียกรองใหฝายปกครองชดใช
เยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได เพราะฉะนั้น การบอกเลิกสัญญาทางปกครองของคูสัญญาฝายเอกชนซ่ึงจะ
ทําใหการบริการสาธารณะตองหยุดชะงักไมบรรลุวัตถุประสงคจึงไมอาจกระทําได และตามหลักกฎหมายท่ัวไป
เก่ียวกับการสิ้นสุดของสัญญาทางปกครอง สัญญาทางปกครองอาจสิ้นสุดลงไดดวยเง่ือนไขอยางใด อยางหนึ่ง
ใน ๒ ประการ ประการแรก สิ้นสุดลงตามปกติเม่ือคูสัญญาบรรลุวัตถุประสงคของสัญญา และประการท่ีสอง 
สิ้นสุดลงดวยการเลิกสัญญา ซ่ึงเกิดข้ึนไดใน ๔ กรณีคือ (๑) โดยความยินยอมของคูสัญญาท้ังสองฝาย (๒) เม่ือ
สัญญาเลิกกันโดยปริยาย เชน มีเหตุสุดวิสัยทําใหวัตถุประสงคของสัญญาหมดไป (๓) เม่ือศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเลิกสัญญา และ (๔) โดยคูสัญญาฝายปกครองเลิกสัญญาฝายเดียว ดังนั้น การเลิกสัญญาทาง



ปกครองจึงไมตกอยูภายใตบังคับมาตรา ๓๘๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือสัญญาจางขุดเจาะ
บอน้ําบาดาลมิไดมีขอกําหนดใหผูฟองคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และผูฟองคดีไมอาจอางบทบัญญัติมาตรา 
๓๘๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได เนื่องจากหลักกฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง
กําหนดใหฝายปกครองมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดฝายเดียว ดังนั้น การกลาวอางเหตุท่ีจะไมดําเนินการขุดเจาะบอ
บาดาลตอไปเนื่องจากผูถูกฟองคดีไมสามารถแสดงใบอนุญาตใหขุดเจาะบอน้ําบาดาลโดยถือสิทธิตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมชอบดวยขอกําหนดในสัญญาและหลักกฎหมายท่ัวไป
เก่ียวกับสัญญาทางปกครอง และผูฟองคดีประกอบกิจการเก่ียวกับการขุดเจาะบอน้ําบาดาลมานานยอมมี
ความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการขุดเจาะบอน้ําบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เปน
อยางดี หากจะกลาวอางเหตุดังกลาวเพ่ือไมตองปฏิบัติตามสัญญา ยอมท่ีจะตองกลาวอางเสียตั้งแตกอนเขาทํา
สัญญาหรือปฏิเสธท่ีจะเขาทําสัญญาเสียตั้งแตตน และกรณีดังกลาวเปนกรณีท่ีสามารถแกไขใหถูกตองโดยการ
ยื่นขอรับใบอนุญาตจากผูมีอํานาจได ผูฟองคดีจึงไมอาจถือเปนเหตุท่ีจะไมปฏิบัติตามสัญญาและบอกเลิก
สัญญาได 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๒๙๒/๒๕๕๒ กรณีท่ีคูสัญญาไดรับรองถึงการใหเอกสิทธิ์แกผูถูกฟองคดีท่ี 
๑ ในฐานะคูสัญญาฝายปกครองท่ีจะยกเลิกสัญญาไดฝายเดียว โดยท่ีผูฟองคดีในฐานะคูสัญญาฝายเอกชนมิได
ประพฤติผิดสัญญา อยางไรก็ตาม คูสัญญาฝายปกครองมิอาจใชเอกสิทธิ์บอกเลิกสัญญาไดตามอําเภอใจ แต
จะตองเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือดวยเหตุผลในการปรับปรุงบริการสาธารณะใหมีระสิทธิภาพสนอง
ความตองการของประชาชนสวนรวม และหากคูสัญญาฝายเอกชนไดรับความเสียหาย คูสัญญาฝายปกครอง
จะตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญาฝายเอกชนดวย การท่ีคูสัญญาฝายปกครองจะใชเอกสิทธิ์ในการยกเลิก
สัญญาฝายเดียวนั้นแมจะทําใหเอกชนไดรับความเดือดรอนเสียหาย คูสัญญาฝายปกครองก็ยังสามารถใช
อํานาจพิเศษดังกลาวไดเสมอตราบเทาท่ีเปนไปโดยเหตุผลเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือดวยเหตุผลในการ
ปรับปรุงบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพสนองความตองการของประชาชนสวนรวม โดยคูสัญญาฝายเอกชน
มีสิทธิไดรับการชดเชยถาหากไดรับความเสียหาย การใชเอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาฝายเดียวของคูสัญญาฝาย
ปกครอง โดยท่ีคูสัญญาฝายเอกชนมิไดประพฤติผิดสัญญานั้น เปนอํานาจท่ีสืบเนื่องมาจากหลักการปรับเปลี่ยน
ไดของบริการสาธารณะ ซ่ึงหมายถึง บริการสาธารณะท่ีไดจัดทําข้ึนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการ
ของประชาชนหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยหลักการนี้ถือเปนหลักกฎหมายปกครองท่ัวไปเก่ียวกับการ
จัดทําบริการสาธารณะ ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามหลักการดังกลาว คูสัญญาฝายปกครองอาจใชเอกสิทธิ์ในการ
แกไขสัญญาไดฝายเดียว รวมไปถึงการใชเอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาฝายเดียวโดยท่ีคูสัญญาฝายเอกชนมิไดผิด
สัญญา ดังนั้น ในการใชเอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาฝายเดียว ฝายปกครองไมอาจใชอํานาจนี้ไดตามอําเภอใจ แตจะ
กระทําไดก็ดวยเหตุผลในการปรับปรุงบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ
เทานั้น 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๑๔๘/๒๕๕๔ การท่ีสัญญาทางปกครองมีลักษณะพิเศษท่ีใหอํานาจ
คูสัญญาฝายปกครองสามารถแกไขสัญญาไดแตเพียงฝายเดียวโดยไมจําตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งดวยนั้น เปนขอกําหนดท่ีแสดงใหเห็นถึงอํานาจของคูสัญญาฝายปกครองในอันท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมไดแต
เพียงฝายเดียว ซ่ึงเปนลักษณะพิเศษประการหนึ่งของสัญญาทางปกครอง แตการใชสิทธิของผูวาจางดังกลาว
ตองอยูบนพ้ืนฐานหลักความจําเปนและความเปนธรรมตอคูสัญญาดวย กลาวคือ โดยหลักแลวคูสัญญาตอง
เคารพตอเจตนาของคูสัญญาท่ีมีการกําหนดไวในขอสัญญา ท่ีคูสัญญาท้ังสองฝายไดตกลงกันข้ึน ตอเม่ือมีความ
จําเปนเพ่ือใหการบริการสาธารณะสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องหรือมิใหประโยชนสาธารณะตองเสียไป
เทานั้น คูสัญญาฝายปกครองจึงจะมีสิทธิแกไขสัญญาแตเพียงฝายเดียวได และการแกไขสัญญาดังกลาว ตอง
คํานึงถึงดุลยภาพทางการเงินหรือความเปนธรรมตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งดวย 



คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.147/2553การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 2 (กรมทางหลวงชนบท) หักเงินคาจาง
ของผูฟองคดี เปนการใชสิทธิปรับผูรับจางท่ีสงมอบงานลาชา โดยผูวาจางไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาจางตามขอ 
138 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซ่ึงใหสิทธิ แกผูถูกฟองคดีท่ี 1 ในการ
บอกเลิกสัญญาเม่ือเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง แตการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไมข้ึนอยู
กับดุลพินิจของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ท่ีจะพิจารณาดําเนินการเพ่ือรักษาประโยชนของทางราชการและประโยชน
สวนรวม เม่ือผูถูกฟองคดีท่ี 1 มิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญากับผูฟองคดี สัญญาจางจึงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะ
มีการบอกเลิกสัญญาหรือสัญญานั้นสิ้นสุดลง สิทธิเรียกคาปรับตามขอสัญญาเนื่องจากการทํางานลาชาไมแลว
เสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญาจึงยังคงมีอยูจนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา ผูถูกฟองคดีท้ังสองจึงมีสิทธิหัก
คาปรับจากผูฟองคดี เนื่องจากการสงมอบงานลาชาได 
 


