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งำนก่อสร้ำงเป็นงำนที่มีควำมซับซ้อนทั้งขั้นตอนกำรท ำงำนและวิธีกำรท ำงำนโดยควำม

ร่วมมือของบุคคลหลำยฝ่ำย หำกผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงผิดสัญญำก็จะก่อให้เกิดข้อพิพำทที่น ำไปสู่กำร
ฟ้องร้อง  เนื่องจำกต่ำงฝ่ำยจ ำต้องรักษำผลประโยชน์ของตน  ดังนั้นเมื่อมีกำรฟ้องร้องเกิดขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อระยะเวลำ งบประมำณและคุณภำพของโครงกำร 

             งำนวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำสำเหตุของกำรเกิดข้อพิพำทของ
คู่สัญญำก่อสร้ำง  เพ่ือเป็นกรณีศึกษำและน ำเสนอควำมถ่ีของกำรเกิดข้อพิพำทในงำนก่อสร้ำงในช่วงปี 
พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2559 จ ำนวน 55 คดี จำกกำรศึกษำข้อมูลเอกสำรค ำพิพำกษำฎีกำและท ำกำร
สรุปในประเด็นข้อพิพำทที่เกิดขึ้น ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนพร้อมทั้งเสนอแนวทำงป้องกัน
เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเกิดข้อพิพำท 

  

             ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำคู่สัญญำระหว่ำงผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงต่ำงเป็นสำเหตุ
ให้เกิดข้อพิพำท โดยฝ่ำยผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำงคิดเป็นร้อยละ 38 และผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำงคิดเป็นร้อย
ละ 21 โดยมีประเด็นกำรฟ้องร้องทั้งหมด 5 ประเด็น  ได้แก่ เรื่องชดใช้ค่ำเสียหำยร้อยละ 42  เรื่อง
ค่ำจ้ำงร้อยละ 25 เรื่องบอกเลิกสัญญำร้อยละ 22  เรื่องค่ำปรับและเรื่องประกันผลงำนร้อยละ 
5  แนวทำงกำรหลีกเลี่ยงกำรเกิดข้อพิพำทคือกำรระบุเนื้อหำในสัญญำให้เกิดควำมยุติธรรมของทั้ง
สองฝ่ำยและเหมำะสมกับโครงกำรนั้นๆ พร้อมทั้งคู่สัญญำควรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในสัญญำก่อน
ลงนำมเสมอเพ่ือลดปัญหำกำรเกิดข้อพิพำท 
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บทคั ดย่อ ภำษำอังกฤษ 
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Construction is a complex work, both work procedures and working 
methods, consisting of multiple parties. However, if the employer or contractor 
breaches the contract, causing the dispute to result in a lawsuit. Since all parties 
must protect their own interests, therefore, when a lawsuit occurs, it will affect the 
timing, budget and quality of the construction project. 

     The purpose of this research is to study the causes of construction 
disputes of concerned parties   by presenting case studies and  the frequency of 
construction disputes during the years 2007 to 2016. From the study of data, 
documents, verdicts and conclusions of the disputes, covering government agencies 
and private parties,the resulting work conclude causes and effects of there lawsuites 
including proposing preventive measures in oder to avoid  future disputes. 

      From the 55 case studies 38% and 21% respectively were contractors 
v.s the employers and vice versa employers v.s the contractors. Also from 55 case 
,There are 5 main litigation issues; namely compensation for damages (42 percent), 
wage (25 percent), contract termination fee (22 percent), fines (5 percent), and 
contribution insurance (5 percent), In  order to avoid the disputes it is to suggested 
that  the general conditions of the contract should be fair for both parties and 
suitable for the project, and the bounding parties should always study and 
understand the contract documents before signing hence reducing the occurrence of 
the dispute. 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

 เนื้อหำในบทนี้จะอธิบำยถึงควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำในกรณีเกิดข้อพิพำท

ในงำนก่อสร้ำง  ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ สมมุติฐำนที่ตั้งไว้ ขอบเขตของกำรศึกษำ 

วิธีกำรศึกษำและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับภำยหลังจำกกำรศึกษำครั้งนี้ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 กำรด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ประกอบด้วยหลำย

ฝ่ำย คือ ผู้ออกแบบ ผู้ว่ำจ้ำง  ผู้รับจ้ำง และผู้ควบคุมงำน ซึ่งระหว่ำงก่อสร้ำงทุกฝ่ำยต้องประสำนงำน

กันตลอดระยะเวลำจนกว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จเพ่ือปรึกษำหำรือกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 

เรื่องแบบงำนที่ขำดรำยละเอียดไม่ชัดเจนไม่สำมำรถน ำไปก่อสร้ำงได้ หรือปัญหำเรื่องอุปสรรคและ

ควำมล่ำช้ำในกำรท ำงำน  เป็นต้น ให้สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ

โครงกำร  และเมื่อใดหำกต่ำงฝ่ำยต่ำงมีแนวคิดและแนวทำงปฏิบัติที่ไม่เหมือนไม่สำมำรถตกลงกันได้

อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งที่น ำไปสู่กำรเกิดข้อพิพำทได้ เนื่องจำกต่ำงฝ่ำยต้องรักษำผลประโยชน์ของ

ฝ่ำยตน(จเรัวต  สำริชีวิน, 2554) 

 กำรท ำโครงกำรก่อสร้ำงจะต้องมีกำรท ำสัญญำก่อสร้ำงระหว่ำงคู่สัญญำ   เป็นข้อตกลง

ในกำรปฏิบัติงำน แต่หำกฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงหรือมีสำเหตุใดที่เป็นกำรผิดสัญญำ  

แล้วส่งผลให้อำจต้องมีกำรยกเลิกสัญญำก่อสร้ำง หรือมีกำรฟ้องร้องด ำเนินคดีกันจะส่งผลกระทบ

มำกมำยหลำยด้ำนทั้งในส่วนของผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำง (ว่ำที่ร้อยตรี ปิยเกียรติ เกียรติสมชำย, 2549) 

ข้อพิพำทในงำนก่อสร้ำงเป็นปัญหำส ำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องไม่อยำกให้เกิดขึ้นทั้งหน่วยงำนภำครัฐและ

เอกชน อำจน ำไปสู่กำรฟ้องร้อง 
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เป็นคดีควำมจะมีระยะเวลำที่ยืดเยื้อ  กำรเกิดข้อพิพำทมีโอกำสเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลำของกำรท ำงำน  

เมื่อเกิดขึ้นแล้วท ำให้โครงกำรได้รับควำมเสียหำยทั้งเรื่องของระยะเวลำก ำหนดแล้วเสร็จที่ต้องเลื่อน

ออกไปและงบประมำณที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงคุณภำพของงำนด้วยซึ่งไม่เป็นผลดีกับฝ่ำยใด กำรเกิดข้อ

พิพำทของคู่สัญญำก่อสร้ำงเป็นปัญหำส ำคัญและเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง  หำกมีข้อมูล

เพ่ือเป็นแนวทำงจะช่วยให้แก้ปัญหำได้ง่ำยขึ้นและรับมือได้ถูกต้องจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ำย  จึงได้

ท ำกำรศึกษำข้อมูลจำกกำรสืบค้นค ำพิพำกษำฎีกำเพ่ือเป็นกรณีศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพำทต่ำงๆ 

ของผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  เพ่ือหำมูลเหตุของกำรเกิดข้อพิพำทและ

สรุปค่ำควำมถ่ีของประเด็นกำรเกิดข้อพิพำทในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2559 เนื่องจำกเป็นช่วงที่

อยู่ในปีกำรศึกษำของผู้เขียนจะท ำกำรศึกษำย้อนกลับไปเป็นช่วงระยะเวลำ 10 ปี  ศึกษำในประเด็น

ข้อพิพำท และศึกษำผลกำรตัดสินในแต่ละคดีท ำกำรวิเครำะห์เพ่ือหำแนวทำงป้องกันกำรเกิดข้อ

พิพำทที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตรวมไปถึงศึกษำประมวลกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญำ ทั้งนี้ใน

กำรศึกษำข้อมูลจำกค ำพิพำกษำฎีกำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำง ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้

ที่มีควำมสนใจข้อพิพำทในงำนก่อสร้ำง เพ่ือเป็นกรณีศึกษำจำกเหตุกำรณ์ที่มีข้อพิพำทที่เกิดขึ้นจริง

และมีค ำตัดสินถึงท่ีสุดแล้วของศำลฎีกำใช้เป็นแนวทำงป้องกันหรือหลีกเลี่ยงกำรเกิดข้อพิพำท 

  2. ควำมมุ่งหมำยวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือน ำเสนอมูลเหตุของกำรเกิดข้อพิพำทที่ท ำให้ส่งผลกระทบในงำนก่อสร้ำง 

และน ำเสนอควำมถ่ีของกำรเกิดข้อพิพำทของคู่สัญญำก่อสร้ำงจำกเอกสำรค ำพิพำกษำฎีกำ  

2.2 เพ่ือให้ทรำบบทบัญญัติของข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพำทของคู่สัญญำ

ก่อสร้ำง 

 3. ค ำถำมในกำรวิจัย 

  มีประเด็นใดบ้ำงที่ท ำให้ เกิดข้อพิพำทและเมื่อเกิดข้อพิพำทแล้วมีบทบัญญัติของ

กฎหมำยใดบ้ำงที่เก่ียวข้อง และมีแนวทำงใดที่จะยุติข้อพิพำท 

 
 
 
 



 3 
 

4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ในกำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำโดยกำรสืบค้นค ำพิพำกษำของศำลฎีกำด้วยระบบ

สืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ โดยท ำกำรสืบค้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2550  ถึงปี พ.ศ. 2559  จ ำนวนทั้งหมด 55 

คดี ที่เกี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำงและท ำกำรรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  แยกเป็นประเด็นต่ำงๆ  ตำม

ลักษณะของกำรฟอ้งร้องที่เกิดขึ้นทั้งหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชนและบุคคล  

 5. ขั้นตอนกำรศึกษำและวิธีกำรศึกษำ 

 5.1 ท ำกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรสืบค้นค ำพิพำกษำศำลฎีกำด้วยระบบสืบค้น 

อิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2550 – 2559 

  5.1.1 จัดท ำตำรำงกำรเก็บข้อมูล  เพ่ือสรุปเหตุกำรณ์ของคู่กรณีที่ท ำให้เกิดกำร

ฟ้องร้องเกิดขึ้นจำกสำเหตุใดและสรุปผลพิจำรณำกำรตัดสินของศำลฎีกำ  

  5.1.2 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดสรุป จัดแบ่งตำมประเด็นกำรฟ้องร้อง แยกลักษณะผู้

ฟ้องร้องและผู้ถูกฟ้องร้อง และจัดท ำค่ำควำมถี่ของประเด็นที่เกิดข้อพิพำท 

 5.2 กำรศึกษำเชิงทฤษฎี บทควำมและงำนวิจัยทำงวิชำกำร รวมถึงบทบัญญัติของข้อ

กฎหมำย ข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อพิพำทในงำนก่อสร้ำง  

  5.2.1 ศึกษำข้อมูลจำกหนังสือ เอกสำรงำนวิจัย บทควำมทำงวิชำกำรต่ำงๆ ในเรื่อง

ที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรและรูปแบบกำรยุติข้อพิพำท 

5.3  ท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์จำกประเด็นที่ได้สรุปไว้และเสนอแนวคิดในกำร
หลีกเลี่ยงกำรเกิดข้อพิพำทของผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำง  

5.4  สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 5.4.1  ใช้ประโยชน์จำกตำรำงกำรเก็บข้อมูลเป็นกรณีศึกษำเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเกิดข้อ

พิพำท 

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

6.1 ผลจำกกำรศึกษำได้ทรำบประเด็นที่มีควำมถี่มำกที่สุดในกำรเกิดข้อพิพำทในงำน
ก่อสร้ำงสำเหตุของกำรเกิดข้อพิพำท 
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   6.2 สำมำรถน ำไปใช้ได้หำกมีกรณีพิพำทเกิดขึ้นจริง  ได้ทรำบข้อกฎหมำยต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับข้อพิพำท   

6.3  เป็นประโยชน์ต่อผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในงำนก่อสร้ำง 

7. นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 

“ข้อพิพำท”   หมำยถึง  กำรเรียกร้องท่ีคู่สัญญำตกลงกันหรือหำข้อยุติไม่ได้  จนกลำยเป็น

ข้อพิพำทท่ีต้องใช้คณะอนุญำโตตุลำกำร  หรือศำลเป็นผู้ตัดสินชี้ขำด 

“งำนก่อสร้ำง”  หมำยควำมว่ำ  งำนก่อสร้ำงอำคำร  งำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  หรือสิ่ง

ปลูกสร้ำงอ่ืนใด  และกำรซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  รื้อถอน  หรือกำรกระท ำอ่ืนที่มีลักษณะ

ท ำนองเดียวกันต่ออำคำร  สำธำรณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว  รวมทั้งงำนบริกำรที่รวมอยู่ใน

งำนก่อสร้ำงนั้นด้วย  แต่มูลค่ำ ของงำนบริกำรต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำของงำนก่อสร้ำงนั้น 

“ผู้ว่ำจ้ำง” และ “เจ้ำของงำน”   หมำยถึง  ผู้ลงนำมในสัญญำเป็นฝ่ำยว่ำจ้ำงให้อีกฝ่ำยหนึ่ง

ท ำงำนตำมที่สัญญำระบุไว้ 

“ผู้รับจ้ำง” และ “บริษัทรับเหมำก่อสร้ำง” หมำยถึง ผู้ลงนำมในสัญญำว่ำจะท ำงำนตำมที่

สัญญำระบุให้แล้วเสร็จ 

พิพำกษำ  (กฎ) ก. ตัดสินคดีโดยศำล, เรียกตุลำกำรผู้ท ำหน้ำที่ตัดสินดังกล่ำว ว่ำผู้พิพำกษำ

, เรียกค ำตัดสินนั้น ว่ำค ำพิพำกษำ.  

 ศำลฎีกำ  (กฎ) น. ศำลยุติธรรมชั้นสูงสุด ค ำสั่งและค ำพิพำกษำของศำลฎีกำย่อมเป็นที่สุด 

(พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 
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บทที่ 2 

การศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

      ในบทนี้จะน ำเสนอกำรศึกษำทฤษฎีและแนวควำมคิด งำนวิจัยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้
เป็นแนวทำงก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรศึกษำข้อพิพำท  โดยเรียงล ำดับของเหตุกำรณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ข้อพิพำทมีรำยละเอียดดังนี้  
  2.1  ควำมขัดแย้งและข้อพิพำท 
  2.2  สัญญำ 
  2.3  ข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับข้อพิพำท   
  2.4  กำรระงับข้อพิพำททำงเลือก 
  2.5  วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ควำมขัดแย้งและข้อพิพำท 

 2.1.1 ควำมขัดแย้ง   เป็นควำมแตกต่ำงกันในเรื่องต่ำงๆ ควำมต้องกำรในประโยชน์  หรือ

กำรเรียกร้องกำรรักษำสิทธิของของบุคคลตำมกฎหมำย เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนหรือกำรบริหำรงำนใน

องค์กร ไม่ว่ำจะเป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรของรัฐ  

 

 

 

 
 
ภำพที่ 1 แสดงประเภทของความขัดแย้ง 
ที่มา :(ศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์, 2555) 
 

การจัดการกับความขัดแย้ง  เมื่อเกิดข้อพิพาทข้ึนคู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาจใช้วิธีการ
จัดการได้หลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของความขัดแย้ง  สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหา 
และอ านาจในการจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น 
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ตำรำงที่ 1 แสดงสรุปวิธีกำรต่ำงๆ ในกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง  
ที่มำ : (สรวิศ  ลิมปรังษี, 2555) 

 

วิธีกำร ผู้ตัดสิน ผลลัพธ์ 

กำรใช้ควำมรุนแรง คู่กรณีฝ่ำยหนึ่ง แพ้ – ชนะ 

กำรเผชิญหน้ำประท้วงอย่ำงสันติ คู่กรณีฝ่ำยหนึ่ง แพ้ – ชนะ 
กำรหนีปัญหำ - - 

กำรฟ้องร้อง คนกลำง แพ้ – ชนะ 

กำรอนุญำโตตุลำกำร คนกลำง แพ้ – ชนะ 
กำรเจรจำต่อรอง คู่กรณีทั้งสองฝ่ำย ชนะ – ชนะ 

กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท คู่กรณีทั้งสองฝ่ำย ชนะ – ชนะ 

 

(Emre Cakmak & Pinar Irlayici Cakmak, 2013)  สำเหตุหลักของข้อพิพำทที่เกิดขึ้นใน

อุตสำหกรรมก่อสร้ำงจ ำแนกออกเป็นหมวดหมู่หลักและเป็นสำเหตุหลักของข้อพิพำทในกำรก่อสร้ำง

โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์เครือข่ำย (ANP) เพ่ือก ำหนดควำมส ำคัญสัมพัทธ์ พบว่ำเป็น  ข้อพิพำทที่

เกี่ยวข้องกับเจ้ำของ, ข้อพิพำทที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมำ, ข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรออกแบบ, ข้อพิพำท

เกี่ยวกับสัญญำ,ข้อพิพำทเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  กำรวิเครำะห์แสดงให้เห็นว่ำข้อพิพำทที่เกี่ยวข้อง

กับผู้รับเหมำและข้อพิพำทผู้รับเหมำย่อยเป็นประเด็นที่พบมำกท่ีสุดในอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง 
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ภำพที่ 2 แสดงควำมสัมพันธ์กำรเกิดข้อพิพำท 
ที่มำ :  (Emre Cakmak & Pinar Irlayici Cakmak, 2013)  

2.1.2  สำเหตุกำรเกิดข้อพิพำท 

ข้อพิพำทเกิดขึ้นเนื่องจำกควำมแตกต่ำงของมุมมองในผลประโยชน์ ระหว่ำงสองฝ่ำย

หรือมำกว่ำสองฝ่ำย เมื่ออีกฝ่ำยมองว่ำมีผลประโยชน์ที่ไม่สำมำรถตกลงกันได้ แนวทำงหนึ่งที่จะช่วย

ในกำรป้องกันกำรเกิดข้อพิพำท คือ กำรพยำยำมท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของฝ่ำยอ่ืนอย่ำงชัดเจน

และกำรด ำเนินงำนด้วยควำมประนีประนอมกัน  กำรเขียนข้อตกลงใดๆ ระหว่ำงกันเพ่ือช่วยลดโอกำส

เกิดข้อพิพำทนั้น  สำมำรถท ำได้โดยกำรเขียนเนื้อหำสัญญำให้ชัดเจนในประเด็นที่อำจจะเกิดควำม

เข้ำใจไม่ตรงกันให้ครอบคลุมในทุกกรณีให้มำกท่ีสุด  ดังนั้นกำรสร้ำงควำมชัดเจนในทุกประเด็นจะเป็น

กำรช่วยให้คู่กรณีมีควำมเข้ำใจกันให้มำกท่ีสุดและจะช่วยลดโอกำสกำรเกิดข้อพิพำทได้ดีที่สุดเช่นกัน  

ปัจจัยกำรเกิดข้อพิพำท  ประกอบด้วย 3 ปัจจัยพื้นฐำน  ที่มีควำมแตกต่ำงกันในมุมมองของแต่ละฝ่ำย 

ดังแสดงในภำพที่ 3 
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ภำพที่ 3 แสดงปัจจัยพ้ืนฐำนในกำรระงับ/ยุติขอพิพำท 
ที่มำ:  (อำนนท์ ไทยจ ำนง, 2548) 

1. ผลประโยชน์   เป็นกำรพิจำรณำในผลประโยชน์ที่แตกต่ำงกัน หรือ กำรขัดผลประโยชน์

กัน เช่น เงิน รูปแบบสินค้ำ หรือสิ่งที่ควรได้รับ 

2. อ ำนำจ  ควำมต้องกำรได้รับควำมยกย่องให้ควำมส ำคัญจำกฝ่ำยต่ำงๆ 

3. ควำมยุติธรรม   เป็นควำมต้องกำรที่จะได้รับควำมยุติธรรมจำกข้อก ำหนดภำยนอก เช่น 

กฎหมำย หรือ ข้อควำมนัยสัญญำระหว่ำงกัน 

ดังนั้นหำกทุกฝ่ำยพยำยำมหำจุดเชื่อมต่อระหว่ำงกัน เพื่อที่จะสร้ำงควำมเข้ำใจต่อกันถึงควำม

ต้องกำรในกรอบของผลประโยชน์  กำรได้รับอ ำนำจและควำมยุติธรรม  ก็จะเป็นกำรผสมผสำนกัน

ของกำรพิจำรณำจำกปัจจัยทั้ง 3 จะท ำให้ข้อพิพำทนั้นยุติได้โดยทุกฝ่ำยยังมีมิตรภำพที่ดีต่อกัน 

(อำนนท์ ใทยจ ำนง, 2548)   

2.2 สัญญำ ( CONTRACT )  

2.2.1 สัญญำ หมำยถึง นิติกรรม 2 ฝ่ำย เกิดขึ้นได้ด้วยกำรแสดงเจตนำของคู่สัญญำกล่ำวคือ
เป็นกำรแสดงเจตนำระหว่ำงบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ในอันที่จะก่อให้เกิดหนี้ระหว่ำงบุคคลทั้งสอง
ฝ่ำย เช่น สัญญำกู้ยืน สัญญำซื้อขำย สัญญำเช่ำทรัพย์ สัญญำเช่ำซื้อ สัญญำจ้ำงท ำของ สัญญำจ้ำง 
แรงงำน สัญญำค้ ำประกัน สัญญำจ ำนอง สัญญำจ ำน ำ เป็นต้นหลักเกณฑ์แห่งสัญญำมีดังนี้ คือ 

1. ต้องมีบุคคลสองฝ่ำยเป็นคู่สัญญำ 
2. ต้องมีกำรตกลงยินยอมระหว่ำงคู่สัญญำนั้น คือฝ่ำยหนึ่งต้องแสดงเจตนำ ค ำเสนออีกฝ่ำย

หนึ่งต้องแสดงเจตนำ ค ำสนอง สัญญำจึงจะเกิดขึ้น 
3. ต้องมีวัตถุประสงค์  
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ภำพที่ 4 แสดงหลักเกณฑ์แห่งสัญญำ  
ที่มำ : (ว่ำที่ร้อยตรี ปิยเกียรติ เกียรติสมชำย, 2549) 

กำรก่อให้เกิดสัญญำ  สัญญำจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ 2 ประกำรคือ 
1. ฝ่ำยหนึ่งต้องแสดงเจตนำเป็น ค ำเสนอ 
2. อีกฝ่ำยหนึ่งต้องแสดงเจตนำเป็น ค ำสนอง ถูกต้องตรงกับค ำเสนอนั้นสัญญำจะเกิดขึ้นเมื่อ

อีกฝ่ำยแสดงเจตนำเป็นค ำสนองให้ฝ่ำยที่แสดงเจตนำค ำเสนอได้รับทรำบแล้ว สัญญำก็จะเกิดขึ้นทันที 
และฝ่ำยที่แสดงค ำเสนอจะบอกล้ำงไม่ได้ เว้นแต่จะมีเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญำ  

2.2.2 สิทธิ 
  สิทธิถือว่ำเป็นสิ่งที่ส ำคัญท่ีสุดในกฎหมำยเพ่ือคุ้มครองรักษำผลประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ของ

บุคลนั้น   และไม่ว่ำกฎหมำยใดก็มุ่งจะคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่กฎหมำยก ำหนด ในทำงแพ่งก็

เช่นเดียวกันกฎหมำยก็บัญญัติถึงสิทธิ   เช่น สิทธิหน้ำที่ของคู่สัญญำในสัญญำแต่และประเภท สิทธิที่

จะบอกเลิกสัญญำ สิทธิที่เกิดจำกกำรถูกบอกเลิกสัญญำ สิทธิของเจ้ำของทรัพย์สิน รวมทั้งกำรระงับ

หรือสิ้นไปของสิทธิ  ดังนั้น ในกำรศึกษำข้อกฎหมำยจึงจ ำเป็นที่จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงสิทธิว่ำ

คืออะไร มีควำมเก่ียวพันกันอย่ำงไรโดยเฉพำะหลักเกณฑ์ในกำรใช้สิทธิ 

 สิทธิสัญญำเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร

พัสดุภำครฐัเกี่ยวกับกำรยกเลิกสัญญำ มีดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 7 (ก) ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่ำจ้ำงในกำรบอกเลิกสัญญำ (19) ภำยใน

ก ำหนด...................................(............ .......) วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอ

แผนงำนให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่ำจ้ำง โดยแสดงถึงขั้นตอนของกำรท ำงำนและก ำหนดเวลำ ที่ต้องใช้ใน

กำรท ำงำนหลัก 

 



 10 
 
ต่ำงๆ ให้แล้ว ผู้รับจ้ำงต้องเริ่มท ำงำนท่ีรับจ้ำงภำยในก ำหนด..........................(............ ) วัน นับถัดจำก 
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงำน และจะต้องท ำงำนให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนด..........................
(............) นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่ำวนั้น ถ้ำผู้รับจ้ำงมิได้เสนอแผนงำน หรือมิได้ลงมือ
ท ำงำนภำยในก ำหนดเวลำหรือไม่สำมำรถ ท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ำ
ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำ หรือจะแล้วเสร็จล่ำช้ำเกินกว่ำก ำหนดเวลำ
หรือผู้รับจ้ำงท ำผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น ผู้ถูกพิทักทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด หรือตกเป็นผู้
ล้มละลำยหรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำร ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงำนหรือ
บริษัทที่ปรึกษำซึ่งได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ว่ำจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะ บอกเลิกสัญญำนี้ได้ และมีสิทธิ
จ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่เข้ำท ำงำนของผู้รับจ้ำงให้ลุล่วงไปได้ด้วย กำรใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญำนั้นไม่
กระทบสิทธิของผู้ว่ำจ้ำงที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผู้รับจ้ำง กำรที่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญำ
ดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้ำงพ้นจำก ควำมผิดตำมสัญญำ 

    ข้อ 7(ข) ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่ำจ้ำงในกำรบอกเลิกสัญญำ  ผู้รับจ้ำง

ต้องเริ่มท ำงำนที่ผู้รับจ้ำงภำยในก ำหนดวันที่ ………………..เดือน………..พ.ศ...........และจะต้องท ำงำนให้

แล้วเสร็จบริบูรณ์ภำยในวันที่ ………………..เดือน………..พ.ศ...........ถ้ำผู้รับจ้ำงมิลงมือท ำงำนภำยใน

ก ำหนดเวลำ  หรือไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ำผู้รับจ้ำงไม่

สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำ หรือจะแล้วเสร็จล่ำช้ำเกินก ำหนดหรือผู้รับจ้ำงท ำผิด

สัญญำข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรือตกเป็นผู้ล้มละลำยหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ

ตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงำนหรือบริษัทที่ปรึกษำ  ซึ่งได้รับมอบอ ำนำจ

จำกผู้ว่ำจ้ำง  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญำนี้ได้  และมีสิทธิจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่เข้ำท ำงำนของผู้

รับจ้ำงให้ลุล่วงไปด้วย  กำรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำนั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่ำจ้ำงที่จะเรียกร้อง

ค่ำเสียหำยจำกผู้รับจ้ำง  กำรที่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้ำงพ้น

จำกควำมรับผิดตำมสัญญำ 

ข้อ 17 ค่ำปรับ  หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้นสัญญำและผู้

ว่ำจ้ำงยังมิได้บอกเลิกสัญญำ  ผู้รับจ้ำงจะต้องช ำระค่ำปรับให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเป็นจ ำนวนเงินวันละ.......(๒

2)..............บำท (.....................) และจะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมงำน (ถ้ำมี) ในเมื่อผู้ว่ำจ้ำง

ต้องจ้ำงผู้ควบคุมงำนอีกต่อหนึ่งเป็นจ ำนวนเงินวันละ....(๒3).....บำท(............)นับถัดจำกวันที่ครบ

ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จของงำนตำมสัญญำหรือวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยเวลำท ำงำนให้จนถึงวันที่ท ำงำน

แล้วเสร็จจริง  นอกจำกนี้  ผู้รับจ้ำงยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงเรียกค่ำเสียหำยอันเกิดขึ้นจำกกำรที่  ผู้รับจ้ำง
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ท ำงำนล่ำช้ำเฉพำะส่วนที่เกินกว่ำจ ำนวนค่ำปรับและค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวได้อีกด้วย  ในระหว่ำงที่ผู้ว่ำจ้ำง

จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำนั้น  หำกผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำต่อไปได้  ผู้ว่ำ

จ้ำงจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำและใช้สิทธิตำมข้อ 18 ก็ได้ และถ้ำผู้ว่ำจ้ำงได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้

รับจ้ำงเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้วเสร็จของงำนขอให้ช ำระค่ำปรับแล้ว  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้ำง

จนถึงวันบอกเลิกสัญญำได้อีกด้วย 

  ข้อ 18 สิทธิของผู้ว่ำจ้ำงภำยหลังบอกเลิกสัญญำ ในกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิ กสัญญำ 
ผู้ว่ำจ้ำง อำจท ำงำนนั้นเองหรือว่ำจ้ำงผู้อ่ืนให้ท ำงำนนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ที่รับจ้ำง
ท ำงำนนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในกำรก่อสร้ำง สิ่งที่สร้ำงขึ้น ชั่วครำวส ำหรับงำนก่อสร้ำง และวัสดุ
ต่ำงๆ ซึ่งเห็นว่ำจะต้องสงวนเอำไว้เพ่ือกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ ตำมท่ีจะเห็นสมควร 

  ในกรณีดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิริบหรือบังคับจำกหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ
ทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมแต่จะเห็นสมควร นอกจำกนั้น ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในค่ำเสียหำยซึ่ง
เป็น จ ำนวนเกินกว่ำหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้นในกำรท ำงำนนั้นต่อ
ให้แล้วเสร็จ ตำมสัญญำ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมงำนเพ่ิม (ถ้ำมี) ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงจะหักเอำจำกเงิน
ประกันผลงำนหรือ จ ำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ำยให้แก่ผู้รับจ้ำงก็ได้ 

 ข้อ 21 กำรงดหรือลดค่ำปรับ หรือกำรขยำยเวลำปฏิบัติงำนตำมสัญญำ ในกรณีที่มีเหตุเกิด
จำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจำกพฤติกำรณ์อันหนึ่งอัน
ใดที่ผู้รับจ้ำงไม่ต้องรับผิดตำมกฎหมำย หรือเหตุอ่ืนตำมที่ก ำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตำมควำมใน
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ท ำให้ ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนให้ แล้ว
เสร็จตำมเงื่อนไขและก ำหนดเวลำแห่งสัญญำนี้ได้ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกำรณ์ดังกล่ำว
พร้อมหลักฐำนเป็นหนังสือให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบ เพ่ือของดหรือลดค่ำปรับ หรือขยำยเวลำ ท ำงำนออกไป
ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับถัดจำกวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่ำว
แล้วแต่กรณี 
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ภำพที่ 5 แสดงหลักเกณฑ์แห่งสัญญำ (ฉบับเดิม) 
ที่มำ :  Krakye,A.A ,Constructiotration  
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ภำพที่ 6 แสดงหลักเกณฑ์แห่งสัญญำ (ฉบับแปล) 
ที่มำ :  (จเรวัต สำริชีวิน, 2554) 

 ได้มีผู้ท ำกำรศึกษำในเรื่องของหลักเกณฑ์แห่งสัญญำไว้แล้ว  จึงได้น ำมำเสนอกระบวนกำร

ดังกล่ำวเพ่ือให้ทรำบถึงสิทธิของสัญญำ  หำกมีข้อพิพำทเกิดขึ้นมีกำรหำข้อยุติด้วยกำรเจรจำในขั้น

แรกและหำกไม่เป็นผลส ำเร็จจะเป็นกำรฟ้องร้องโดยให้เป็นไปตำมกระบวนกำรศำล 

2.2.3 กำรบริหำรสัญญำ (Contract  Administration) 
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        กำรท ำงำนร่วมกันของคณะบุคคลหลำกหลำยฝ่ำย  ย่อมจ ำเป็นต้องมีข้อตกลงที่เห็นชอบและ
รับผิดชอบร่วมกันจึงเป็นที่มำของสัญญำก่อสร้ำง  ในประเทศไทยนิยมใช้ฉบับระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมำใช้ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560   ของกรมบัญชีกลำง ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ  ตั้งแต่วันที่  23  สิงหำคม  2560  มีผลบังคับใช้วันที่ 24 สิงหำคม 2560 ในกำรว่ำจ้ำง
ระหว่ำงรำชกำร  รัฐวิสำหกิจกับเอกชน ส่วนเอกชนกับเอกชนก็ยังนิยมยึดแนวทำงของรำชกำร
ดังกล่ำวโดยมีข้อบังคับปลีกย่อยประกอบสัญญำแตกต่ำงกันไป (พระรำชบัญญัติ, 2560) 

 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560   
ของกรมบัญชีกลำง หมวดที่  6 กำรบริหำรสัญญำและตรวจรับพัสดุ ข้อ 177- 189  

ข้อ 177 ในกำรจ้ำงก่อสร้ำงแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ อันจ ำเป็นต้องมี
กำรควบคุมงำนอย่ำงใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินเป็นงวดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน ให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงำนท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญทำงด้ำนช่ำงตำมลักษณะของงำนก่อสร้ำง
จำกข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนของรัฐ หรือพนักงำน
ของหน่วยงำนของรัฐที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนของหน่วยงำนของรัฐนั้น หรือข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ
พนักงำนรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนของรัฐ หรือพนักงำนของหน่วยงำนของรัฐที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืนของหน่วยงำนของรัฐอ่ืน ตำมที่ได้รับควำมยินยอมจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่ผู้นั้นสังกัด
แล้วในกรณีที่ลักษณะของงำนก่อสร้ำงมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญหลำยด้ำน จะแต่งตั้งผู้
ควบคุมงำนเฉพำะด้ำนหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ผู้ควบคุมงำนควรมีคุณวุฒิตำมที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ 
และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพในกรณีจ ำเป็นจะต้องจ้ำงผู้ให้
บริกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงเป็นผู้ควบคุมงำน ให้ด ำเนินกำรจ้ำงโดยถือปฏิบัติตำมหมวด 4 

ข้อ 178 ผู้ควบคุมงำน มีหน้ำที่ดังนี้ 
(1) ตรวจและควบคุมงำน ณ สถำนที่ที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ หรือท่ีตกลงให้ท ำงำนจ้ำงนั้น ๆทุก

วันให้เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรละเอียด และข้อก ำหนดในสัญญำทุกประกำรโดยสั่งเปลี่ยนแปลง

แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงำนจ้ำงได้ตำมที่เห็นสมควร และตำมหลักวิชำช่ำงเพ่ือให้เป็นไปตำมแบบ

รูปรำยกำรละเอียด และข้อก ำหนดในสัญญำ ถ้ำผู้รับจ้ำงขัดขืนไม่ปฏิบัติตำมก็สั่งให้หยุดงำนนั้นเฉพำะ

ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่ำผู้รับจ้ำงจะปฏิบัติให้ถูกต้องตำมค ำสั่งและให้

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจรับ 

 พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรสัญญำหรือข้อตกลง และกำร
ตรวจรับพัสดุที่เป็นงำนจ้ำงก่อสร้ำงทันที 
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(2) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำแบบรูปรำยกำรละเอียด หรือข้อก ำหนดในสัญญำมีข้อควำมขัดกันหรือเป็นที่
คำดหมำยได้ว่ำถึงแม้ว่ำงำนนั้นจะได้เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรละเอียด และข้อก ำหนดในสัญญำแต่
เมื่อส ำเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตำมหลักวิชำช่ำงที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงำนนั้น
ไว้ก่อน แล้วรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำร
บริหำรสัญญำหรือข้อตกลงและกำรตรวจรับพัสดุที่เป็นงำนจ้ำงก่อสร้ำงโดยเร็ว 
(3) จดบันทึกสภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงและเหตุกำรณ์แวดล้อมเป็นรำยวัน พร้อมทั้งผลกำร
ปฏิบัติงำน หรือกำรหยุดงำนและสำเหตุที่มีกำรหยุดงำนอย่ำงน้อย 2 ฉบับ เพ่ือรำยงำนให้
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรสัญญำหรือ
ข้อตกลงและกำรตรวจรับพัสดุที่เป็นงำนจ้ำงก่อสร้ำงทรำบทุกสัปดำห์ และเก็บรักษำไว้เพ่ือมอบให้แก่
เจ้ำหน้ำที่เมื่อเสร็จงำนแต่ละงวด โดยถือว่ำเป็นเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำรเพ่ือประกอบกำร
ตรวจสอบของผู้มีหน้ำที่กำรบันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงให้ระบุรำยละเอียดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนและวัสดุที่ใช้ด้วย 
(4) ในวันก ำหนดเริ่มงำนของผู้รับจ้ำงตำมสัญญำและในวันถึงก ำหนดส่งมอบงำนแต่ละงวดให้รำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงว่ำเป็นไปตำมสัญญำหรือไม่ ให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรสัญญำหรือข้อตกลงและกำรตรวจรับพัสดุที่เป็นงำน
จ้ำงก่อสร้ำงทรำบภำยใน ๓ วันท ำกำร นับแต่วันถึงก ำหนดนั้น ๆ 

ข้อ 179 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำ มีหน้ำที่ดังนี้ 
(1) ก ำกับและติดตำมงำนจ้ำงที่ปรึกษำให้เป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำหรือข้อตกลง 
(2) ตรวจรับงำนจ้ำงที่ปรึกษำ ณ ที่ท ำกำรของผู้ว่ำจ้ำง หรือสถำนที่ซึ่งก ำหนดไว้ในสัญญำหรือข้อตกลง 
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงำนจ้ำงที่ปรึกษำในวันที่ที่ปรึกษำน ำผลงำนมำส่ง และให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้น
ไปโดยเร็วที่สุด 
(4) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงำนจ้ำงที่ปรึกษำ
ไว้และถือว่ำที่ปรึกษำได้ส่งมอบงำนถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษำน ำผลงำนมำส่งแล้วมอบแก่
เจ้ำหน้ำที่พร้อมกับท ำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษำ1 ฉบับ 
และเจ้ำหน้ำที่ 1 ฉบับ เพ่ือท ำกำรเบิกจ่ำยเงินตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินของหน่วยงำนของ
รัฐ และรำยงำนให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐทรำบในกรณีที่เห็นว่ำผลงำนที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็
ตำมไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดในสัญญำหรือข้อตกลง มีอ ำนำจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัด
ทอนซึ่งงำนตำมสัญญำ แล้วให้รำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือทรำบ หรือ
สั่งกำร แล้วแต่กรณี 
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(5) ในกรณีกรรมกำรตรวจรับพัสดุบำงคนไม่ยอมรับงำน ให้กรรมกำรดังกล่ำวท ำควำมเห็นแย้งไว้แล้ว
ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร ถ้ำหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐสั่งกำรให้รับผลงำน
นั้นไว้จึงด ำเนินกำรตำม (4) 

ข้อ 180 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงมีหน้ำที่
ดังนี้ 
(1) ตรวจให้ถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำหรือข้อตกลง 
(2) ตรวจรับงำน ณ ที่ท ำกำรของผู้ว่ำจ้ำง หรือสถำนที่ซึ่งก ำหนดไว้ในสัญญำหรือข้อตกลง 
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงำนในวันที่ผู้ให้บริกำรน ำผลงำนมำส่ง และให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
ที่สุด 
(4) ในกรณีที่ผลงำนบกพร่องหรือไม่เป็นไปตำมควำมประสงค์ของหน่วยงำนของรัฐอันเนื่องมำจำก
ไม่ได้ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงสถำปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้
บริกำรด ำเนินกำรแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 
(5) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงำนไว้และถือว่ำผู้
ให้บริกำรได้ส่งมอบงำนถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริกำรน ำผลงำนมำส่ง แล้วมอบแก่เจ้ำหน้ำที่
พร้อมกับท ำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริกำร ๑ ฉบับและ
เจ้ำหน้ำที่ 1 ฉบับ เพ่ือท ำกำรเบิกจ่ำยเงินตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินของหน่วยงำนของรัฐ
และรำยงำนให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐทรำบในกรณีท่ีเห็นว่ำผลงำนที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตำม
ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดในสัญญำหรือข้อตกลง มีอ ำนำจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงำนตำมสัญญำ หำกคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมมีอ ำนำจที่จะสั่งให้หยุดงำนนั้นชั่วครำวได้ หรือให้
รำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่เพื่อทรำบ หรือสั่งกำร แล้วแต่กรณ ี
(6) ในกรณีกรรมกำรตรวจรับพัสดุบำงคนไม่ยอมรับงำน ให้กรรมกำรดังกล่ำวท ำควำมเห็นแย้งไว้แล้ว
ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร ถ้ำหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐสั่งกำรให้รับผลงำน
นั้นไว้ 
จึงด ำเนินกำรตำม (5) 

ข้อ 181 กรณีที่สัญญำหรือข้อตกลงได้ครบก ำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่ำปรับเกิดขึ้นให้
หน่วยงำนของรัฐแจ้งกำรเรียกค่ำปรับตำมสัญญำหรือข้อตกลงจำกคู่สัญญำภำยใน 7 วันท ำกำรนับถัด
จำกวันครบก ำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญำได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงำนของรัฐบอกสงวนสิทธิ์กำร
เรียกค่ำปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

ข้อ 182 กำรงดหรือลดค่ำปรับให้แก่คู่สัญญำ หรือกำรขยำยเวลำท ำกำรตำมสัญญำหรือ
ข้อตกลงตำมมำตรำ 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของหน่วยงำนของรัฐ
หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจำกพฤติกำรณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญำไม่ต้องรับผิดตำมกฎหมำยหรือเหตุอ่ืน



 17 
 
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ท ำให้คู่สัญญำไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของหรืองำนตำมเงื่อนไขและ
ก ำหนดเวลำแห่งสัญญำได้ ให้หน่วยงำนของรัฐระบุไว้ในสัญญำหรือข้อตกลงก ำหนดให้คู่สัญญำต้อง
แจ้งเหตุดังกล่ำวให้หน่วยงำนของรัฐทรำบภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง หำกมิได้แจ้งภำยในเวลำที่ก ำหนด คู่สัญญำจะยกมำกล่ำวอ้ำงเพ่ือของดหรือ
ลดค่ำปรับ หรือขอขยำยเวลำในภำยหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของ
หน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหลักฐำนชัดแจ้ง หรือหน่วยงำนของรัฐทรำบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

ข้อ 183 นอกจำกกำรบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลงตำมมำตรำ ๑๐๓ หำกปรำกฏว่ำคู่สัญญำ
ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีกำรปรับตำมสัญญำหรือข้อตกลงนั้นหำก
จ ำนวนเงินค่ำปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่ำพัสดุหรือค่ำจ้ำง ให้หน่วยงำนของรัฐพิจำรณำ
ด ำเนินกำรบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญำจะได้ยินยอมเสียค่ำปรับให้แก่หน่วยงำนของ
รัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐพิจำรณำผ่อนปรนกำรบอกเลิกสัญญำได้
เท่ำท่ีจ ำเป็น 

ข้อ 184 ภำยหลังจำกสิ้นสุดสัญญำ ระหว่ำงที่อยู่ในระหว่ำงระยะเวลำรับประกันควำมช ำรุด
บกพร่อง ให้หัวหน้ำหน่วยงำนผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยมีหน้ำที่รับผิดชอบดูแล
บ ำรุงรักษำและตรวจสอบควำมช ำรุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมี
หลำยหน่วยงำนครอบครอง ให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแลบ ำรุงรักษำและตรวจสอบ
ควำมช ำรุดบกพร่องของพัสดุนั้น 

ข้อ 185 ในกรณีที่ปรำกฏควำมช ำรุดบกพร่องของพัสดุภำยในระยะเวลำของกำรประกัน
ควำมช ำรุดบกพร่องตำมสัญญำ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมข้อ 184 รีบรำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนของ
รัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ ำประกัน (ถ้ำมี)
ทรำบด้วย 

ข้อ 186 เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 185 แล้ว กรณีที่สัญญำจะครบก ำหนดรับประกันควำม
ช ำรุดบกพร่อง ให้หน่วยงำนของรัฐพิจำรณำถึงควำมช ำรุดบกพร่องของพัสดุ เพ่ือป้องกันควำมเสียหำย
จำกนั้นให้คืนหลักประกันสัญญำต่อไปค่ำเสียหำย 

ข้อ 187 กรณีที่หน่วยงำนของรัฐมิได้เป็นฝ่ำยบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง หรือกำรบอกเลิก
สัญญำหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงำนของรัฐมิได้เรียกค่ำปรับแล้วแต่กรณี หำกคู่สัญญำเห็นว่ำ
หน่วยงำนของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย คู่สัญญำจะยื่นค ำขอต่อหน่วยงำนของรัฐให้พิจำรณำชดใช้
ค่ำเสียหำยก็ได้ ตำมควำมในมำตรำ 103 วรรคสำม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) ให้คู่สัญญำยื่นค ำขอมำยังหน่วยงำนของรัฐคู่สัญญำภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้มีกำรบอกเลิก
สัญญำ 
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(2) ค ำขอต้องท ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งกำร
เรียกร้องใหช้ัดเจน พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องไปด้วย 
(3) หน่วยงำนของรัฐต้องออกใบรับค ำขอให้ไว้เป็นหลักฐำนและพิจำรณำค ำขอนั้นให้แล้วเสร็จภำยใน 
60วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับค ำขอ หำกไม่อำจพิจำรณำได้ทันในก ำหนดนั้น ให้ขอขยำยระยะเวลำ
ออกไปต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐได้ไม่เกิน ๑๕ วันนับถัดจำกวันครบก ำหนดเวลำดังกล่ำว 
(4) ให้หน่วยงำนของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเสียหำย และให้ท ำหน้ำที่ตำมข้อ 189 
(5) ให้หน่วยงำนของรัฐแจ้งผลกำรพิจำรณำเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญำเมื่อพิจำรณำค ำร้องแล้วเสร็จ
ภำยใน 7 วันท ำกำร นับถัดจำกวันที่หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลกำรพิจำรณำเมื่อ
หน่วยงำนของรัฐมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำเป็นเช่นใดแล้ว หำกคู่สัญญำยังไม่พอใจในผลกำร
พิจำรณำก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลเพ่ือเรียกให้ชดใช้ค่ำเสียหำยตำมสัญญำต่อไป 

ข้อ 188 ให้หน่วยงำนของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ ำ “คณะกรรมกำร
พิจำรณำควำมเสียหำย” ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร 1 คน และกรรมกำรอย่ำงน้อย 2 คนโดยให้
แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนของรัฐหรือ
พนักงำนของหน่วยงำนของรัฐที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ภำยในของหน่วยงำนของรัฐนั้น ในกรณีจ ำ เป็นหรือ
เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมกำรด้วยก็ได้ 

ข้อ 189 คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเสียหำย มีหน้ำที่ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบรำยละเอียดข้อเท็จจริงตำมค ำร้องของคู่สัญญำ 
(2) ในกรณีจ ำเป็นจะเชิญคู่สัญญำ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มำสอบถำมหรือให้ข้อเท็จจริงใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
(3) พิจำรณำค่ำเสียหำยและก ำหนดวงเงินค่ำเสียหำยที่เกิดข้ึน (ถ้ำมี) 
(4) จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำ ตำม (1) ถึง (3) พร้อมควำมเห็นเสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐกำร
พิจำรณำค่ำเสียหำยตำมวรรคหนึ่งให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรวินิจฉัย
ก ำหนด และในกรณีที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ หน่วยงำนของรัฐต้องชดใช้ค่ำเสียหำยและมีวงเงิน
ค่ำ เสียหำยครั้ งละเกิน  50,000 บำท ให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำรำยงำนควำมเห็นเสนอ
กระทรวงกำรคลังเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีกำรรำยงำน ให้เป็นไปตำมที่ 
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

สรุปกำรบริหำรสัญญำ คือ  หำกเป็นหน่วยงำนรำชกำรกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อทำงรำชกำร โดยกำรก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่ตกลงกันไว้ในสัญญำ  ผู้

มีหน้ำที่บริหำรสัญญำคือเจ้ำหน้ำที่พัสดุ / คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมกำรตรวจกำร

จ้ำง โดยปรกติต้องมีหน้ำที่บริหำรสัญญำ กล่ำวคือ เมื่อสัญญำครบก ำหนด จะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงส่ง
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มอบงำนตำมสัญญำ (จิรัญญำ  เหรียญทอง, 2553b)  หำกเป็นงำนเอกชนเจ้ำของโครงกำรจะมีอ ำนำจ

ในกำรบริหำรสัญญำโดยกำรว่ำจ้ำงผู้ควบคุมงำนหรือตัวแทนในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรท ำงำน

ของผู้รับจ้ำงรวมถึงกำรเบิกงวดและกำรส่งมอบงำนซึ่งจะแตกต่ำงจำกงำนรำชกำรที่ต้องผ่ำนควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงก่อนรวมไปถึงงำนรำชกำรไม่สำมำรถมีงำนเพ่ิม-งำนลดได้ 

จะต้องท ำงำนตำมเงื่อนไขของรำคำที่ประมูลเท่ำนั้น  หำกเกิดควำมผิดพลำดในส่วนของแบบหรือ

รำคำก็ให้พิจำรณำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรำชกำร ส่วนงำนเอกชนสำมำรถต่อรองและท ำงำนเพ่ิม - 

งำนลดได้และปรับเปลี่ยนแบบได้  

2.3 ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพำท 

2.3.1 ระบบศำลของประเทศไทย (รุจน์  หำเรือนทรง, 2562) 

ตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ได้ก ำหนดประเภทของศำลไว้ 4 ประเภท  1. ศำลรัฐธรรมนูญ 2. ศำล

ยุติธรรม 3. ศำลปกครอง 4. ศำลทหำร 

 1.ศำลรฐัธรรมนูญ  มีอ ำนำจหน้ำทีก่ำรพิจำรณำวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญแบ่งเป็น 9 ประกำรคอื  

(1) กำรวินิจฉัยควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่ำงกฎหมำยและร่ำงข้อบังคับกำรประชุมของฝ่ำยนิติ

บัญญัติ  

(2) กำรวินิจฉัยควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมำยที่ประกำศใช้บังคับแล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ  

(3) กำรวินิจฉัยควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขกำรตรำพระรำชมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  

(4) กำรวินิจฉัยว่ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือ กรรมำธิกำร กระท ำกำรใดเพ่ือให้ตน

มีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยหรือไม่                

(5) กำรวินิจฉัยปัญหำควำมขัดแยง้เก่ียวกบัอ ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงรัฐสภำ  คณะรัฐมนตรี หรอืองคกรค์

ตำมรฐัธรรมนูญทีมิ่ใช่ศำลตั้งแต่สององค์กรข้ึนไป               

(6) กำรวินิจฉัยมตหิรือขอ้บังคับของพรรคกำรเมือง  กำรพิจำรณำ อุทธรณ์ของสมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎรและกำรวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคกำรเมืองใช้สิทธิและเสรีภำพในทำงกำรเมืองโดยมิชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญ  

(7) กำรวินิจฉัยคุณสมบัติของสมำชิกรฐัสภำ รัฐมนตรีและกรรมกำรกำรเลือกตัง้              

(8) กำรวินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญำใดตอ้งได้รบัควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำก่อนหรือไม่                
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(9) อ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2550    

2. ศำลยุติธรรม เป็นศำลที่มีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีท้ังปวง  เว้นแต่คดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมำยบัญญัติให้อยู่ในอ ำนำจของศำลอื่น  ศำลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศำลชั้นต้น  ศำลอุทธรณ์  ศำล

ฎีกำ 

ศำลชั้นต้นคือศำลที่พิจำรณำคดีใน ชั้นแรก ได้แก่ 1) ศำลแพ่ง 2) ศำลอำญำ 3) ศำลแพ่งกรงุ

เทพใต้ 4) ศำลอำญำกรงุเทพใต้ 5) ศำลแพ่งธนบุรี  6) ศำลอำญำธนบุรี 7) ศำลจังหวัด 8) ศำลแขวง  

9) ศำลพิเศษและศำลช ำนัญพิเศษ  9.1) ศำลพิเศษ - ศำลเยำวชนและครอบครัว  9.2) ศำลช ำนัญ

พิเศษ  - ศำลแรงงำน  - ศำลภำษีอำกร  - ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ        

- ศำลล้มละลำย 

ศำลอทุธรณ์ คือศำลสูงถัดจำกศำลชั้นต้นซึ่งมีอ ำนำจ พิจำรณำพิพำกษำบรรดำคดีที่อุทธรณ์

ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล ชั้นต้นที่อยู่ในเขตอ ำนำจ  กับมีอ ำนำจวินิจฉัยชี้ขำดคดีที่ศำลอุทธรณ์มี 

อ ำนำจวินิจฉัยไดต้ำมกฎหมำยอืน่ในเขตท้องทีท่ีม่ิได้อยู่ในเขตศำลอทุธรณ์ภำค เว้นแต่คดีที่อยู่นอกเขต

ศำลอุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ก็ ได้  ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของศำลอุทธรณ์ที่จะไม่ยอมรับ

พิจำรณำพพิำกษำคดใีด คดหีนึ่งทีอุ่ทธรณ์เช่นนั้นกไ็ด้ 

ศำลฎีกำ คือศำลยุติธรรมชั้นสูงสุด  มีเขตอ ำนำจทั่วทั้งรำชอำณำจักร  มีอ ำนำจพิจำรณำ

พิพำกษำบรรดำคดีที่อุทธรณ์ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลอุทธรณ์ภำค ภำยใต้เงื่อนไขของกฎหมำย

ด้วยกำรฎีกำ และมีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีที่อุทธรณ์ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลชั้นต้น

โดยตรงต่อศำลฎีกำไม่ต้องผ่ำนศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำคตำมกฎหมำยเฉพำะรวมทั้งมีอ ำนำจ

วินิจฉัยชี้ขำดหรือสั่งค ำร้องค ำขอที่ยื่นต่อศำลฎีกำตำมกฎหมำย(พระธรรมนูญศำลยุติธรรม มำตรำ 23) 

ค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำของศำลฎีกำเป็นที่สุด 

แผนกของศำลฎีกำมีแผนกคดีพิเศษทั้งสิ้น 11 แผนก เพ่ือวินิจฉัยชี้ขำดคดีที่อำศัยควำม

ช ำนำญพิเศษ ได้แก่ 1.แผนกคดีเยำวชนและครอบครัว 2.แผนกคดีแรงงำน 3.แผนกคดีภำษีอำกร  4.

แผนกคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  5.แผนกคดีล้มละลำย 6.แผนกคดีอำญำ

ของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  7.แผนกคดีพำณิชย์และเศรษฐกิจ 8.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม  9.แผนก

คดีผู้บริโภค 10.แผนกคดีเลือกตั้ง 11.แผนกคดีที่ศำลฎีกำแบ่งเป็นกำรภำยใน 1 แผนกคือ แผนกคดี

ปกครอง(ภำยใน) 
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3. ศำลปกครอง  1.ศำลปกครองชั้นต้น  ประกอบด้วย ศำลปกครองกลำง : มีอ ำนำจ

พิจำรณำในกรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี รำชบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม และ

สมุทรสำคร   ศำลปกครองภูมิภำค : มีอ ำนำจพิจำรณำตำมเขตพ้ืนที่ที่ก ำหนด   

2. ศำลปกครองสูงสุด มีอยู่แห่งเดียวที่กรุงเทพมหำนคร มีอ ำนำจพิจำรณำคดีที่อุทธรณ์มำ

จำกศำลปกครองชั้นต้นมีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำ “คดีปกครอง” ซึ่งได้แก่  คดีในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.คดีพิพำทเนื่องมำจำกกำรกระท ำทำงปกครองฝ่ำยเดียว  อันได้แก่  กำรใช้อ ำนำจที่หน่วยงำนหรือ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถด ำเนินกำรได้เองฝ่ำยเดียวโดยไม่จ ำเป็นต้องให้เอกชนยินยอมเสียก่อน ไม่ว่ำ

จะเป็นกำรออกกฎ เช่น กฎกระทรวง ประกำศกระทรวง ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆที่มีผลบังคับเป็นกำร

ทัว่ไป หรือกำรออกค ำสั่งทำงปกครอง เช่น ค ำสั่งอนุญำต อนุมัติค ำสั่งแตง่ตัง้ ฯลฯ 

2. คดพิีพำทอันเนื่องมำจำกสัญญำทำงปกครอง เช่น สัญญำสัมปทำน สัญญำทีห่น่วยงำนของรัฐจ้ำงให้

เอกชนสร้ำง สะพำน สร้ำงถนน           

3. มำจำกกำรกระท ำละเมิดทำงปกครอง หรือควำมรับผิดอย่ำงอ่ืนของหน่วยงำนทำงปกครองหรือ

เจ้ำหน้ำที่ เช่น ทำงรำชกำรออกค ำสั่งปิดโรงงำนและก่อให้เกิดควำมเสียหำย แก่เจ้ำของโรงงำน หรือ

เจ้ำหน้ำที่ละเลยหรือต่อใบอนุญำตให้ผู้ประกอบกำรล่ำช้ำเกินสมควรจนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบกำร 

ไดร้บัควำมเสียหำย 

4. ศำลทหำร 

 มีอ ำนำจพจิำรณำพพิำกษำคดอีำญำซึง่ผู้กระท ำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอ ำนำจศำลทหำรและคดี

อ่ืน(ม.228) ปกติ คือคดีที่ทหำรประจ ำกำรถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดอำญำ ทั้งนี้ ศำลทหำรไม่มีอ ำนำจ

พิจำรณำคดแีพ่ง แม้เป็นคดแีพ่งทีเ่กีย่วเนื่องกับคดอีำญำก็ตำม 

 “สัญญำทำงปกครอง” หมำยควำมรวมถึง “สัญญำที่คู่สัญญำอย่ำงน้อย ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็น

หน่วยงำนทำงปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท ำกำรแทนรัฐและมีลักษณะเป็นสัญญำสัมปทำนสัญญำ

ที่ให้จัดท ำบริกำรสำธำรณะหรือจัดให้มีสิ่งสำธำรณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ   

กำรแบ่งแยกระหว่ำงสัญญำทำงปกครองกับสัญญำทำงแพ่ง  ส ำหรับเหตุผลที่ต้องมีกำรแยกสัญญำทำง

ปกครองออกมำเป็นพิเศษจำกสัญญำทำงแพ่งซึง่เปน็กฎหมำยเอกชน ก็เพรำะในกำรจัดท ำบริกำร

สำธำรณะของฝ่ำย ปกครองมีวัตถุประสงค์ส ำคัญเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ  ฝ่ำยปกครองจึงต้องมี

อ ำนำจพิเศษเหนือเอกชนผู้เป็นคู่สัญญำเพ่ือให้กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะนั้นบรรลุผลส ำเร็จ  ดังนั้น

ลักษณะและเนื้อหำสำระของสัญญำทำงปกครองจึงมีควำมแตกต่ำงจำกสัญญำทำงแพ่ งทั่วไป  
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กล่ำวคือสัญญำทำงปกครองเป็นสัญญำที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบริกำรสำธำรณะ ซึ่งเป็นสัญญำส ำเร็จรูปที่มี

ระเบยีบของฝ่ำยปกครองก ำหนดรูปแบบของสัญญำไว้  กำรเข้ำมำเป็นคู่สัญญำก็เป็นไปตำมระเบียบที่

ก ำหนดไว้ส่วนสัญญำทำงแพ่งเป็นนิติสัมพันธ์ที่ตั้งขึ้นบนพ้ืนฐำนของหลักเสรีภำพควำมเสมอภำคและ

ควำมสมัครใจในกำรท ำสัญญำ  วัตถุประสงค์ของสัญญำก็เพ่ือสนองควำมต้องกำรของคู่สัญญำมิใช่เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สำธำรณะ (นำงสำวอริยพร  โพธิใส, 2554) และระเบียบส ำนัก

นำยกรัฐมนตรีในหมวด 3 กล่ำวถึงกำรพิจำรณำด ำเนินคดีระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับเอกชน   

ข้อ 21 ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่กับเอกชนในทำงแพ่ง  หรือกรณี

ที่หน่วยงำนของรัฐจ ำเป็นต้องใช้สิทธิทำงศำล  ให้ส่งเรื่องให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดหรือพนักงำน

อัยกำร ซึ่งมีหน้ำที่และอ ำนำจด ำเนินคดีเรื่องนั้นโดยตรงด ำเนินกำร 

ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐมีข้อโต้แย้งกับเอกชนเป็นคดีปกครองหรือกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตก

เป็นคู่กรณีในคดีปกครอง  ให้หน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นคู่กรณีส่งเรื่องให้ส ำนักงำน

อัยกำรสูงสุดหรือพนักงำนอัยกำรซึ่งมีหน้ำที่และอ ำนำจด ำเนินคดีปกครองโดยตรงด ำเนินกำรเว้นแต่

หน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้นมีเจ้ำหน้ำที่หรือนิติกรซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถอยู่แล้ว และ

ประสงค์จะด ำเนินคดีเองก็ให้ด ำเนินกำรได ้ 

ข้อ 26 ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่กับเอกชนในคดีแพ่งหรือคดี

ปกครองที่ต้องใช้อนุญำโตตุลำกำรในกำรระงับข้อพิพำทก่อนน ำคดีขึ้นสู่ศำลให้ส่งเรื่องให้ส ำนักงำน

อัยกำรสูงสุดหรือพนักงำนอัยกำรซึ่งมีหน้ำที่และอ ำนำจด ำเนินคดีในชั้นอนุญำโตตุลำกำรโดยตรง

ด ำเนินกำรให้น ำควำมในข้อ  21  ข้อ  22  ข้อ  23 และข้อ  24  มำใช้บังคับกับกำรด ำเนินคดีในชั้น 

อนุญำโตตุลำกำรโดยอนุโลม  (ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี, 2561) 

2.3.2 กำรแบ่งล ำดับศักดิ์ของกฎหมำย (Hierarchy of Law) 

กำรจัดล ำดับของแผนผังกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำนออกแบบและควบคุมกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ

นั้นได้จัดแบ่งโดยใช้หลักเกณฑ์ของ “ศักดิ์ของกฎหมำย” เป็นตัวก ำหนด  ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องท ำควำม

เข้ำใจในบทบำทของค ำว่ำศักดิ์ของกฎหมำย 

ศักดิ์ของกฎหมำย  ถูกก ำหนดไว้เพ่ือเป็นเกณฑ์ตัดสินในกรณีที่กฎหมำยมีบทก ำหนดที่ไม่

สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน  ว่ำสมควรที่จะยึดบทก ำหนดของกฎหมำยฉบับใดในกำรปฏิบัติ  โดยทั่วไป

จะก ำหนดศักดิ์ของกฎหมำยลดหลั่นกันตำมผู้ออกกฎหมำยฉบับนั้น  ข้อก ำหนดในกำรพิจำรณำศักดิ์

ของกฎหมำย  เมื่อกฎหมำยมีศักดิ์สูงกว่ำขัดกับกฎหมำยที่มีศักดิ์ต่ ำกว่ำ  ต้องยึดถือกฎหมำยที่สูงกว่ำ
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เสมอ ในกรณีที่กฎหมำยศักดิ์เท่ำกันมีข้อขัดแย้งกัน  ให้ยึดถือกฎหมำยที่ออกภำยหลัง  เพรำะต้อง

พิจำรณำเจตจ ำนงของกฎหมำย  เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมำยออกก่อนเป็นกฎหมำยเฉพำะและกฎหมำย

ที่ออกภำยหลังเป็นกฎหมำยทั่วไปจะต้องใช้กฎหมำยเฉพำะเป็นหลักในกรณีที่มีควำมขัดแย้งกัน  

เพรำะกฎหมำยเฉพำะเป็นกฎหมำยที่ออกโดยกำรจ ำเพำะเจำะจง  จะใช้บทกฎหมำยทั่วไปล้มล้ำง

ไม่ได้  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ & อำจำรย์ ดร.ขวัญชัย  โรจนกนันท์, 2557) 

2.3.3 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  บรรพ 3 เอกเทศสัญญำ  ลักษณะ 2 สัญญำ 
หมวด 4  เลิกสัญญำ มำตรำ 386-394  โดยมีเนื้อหำข้อกฎหมำยที่ส ำคัญคือ  กำรช ำระหนี้  กำร
ยกเลิกสัญญำ 

มำตรำ 386   ถ้ำคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญำโดยข้อสัญญำหรือโดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำย  กำรเลิกสัญญำ เช่นนั้น ย่อมท ำด้วยแสดงเจตนำแก่อีกฝ่ำย 

มำตรำ  387  ถ้ำคู่สัญญำอีกฝ่ำยไม่ช ำระหนี้  อีกฝ่ำยหนึ่งก ำหนดระยะเวลำพอสมควร  แล้ว
บอกกล่ำวให้ฝ่ำยนั้นช ำระหนี้ภำยในระยะเวลำนั้นก็ได้ถ้ำและฝ่ำยนั้นไม่ช ำระหนี้ภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดให้ไซร้  อีกฝ่ำยจะเลิกสัญญำเสียก็ได้  

มำตรำ  388  ถ้ำวัตถุประสงค์แห่งสัญญำนั้น  ว่ำโดยสภำพหรือเจตนำที่คู่สัญญำแสดงไว้  จะ
เป็นผลส ำเร็จได้ก็แต่ด้วยกำรช ำระหนี้  ณ  เวลำมีก ำหนดก็ดี  หรือภำยในระยะเวลำอันใดอันหนึ่งซึ่ง
ก ำหนดไว้ก็ดี  และก ำหนดเวลำหรือระยะเวลำนั้นได้ล่วงพ้นไปโดยอีกฝ่ำยหนึ่งมิได้ช ำระหนี้ไซร้  ท่ำน
ว่ำอีกฝ่ำยจะยกเลิกสัญญำนั้นเสียก็ได้  มิพักต้องบอกกล่ำวดังว่ำไว้ในมำตรำก่อนนั้นเลย 

มำตรำที่ 389  ถ้ำกำรช ำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนกลำยเป็นพ้นวิสัยเพรำะเหตุอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ได้ไซร้  เจ้ำหนี้จะเลิกสัญญำนั้นเสียก็ได้ 
มำตรำ  390  ถ้ำในสัญญำเป็นบุคคลหลำยคนอยู่ด้วยกันอยู่ข้ำงหนึ่งหรืออีกข้ำงหนึ่ง  ท่ำนว่ำจะใช้

สิทธิเลิกสัญญำได้ก็แต่บุคคลเหล่ำนั้นทั้งหมดรวมกันใช้  ทั้งใช้ต่อบุคคลเหล่ำนั้นรวมทุกคนด้วย  ถ้ำ

สิทธิเลิก 

สัญญำอันมีแก่บุคคลหนึ่งในจ ำพวกที่มีสิทธินั้นเป็นอันระงับไปแล้ว  สิทธิเลิกสัญญำอันมีแก่
คนอ่ืนๆ ก็ย่อมระงับสิ้นไปด้วย 

มำตรำ  391  เมื่อคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญำแล้ว  คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยจ ำต้องให้อีก
ฝ่ำยหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐำนะดังที่เป็นอยู่เดิม  แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภำยนอกหำ
ได้ไม่ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่ำวมำในวรรคต้นนั้น  ท่ำนให้บวกดอกเบี้ยเข้ำด้วย  คิด
ตั้งแต่เวลำที่ได้รับไว้ 
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ส่วนที่เป็นกำรงำนอันได้กระท ำให้และเป็นกำรยอมให้ใช้ทรัพย์นั้นกำรที่จะชดใช้คืนท่ำนให้ท ำ
ได้ด้วยใช้เงินตำมควรค่ำแห่งกำรนั้นๆ  หรือถ้ำในสัญญำมีก ำหนดว่ำให้ใช้งดตอบแทนก็ให้ใช้ตำมนั้น   
กำรใช้สิทธิเลิกสัญญำนั้นหำกกระทบกระท่ังถึงสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยไม่ 

มำตรำ 392 กำรช ำระหนี้ของคู่สัญญำอันเกิดแต่กำรเลิกสัญญำนั้น ให้เป็นไปตำมบทบัญญัติ
แห่งมำตรำ 369 

มำตรำ 393  ถ้ำมิได้ก ำหนดระยะเวลำไว้ให้ใช้สิทธิเลิกสัญญำ  คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งจะ
ก ำหนดระยะเวลำพอสมควรแล้วบอกกล่ำวให้ฝ่ำยที่มีสิทธิเลิกสัญญำนั้นแถลงให้ทรำบภำยใน
ระยะเวลำนั้นก็ได้ว่ำจะเลิกสัญญำหรือหำไม่ ถ้ำมิได้รับค ำบอกกล่ำวเลิกสัญญำภำยในระยะเวลำนั้น  
สิทธิเลิกสัญญำก็เป็นอันระงับสิ้นไป 

มำตรำ 394  ถ้ำทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญำนั้นบุบสลำยไปในส่วนส ำคัญเพรำะกำรกระท ำ
หรือเพรำะควำมผิดของบุคคลผู้มีสิทธิเลิกสัญญำก็ดีหรือบุคคลนั้นได้ท ำให้กำรคืนทรัพย์กลำยเป็นพ้น
วิสัยก็ดี  เปลี่ยนแปลงทรัพย์นั้นให้ผิดแผกไปเป็นอย่ำงอ่ืนด้วยประกอบขึ้นหรือดัดแปลงก็ดีท่ำนว่ำสิทธิ
บอกเลิกสัญญำนั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไป แต่ถ้ำทรัพย์เป็นวัตถุแห่งสัญญำได้สูญหำยหรือบุบสลำยไปโดย
ปรำศจำกกำรกระท ำหรือควำมผิดของบุคคลผู้มีสิทธิเลิกสัญญำไซร้สิทธิเลิกสัญญำนั้นก็หำระงับสิ้นไป
ไม่ (คณะวิชำกำร The Justice Group, 2560) 
ในข้อบัญญัติแห่งกฎหมำยในเรื่องกำรเลิกสัญญำ ประกอบด้วย 9 มำตรำ นั้น จะแบ่ง 
ออกเป็น 4 เรื่องหลักได้แก่ 
1. สิทธิในกำรเลิกสัญญำและกำรแสดงเจตนำในมำตรำ 386 
2. สำเหตุของกำรบอกเลิกสัญญำในมำตรำ 387 388 และ 389 
3. ผลของกำรบอกเลิกสัญญำในมำตรำ 391 และ392 
4. กำรใช้สิทธิและกำรระงับของสิทธิในมำตรำ 390 393 และ394 (ว่ำที่ร้อยตรี ปิยเกียรติ เกียรติ

สมชำย, 2549) 

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ สัญญำจ้ำงท ำของ  บรรพ 3 เอกเทศสัญญำ ลักษณะ 7 

จ้ำงท ำของประกอบด้วย มำตรำที่ 587 ถึงมำตรำที่ 607 รวม 21 มำตรำ โดยมีเนื้อหำข้อกฎหมำยที่

ส ำคัญคือ กำรตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงงำน กำรตรวจกำรงำน กำรส่งมอบงำนเหตุสุดวิสัยและพ้นวิสัย ควำม

รับผิดในกำรช ำรุดบกพร่องของงำน ผลของงำน กำรประกันผลงำน ดังแสดงในข้อกฎหมำยตำมมำตรำ 

ดังนี้ 

เป็นสัญญำที่มีคู่สัญญำ 2 ฝ่ำย คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยในสัญญำจ้ำงท ำของคือ ฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำงฝ่ำย
หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ตกลงให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรงำนสิ่งใดจนส ำเร็จแก่ตนแล้วจะจ่ำยสินจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำง ส่วน
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คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งคือผู้รับจ้ำงที่ตกลงรับจะท ำกำรงำนสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส ำเร็จให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงโดยจะ
ได้รับสินจ้ำงเป็นกำรตอบแทน  
 

   
 

ภำพที่ 7 แสดงควำมสัมพันธ์ของผู้ว่ำจ้ำงกับผู้รับจ้ำง  
ที่มำ  : (ว่ำที่ร้อยตรี ปิยเกียรติ เกียรติสมชำย, 2549) 

มำตรำ 587 อันว่ำจ้ำงท ำของนั้น คือสัญญำซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่ำผู้รับจ้ำง ตกลงจะท ำกำร
งำนสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส ำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่ำผู้วำ่จ้ำง และผู้ว่ำจ้ำงตกลงจะให้สินจ้ำงเพื่อ
ผลส ำเร็จแห่งกำรที่ท ำนั้น 

มำตรำ 588 เครื่องมือต่ำงๆ ส ำหรับใช้ท ำกำรงำนให้ส ำเร็จนั้นผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำ 
มำตรำ 589 ถ้ำสัมภำระส ำหรับท ำกำรงำนที่กล่ำวนั้นผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำต้องจัดหำชนิดที่ดี 
มำตรำ 590 ถ้ำสัมภำระนั้นผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้จัดหำมำส่ง ท่ำนให้ผู้รับจ้ำงใช้สัมภำระด้วยควำม

ระมัดระวังและประหยัดอย่ำให้เปลืองเสียเปล่ำ เมื่อท ำกำรงำนส ำเร็จแล้ว มีสัมภำระเหลืออยู่ก็ให้คืน
แก่ผู้ว่ำจ้ำง 

มำตรำ 591 ถ้ำควำมช ำรุดบกพร่องหรือควำมชักช้ำในกำรที่ท ำนั้นเกิดขึ้นเพรำะสภำพแห่ง
สัมภำระซ่ึงผู้ว่ำจ้ำงส่งให้ก็ดี เพรำะค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงก็ดี ท่ำนว่ำผู้รับจ้ำงไม่ต้องรับผิดเว้นแต่จะได้รู้อยู่
แล้วว่ำสัมภำระนั้นไม่เหมำะหรือว่ำค ำสั่งนั้นไม่ถูกต้องและมิได้บอกกล่ำวตักเตือน 

มำตรำ 592 ผู้รับจ้ำงจ ำต้องยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงหรือตัวแทนของผู้ว่ำจ้ำงตรวจตรำกำรงำนได้
ตลอดเวลำที่ท ำอยู่นั้น 

มำตรำ 593 ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่เริ่มท ำกำรในเวลำอันควร หรือท ำกำรชักช้ำฝ่ำฝืนข้อก ำหนดแห่ง
สัญญำก็ด ีหรือท ำกำรชักช้ำโดยปรำศจำกควำมผิดของผู้ว่ำจ้ำง จนอำจคำดหมำยล่วงหน้ำได้ว่ำกำรนั้น
จะไม่ส ำเร็จภำยในก ำหนดเวลำที่ได้ตกลงกันไว้ก็ดี ผู้ว่ำจ้ำงชอบที่จะเลิกสัญญำเสียได้ มิพักต้องรอคอย
ให้ถึงเวลำก ำหนดส่งมอบของนั้นเลย 

มำตรำ 594 ถ้ำในระหว่ำงเวลำที่ท ำกำรอยู่นั้นเป็นวิสัยจะคำดหมำยล่วงหน้ำได้แน่นอนว่ำ 
กำรที่ท ำนั้นจะส ำเร็จอย่ำงบกพร่องหรือจะเป็นไปในทำงอันฝ่ำฝืนข้อสัญญำเพรำะควำมผิดของผู้
รับจ้ำงไซร้ ผู้ว่ำจ้ำงจะบอกกล่ำวให้ผู้รับจ้ำงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้คืนดี หรือท ำกำรให้เป็นไปตำม
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สัญญำภำยในเวลำอันสมควรซึ่งก ำหนดให้ในค ำบอกกล่ำวนั้นก็ได้ ถ้ำและคลำดก ำหนดนั้นไป ท่ำนว่ำ
ผู้ว่ำจ้ำงชอบที่จะเอำกำรนั้นให้บุคคลภำยนอกซ่อมแซมหรือท ำต่อไปได้ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องเสี่ยงควำม
เสียหำยและออกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 

มำตรำ 595 ถ้ำผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำสัมภำระไซร้ ควำมรับผิดของผู้รับจ้ำงในกำรบกพร่องนั้น 
ท่ำนให้บังคับด้วยบทแห่งประมวลกฎหมำยนี้ ลักษณะซื้อขำย 

มำตรำ 596 ถ้ำผู้รับจ้ำงส่งมอบกำรที่ท ำไม่ทันเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ในสัญญำก็ดีหรือถ้ำไม่ได้
ก ำหนดเวลำไว้ในสัญญำเมื่อล่วงพ้นเวลำอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่ำจ้ำงชอบที่จะลดสินจ้ำงลงหรือถ้ำ
สำระส ำคัญแห่งสัญญำอยู่ที่เวลำ ก็ชอบท่ีจะเลิกสัญญำได้ 

มำตรำ 597 ถ้ำผู้ว่ำจ้ำงยอมรับมอบกำรที่ท ำนั้นแล้วโดยมิได้อิดเอ้ือน ผู้รับจ้ำงก็ไม่ต้องรับผิด
เพ่ือกำรที่ส่งมอบเนิ่นช้ำ 

มำตรำ 598 ถ้ำผู้ว่ำจ้ำงยอมรับมอบกำรที่ท ำนั้นแล้วทั้งช ำรุดบกพร่องมิได้อิดเอ้ือนโดย
แสดงออกชัดหรือโดยปริยำย ผู้รับจ้ำงก็ไม่ต้องรับผิด เว้นแต่ควำมช ำรุดบกพร่องนั้นเป็นเช่นจะไม่พึง
พบได้ในขณะเมื่อรับมอบหรือผู้รับจ้ำงได้ปิดบังควำมนั้นเสีย 

มำตรำ 599 ในกรณีที่ส่งมอบเนิ่นช้ำไปก็ดี หรือส่งมอบกำรที่ท ำช ำรุดบกพร่องก็ดีท่ำนว่ำผู้ว่ำ
จ้ำงชอบที่จะยึดหน่วงสินจ้ำงไว้ได้ เว้นแต่ผู้รับจ้ำงจะให้ประกันตำมสมควร 

มำตรำ 600 ถ้ำมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในสัญญำไซร้ท่ำนว่ำผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดเพ่ือกำร
ที่ท ำช ำรุดบกพร่อง เพียงแต่ที่ปรำกฏขึ้นภำยในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรำกฏขึ้นภำยในห้ำปี 
ถ้ำกำรที่ท ำนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้ำงกับพ้ืนดิน นอกจำกเรือนโรงท ำด้วยเครื่องไม้แต่ข้อจ ำกัดนี้ท่ำนมิให้ใช้
บังคับเม่ือปรำกฏว่ำผู้รับจ้ำงได้ปิดบังควำมช ำรุดบกพร่องนั้น 

มำตรำ 601 ท่ำนห้ำมมิให้ฟ้องผู้รับจ้ำงเมื่อพ้นปีหนึ่ง นับแต่วันกำรช ำรุดบกพร่องได้ปรำกฏ
ขึ้น 

มำตรำ 602 อันสินจ้ำงนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบกำรที่ท ำถ้ำกำรที่ท ำนั้นมีก ำหนดว่ำจะส่งรับกัน
เป็นส่วนๆ และได้ระบุจ ำนวนสินจ้ำงไว้เป็นส่วนๆไซร้ ท่ำนว่ำพึงใช้สินจ้ำงเพื่อกำรแต่ละส่วนในเวลำรับ
เอำส่วนนั้น 

มำตรำ 603 ถ้ำผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำสัมภำระ และกำรที่จ้ำงท ำนั้นพังทลำยหรือบุบสลำยลง
ก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซร้ ท่ำนว่ำควำมวินำศอันนั้นตกเป็นพับแก่ผู้รับจ้ำง หำกควำมวินำศนั้นมิได้
เป็นเพรำะกำรกระท ำของผู้ว่ำจ้ำงในกรณีเช่นว่ำนี้ สินจ้ำงก็เป็นอันไม่ต้องใช้ 

มำตรำ 604 ถ้ำผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้จัดหำสัมภำระ และกำรที่จ้ำงท ำนั้นพังทลำยหรือบุบสลำยลง
ก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซร้ ท่ำนว่ำควำมวินำศนั้นตกเป็นพับแก่ผู้ว่ำจ้ำง หำกควำมวินำศนั้นมิได้เป็น
เพรำะกำรกระท ำของผู้รับจ้ำงในกรณีเช่นว่ำนี้สินจ้ำงก็เป็นอันไม่ต้องใช้  เว้นแต่ควำมวินำศนั้นเป็น
เพรำะกำรกระท ำของผู้ว่ำจ้ำง 
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มำตรำ 605 ถ้ำกำรที่จ้ำงยังท ำไม่แล้วเสร็จอยู่ตรำบใด ผู้ว่ำจ้ำงอำจบอกเลิกสัญญำได้เมื่อเสีย
ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับจ้ำงเพื่อควำมเสียหำยอย่ำงใดๆ อันเกิดแต่กำรเลิกสัญญำนั้น 

มำตรำ 606 ถ้ำสำระส ำคัญแห่งสัญญำอยู่ที่ควำมรู้ควำมสำมำรถของตัวผู้รับจ้ำงและผู้รับจ้ำง
ตำยก็ด ีหรือตกเป็นผู้ไม่สำมำรถท ำกำรที่รับจ้ำงนั้นต่อไปได้ด้วยมิใช่เพรำะควำมผิดของตนก็ดี ท่ำนว่ำ
สัญญำนั้นย่อมเป็นอันสิ้นลงถ้ำและกำรส่วนที่ได้ท ำขึ้นแล้วนั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่ำจ้ำงไซร้ท่ำนว่ำผู้ว่ำ
จ้ำงจ ำต้องรับเอำไว้และใช้สินจ้ำงตำมสมควรแก่ส่วนนั้นๆ 

มำตรำ 607 ผู้รับจ้ำงจะเอำกำรท่ีรับจ้ำงทั้งหมดหรือแบ่งกำรแต่บำงส่วนไปให้ผู้รับจ้ำงช่วงท ำ

อีกทอดหนึ่งก็ได้ เว้นแต่สำระส ำคัญแห่งสัญญำนั้นจะอยู่ที่ควำมรู้ควำมสำมำรถของตัวผู้รับจ้ำง  แต่

ผู้รับจ้ำงคงต้องรับผิดเพ่ือควำมประพฤติหรือควำมผิดอย่ำงใดๆ ของผู้รับจ้ำงช่วง (วรำภรณ์  คริศณุ, 

2560) 
 

 

 

ภำพที่ 8 แสดงหน้ำที่ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงและควำมรับผิดของผู้รับจ้ำงท ำของตำมมำตรำ   
 

2.4 กำรระงับข้อพิพำททำงเลือก    

เมื่อกระบวนกำรพิจำรณำคดีทำงศำลเสร็จสิ้นแล้วมักพบว่ำอำจไม่ใช่ทำง เลือกที่ดีที่สุดในกำร

ยุติข้อพิพำทเพรำะเป็นวิธีกำรที่มีควำมล่ำช้ำเนื่องจำกกำรน ำสืบพยำน หลักฐำนที่ใช้เวลำนำน รวมถึง

มีค่ำใช้จ่ำยสูงส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินกระบวนกำรทำงศำล เช่น ค่ำทนำยควำม ค่ำ ธรรมเนียมศำล  

ซึ่ง อำจไม่เหมำะกับสภำพควำมขัดแย้งเพียงเล็กน้อย  ดังนั้น กำรระงับข้อพิพำททำงเลือก 
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(Alternative Dispute Resolution หรือ ADR) ส ำหรับกำรจัดกำรควำมขัดแย้งระหว่ำงคู่พิพำทใน

เบื้องต้นได ้ทั้งก่อนมีกำรฟ้องเป็นคดีควำมกันในศำล หรือ เมื่อมีคดีที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำ

ของศำล  มีหลำยวิธีด้วยกัน คือ  

2.4.1 กำรเจรจำต่อรอง (Negotiation) วิธีกำรนี้ถือเป็นวิธีกำรพ้ืนฐำนที่สุด เมื่อเกิดควำมไม่

เข้ำใจหรือข้อขัดแย้งระหว่ำงกัน สำมำรถท ำได้โดยง่ำยที่สุด ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมำกมำย สำมำรถ

ทำที่ไหนและเมื่อใดก็ได้ที่คู่กรณีสะดวก ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรระงับข้อพิพำทก็ไม่ต้องกำรใครเป็นพิเศษ 

ขอเพียงแต่มีคู่กรณีที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมำร่วมพูดคุยกันก็เพียงพอแล้ว  กำรที่คู่พิพำทสมัครใจเจรจำ

ต่อรองเพ่ือหำข้อตกลงกันเองโดยไม่มีบุคคลที่สำมเข้ำมำเก่ียวข้อง   (ตะวัน  มำนะกุล, 2556) 

2.4.2  กำรไกล่เกลี่ย (Mediation) ค ำว่ำ “ไกล่เกลี่ย” ตำมควำมหมำยพจนำนุกรมฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 หมำยถึง “พูดจำให้ปรองดองกัน พูดจำให้ตกลงกัน”ส ำหรับนิยำมค ำ
ว่ำ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท” ของส ำนักงำนระงับข้อพิพำทส ำนักงำนศำลยุติธรรม หมำยถึง วิธีกำร ระงับ
ข้อพิพำทโดยบุคคลที่สำม คือ ผู้ไกล่เกลี่ย (Mediator) หมำยถึง บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นคน
กลำง ช่วยเหลือคู่พิพำทในกำรเจรจำไกล่เกลี่ย เพ่ือยุติปัญหำข้อพิพำทที่เกิดขึ้นโดยผู้ไกล่เกลี่ยไม่มี
หน้ำที่ตัดสินชี้ขำด ข้อพิพำทเหมือนอนุญำโตตุลำกำร ที่สำมำรถวินิจฉัยชี้ขำดข้อพิพำทหรือกำร
พิจำรณำคดีของศำลยุติธรรม ซึ่งมี อ ำนำจตัดสินคดีได้ แต่ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้ำที่ต้องประสำนควำมเข้ำใจ
ระหว่ำงคู่พิพำทและในขณะเดียวกัน ผู้ ไกล่ เกลี่ยเองต้องแสวงหำทำงออกในกำรแก้ไขปัญหำที่
คู่พิพำททุกฝ่ำยน่ำจะยอมรับเป็นที่ยุติ 

ประเภทของกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทมี ดังนี้ 
1 กำร ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทนอกศำล คือ กำร ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทก่อนมีกำรฟ้องคดีใน

กระบวนกำรศำล ยุติธรรมหรือ มีกำรฟ้องคดีต่อศำลแล้วซึ่งคู่ควำมทุกฝ่ำยประสงค์ที่จะขอไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทกันเอง นอกศำล 
 

2 กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในศำล คือ กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำยหลังที่มีกำรฟ้องคดีแล้ว หรือ 

ในเวลำ ใดๆระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำลโดยคู่ควำมทุกฝ่ำยตกลงกันให้มีกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

โดยให้ศำลเป็นผู้ด ำเนินกำรให้เสียเองก็ได้ (มำลี  สุรเชษฐ, วิวิธ  วงศ์ทิพย์, & ปรัชญำ  อยู่ประเสริฐ) 

2.4.3 กำรอนุญำโตตุลำกำร (Arbitration) กระบวนพิจำรณำเพ่ือระงับข้อพิพำทระหว่ำง
คู่พิพำท ซึ่งอำจมีมำกกว่ำสองฝ่ำย ด้วยกำรส่งข้อพิพำทไปให้บุคคลหนึ่งหรือหลำยคนที่ได้รับกำร
แต่งตั้ง เพ่ือให้เป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขำดข้อพิพำทซึ่งเรียกว่ำ อนุญำโตตุลำกำร (Arbitrator) โดย
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อนุญำโตตุลำกำรได้รับควำมคุ้มกันไม่ให้ต้องถูกฟ้องร้องในกำรท ำหน้ำที่ผู้ชี้ขำด เพรำะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ
จึงมีสถำนะคล้ำยผู้พิพำกษำ ในท ำนองเดียวกันอนุญำโตตุลำกำรอำจถูกคัดค้ำน เพรำะไม่เป็นกลำง
หรือมีอคติ ค ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรนั้นผูกมัดคู่กรณีเสมือนหนึ่งค ำพิพำกษำของศำล ในกำร
ด ำเนินกระบวนพิจำรณำเพ่ือวินิจฉัยชี้ขำดนั้นต้องท ำตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยของประเทศนั้นๆว่ำ
ด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำรและกระบวนพิจำรณำชั้นอนุญำโตตุลำกำร  (lex arbitri) และข้อบังคับ 
(Rule) ที่คู่กรณีตกลงไว้ล่วงหน้ำหรือที่อนุญำโตตุลำกำรเลือกใช้ เมื่อคู่กรณีไม่ได้ตกลงหรือก ำหนด
เสริมข้ึนจำกกฎหมำยและข้อบังคับ   

2.4.4 กำรฟ้องคดีต่อศำล (Judicial Process) เป็นวิธีกำรระงับข้อพิพำทที่คู่กรณีฝ่ำยที่ถูก

โต้แย้งสิทธิน ำข้อพิพำทของตนไปฟ้องคดีต่อศำล โดยมีพยำนหลักฐำนสนับสนุนและคู่กรณีฝ่ำยที่ถูก

กล่ำวหำมีโอกำสต่อสู้คดีโดยมีพยำนหลักฐำนสนับสนุนแก้ข้อกล่ำวหำของตนเช่นกัน  ซึ่งศำลจะเป็น

ผู้ท ำกำรพิจำรณำพยำนหลักฐำนโดยปฏิบัติตำมวิธีกำรต่ำงๆ ซึ่งเรียกว่ำวิธีพิจำรณำตำมกฎหมำยวิธี

พิจำรณำควำมและพิพำกษำคดีนั้น  (มำลี  สุรเชษฐ et al.) 

แตกต่ำงกันในแต่ละประเด็นของกำรระงับข้อพิพำทในแต่ละวิธี  ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 2 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกันในแต่ละประเด็นของกำรระงับข้อพิพำท 
ที่มำ :  (ประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์) 

 
 
 
 

          ประเภท 

 

ประเด็น 

 

กำรเจรจำต่อรอง 

 

กำรไกล่เกลีย่ข้อ
พิพำท 

 

อนุญำโตตุลำกำร 

  
กำรด ำเนินคด ี

 

ใครเป็นคนตดัสิน 

 

คู่พิพำท 

 

คู่พิพำท 

 

อนุญำโตตุลำกำร 

 

ผู้พิพำกษำ 

ใครเป็นคนควบคุม
กระบวนกำร 

 

คู่พิพำท 
ผู้ไกล่เกลีย่ : ตัวแทน
มีส่วนร่วมครึ่งหนึ่ง
แต่ไมเ่ป็นทำงกำร 

อนุญำโตตุลำกำร : 
ค่อนข้ำงจะไม่เป็น
ทำงกำรนัก 

ผู้พิพำกษำ : ด้วย
ระดับควำมเข้มข้น
ที่เป็นทำงกำร 

บทบำทของฝ่ำยที่
สำม 

 
N/A 

เป็นอิสระไมเ่ลือก
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง , 
เป็นผู้อ ำนวยควำม
สะดวก 

เป็นอิสระไมเ่ลือก
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง 

กระท ำในลักษณะ
สนับสนุนใหฝ้่ำยที่
เป็นปฏิปักษ์เสีย
ช่ือเสียงได ้

สิ่งที่มีผลโดยตรงต่อ
คู่พิพำท 

ยุติเรื่องได้แตเ่ป็น
เฉพำะครั้งครำว 

มีส่วนร่วมอย่ำง
เต็มที่ในกำร
ตัดสินใจ,ปัญหำที่จะ
เกิดขึ้น,กำรประเมิน
และกำรท ำข้อตกลง 

คู่พิพำทน ำเสนอ
ประเด็นปัญหำ,

ควำมคิด,เบื้องหลัง
ซึ่งถือเป็นข้อมูลดิบ
อนุญำโตตุลำกำร
จะเป็นผูต้ัดสินใจ 

ตัวแทน(ทนำย)มี
ส่วนร่วมครึ่งหนึ่ง 

ผลที่เกดิขึ้น ไม่ว่ำอะไรๆ
คู่พิพำทจะเป็นคน
เตรียมกำรเพื่อ
ข้อตกลง 

มีเป้ำหมำยหลัก คือ 
ชนะ/ชนะ ด้วยกัน
ทั้งสองฝ่ำย 

ประนีประนอม
ระหว่ำงควำม
ต้องกำรของ
คู่พิพำทกับกำรยึด
หลักฐำนและกำร
ประเมินทำงเทคนคิ 

ชนะ/แพ้ : บนฐำน
กระบวนกำรทำง
กฎหมำยและกำร
พิจำรณำจำก
พยำนหลักฐำน 
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2.5 วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.5.1 จำกกำรศึกษำย่อยงำนเฉพำะด้ำนของ (โอภำส  สิมะธัมนันท์, 2553) เกี่ยวกับปัจจัยที่
เป็นสำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำรดัดแปลงอำคำรเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ส ำหรับห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่ใน
กรุงเทพมหำนคร โดยผู้วิจัยที่อ้ำงถึงใช้กำรสัมภำษณ์และกำรใช้แบบสอบถำมกลุ่มผู้ช ำนำญกำรที่
ประกอบด้วยบุคลำกรในส่วนของเจ้ำของโครงกำรและบุคลำกรในส่วนของผู้บริหำรโครงกำรที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำรห้ำงค้ำปลีกสมัยใหม่ในกรุงเทพมหำนคร จำกกำรศึกษำข้อมูลที่ได้จำกงำนวิจัย
เหล่ำนั้นพบว่ำ ควำมล่ำช้ำของโครงกำรฯ  สำมำรถแบ่งข้อมูลดังกล่ำวเป็น 2 ประเภท ได้แก่   

1.ปัจจัยที่เป็นสำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำรฯที่ไม่สำมำรถควบคุมได้   (Uncontrollable 

Factor) จะส่งผลกระทบกับระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตลอดทั้งโครงกำรมีจ ำนวน 4  ปัจจัย 

1. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับเจ้ำของอำคำรที่ให้เช่ำพ้ืนที่ส ำหรับจัดท ำโครงกำรฯ 

     2. ปัจจัยเกี่ยวกับปัญหำเกี่ยวกับกำรส่งมอบพื้นท่ีโครงกำรจำกเจ้ำของอำคำรฯ 

     3. ปัจจัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับทำงรำชกำร  

     4. ปัจจัยเกี่ยวกับสภำวะเศรษฐกิจ  กำรตลำดและคู่แข่งทำงกำรค้ำ  

2. ปัจจัยที่เป็นสำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำรฯที่สำมำรถควบคุมได้ (Controllable Factor) 

จะส่งผลกระทบกับระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรในช่วงกำรก่อสร้ำง (Construction Phase) เท่ำนั้น 

เนื่องจำกปัญหำดังกล่ ำวสำมำรถคำดกำรณ์และป้องกันได้ ในช่วงก่อนกำรก่อสร้ ำง ( Pre 

Construction Phase)   มีจ ำนวน 6 ปัจจัย       

1. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรปรับเปลี่ยนแบบระหว่ำงช่วงเวลำก่อสร้ำง 

2. ปัจจัยเกี่ยวกับควำมชัดเจนของเนื้อหำของสัญญำ   

3. ปัจจัยเกี่ยวข้องกับจ ำนวน ประสบกำรณ์และทักษะของบุคลำกรในส่วนของ

เจ้ำของโครงกำร 

4. ปัจจัยเกี่ยวข้องกับจ ำนวน ประสบกำรณ์และทักษะของบุคลำกรในส่วนของ

ผู้บริหำรโครงกำร ผู้ออกแบบและผู้รับเหมำ 

5. ปัจจัยเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำประมูลที่ต่ ำเกินไปของผู้รับเหมำก่อสร้ำง 

6. ปัจจัยเกี่ยวกับควำมถูกต้อง กำรสร้ำงได้ของแบบและระยะเวลำในกำรจัดท ำ

แบบ 
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จำกกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำกปัจจัยดังกล่ำวรวมทั้งมุมมองของผู้ช ำนำญกำรที่มีต่อ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรจะเห็นได้ว่ำทุกฝ่ำยในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง มีทั้ง  เจ้ำของโครงกำร, 

ผู้ออกแบบ, ผู้บริหำรโครงกำร , ผู้รับเหมำ ท ำให้กำรท ำงำนล่ำช้ำจะส่งผลถึงระยะเวลำ และ

งบประมำณของโครงกำรซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งในกำรท ำงำนได้ตลอดทุกช่วงเวลำในกำร

ก่อสร้ำง 

2.5.2 จำกกำรศึกษำข้อพิพำทเนื่องมำจำกสัญญำในงำนรำชกำร ของ (กมลวัลย์  ลือ

ประเสริฐ & จักรกฤษณ์  โพธิ์น้อย, 2553) รวบรวมข้อมูลจำกค ำวินิจฉัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์โดย

ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดเป็นข้อมูลระหว่ำงปี พ.ศ. 2535 – 2541 พบว่ำประเด็นข้อพิพำทหลักที่เกิดขึ้น

ในงำนก่อสร้ำงที่ใช้สัญญำรำชกำรตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 

คือข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรขยำยเวลำในกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ  รองลงมำคือเรื่องค่ำจ้ำงและมัก

เกิดขึ้นในช่วงระหว่ำงก่อสร้ำงเป็นงำนก่อสร้ำงใหม่ซึ่ งข้อพิพำทส่วนใหญ่เกิดขึ้นจำกเงื่อนไขและ

ข้อก ำหนดของสัญญำจ้ำงไม่มีควำมชัดเจน ไม่ครอบคลุมหรือขำดข้อก ำหนดบำงประกำรที่เป็น

สำระส ำคัญ  จำกข้อมูลข้อพิพำทผู้ว่ำจ้ำงส่วนใหญ่จะได้รับกำรวินิจฉัยให้ชนะคดีตำมสิทธิที่เป็น

เงื่อนไขในข้อตกลงสัญญำ  ข้อสัญญำที่พบมำกที่สุดคือข้อก ำหนดสัญญำข้อที่ 22 ว่ำด้วยกำรขยำย

เวลำปฏิบัติงำนตำมสัญญำ  โดยควรปรับปรุงข้อสัญญำดังกล่ำวให้มีควำมชัดเจนโดยให้ควำมหมำย

หรือขยำยค ำจ ำกัดควำมของเหตุต่ำงๆ ที่สำมำรถน ำมำอ้ำงสิทธิเพ่ือขอขยำยในกำรปฏิบัติงำน 

2.5.3 จำกกำรศึกษำคดีควำมในงำนก่อสร้ำงของ (วรำนนท์  คงสง & ชัยัฒน์  ภู่วรกุลชัย, 

2562) โดยท ำกำรรวบรวมเอกสำร ต ำรำหนังสือ  บทควำม  ค ำพิพำกษำและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

วิเครำะห์สำเหตุที่น ำไปสู่กำรฟ้องร้องคดีควำมในงำนก่อสร้ำง  พบว่ำในสำเหตุของเกิดข้อพิพำทและ

กำรฟ้องร้องเริ่มจำกรำยละเอียดของสัญญำ  แบบรูปรำยกำรคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุ  กำรส่งมอบ

พ้ืนที่  กำรเปลี่ยนแปลงงำน  งำนเพ่ิมเติมรวมถึงกำรช ำระค่ำงำนก่อสร้ำง  เกิดจำกผู้ว่ำจ้ำง  

ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงำน  ที่ปรึกษำและผู้รับจ้ำง  ซึ่งส่งผลต่อโครงกำรให้เกิดควำมล่ำช้ำ  ไม่ได้

คุณภำพไม่สำมำรถควบคุมต้นทุนก่อสร้ำงได้  แนวทำงกำรป้องกันควรเริ่มด ำเนินก่อนกระบวนกำร

สรรหำผู้รับจ้ำงและเมื่อเกิดควำมขัดแย้งผู้เกี่ยวข้องในโครงกำรต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงทำงวิศวกรรม

และควำมเป็นไปได้ในกำรท ำงำนเพื่อหำข้อยุติเมื่อเกิดควำมขัดแย้ง  ซึ่งหำกทุกฝ่ำยร่วมมือและยอมรับ

ข้อเท็จจริงต่อรองกันในช่วงเกิดข้อขัดแย้งจะสำมำรถแก้ปัญหำจำกสำเหตุดังกล่ำวได้และลดควำม

สูญเสียที่ตำมมำภำยหลัง   
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2.5.4 จำกกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงงำนขนำดเล็กในประเทศไทย    
(อดิศร  สุรินทร์ธนำสำร, 2562) โดยท ำกำรเก็บข้อมูลจำก 3 แหล่ง  1. ค ำพิพำกษำศำลฏีกำ 2. 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 3. กำรสัมภำษณ์ผู้รับเหมำก่อสร้ำง  น ำมำสรุปและ
วิเครำะห์ประเด็นข้อพิพำทรวมถึงกำรวิเครำะห์ควำมครอบคลุมตำม ป.พ.พ ว่ำด้วยสัญญำจ้ำงท ำของ
และสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงมำตรฐำน FIDIC  พบว่ำมีประเด็นคือ ข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งำน  ข้อพิพำทเกี่ยวกับควำมล่ำช้ำ  ข้อพิพำทเกี่ยวกับคุณภำพของผลงำน  ข้อพิพำทเกี่ยวกับรำคำ
และกำรช ำระหนี้  ซึ่งกำรระบุข้อก ำหนดในตัวสัญญำหำกไม่ชัดเจนหรือครอบคลุมนั้นจะส่งผลในส่วน
ของระยะเวลำ รำคำและคุณภำพของงำน 

2.5.5 จำกกำรศึกษำข้อพำทในงำนก่อสร้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ : มูลเหตุและแนวทำงแก้ไข  
(จเรัวต  สำริชีวิน, 2554) โดยกำรรวบรวมข้อมูลจำกค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดช่วง

ระหว่ำงปี พ.ศ. 2547 – 2552 จ ำนวน 115 คดี  และน ำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์น ำมำวิเครำะห์
มูลเหตุที่ท ำให้เกิดข้อพิพำทวิเคำระห์แนวทำงแก้ไขเชิงลึกจำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรัฐและเอกชน  
พบว่ำมีมูลเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนสัญญำ 6 มูลเหตุ  ช่วงระหว่ำงสัญญำ 11 มูลเหตุ  และช่วงหลัง
สัญญำ 8 มูลเหตุ  มีมูลเหตุที่ท ำให้เกิดข้อพิพำทมำกที่สุดในแต่ละช่วงเวลำเรียงตำมล ำดับได้แก่ กำร
ผิดเงื่อนไขกำรประมูล ควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน และกำรไม่ซ่อมแซม/เพิกเฉย  ในกำรแก้ไขปัญหำ
หน่วยงำนภำครัฐควรมีกำรปรับปรุงข้อก ำหนดเงื่อนไขของสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงให้มีควำมยุติธรรมและ
เกิดควำมเหมำะสมกับทั้งสองฝ่ำยและกำรพัฒนำปรับปรุงเพ่ือประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่
และผู้ที่เก่ียวข้องในงำนก่อสร้ำงเพ่ือลดหรือขจัดข้อพิพำทให้หมดไป   
2.5.6 จำกกำรศึกษำสำเหตุที่ท ำให้เกดิควำมล่ำช้ำในโครงกำรก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ ำเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหำสำรคำม  (โสภณ ศรีทอง, 2559) ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
- พ.ศ. 2557 ขององค์กรกำรบริหำรสำเหตุที่ท ำให้เกดิควำมล่ำช้ำในโครงกำรก่อสร้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม  ส่วนต ำบลจ ำนวน 17 แห่ง 
ผลกำรวิจยัพบว่ำ สำเหตุที่ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำจำกเจ้ำของโครงกำร คือ ปัญหำทำงกำรเมืองใน
ท้องถิ่นหรือในประเทศเกิดขึ้นบ่อยมำกท่ีสุด สำเหตุที่ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำจำกผู้รับจ้ำง คือ ปัญหำกำร
ขำดแคลนเครื่องจักรและแรงงำนก่อสร้ำง  สำเหตุจำกผู้ควบคุมงำน ได้แก่ ปัญหำผู้ควบคุมงำนมี
จ ำนวนไม่เพียงพอ สำเหตุจำกผู้ออกแบบ คือ ปัญหำควำมยุ่งยำกซับซ้อนของกำรออกแบบและสำเหตุ
ที่จำกควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนรำชกำร คือ ปัญหำผู้รบัจ้ำงขำดกำรประสำนงำนกับผู้ควบคุมงำน
หรือผู้ออกแบบ 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

ในบทนี้จะอธิบำยถึงวิธีกำรศึกษำและกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวิเครำะห์ เป็นกำรศึกษำ

รวบรวมและค้นคว้ำจำกระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ค ำพิพำกษำค ำสั่งค ำร้องและค ำวินิจฉัยศำลฎีกำ 

เอกสำรวิจัย บทควำม ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เป็นต้น ที่จะน ำมำท ำกำรหำค่ำควำมถี่และ

มูลเหตุของประเด็นที่เกิดข้อพิพำท ซึ่งจะใช้วิเครำะห์ในบทที่ 4 ต่อไป 

3.1 แนวทำงกำรด ำเนินงำนวิจัย 

ผู้วิจัยใช้ระบบสืบค้นค ำพิพำกษำโดยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์  ค ำสั่งค ำร้องและค ำวินิจฉัยศำล
ฎีกำ (http://deka.supremecourt.or.th/) เกี่ยวกับข้อพิพำทในงำนก่อสร้ำง จะใช้ข้อมูลระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559  ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแยกหัวข้อที่ก ำหนดในตำรำงเก็บข้อมูล
เพ่ือสรุปข้อพิพำทท่ีเกิดข้ึน ทั้งของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  ซึ่งจะน ำเสนอใน 2 เรื่องหลัก คือ  

1 .น ำเสนอข้อมูลควำมถี่ของข้อพิพำททั้งหมดตำมกำรเก็บข้อมูลของค ำสั่งค ำร้องและค ำ
วินิจฉัยศำลฎีกำเพ่ือให้ทรำบค่ำควำมถ่ีข้อที่เป็นประเด็นกำรฟ้องร้องมำกท่ีสุดตำมล ำดับ 

2. มูลเหตุของกำรเกิดประเด็นข้อพิพำทเพ่ือให้เห็นถึงที่มำที่ไปของปัญหำเกี่ยวกับคู่สัญญำ
และแนวทำงป้องกันกำรเกิดข้อพิพำท  

กำรศึกษำในบทนี้เป็นกำรศึกษำเชิงข้อข้อมูลจำกค ำตัดสินของศำลฎีกำที่มีข้อพิพำทนั้น

เกิดขึ้นจริง กำรพิพำกษำตัดสินถึงขั้นสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีลักษณะแตกต่ำงกันไปตำมกรณี

ฟ้องร้อง ซึ่งมี 5 ขั้นตอนหลักในกำรด ำเนินกำรศึกษำดังภำพที่ 9 แสดงแผนผังแสดงวิธีกำรศึกษำวิจัย

ค ำตัดสินของศำลฎีกำท่ีเกี่ยวข้องกับคู่สัญญำก่อสร้ำง 

 

http://deka.supremecourt.or.th/
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ภำพที ่9 แสดงแผนผังแสดงวิธีกำรศึกษำวิจัยค ำตัดสินของศำลฎีกำท่ีเกี่ยวข้องกับคู่สัญญำก่อสร้ำง 
 

 

 

ช่วงเวลำเกิดเหตุ 

 2. เก็บข้อมูล  / สร้างตารางเก็บข้อมูล 

     

สิทธิการฟ้อร้อง,ผู้ฟ้องร้อง 
 

        4.  วิเคราะห์มูลเหตุของประเด็นการเกิดข้อพิพาท 

 
รวบรวมข้อมูลจากค าพิพากษาของศาลฎีกาข้อพิพาท 

ช่วงปี 2550- 2559 

 1.แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ 

 
ศึกษาข้อมูลข้อพิพาทจากข้อมูลค าพิพากษาศาลฎีกา  

 ค้นคว้าเอกสารงานวิจัย  บทความ  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทและมูลค่ำของโครงกำร 

 

ลักษณะคู่สัญญำ 

3. รวบรวมข้อมูล 

 5.  สรุปความถี่และมูลเหตุของประเด็นการเกิดข้อพิพาทพิพาท  

สำเหตุของปัญหำ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะกำรเรียกร้อง 

ลักษณะข้อพิพาท 

 ผลค ำวินิจฉัย 



  36 

3.2 ขั้นตอนกำรศึกษำค ำตัดสินของศำลฎีกำท่ีเกี่ยวข้องกับคู่สัญญำก่อสร้ำง 

 3.2.1 กำรศึกษำข้อมูลข้อพิพำท 

  1.  ท ำกำรสืบค้นข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับค ำตัดสินของศำลฎีกำที่

เกี่ยวข้องกับคู่สัญญำก่อสร้ำงโดยเข้ำไปที่ (ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, 2561) ระบุค ำ

ค้นหำเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง จำกนั้นอ่ำนค ำพิพำกษำเรียงล ำดับจำกปี พ.ศ. 2550 ไปจนถึงปี พ.ศ. 

2559  ท ำกำรคัดกรองคดีพิพำทที่เกี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำง  และน ำข้อมูลจำกเอกสำรมำสร้ำงหัวข้อ

ตำรำงเก็บข้อมูลและหำข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมำยจำกประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เพ่ือท ำควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับข้อกฎหมำยควบคู่กับข้อมูลที่ได้สืบค้น  ให้มีควำมเข้ำใจในกำรพิจำรณำค ำตัดสินมำกขึ้น

ถึงกำรวินิจฉัยชี้ขำดของศำลชั้นต้น ศำลอุทธรณ์  และศำลฎีกำ   
 

 

ภำพที่ 10 แสดงกำรเข้ำระบบสืบค้นข้อมูลค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
 2.  สร้ำงตำรำงเก็บข้อมูล โดยท ำกำรเก็บข้อมูลสำเหตุใดจึงท ำให้เกิดกำรฟ้องร้อง เกิดขึ้น

เมื่อใดและมีองค์ประกอบอะไรบ้ำง ลักษณะของกำรว่ำจ้ำง มูลค่ำควำมเสียหำย  ผลของกำรตัดสิน

และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรวินิจฉัยคดี   ซึ่งกรณีทั้งหมดได้จำกกำรเกิดข้อพิพำทที่เกิดขึ้นจริงและ

มีกำรพิพำกษำตัดสินจนถึงขั้นสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นคดีพิพำทเก่ียวกับคู่สัญญำก่อสร้ำงจ ำนวน 

55 คดี   ช่วงปีที่ท ำกำรศึกษำระหว่ำงปี พ.ศ.2550-2559  
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น ำข้อมูลทั้งหมดของแต่ละปี  จำกปี พ.ศ. 2550-2559  ใส่ในตำรำงและน ำมำแยกประเภท  โดยท ำ
กำรแยกข้อมูลตำมหัวข้อที่ก ำหนดไว้ในตำรำงเก็บข้อมูล  ดังนี้ 
 1. สิทธิกำรฟ้องร้อง  จะมี 2 แบบคือ กำรฟ้องร้องตำมสิทธิของคู่สัญญำและสิทธิตำมข้อ
กฎหมำย 

 2. ฝ่ำยที่มีกำรฟ้องร้อง เป็นฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้รับจ้ำง 

 3. ลักษณะของคู่สัญญำ  เป็นกำรท ำสัญญำระหว่ำงเอกชนกับภำครัฐ ,เอกชนกับเอกชน 

 4. ลักษณะกำรเรียกร้อง   

 5. ประเภทของโครงกำร แบ่งเป็น บ้ำนพักอำศัย  อำคำร  งำนระบบสำธำรณูปโภค  

 6. มูลค่ำโครงกำร แบ่งเป็น 1แสนบำท – 1 ล้ำนบำท 2 ล้ำน – 10 ล้ำนบำท  11ล้ำน – 50 
ล้ำนบำท  100 ล้ำนบำทข้ึนไป 

 7. ลักษณะกำรว่ำจ้ำง  

- งำนก่อสร้ำงใหม่  - งำนซ่อมแซม/ปรับปรุง   - งำนต่อเติม/รื้อถอน 

 8. ระยะช่วงเวลำงำนก่อสร้ำง  แบ่งเป็น  4 ช่วง 

- ช่วงหลังเซ็นสัญญำ   - ช่วงระหว่ำงก่อสร้ำง  - ช่วงระหว่ำงส่งมอบงำน  -ช่วงหลังกำรส่งมองงำน 

 9.ลักษณะข้อพิพำท  จะอธิบำยภำพรวม สรุปเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ทรำบ

ประเด็นมูลเหตุของกำรฟ้องร้อง มีที่มำอย่ำงไรและท ำไมจึงยื่นฟ้อง  ลักษณะกำรฟ้องร้อง  กำรสืบ

พยำนหลักฐำน 

 10. สำเหตุของปัญหำ  ระบุสำเหตุของกำรเกิดกำรฟ้องร้อง 

 11. มูลค่ำควำมเสียหำย   

 12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพำท  ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรค ำพิพำกษำศำลฎีกำเพ่ือให้
ทรำบถึงข้อกฎหมำยซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญที่เก่ียวข้องประกอบกำรพิจำรณำกำรวินิจฉัยค ำตัดสิน  

  13. ผลกำรพิจำรณำกำรตัดสิน  กำรวินิจฉัยของศำลชั้นต้น ,ศำลอุทธรณ์ , ศำลฎีกำ จะมี

กำรตัดสิน 2 แบบ คือ ชดใช้ค่ำเสียหำยและยกฟ้อง 
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ตำรำงที่ 3 แสดงตำรำงกำรเก็บข้อมูลข้อพิพำทจำกเอกสำรค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 

 

3.3 กำรรวบรวมข้อมูล   

 เพ่ือให้ได้มำซึ่งมูลเหตุของข้อพิพำท  โดยกำรบันทึกข้อมูลค ำพิพำกษำศำลฎีกำทั้งหมด 55 

คดี ลงในตำรำงเก็บข้อมูลแล้วโดยเรียงล ำดับจำกปี พ.ศ. 2550-2559  จำกนั้นน ำประเด็นตำมมูลเหตุ

ของกำรฟ้องร้องหำค่ำควำมถี่ต่ำงๆ ตำมก ำหนดหัวข้อกำรเก็บข้อมูลของตำรำงที่ 3  ให้ผู้ศึกษำ

สำมำรถเข้ำใจข้อมูลได้ง่ำยขึ้นจำกกำรน ำเสนอค่ำควำมถี่เป็นแผนภูมิรูปภำพ ตำมภำพที่ 11- 22 ใน

บทที่ 4 

1. สทิธิการเรียกร้อง   [    ]   ตามข้อตกลงในสญัญา          [    ]  ตามข้อกฎหมาย 

2. ผู้ ย่ืนฟ้อง   [    ]   ผู้ว่าจ้าง                           [    ]  ผู้ รับจ้าง         

3. ลกัษณะคูส่ญัญา โจทก์      :   

จ าเลย     :   

4. ลกัษณะการเรียกร้อง  

5. ประเภทของโครงการ  

6. มลูคา่โครงการ  

7. ลกัษณะงาน  

8. ช่วงเวลาการเกิดเหต ุ  

9. ลกัษณะข้อพิพาท :  

 
 
 
 
 

10. สาเหตขุองปัญหา  

11. มลูคา่ความเสียหาย  

12. กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

13. ผลค าวินิจฉยั ชดใช้คา่เสียหาย ยกฟ้อง หมายเหต ุ

ศาลชัน้ต้น     
ศาลอทุธรณ์   

ศาลฎีกา   
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3.4 วิเครำะห์ข้อมูลสรุปประเด็นของกำรเกิดข้อพิพำท 

 จำกข้อมูลของมูลเหตุของกำรเกิดข้อพิพำทเมื่อทรำบค่ำของควำมถี่แล้วนั้น  น ำมำแยก

ประเด็น เพื่อหำข้อสรุปถึงสำเหตุของแต่ละประเด็น  จะเห็นได้ว่ำเมื่อแยกมูลเหตุตำมประเด็นจะทรำบ

ถึงจะทรำบปัญหำของแต่ละประเด็นนั้นชัดเจนขึ้นและน ำมำวิเครำะห์เพ่ือหำแนวทำงกำรป้องกันหรือ

หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อพิพำท   

3.5 สรุปควำมถี่และมูลเหตุของกำรเกิดข้อพิพำท 

 ในกำรรวบรวมข้อมูลเอกสำรค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ได้ศึกษำซึ่งมีหลำกหลำยประเด็นกำร

ฟ้องร้อง  ผลกำรศึกษำมูลเหตุของกำรเกิดข้อพิพำทในประเด็นต่ำงๆ  ให้ทรำบข้อมูลค่ำควำมถี่ของ

ประเด็นของข้อพิพำทและมูลเหตุของกำรฟ้องร้อง  น ำมำวิเครำะห์เพ่ือเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำข้อ

พิพำทให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับข้อพิพำทของงำนก่อสร้ำงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถใช้เป็นกรณีศึกษำและใช้

เป็นแนวทำงหลีกเลี่ยงกำรเกิดข้อพิพำทในอนำคตได้ 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

ในบทนี้จะอธิบำยถึงผลจำกกำรศึกษำข้อมูลเอกสำรค ำพิพำกษำศำลฎีกำ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพ่ือน ำเสนอควำมถ่ีและมูลเหตุของกำรเกิดข้องพิพำทในงำนก่อสร้ำงระหว่ำงผู้ว่ำจ้ำงกับผู้รับจ้ำงและผู้

ที่เก่ียวข้องกับงำนก่อสร้ำงทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในช่วงปี 2550-2559 เป็นระยะเวลำ 10 ปี  

ผลกำรศึกษำทั้งหมดมี ดังนี้ 

4.1 กำรพิจำรณำกำรตัดสินของศำลฎีกำ 

          ศำลฎีกำเป็นศำลยุติธรรมชั้นสูงสุด มีเขตอ ำนำจทั่วรำชอำณำจักร มีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำ
บรรดำคดีที่อุทธรณ์ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลอุทธรณ์และศำลอุทธรณ์ภำค ระบบศำลยุติธรรม
ของประเทศไทย แบ่งศำลยุติธรรมออกเป็น 3 ชั้น คือ ศำลชั้นต้น ศำลอุทธรณ์ และศำลฎีกำ  หำก
คู่กรณีไม่พอใจผลกำรตัดสินสำมำรถยื่นฟ้องต่อในศำลอุทธรณ์และศำลฎีกำเป็นล ำดับชั้นศำลไป ซึ่งใน
กำรพิจำรณำของศำลในแต่ละชั้นของกำรวินิจฉัย  ประกอบด้วยหลักของข้อกฎหมำยรวมถึง
พยำนหลักฐำนใช้พิจำรณำค ำตัดสินเพ่ือให้เกิดควำมยุติธรรมแก่ทุกฝ่ำย  กำรพิจำรณำกำรตัดสินกรณี
พิพำทของศำลฎีกำประกอบด้วยข้อก ำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิและอำยุควำม  พิจำรณำ
จำกเอกสำรหลักฐำน เช่น ข้อก ำหนดตำมสัญญำ ,รูปภำพประกอบ ,พยำนบุคคลและค ำให้กำรของทั้ง 
2 ฝ่ำยและจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น  กำรพิจำรณำตัดสิน คือ ชดใช้
ค่ำเสียหำยและยกฟ้อง หรือกำรปรับและจ ำคุกเป็นไปตำมลักษณะของคดีและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   
ผู้ฟ้องร้องชนะคดีศำลฎีกำจะตัดสินให้ฝ่ำยถูกฟ้องร้องนั้นชดใช้ค่ำเสียหำยและหำกฝ่ำยฟ้องร้องเป็น
ฝ่ำยแพ้คดีคดีศำลฎีกำจะตัดสินให้ยกฟ้องซึ่งค ำตัดสินของศำลฎีกำถือเป็นที่สิ้นสุด   ส่วนผลของกำร
ตัดสินในบำงคดีเป็นกำรพิจำรณำอ ำนำจกำรตัดสินของศำลปกครองและศำลยุติธรรมนั้นเนื่องจำกเป็น
กรณีคู่ควำมฝ่ำยที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งอ ำนำจศำลที่รับฟ้องคดี และศำลที่รับควำมเห็นมีควำมเห็น
แตกต่ำงกันในเรื่องอ ำนำจศำลในคดีนั้น    
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4.2 ตำรำงเก็บข้อมูลค ำพิพำกษำศำลฎีกำปี พ.ศ 2550-2559   

ดังตำรำงที ่4 - 13  เป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งจะเรียงเนื้อหำข้อมูลจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำตำมปี 

พ.ศ 2550-2559  แสดงถึงประเด็นลักษณะของข้อพิพำทและฝ่ำยยื่นฟ้องเพ่ือน ำไปเสนอค่ำควำมถี่

ของฟ้องร้องต่อไป 

ตำรำงที่ 4 แสดงข้อมูลค ำพิพำกษำฎีกำ ปี พ.ศ. 2550 

 

ตำรำงที่ 5 แสดงข้อมูลค ำพิพำกษำฎีกำ ปี พ.ศ. 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ลักษณะข้อพิพำท ผู้ยื่นฟ้อง 

1 5521/2550 รุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน เจ้ำของที่ดินผู้รุกล้ ำแนวเขต 
2 390/2550 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำง 

3 37/2550 ค่ำปรับ ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 

4 15/2550 บอกเลิกสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำง 

ล ำดับ ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ลักษณะข้อพิพำท ผู้ยื่นฟ้อง 

5 6137/2551 บอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 
2 3503/2551 ค่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 

3 2335/2551 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้เสียหำยฟ้องผู้รับเหมำ 

4 1645/2551 บอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 
5 1265/2551 สัญญำซื้อขำย ผู้ซื้อฟ้องผู้ขำย 

6 23/2551 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้เสียหำยฟ้องหน่วยงำน
ภำครัฐ 

7 9/2551 บอกเลิกสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำง 
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ตำรำงที่ 6 แสดงข้อมูลค ำพิพำกษำฎีกำ ปี พ.ศ. 2552 

 

ตำรำงที่ 7 แสดงข้อมูลค ำพิพำกษำฎีกำ ปี พ.ศ. 2553 

ล ำดับ ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ลักษณะข้อพิพำท ผู้ยื่นฟ้อง 
1 13619/2553 ประกันผลงำน ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำง 

2 11742/2553 สัญญำซื้อขำย ผู้ขำยฟ้องผู้ซื้อ 

3 10212-10215/2553 ค่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 
4 8691/2553 สัญญำซื้อขำย ผู้ขำยฟ้องผู้ซื้อ 

5 7060/2553 บอกเลิกสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำง 

6 4805/2553 สัญญำซื้อขำย ผู้ซื้อฟ้องผู้ขำย 
7 20/2553 ค่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 

8 16/2553 ค่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 
 

 

 ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ลักษณะข้อพิพำท ผู้ยื่นฟ้อง 

1 9931/2552 ค่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 
2 9368/2552 ฟ้องร้องผู้ตรวจรับงำน ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้ตรวจรับงำน 

3 8606/2552 บอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 

4 5721/2552 ค่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 

5 5660/2552 ฟ้องร้องผู้ตรวจรับงำน ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้ตรวจรับงำน 

6 3729/2552 ค่ำปรับ ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำง 

7 3012/2552 ค่ำปรับ ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 

8 2835/2552 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้เสียหำยฟ้องผู้รับเหมำ 

9 2486/2552 ประกันผลงำน ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำง 

10 2467-2468 /2552 บอกเลิกสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำง 

11 748/2552 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้ตรวจรับงำน 

12 453/2552 สัญญำซื้อขำย ผู้ซื้อฟ้องผู้ขำย 

13 296-297/2552 บอกเลิกสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำง 
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ตำรำงที่ 8 แสดงข้อมูลค ำพิพำกษำฎีกำ ปี พ.ศ. 2554 
 

ล ำดับ ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ลักษณะข้อพิพำท ผู้ยื่นฟ้อง 
1 5575-5582/2554 ฟ้องร้องผู้ตรวจรับงำน ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้ตรวจรับงำน 

2 18/2554 บอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 

 

ตำรำงที่ 9 แสดงข้อมูลค ำพิพำกษำฎีกำ ปี พ.ศ. 2555 
 

ล ำดับ ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ลักษณะข้อพิพำท ผู้ยื่นฟ้อง 
1 15641/2555 บอกเลิกสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำง 

2 15335-
15336/2555 

ให้ลงโทษผู้ออกแบบและผู้ควบคุม
งำน 

ผู้เสียหำยฟ้องผู้ออกแบบและ
ผู้ควบคุมงำน 

3 8321/2555 รุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน 
(เวนคืนที่ดิน) 

เจ้ำของที่ดินฟ้ององค์กำร
รถไฟฟ้ำมหำนคร 

4 70/2555 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้เสียหำยฟ้องผู้รับจ้ำง 

5 66/2555 ค่ำปรับ ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำง 
6 48/2555 รุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน เจ้ำของที่ดินฟ้องหน่วยงำน

ภำครัฐ 
 

ตำรำงที่ 10 แสดงข้อมูลค ำพิพำกษำฎีกำ ปี พ.ศ. 2556 
 

ล ำดับ ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ลักษณะข้อพิพำท ผู้ยื่นฟ้อง 

1 14941/2556 ค่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 
2 8032/2556 ค่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 

3 5181/2556 สัญญำซื้อขำย ผู้ซื้อฟ้องผู้ขำย 

4 1/2556 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้ซื้อฟ้องผู้ขำย 
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ตำรำงที่ 11 แสดงข้อมูลค ำพิพำกษำฎีกำ ปี พ.ศ. 2557 
 

ล ำดับ ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ลักษณะข้อพิพำท ผู้ยื่นฟ้อง 
1 15186-15192/2557 ค่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 

2 15064/2557 ค่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 

3 84/2557 ค่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 
4 68/2557 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้เสียหำยฟ้องผู้รับเหมำ 

5 63/2557 บอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 
 

ตำรำงที่ 12 แสดงข้อมูลค ำพิพำกษำฎีกำ ปี พ.ศ. 2558  

ล ำดับ ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ลักษณะข้อพิพำท ผู้ยื่นฟ้อง 

1 15668/2558 ค่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 
2 14938/2558 ค่ำจ้ำง (ควบคุมงำน) ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำง 

3 45/2558 รุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน เจ้ำของที่ดินฟ้องกรมทำงหลวง 

4 3/2558 บอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงฟ้องผู้ว่ำจ้ำง 
 

ตำรำงที่ 13 แสดงข้อมูลค ำพิพำกษำฎีกำ ปี พ.ศ. 2559 

ล ำดับ ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ลักษณะข้อพิพำท ผู้ยื่นฟ้อง 
1 8716/2559 ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ หน่วยงำนภำครัฐฟ้อง

เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 
2 8649/2559 ชดใช้ค่ำเสียหำย หน่วยงำนภำครัฐฟ้อง

เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 
 

 จำกตำรำงที่ 4-13 มีกำรฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำงทั้งหมดจ ำนวน 55 คดี  มีกำร

ฟ้องร้องเนื่องจำกกำรสูญเสียผลประโยชน์หลำกหลำยประเด็นด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นกำรเรียกร้องให้

ชดใช้ค่ำเสียและค่ำจ้ำง  รวมถึงลักษณะของผู้ยื่นฟ้องนั้นมีทั้งหน่วยงำนของภำครัฐและหน่วยงำน

ภำคเอกชนซึ่งผู้เขียนได้จัดท ำตำรำงบันทึกข้อมูลในแต่ละคดีไว้แล้วจำกปีพ.ศ 2550-2559  เพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงเหตุกำรณ์ของกำรเกิดกำรฟ้องร้องและจะสรุปสำเหตุและวิธีกำรหลีกเลี่ยงหรือป้องกันใน
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หัวข้อที่  4.3 สรุปประเด็นข้อพิพำทจำกเอกสำรค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ปี พ.ศ. 2550 –2559  และได้

จัดท ำแผนภูมิรูปภำพแสดงค่ำควำมถี่ตำมภำพที่ 11- 22  ให้สำมำรถดูข้อมูลได้ง่ำยมีดังต่อไปนี้ 

ภำพที่ 11 แสดงสิทธิกำรเรียกร้องของคู่สัญญำ 

 

 

ภำพที่ 12 แสดงสรุปฝ่ำยฟ้องร้องและผู้ฟ้องร้องทีเ่กี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำง 

 

 

62% 38% 

สิทธิกำรฟ้องร้อง ตำมข้อตกลงในสัญญำ (38%) 

สิทธิกำรฟ้องร้อง ตำมข้อกฎหมำย (62%) 

38% 

21% 

7% 7% 9% 
3.5% 

7% 
3.5% 1.7% 1.7% 
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25

ฝ่ำยฟ้องร้อง 
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ภำพที่ 13 แสดงลักษณะของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เป็นฝ่ำยยื่นฟ้องร้อง 

 

 

ภำพที่ 14 แสดงลักษณะกำรเรียกร้อง 

 

 
 

60% 
15% 

20% 

5% 

หน่วยงานที่เป็นฝ่ายฟ้องร้อง  

เอกชนยื่นฟ้องเอกชน  (60%) 

เอกชนยื่นฟ้องหน่วยงานภาครัฐ (15%) 

หน่วยงานภาครัฐยื่นฟ้องเอกชน (20%) 

หน่วยงานภาครัฐยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(5%) 

7% 

22% 

16% 
26% 

7% 

4% 
9% 

11

ลักษณะการฟ้องร้อง รุกล้ าแนวเขตที่ดิน (7%) 

ยกเลิกสญัญา  (22%) 

ชดใช้ค่าเสียหาย (16%) 

ค่าจ้าง  (24%) 

เงินค่าปรับ  (7%) 

ประกันผลงาน (4%) 

ฟ้องผู้ตรวจรับงานและผู้เกี่ยวข้อง (9%) 

สัญญาซ้ือขาย  (11%) 
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ภำพที่ 15 แสดงประเภทโครงกำร 

 

 

 

ภำพที่ 16 แสดงมูลค่ำตำมประเภทของงำน 

 

 

 

 

12% 

47% 

37% 

4% 
บ้านพักอาศัย (12%) 

อาคาร (47%) 

งานระบบสาธารณูปโภค /ถนน/สะพาน 
ฯลฯ (37%) 

ไม่ระบุ (4%) 

[VALUE] [VALUE] 

[VALUE] 

0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

บ้ำนพักอำศัย อำคำร ระบบสำธำรณูปโภค 

มูลค่ำงำน 
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ภำพที่ 17 แสดงมูลค่ำโครงกำรที่มีกำรฟ้องร้อง 

 

 

 

 

ภำพที่ 18 แสดงลักษณะงำนก่อสร้ำง 

 

 

 

16% 

12% 

16% 

4% 

52% 

มูลค่าโครงการที่มีการฟ้องร้อง  

1 แสนบาท - 1 ล้านบาท (16%) 

2 ล้านบาท - 10 ล้านาท (12%) 

11 ล้านบาท - 50 ล้านบาท (16%) 

100 ล้านบาทขึ้นไป    (4%) 

ไม่ระบุมูลค่า  (52%) 

80% 

12% 

3% 5% 
ลักษณะงานก่อสร้าง 

ก่อสร้างใหม่ (80%) 

ซ่อมแซม/ปรับปรุง (12%) 

งานต่อเติม / รื้อถอน (3%) 

ไม่ระบุ (5%) 
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ภำพที่ 19 แสดงช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ 

 

 

ภำพที่ 20 แสดงมูลค่ำควำมเสียหำย 

 

 

 

 

2% 

61% 

35% 

2% 

ช่วงเวลาเกิดเหตุ 

ก่อนก่อสร้าง (2%) 

ระหว่างก่อสร้าง (61%) 

หลังส่งมอบ (35%) 

ไม่ระบุ (2%) 

54% 

18% 
4% 

2% 23% 

มูลค่ำควำมเสียหำย 

1 แสนบาท - 1 ล้านบาท (54%) 

2 ล้านบาท - 10 ล้านาท (18%) 

11 ล้านบาท - 50 ล้านบาท (4%) 

100 ล้านบาทขึ้นไป (2%) 

ไม่ระบุมูลค่า (23%) 
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ภำพที่ 21 แสดงผลค ำวินิจฉัยของศำลฎีกำ 

 

 

 

ภำพที่ 22 แสดงระยะเวลำกำรด ำเนินคดี 

 

 

 

 

45% 

16% 

16% 

9% 

7% 

2% 2% 

ผลค ำวินิจฉัยของศำลฎีกำ ปีพ.ศ 2550-2559 

ชดใช้ค่ำเสียหำย (45%) 

ยกฟ้อง (16%) 

อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำศำลปกครอง 
(16%) 
อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำศำลยุติธรรม  
(9%) 
จ ำคุก / ปรับ   (7%) 

ให้ศำลแรงงำนพิจำรณำเพิ่มเติม (2%) 

ไม่ระบุ  (2%) 

1 2 2 2 3 

1 

8 

10
 14

 

11
 13

 

10
 

15
 

11
 

ระยะเวลาการฟ้อง ร้อง  

ระยะเวลำน้อยสุด (ปี) ระยะเวลำมำกที่สุด (ปี) 
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ตำรำงที่ 14 แสดงข้อกฎหมำยและข้อสัญญำที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพำท 

ล ำดับ ประเด็นกำรฟ้องร้อง ข้อกฎหมำย (มำตรำ) 
1 พ้ืนที่ข้ำงเคียงได้รับ

ควำมเสียหำย 
ป.พ.พ.  มำตรำ 428,420,438,850 

2 สัญญำซื้อขำย ป.พ.พ.  ม. 
208,215,220,223,224,387,391,420,438,1250,1254 
ป.วิ.พ ม. 142(2), 246,247 
พรบ.ว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค พ.ศ.2534 ม.4 

3 รุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน ป.พ.พ. ม. 420,1312 
พรบ. ว่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกิจกำรขนส่งมวลชน 
พ.ศ 2540 ม.6,29  ป.ที่ดิน 

4 ผู้ควบคุมงำนไม่
ตรวจสอบงำน 

ป.พ.พ. ม.193/12 ,193/34, 420,42,448 วรรคหนึ่ง 
ป.อ. ม.157,162 (1)   พรบ.ควำมรับผิดละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

  5 ค่ำจ้ำง ป.พ.พ. ม.149,349,369,797,193/33 ,193/33(1),193/33(5) , 
193/34(7) ,194/34 (1) ป.วิ.พ ม.88, 90 ,125 
พรบ.อนุญำโตตุลำกำร พ.ศ. 2545 ม. 11,14 
พรบ.จัดจั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง 

6 บอกเลิกสัญญำ ป.พ.พ. ม.193/12,193/34,222วรรคสอง,381,387,391 
พรบ.จัดจั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง 

7 ค่ำปรับ ป.พ.พ ม.341,342,381 วรรคสำม ,597  ป.วิ.พ 311 
พรบ.จัดจั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง 
พรบ.อนุญำโตตุลำกำร พ.ศ. 2545 

8 ประกันผลงำน ป.พ.พ. ม.193/30,600,601 
ล ำดับ ประเด็นกำรฟ้องร้อง สัญญำก่อสร้ำง  (พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ

ภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐) 
1 ค่ำจ้ำง ข้อ 4ก,ข้อ 4 ข ,ข้อ 5 

2 บอกเลิกสัญญำ ข้อ 7ก,ข้อ 7ข, ข้อ 18 

3 ค่ำปรับ ข้อ 17, ข้อ 21 
4 ประกันผลงำน ข้อ 6, ข้อ 8,ข้อ 11 
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ตำรำงที่ 15 ปี พ.ศ. 2550 ค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่ 5521/2550 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   เจ้ำของที่ดิน 

3. ลักษณะคู่สัญญำ เจ้ำของที่ดิน                :    นำยชุณห์ เลิศชัยประเสริฐ 
ผู้ก่อสร้ำงรุกล้ ำเขตท่ีดิน   :    นำยสุจินต์ พฤฒิธำดำ กับพวก 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง รุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน (เรียกร้องให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำง) 

5. ประเภทของโครงกำร - 
6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน - 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 
9. ลักษณะข้อพิพำท  :  โจทก์เป็นเจ้ำของโฉนดเลขที่ 12659 จ ำเลยเป็นเจ้ำของที่ดินโฉนดเลขที่ 
126558 ที่ดินของโจทก์ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับเขตที่ดินของจ ำเลยที่ 1 ตลอดแนว  จ ำเลยปลูก
สร้ำงอำคำรใช้เป็นส ำนักงำนโชว์รูมรถยนต์และได้ก่อสร้ำงรั้วรุกล้ ำเข้ำไปในเขตท่ีดินของโจทก์ตำมแผน
ที่วิวำทส่วนที่ระบำยสีเหลืองและขีดเส้นตำรำงด้วยสีด ำคิดเป็นเนื้อที่ประมำณ 295 ตร.ม. กำรรุกล้ ำ
ดังกล่ำวท ำให้โจทย์ได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกโจทก์ไม่สำมำรถน ำที่ดินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
โจทก์ประสงค์ที่จะปลูกสร้ำงอำคำรจึงขุดดินไปถมที่ด้ำนหน้ำของที่ดิน แต่จ ำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์ว่ำขุด
ดินรุกล้ ำเข้ำไปในเขตท่ีดินของจ ำเลยที่ 1 ทั้งท่ีโจทก์เป็นฝ่ำยแจ้งแก่จ ำเลยที่ 1 ว่ำมีกำรก่อสร้ำงอำคำร
และรั้วรุกล้ ำเข้ำไปในที่ของโจทก์  แต่จ ำเลยกลับเพิกเฉยไม่หยุดกำรก่อสร้ำง ต่อมำเมื่อมีกำรรังวัดครั้ง
ที่ 2 จึงปรำกฏว่ำโจทก์มิได้ขุดดินรุกล้ ำที่ดินของจ ำเลย  จ ำเลยจึงยอมถอนฟ้อง   ศำลพิพำกษำให้
จ ำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงตำมท่ีปรำกฏในแผนที่วิวำทออกจำกแนวเขตที่ดินของโจทก์ 
10. สำเหตุของปัญหำ 1. ก่อสร้ำงรุกล้ ำแนวเขตท่ีดินเป็นกำรกระท ำโดยไม่สุจริต 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย - 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. มำตรำ 420,1312 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น   ชดใช้ค่ำเสียหำยแก่โจทย์เดือนละ 
หนึ่งหมื่นบำท จนกว่ำจะรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้ำงออกจำกท่ีดินของโจทก์ 

ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 16 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขท่ี 390/2550 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [   ]   ผู้ว่ำจ้ำง        [   ]  ผู้รับจ้ำง       []  ผู้เสียหำย                               

3. ลักษณะคู่สัญญำ โจทก ์     :  บริษัทเอเซียมำร์เบิล จ ำกัด 
จ ำเลย     :  บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ชดใช้ค่ำเสียหำย 

5. ประเภทของโครงกำร โรงงำน 
6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน - 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ - 
9. ลักษณะข้อพิพำท  :  ลูกจ้ำงของจ ำเลยตัดต้นไม้ด้วยควำมประมำทท ำให้ต้นไม้ล้มพำดสำย
ไฟฟ้ำแรงสูงในที่ดินของโจทก์ขำดและพำดลงมำยังสะพำนไฟฟ้ำแรงต่ ำเป็นเหตุให้ไฟฟ้ำลัดวงจรเกิด
เพลิงไหม้ฉนวนสำยไฟฟ้ำและกำรระเบิดที่สำยไฟฟ้ำกับตู้ควบคุมไฟฟ้ำภำยในโรงงำนของโจทก์  โจทก์
ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในโรงงำน จ ำเลยได้ก ำหนดวิธีกำรตัดต้นไม้กับนำย
ธรรมนูญว่ำให้ตัดทอนเป็นท่อน ๆ จำกยอดแล้วใช้เชือกผูกหย่อนลงมำ ไม่ให้ตัดทีเดียวทั้งต้น แต่ในวัน
เกิดเหตุไม่มีผู้ควบคุมงำนอยู่ นำยธรรมนูญตัดต้นไม้ที่โคนต้นเป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มลงเกิดควำมเสียหำย
แก่โจทก์ กำรที่ผู้รับจ้ำงไม่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรตัดต้นไม้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สิ่งก่อสร้ำง
ข้ำงเคียงหรือไม่ยอมท ำตำมวิธีกำรที่ถูกต้อง ถือได้ว่ำจ ำเลยซึ่งเป็นผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้ผิดในส่วนกำรงำนที่สั่ง
ให้ท ำหรือในค ำสั่งที่ผู้ว่ำจ้ำงให้ไว้หรือในกำรเลือกหำผู้รับจ้ำง จ ำเลยจึงต้องรับผิดต่อโจทก์ ตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 428 
10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้รับจ้ำงขำดควำมช ำนำญและท ำงำนด้วยควำมประมำทเลินเล่อ                     

ก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย 1,349,568.04 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. มำตรำ428 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น   ให้จ ำเลยช ำระเงิน 845,353.50 

พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทย์ ศำลอุทธรณ์   
ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 17 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่ 37/2550 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ                 [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 

2. ผู้ยื่นฟ้อง   [    ]   ผู้ว่ำจ้ำง                                  []  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ โจทก ์     :  หจก เอส แอนด์ ที เคเบิล เน็ทเวิร์ค   
จ ำเลย     :  บ.กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำปรับ 

5. ประเภทของโครงกำร สำธำรณูปโภค 

6. มูลค่ำโครงกำร 696,570 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 

9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทก์กับจ ำเลยตกลงท ำสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงพ้ืนคอนกรีตส ำหรับติดตั้งตู้คอนเทน
เนอร์สถำนีทวนสัญญำนของจ ำเลยจ ำนวน 6 สถำนี ได้แก่ สถำนีทวนสัญญำณปักธงชัยสี่คิ้ว บัวใหญ่ สี
ดำ วังน้ ำเขียว และห้วยแถลง  ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 120 วัน ในระหว่ำงด ำเนินกำรโจทย์ไม่
สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนในสถำนีทวนสัญญำณบัวใหญ่ ปักธงชัย และสี่คิ้ว พ้ืนที่อยู่ในสภำพไม่สมบูรณ์
พอที่โจทย์จะด ำเนินกำรได้  ท ำให้งำนล่ำช้ำจ ำเลยได้แจ้งสงวนสิทธิกำรเรียกร้องค่ำปรับตำมสัญญำ  
โจทย์จึงมีหนังสือขอให้จ ำเลยทบทวนกำรเรียกเบี้ยปรับเห็นว่ำเบี้ยปรับนั้นรำคำสูงเกินไปประกอบกับที่
จ ำเลยส่งมอบพื้นท่ีล่ำช้ำ  โดยปรับเป็นเงิน 118,747.92 บำท และปรับลดเนื้องำนเป็นเงิน 68,078.43 บำท 
จ ำเลยปรับโจทก์โดยอ้ำงว่ำส่งมอบงำนล่ำช้ำเป็นเวลำ 487 วัน รวมเป็นค่ำปรับ 186,836.35 บำท ศำลต้อง
วินิจฉัยว่ำสัญญำพิพำทกำรติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ของสถำนีทวนสัญญำณเครื่องมือสำธำรณะด้ำน
โทรคมนำคมของรัฐ สัญญำดังกล่ำวจึงมีลักษณะเป็นสัญญำปกครอง 

10. สำเหตุของปัญหำ 1.ให้ผู้ว่ำจ้ำงทบทวนเบี้ยปรับที่รำคำสูงเกินไปอีกทั้งผู้ว่ำจ้ำงส่งมอบพ้ืนที่
ล่ำช้ำ 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 299,676.35 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 ม. 9  

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมายเหต ุ

ศำลชั้นต้น - -  อยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลปกครอง 

ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 18 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่ 15/2550 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ                     [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 

2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ว่ำจ้ำง                                      [   ]  ผู้รับจ้ำง                                       

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง    :  กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 

ผู้รับจ้ำง    :  บริษัท จี.วี.คอน จ ำกัด 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ยกเลิกสัญญำ 

5. ประเภทของโครงกำร อำคำรอนุรักษ์พลังงำนตัวอย่ำง 

6. มูลค่ำโครงกำร 131,464,480 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทย์ท ำสัญญำว่ำจ้ำงให้จ ำเลยก่อสร้ำง ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จภำยใน 20 
เดือน แบ่งช ำระ 20 งวด โดยเบิกค่ำจ้ำงไปแล้ว 15 งวด ต่อมำโจทย์ได้จ่ำยค่ำจ้ำงล่วงหน้ำเป็นเงิน 
13,146,448 ผู้ควบคุมงำนแจ้งว่ำว่ำไม่มีผลงำนเพ่ิมเติมและไม่เข้ำปฏิบัติงำน จ ำเลยจึงได้บอกเลิกสัญญำ
และแจ้งให้ผู้รับจ้ำงรำยใหม่เข้ำก่อสร้ำงอำคำรแทนจ ำเลย ส ำหรับงำนที่เหลือตกลงค่ำจ้ำงเป็นเงิน 
114,191,187 บำท ท ำให้โจทย์ต้องช ำระค่ำงำนแก่ผู้รับจ้ำงรำยใหม่รวมถึงค่ำควบคุมงำนเพ่ิมเติมจำกที่ตก
ลงไว้จ ำเลยต้องรับผิดชอบค่ำเสียหำย โจทย์ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยในส่วนค่ำงำนที่โจทย์ต้อง
ช ำระให้ผู้รับจ้ำงรำยใหม่รวมถึงค่ำควบคุมงำน โจทย์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำกับจ ำเลยแล้ว  อีกทั้ง
ผลงำนที่จ ำเลยด ำเนินกำรไปแล้วมีค่ำของผลงำนเท่ำกับเงินที่จ ำเลยได้รับมำแล้วสัญญำจ้ำงมีลักษณะ
เป็นสัญญำจัดให้มีสำธำรณูปโภคบริกำรสำธำรณะจึงเป็นสัญญำทำงปกครอง   

10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้รับจ้ำงท ำงำนล่ำช้ำกว่ำก ำหนดผู้ว่ำจ้ำงจึงบอกเลิกสัญญำและว่ำจ้ำง
ผู้รับจ้ำงรำยใหม่เข้ำท ำงำนแทนจึงคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมจำกผู้รับจ้ำงเดิม 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 27,573,080.14 บำท 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง  

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น - - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำล
ปกครอง ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ -  -  
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ตำรำงที่ 19 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 6137/2551 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ               [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 

2. ผู้ยื่นฟ้อง   [   ]   ผู้ว่ำจ้ำง                                 []  ผู้รับจ้ำง 

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง     :  นำยมำนะ ทองพันธุ์ 
ผู้รับจ้ำง     :  นำยเฉลิม เนตรทองค ำ 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง บอกเลิกสัญญำ 

5. ประเภทของโครงกำร บ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น 
6. มูลค่ำโครงกำร 1,130,000 บำท 

7. ลักษณะงำน งำนก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท : จ ำเลยท ำสัญญำว่ำจ้ำงโจทก์ก่อสร้ำงบ้ำนพักอำศัย  2 ชั้น จ ำนวน 1หลัง 
ก ำหนดเวลำก่อสร้ำง ระยะเวลำ 150 วัน แบ่งจ่ำยทั้งหมด 5งวด   ตกลงค่ำจ้ำงงวดที่ 1 ถึงที่ 3 งวดละ 
226,000 บำท งวดที่ 4 จ ำนวน 169,500 บำท และงวดที่ 5 จ ำนวน 282,500 บำท  โจทก์ยื่นฟ้องจ ำเลย
เนื่องจำกไม่ได้รับค่ำจ้ำงงวดที่ 3 เป็นเงิน 226,000บำท โดยงำนงวดที่ 1และงวดที่ 2 โจทก์ก่อสร้ำงไม่
เป็นไปตำมแบบแปลน ซึ่งจ ำเลยก็ได้แจ้งให้โจทก์ท ำให้ถูกต้องแล้วแต่กลับเพิกเฉย จ ำเลยแจ้งให้
เจ้ำหน้ำที่ช่ำงโยธำของเทศบำลมำตรวจสอบพบว่ำโจทก์ก่อสร้ำงผิดแบบจริงจึงบอกเลิกสัญญำ ตำม
สัญญำระบุว่ำผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงผิดไปจำกรูปแบบตำมสัญญำจ้ำงผู้รับจ้ำงยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำ
จ้ำงได้ มีผลให้ผู้รับจ้ำงต้องยอมสละค่ำท ำงำนที่เสียไปในกำรก่อสร้ำงบ้ำนในงวดที่ 3 แก้ผู้ว่ำจ้ำงเพ่ือ
เป็นสินไหมทดแทน และเป็นเบี้ยปรับซึ่งผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิได้รับตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
มำตรำ 381 โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำก่อสร้ำงที่ต้องเสียไปในงำนงวดที่3  
10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงผิดแบบผู้ว่ำจ้ำงจึงบอกเลิกสัญญำและไม่ช ำระค่ำจ้ำง 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 226,000 บำท 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. มำตรำ 381 , 391  ป.วิ.พ. มำตรำ 142 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น    ผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย
เนื่องจำกเป็นฝ่ำยผิดสัญญำ ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ   
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ตำรำงที่ 20 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  3503/2551 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ             [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 

2. ผู้ยื่นฟ้อง   [   ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง  :  บริษัทปัญญำสยำม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

 ผู้รับจ้ำง  :  บริษัทสุวินทวงศ์โฮม จ ำกัด 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำจ้ำง 

5. ประเภทของโครงกำร โครงกำรบ้ำนพักอำศัย 

6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน งำนก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

 9. ลักษณะข้อพิพำท  :  จ ำเลยประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินและปลูกสร้ำงบ้ำนขำยใช้ชื่อโครงกำรว่ำ 
บ้ำนเมืองหลวง  ว่ำจ้ำงโจทก์ตกลงแบ่งช ำระตำมงวดงำนที่ท ำสัญญำกันไว้  หลังจำกก่อสร้ำงตำม
สัญญำแล้วจ ำเลยว่ำโจทก์ก่อสร้ำงต่อโดยไม่ได้ท ำสัญญำจ้ำงกันไว้คงให้ถือสัญญำเดิม  โจทก์ได้ก่อสร้ำง
บ้ำนให้จ ำเลยต่อมำจ ำเลยไม่ช ำระค่ำจ้ำง ประเด็นที่ศำลฎีกำต้องวินิจฉัยคือ คดีขำดอำยุควำมหรือไม่   
จ ำเลยกระท ำเพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยในโครงกำรจัดสรรที่ดินตำมวัตถุประสงค์ของจ ำเลยกำรกระท ำจึงเป็น
กำรที่ได้ท ำเพ่ือกิจกำรของฝ่ำยลูกหนี้ จึงมีอำยุควำม 5 ปี คดีไม่ขำดอำยุควำม  มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย
ต่อไปว่ำจ ำเลยค้ำงช ำระค่ำจ้ำงแก่โจทก์หรือไม่ จ ำเลยอ้ำงว่ำโจทก์ผิดสัญญำโดยใช้วัสดุที่ด้อยคุณภำพ
และไม่ถูกต้องตำมสัญญำ จึงมีกำรพิสูจน์ตำมที่กล่ำวอ้ำง  โจทก์ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงให้แก่จ ำเลย
ถูกต้องตำมสัญญำทุกประกำร จ ำเลยจึงมีหน้ำที่ต้องช ำระค่ำจ้ำงให้แก่โจทก์   ศำลฎีกำพิพำกษำให้ผู้
ว่ำจ้ำงช ำระเงิน  
10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้ว่ำจ้ำงไม่รับมอบงำนโดยอ้ำงว่ำผู้รับจ้ำงใช้วัสดุไม่ถูกต้องตำมสัญญำ 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 1,112,724 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. มำตรำ 193/33  193/34 (1) 
13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น   ให้จ ำเลยช ำระเงิน 1,112,724 บำท 
พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 21 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่   2335/2551 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 

2. ผู้ยื่นฟ้อง   [   ]   ผู้ว่ำจ้ำง        [   ]  ผู้รับจ้ำง       []  ผู้ได้รับควำมเสียหำย  

3. ลักษณะคู่สัญญำ  โจทก์  :  นำยไพศำล แซ่ลี้ กับพวก  จ ำเลย :  บริษัท เว็น จ ำกัด กับพวก  
จ ำเลยร่วม  : บริษัทนำรำยณ์สำกลประกันภัย จ ำกัด 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ชดใช้ค่ำเสียหำย 

5. ประเภทของโครงกำร อำคำรชุด 

6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน งำนก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 
 9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทย์ที่ 1,2,3 เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงอยู่ติดกับเขตที่ดิน
ของจ ำเลยที่ 3  เป็นเจ้ำของอำคำรชุดโครงกำรสุขุมวิท ปำร์ค สูง 33 ชั้น และได้ว่ำจ้ำงจ ำเลยที่1และ 2 

เป็นผู้ก่อสร้ำงอำคำร  จ ำเลยที่ 1กดชีทพำยและท ำฐำนรำกใช้เครื่องจักรขนำดใหญ่ท ำให้เกิดกำร
สั่นสะเทือนเป็นเหตุให้อำคำรของโจทย์ทั้งสองทรุดตัวและแตกร้ำวได้รับควำมเสียหำย จ ำเลยสำม
ยินยอมตกลงชดใช้ค่ำเสียหำยตกลงให้โจทก์ท่ี 1 ไว้เป็นสองส่วน ส่วนแรกได้แก่ควำมเสียหำยของคือสิ่ง
ปลูกสร้ำงซึ่งให้ส ำรวจควำมเสียหำยโดยสถำบันที่ทั้งสองฝ่ำยยอมรับ ส่วนที่สองคือค่ำสินไหมทดแทน
ควำมเดือดร้อนร ำคำญและควำมปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและอนำมัย ควำมเสียหำยส่วนนี้ได้ช ำระ
ครอบคลุมระยะเวลำถึงเดือนธันวำคมแล้ว 500,000 บำท แต่หำกงำนก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จในก ำหนด 
จ ำเลยที่ 1 จะชดใช้ค่ำเสียหำยอีกเดือนละ 35,000 บำท  ตำมสัญญำจ้ำงจ ำเลยที่ 1 ต้องก่อสร้ำงตำม
ค ำสั่งของจ ำเลยที่ 3 ผู้ว่ำจ้ำงจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจ ำเลยที่ 1  

10. สำเหตุของปัญหำ 1. จ ำเลยที่ 3 ไม่ร่วมชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนจ ำเลยที่ 1 แก่โจทย์  

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 300,000 บำท 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ 420,428,438,850 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น   ให้จ ำเลยที่ 3 ร่วมกับจ ำเลยที่ 1 ชดใช้
ค่ำเสียหำย ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 22 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่   1645/2551 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 

2. ผู้ยื่นฟ้อง   [   ]   ผู้ว่ำจ้ำง                                []  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง  :  นำงวัชรี เพ่ิมพูนอนันต์ชัย 

 ผู้รับจ้ำง  : นำยชำคริต อริยชำญศิลป์  

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง บอกเลิกสัญญำ 

5. ประเภทของโครงกำร โกดัง 

6. มูลค่ำโครงกำร 308,000 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท  :  จ ำเลยว่ำจ้ำงโจทก์ก่อสร้ำงโกดังตกลง โดยโจทก์ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ
และตำมที่จ ำเลยสั่งงำนเพิ่มเติมแล้วเสร็จ แต่จ ำเลยกลับไม่ให้โจทก์เข้ำท ำต่อโดยอ้ำงว่ำโจทก์ท ำงำนไม่
แล้วเสร็จตำมสัญญำและไม่ยอมช ำระค่ำจ้ำงท่ีค้ำงช ำระเงินจ ำนวน 125,656 บำท จ ำเลยได้หักเงินงวด
สุดท้ำยที่โจทย์ยังท ำงำนไม่แล้วเสร็จเป็นเงิน 120,134 บำท ค่ำปรับ 10 วัน เป็นเงิน 30,000 บำท และ
จ่ำยเงินค่ำท ำถนนทำงเข้ำ ออก ไปแล้ว 8,000 บำท    จ ำเลยมีสิทธิหักเงินเฉพำะรำยกำรที่โจทย์
ก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จเท่ำนั้น  ส่วนค่ำปรับจ ำเลยได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำแทนกำรบั งคับให้โจทย์
ปฏิบัติตำมสัญญำ โดยจ ำเลยมีสิทธิหักค่ำก่อสร้ำงได้ 90,134 บำท จำกจ ำนวนเงินที่จ ำเลยยังค้ำงต่อ
โจทย์  จ ำเลยจึงต้องช ำระเงินให้แก่โจทย์  35, 522  

10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้ว่ำจ้ำงค้ำงช ำระเงินในส่วนของงำนเพิ่มเติมและบอกเลิกสัญญำผู้
รับจ้ำง 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 125,656 บำท  
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 381, ม. 391 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น   ให้จ ำเลยช ำระเงิน 35,522 บำท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 23 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  1265/2551 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง     []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 

2. ผู้ยื่นฟ้อง     []   ผู้ซื้อ                                   [   ]  ผู้ขำย 

3. ลักษณะคู่สัญญำ โจทก ์     :  บ.สินสว่ำงกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด   
จ ำเลย     :  บ.อเมริกัน อินเตอร์ เนชั่นแนล อินดัสทรี 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง สัญญำซื้อขำย 

5. ประเภทของโครงกำร โรงพยำบำล (อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน) 
6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทย์ท ำสัญญำซื้อขำยอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติจำกจ ำเลยต่อมำ
โรงพยำบำลตรวจพบว่ำอุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อนผิดยี่ห้อ  โจทย์จึงขอให้จ ำเลยจัดส่งอุปกรณ์ยี่ห้อ
ทรอนมำเปลี่ยนกับยี่ห้อที่จ ำเลยส่งมำผิด เพ่ือไม่ให้กำรส่งมอบงำนล่ำช้ำโจทก์เชื่อได้ว่ำจ ำเลยไม่
สำมำรถก ำหนดเวลำส่งมอบที่แน่นอนได้โจทย์จึงได้สั่งซื้อสินค้ำจำกบริษัทอ่ืนแทนมำเปลี่ยนทั้งหมด 
จ ำนวน 429 ชิ้น และส ำรองไว้อีก 5 ชิ้น  กำรที่จ ำเลยผิดสัญญำดังกล่ำวท ำให้โจทย์ได้รับควำมเสียหำย
โจทย์ต้องจ่ำยค่ำแรงในกำรถอดเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นเงิน 61,600 บำท ค่ำสั่งซื้อสินค้ำใหม่เป็นเงิน 
1,000,000 บำท  จ ำเลยให้กำรว่ำโจทย์ตรวจรับสินค้ำและยืนยันว่ำเป็นสินค้ำแบบเดียวกับที่ระบุใน
สัญญำ  ตัวแทนโจทย์ยอมรับสินค้ำและพ่ึงจะแจ้งให้จ ำเลยจัดส่งยี่ห้อทรอนแก่โจทย์หลังจำกที่ได้รับ
สินค้ำไปแล้ว 6 เดือน  และโจทย์ไม่ได้จัดส่งสินค้ำเดิมให้แก่จ ำเลย 

10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้ซื้อได้รับสินค้ำที่ไม่ตรงกับยี่ห้อกำรใช้งำนและไม่จัดส่งคืนสินค้ำที่แก่
ผู้ขำยและกลับสั่งสินค้ำจำกผู้ขำยรำยใหม่ 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 1,418,854.38  บำท 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 208, ม. 215, ม. 220, ม. 223 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น    โจทก์ก่อให้เกิดควำมเสียหำย
มำกกว่ำจ ำเลย ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ   
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ตำรำงที่ 24 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่   23/2551 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง     [    ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง     []   ผู้ได้รับควำมเสียหำย                 

3. ลักษณะคู่สัญญำ โจทก ์     :  นำยจิตติ พงศ์กุศลจิตต์ 
จ ำเลย     :  กรมทำงหลวงชดใช้ค่ำเสียหำย 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ชดใช้ค่ำเสียหำย 

5. ประเภทของโครงกำร ถนน 
6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน ซ่อมแซม 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 
9. ลักษณะข้อพิพำท :  โจทก์เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้รับควำมเสียหำยจำกโครงกำรปรับปรุง
ก่อสร้ำงถนนสำยพระประแดง-บำงปลำกด  จ ำเลยที่ 1ว่ำจ้ำงให้จ ำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ปรับปรุงและ
ก่อสร้ำงถนนสำยดังกล่ำว แต่ระหว่ำงด ำเนินกำรจ ำเลยขุดดินจ ำนวนมำกกองไว้บริเวณด้ำนหน้ำแนว
รั้วก ำแพงท ำให้เกิดน้ ำท่วมขังเป็นจ ำนวนมำกในขณะที่ฝนตกท ำให้เกิดกำรแตกร้ำวและล้มเอียงของ
ก ำแพง โจทก์จ้ำงผู้เชี่ยวชำญประเมินค่ำเสียหำยคิดเป็นเงินจ ำนวน ๔๕๒,๐๐๔ บำท  จ ำเลยให้กำรว่ำ
มีเพียงกำรวำงท่อประปำลอยอยู่บนพ้ืนดินอีกทั้งควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเป็นเพรำะรั้วก ำแพงของโจทก์
ต่อเติมก ำแพงจำกเดิมโดยไม่มีกำรปรับปรุงรำกฐำนเดิมให้รองรับน้ ำหนักที่เพ่ิมขึ้น และก่อนที่จ ำเลยที่ 
๒และท่ี ๓ จะเข้ำด ำเนินกำร ระดับควำมสูงของพ้ืนดินภำยนอกรั้วก ำแพงของโจทก์สูงกว่ำระดับควำม
สูงของพ้ืนดินภำยในรั้วก ำแพงของโจทก์ประมำณ ๑ ไม่ได้ออกแบบไว้ส ำหรับแรงดันดินและรั้วก ำแพง
ของโจทก์ทรุดและช ำรุดอยู่ก่อนแล้ว  ค่ำเสียหำยที่โจทก์เรียกร้องมำสูงเกินกว่ำควำมเป็นจริง 
10. สำเหตุของปัญหำ 1.รั้วของโจทก์ทรุดและแตกร้ำวได้รับควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำง 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 452,004 บำท 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง  

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น - -  อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของ
ศำลยุติธรรม ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 25 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่   9/2551 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง     []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง     []   ผู้ว่ำจ้ำง                               [    ]  ผู้รับจ้ำง 

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง   :  กรมกำรปกครอง                                
ผู้รับจ้ำง   :  บริษัทประยืนยง วู้ดเฟอร์นิช จ ำกัด    

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง บอกเลิกสัญญำ 

5. ประเภทของโครงกำร อำคำรกรมกำรปกครอง 
6. มูลค่ำโครงกำร 14,226,450  บำท 

7. ลักษณะงำน ซ่อมแซม/ปรับปรุง 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 
9. ลักษณะข้อพิพำท :  โจทก์และจ ำเลยตกลงท ำสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรกรมกำรปกครอง 
ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จภำยในวันที่ 25 กรกฎำคม2547 แต่ปรำกฏว่ำจ ำเลยปฏิบัติผิดสัญญำโดย
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำผิดปกติวิสัยในกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำงทั่วไปและไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้ว
เสร็จได้ตำมที่ก ำหนดในสัญญำ โจทก์จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญำพร้อมสงวนสิทธิริบหลักประกันกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำ ควำมรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นในกำรท ำงำนให้แล้ว
เสร็จตำมสัญญำ ซึ่งต่อมำโจทก์ว่ำจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่ท ำงำนต่อแล้วเสร็จตำมสัญญำ ท ำให้โจทก์ต้อง
จ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้นและในระหว่ำงที่จ ำเลยท ำงำนปรับปรุงอำคำร ลูกจ้ำงของจ ำเลยได้ท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยในห้องตัดต่อและบันทึกเสียง และห้องสมุด ขอให้จ ำเลยช ำระค่ำเสียหำยเป็นเงิน 
๒,๘๖๑,๑๘๙.๘๑ บำทพร้อมดอกเบี้ยจ ำเลยให้กำรว่ำ ไม่ได้เป็นฝ่ำยผิดสัญญำ สำระส ำคัญของข้อ
โต้แย้งเป็นกำรโต้แย้งสิทธิกันตำมสัญญำ 
10. สำเหตุของปัญหำ 1.จ ำเลยท ำงำนล่ำช้ำกว่ำก ำหนดและงำนในบำงส่วนได้รับควำมเสียหำย 

ท ำให้โจทก์ยกเลิกสัญญำและว่ำจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่เข้ำด ำเนินกำรต่อ 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย 2,861,189.81 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พรบ.จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 ม. 9 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น - - อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของ

ศำลปกครอง ศำลอุทธรณ์ - - 
ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 26 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  9931/2552 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [   ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง  :  บริษัท เดอะนิปปอนโรด จ ำกัด 

 ผู้รับจ้ำง :  บริษัท 4 เลนวิศวะกรรมกำรก่อสร้ำง  จ ำกัด 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำจ้ำง 

5. ประเภทของโครงกำร ก่อสร้ำงสะพำน  (สำธำรณูปโภค) 

6. มูลค่ำโครงกำร - 
7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 

9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทย์กับจ ำเลยต่ำงเป็นผู้ประกอบกำรค้ำรับจ้ำงก่อสร้ำง  จ ำเลยรับจ้ำงก่อสร้ำง
ถนนและสะพำนจำกกรมทำงหลวงแล้วจ ำเลยน ำงำนก่อสร้ำงสะพำนไปว่ำจ้ำงโจทย์ก่อสร้ำงอีกต่อหนึ่ง 
ซึ่งโจทย์ได้ท ำงำนแล้วเสร็จแต่ไม่ได้รับเงินค่ำจ้ำง   โจทย์ฟ้องขอบังคับจ ำเลยช ำระเงิน  6,820,274.30  
บำท เรื่องที่โจทก์ผู้ประกอบกำรค้ำรับจ้ำงก่อสร้ำงเรียกเอำค่ำงำนที่ได้ท ำให้แก่จ ำเลยเพ่ือกิจกำรของ
จ ำเลย เข้ำข้อยกเว้นไม่อยู่ในบังคับอำยุควำม 2 ปี ตำม ปพพ.มำตรำที่ 193/34 (1) เว้นแต่เป็นกำรที่
ได้ท ำเพ่ือกิจกำรของฝ่ำยลูกหนี้นั้นเอง อำยุควำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์ย่อมมีก ำหนด 5 ปี ตำม 
ป.พ.พ มำตรำ 193/33 (5) ที่ศำลอุทธรณ์วินิจฉัยว่ำฟ้องโจทก์ขำดอำยุควำม 2 ปี ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 193/34 (1) จึงเป็นกำรแปลกฎหมำยคลำดเคลื่อน  โจทก์ฟ้องคดีนี้
ภำยในก ำหนด 5 ปี นับแต่ขณะที่อำจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ ฟ้องโจทก์จึ งไม่ขำดอำยุควำม ที่ศำล
อุทธรณ์พิพำกษำมำนั้น ศำลฎีกำไม่เห็นด้วย  พิพำกษำกลับ ให้จ ำเลยช ำระเงินจ ำนวน  
10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระเงินค่ำจ้ำงตำมก ำหนด 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 4,692,803.74  บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 193/33 (5), ม. 193/34 (1) 
13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น   ให้จ ำเลยช ำระเงิน  3,493,318.17 
บำท พร้อมดอกเบี้ย 7.5 % ต่อปี ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 27 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  9368 /2552 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ว่ำจ้ำง                               [   ]   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง        :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับจ ำปำ  

 ผู้ควบคุมงำน  :  นำยชนินทร์ สุระเวช กับพวก 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ผู้ควบคุมงำนละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

5. ประเภทของโครงกำร ถนน 

6. มูลค่ำโครงกำร 232,770  บำท 
7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 

9. ลักษณะข้อพิพำท : จ ำเลยที่ 1 รับรำชกำรต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนโยธำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงำน จ ำเลยที่ 2 เป็นก ำนัน ได้รับแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำง จ ำเลยทั้งสองทรำบอยู่แล้วว่ำงำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนตำมสัญญำมีควำมยำว 1,350 เมตร กำร
ที่จ ำเลยที่ 1 ไม่ออกไปตรวจสอบกำรก่อสร้ำงหำกจ ำเลยที่ 1 ไปตรวจย่อมทรำบได้ว่ำถนนที่ก่อสร้ำง
เสร็จมีควำมยำวเพียงประมำณ 1,024 เมตร กำรที่จ ำเลยทั้งสองปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยท ำหลักฐำนเท็จด้วยเจตนำพิเศษที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยเป็นกำรกระท ำโดยสุจริต ท ำให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับจ ำปำต้องจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเกินไป แม้ภำยหลังจ ำเลยที่ 2 จะน ำเงินค่ำ
รับจ้ำงส่วนที่รับเกินไปมำคืน จ ำเลยทั้งสองจึงมีควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 157 จ ำเลยที่ 2  จัดท ำ
บันทึกประจ ำวันและผลกำรปฏิบัติงำนฉบับใหม่มำให้จ ำเลยที่ 1 ลงชื่อย่อมลงโทษจ ำเลยที่ 2 ฐำนะ
เป็นผู้สนับสนุนจ ำเลยที่ 1 ในกำรกระท ำผิด 
10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้ควบคุมงำนไม่ตรวจสอบงำนและท ำเอกสำรตรวจรับงำนเป็นเท็จ 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 55,788 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ม. 193/12, 193/34 
13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น - - โทษจ ำคุกและปรับ 

ศำลอุทธรณ์ - - 
ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 28 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่8606 /2552 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [   ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง  : นำยไชยวัฒน์ สรรพทรัพย์สิริ 

 ผู้รับจ้ำง  :  บริษัท เค.บี.บี.คอนสทรัคชั่น จ ำกัด 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง บอกเลิกสัญญำ 

5. ประเภทของโครงกำร อู่ซ่อมรถ 

6. มูลค่ำโครงกำร 1,100,000  บำท 
7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท : จ ำเลยท ำสัญญำว่ำจ้ำงโจทย์ก่อสร้ำงอู่ซ่อมรถยนต์ แบ่งช ำระเป็น 5 งวด 
ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน  90 วัน โจทก์ท ำงำนเลยก ำหนดระยะเวลำที่ตกลงไว้และได้หยุดงำนเนื่องจำก
จ ำเลยไม่ช ำระค่ำงวดที่ 4 งวดที่ 5 และค่ำงำนก่อสร้ำงเพ่ิมเติม  สำเหตุที่โจทย์ก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จ
ตำมสัญญำเนื่องจำกตั้งแต่งำนงวดที่ 2 จ ำเลยให้โจทย์ก่อสร้ำงเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกสัญญำ  จ ำเลย
เห็นว่ำงำนล่ำช้ำจึงเรียกค่ำปรับจำกโจทย์เป็นเงิน 492,000 บำท ต่อมำโจทย์เก็บของและย้ำยคนงำน
ออกไปจำกพ้ืนที่  จ ำเลยจึงแจ้งระงับกำรก่อสร้ำงและบอกเลิกสัญญำกับโจทย์และได้ว่ำจ้ำงผู้รับจ้ำง
รำยใหม่ท ำกำรก่อสร้ำงต่อจนแล้วเสร็จ เมื่อโจทย์ไม่ได้เรียกร้องเพ่ือเข้ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อจึงถือได้
ว่ำโจทย์และจ ำเลยเจตนำเลิกสัญญำกันโดยปริยำย  คู่สัญญำจึงต่ำงกลับคืนสู่ฐำนะเดิม  ส ำหรับงำนที่
โจทย์ท ำไปแล้วโจทย์มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตำมงำนที่ได้ท ำ  ตำม ป.พ.พ ม.391 แต่สิทธิกำรเรียกร้อง
ต้องอยู่ในอำยุควำม 2 ปี นับจำกวันที่บอกเลิกสัญญำถึงวันที่โจทย์ฟ้อง  
10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้รับจ้ำงท ำงำนล่ำช้ำเนื่องจำกผู้ว่ำจ้ำงสั่งให้ก่อสร้ำงเพ่ิมเติม

นอกเหนือจำกแบบและคิดค่ำปรับจึงไม่ช ำระค่ำจ้ำงแก่ผู้รับจ้ำง 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 786,115.85 บำท 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 193/12, ม. 193/34 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น   คดีขำดอำยุควำมกำรเรียกร้องต้องอยู่

ในอำยุควำม 2 ปี ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ   
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ตำรำงที่ 29 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 5721 /2552 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [   ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง  : นำยเผด็จ เพ็งสวรรค์ 

 ผู้รับจ้ำง :  นำยประคอง สระแก้ว 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำจ้ำง 

5. ประเภทของโครงกำร ก่อสร้ำงถนน 

6. มูลค่ำโครงกำร 450,000 บำท 
7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 

9. ลักษณะข้อพิพำท : จ ำเลยเป็นผู้รับจ้ำงในงำนก่อสร้ำงถนนกับ อบต.หินโงม ซึ่งก่อสร้ำงจำกบ้ำนหิน
โงมหมู่ที่ 3 ถึงบ้ำนศรีชม หมู่ที่ 6 ระยะทำงประมำณ 4,500 เมตร กว้ำง 6 เมตร สูง 50 เซนติเมตร  
ตกลงค่ำจ้ำง 450,000 บำท  และจ ำเลยได้ว่ำจ้ำงโจทย์เป็นผู้ก่อสร้ำงช่วง ตกลงค่ำจ้ำง 350,000 บำท 
เป็นผู้หำอุปกรณ์และคนงำนเองก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงเมื่องำนแล้วเสร็จและจ ำเลยเบิกเงินได้แล้ว   โจทย์
เริ่มก่อสร้ำงในเดอืน ต.ค 40 แล้วเสร็จเดือน พ.ย 40 โดยมีกำรส่งมอบงำนมีกำรตรวจสอบถูกต้องตำม
แบบและจ ำเลยได้รับเงินค่ำจ้ำงไปแล้วแต่ไม่ช ำระเงินแก่โจทย์  โจทย์จึงฟ้องขอให้บังคับจ ำเลยช ำระ
เงินค่ำจ้ำง 

10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้รับจ้ำงท ำงำนแล้วเสร็จไม่ได้รับเงินค่ำจ้ำง เกิดจำกควำมเชื่อใจ
ระหว่ำงคู่สัญญำ  

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 350,000 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ป.วิ.พ. ม. 88, ม. 90, ม. 125 
13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น    

ศำลอุทธรณ์   
ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 30 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 5660 /2552 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 

2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ว่ำจ้ำง                               [   ]   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง        : กรมอำชีวศึกษำ 

 ผู้ควบคุมงำน  : นำยสมนึก ร่วมทอง กับพวก  

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ชดใช้ค่ำเสียหำย 

5. ประเภทของโครงกำร อำคำรเรียน 

6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน งำนก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 

9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทย์ท ำสัญญำจ้ำงกับห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดนครธนำสินให้ท ำกำรก่อสร้ำง 19 
รำยกำร ตำมสัญญำจ้ำงและรำยกำรก่อสร้ำงอำคำรโดยมีอำคำรทั้งหมด  53 หลัง  โจทย์แต่งตั้งจ ำเลย
ทั้งสองเป็นกรรมกำรควบคุมงำน  หลังจำกกำรส่งมอบงำนงวดสุดท้ำยระยะเวลำประมำณ 3 เดือน 
ปรำกฏว่ำเกิดช ำรุดเสียหำย  ผู้รับจ้ำงเข้ำซ่อมแซมแล้วอำคำรเกิดช ำรุดเสียหำยอีกครั้ง  โจทย์แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเพ่ือสอบสวนหำผู้กระท ำควำมผิดและต้องรับผิดชอบค่ำเสียหำย   พ้ืนอำคำรก่อสร้ำง
แบบพ้ืนวำงบนดินหลำยอำคำรทรุดตัวเป็นแอ่งกระทะ อำคำรทรุดเสียหำยจึงมีสำเหตุจำกกำรถมดิน  
ผู้รับจ้ำงได้ถมดินและบดอัดดินเพียงแค่ 2 ครั้งก่อนเทพ้ืนอำคำร  เป็นกำรที่จ ำเลยทั้งสองไม่ระมัดระวัง
หรือจงใจปล่อยให้ผู้รับจ้ำงไม่ถมดินตำมแบบในสัญญำจ้ำงจนเกิดควำมเสียหำยแก่โจทย์เป็นกำร
กระท ำละเมิดและต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยแก่โจทย์   

10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้ควบคุมงำนไม่ตรวจสอบกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำงท ำให้เกิดควำม
เสียหำย 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 1,190,069  บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 448 วรรคหนึ่ง 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น   ให้จ ำเลยช ำระเงินค่ำเสียหำยเป็นเงิน 
794,500 บำท ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 31 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 3729 /2552 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 

2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ว่ำจ้ำง                               [   ]   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ โจทก์   - บริษัทชัยวัฒน์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 

ผู้ร้อง   - มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 จ ำเลย  - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตำปีเพ้นท์ (1982) กับพวก  

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำปรับ  (อำยัดเงินค่ำจ้ำงเพ่ือให้ช ำระหนี้แก่โจทย์) 

5. ประเภทของโครงกำร หอพักนักศึกษำ 
6. มูลค่ำโครงกำร 44,922,200 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท :  เจ้ำพนักงำนบังคับคดีมีหนังสืออำยัดเงินค่ำปรับและเงินชดเชยงำนก่อสร้ำงตำม
สัญญำแบบปรับรำคำได้ ผู้ร้องได้รับหนังสือของเจ้ำพนักงำนบังคับคดีแล้วได้มีหนังสือหำรือไปยัง
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดและได้ค ำตอบข้อหำรือว่ำ ผู้ร้องมีสิทธิน ำเงินค่ำปรับที่จะต้องคืนให้แก่จ ำเลยที่  
1 จ ำนวน 1,347,666 บำท ไปช ำระหนี้จ ำนวน 6,244,185.80 บำท ที่จ ำเลยที่ 1 จะต้องช ำระแก่ผู้ร้องได้ โดย
ผู้ร้องต้องแจ้งขอใช้สิทธิหักลบลบหนี้ไปยังจ ำเลยที่ 1หำกผู้ร้องไม่แจ้งกำรใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ก็
จะต้องส่งเงินจ ำนวนดังกล่ำวไปยังเจ้ำพนักงำนบังคับคดีตำมที่ได้แจ้งอำยัด ผู้ร้องจึงมีหนังสือแจ้งให้
จ ำเลยที่ 1 ช ำระเงินค่ำปรับส่วนที่เหลือจ ำนวน 4,896,519.80 บำท ซึ่งถือได้ว่ำผู้ร้องได้แสดงเจตนำหัก
กลบลบหนี้กับจ ำเลยที่1แต่ผู้ร้องเพ่ิงจะแสดงเจตนำหักกลบลบหนี้กับจ ำเลยที่1หลังจำกวันที่ผู้ร้องได้
รับทรำบค ำสั่งอำยัดจำกเจ้ำพนักงำนบังคับคดีแล้วผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้ได้  

10. สำเหตุของปัญหำ 1. กำรใช้สิทธิหักลบกลบหนี้  

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 6,244,185.80 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 341, ม. 342 , ป.วิ.พ. ม. 311 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น    

ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ   
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ตำรำงที่ 32 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  3012/2552 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [   ]   ผู้ว่ำจ้ำง                                []   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง  : บริษัทเอส.พี. เซอร์วิส เซ็นเตอร์(1991) จ ำกัด กับพวก 

 ผู้รับจ้ำง  :  นำยวรำพงษ์ พงศ์โชติวัฒน์ 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำปรับ 

5. ประเภทของโครงกำร อำคำรพักอำศัย 7 ชั้น  

6. มูลค่ำโครงกำร 16,700,000 บำท 
7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท : จ ำเลยว่ำจ้ำงโจทก์ก่อสร้ำงอำคำรพักอำศัย 7 ชั้น แบ่งช ำระเป็น 16 งวด 
ระหว่ำงก่อสร้ำงจ ำเลยว่ำจ้ำงให้โจทย์เทคอนกรีตเพ่ิมเติมและท ำกระจกสีชำด ำรวมเป็นเงินเพ่ิมเติมอีก 
175,640 บำท โจทก์ก่อสร้ำงล่ำช้ำกว่ำก ำหนดเป็นเวลำจ ำนวน 103 วัน ต้องเสียค่ำปรับวันละ  2,000 
บำท รวมเป็นเงิน 206,000 บำท ส่วนงำนที่โจทก์ให้จ ำเลยท ำเพ่ิมเติมเป็นเงิน 175,640 บำท เมื่อรวม
ค่ำจ้ำงงวดที่ 16 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,118,750 บำท ประกอบกับกำรที่จ ำเลยที่ 1 รับมอบงำนงวดที่ 14 
และ 15 ซึ่งล่วงพ้นระยะเวลำก่อสร้ำงสิ้นสุดแล้วแต่จ ำเลยก็ช ำระค่ำงวดทั้ง 2 งวดให้โจทก์และให้
ก่อสร้ำงต่องวดที่ 16  แสดงให้เห็นว่ำจ ำเลยไม่ถือเอำระยะเวลำตำมสัญญำเป็นส ำคัญ จึงบ่งชี้ได้ว่ำกำร
ส่งมอบงำนล่ำช้ำโจทก์และจ ำเลยเจตนำให้ระงับไปไม่ถือเป็นกำรผิดสัญญำ  ท ำให้จ ำเลยไม่มีสิทธิเรียก
ค่ำปรับที่โจทก์ส่งมอบงำนล่ำช้ำเลยระยะเวลำตำมก ำหนดในสัญญำ   

10. สำเหตุของปัญหำ 1. หำกผู้ว่ำจ้ำงรับมอบงำนที่เลยระยะเวลำตำมสัญญำ แสดงให้เห็นว่ำไม่
ถือเอำระยะเวลำเป็นส ำคัญ  กำรที่ผู้รับจ้ำงท ำล่ำช้ำผู้ว่ำจ้ำงจึงไม่มีสิทธิ
เรียกเงินค่ำปรับจำกผู้รับจ้ำง 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย  1,118,750 บำท  
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 381 วรรคสำม, ม. 597 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น   ผู้ว่ำจ้ำงไม่ถือเอำระยะเวลำตำม

สัญญำเป็นส ำคัญ จึงไม่มีสิทธิเรียก
ค่ำปรับที่โจทก์ส่งมอบงำนล่ำช้ำ 

ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ    
 



  70 

ตำรำงที่ 33 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  2835/2552 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [ - ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []   ผู้ได้รับควมเสียหำย        

3. ลักษณะคู่สัญญำ โจทก์  : นำงอุ่นจิตต์ เติมตะนันท์ กับพวก 

 จ ำเลย : นำยไชยกร ปลื้มเจริญกิจ กับพวก 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ชดใช้ค่ำเสียหำย  

5. ประเภทของโครงกำร บ้ำนพักอำศัย 

6. มูลค่ำโครงกำร - 
7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท : จ ำเลยที่ 1 เป็นผู้ได้รับอนุญำตก่อสร้ำงบ้ำนบนที่ดินของจ ำเลยที่ 2 ซึ่งอยู่ติดกับ
บ้ำนของโจทก์  ได้จ้ำงนำยทองอยู่ซึ่งมีอำชีพรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรโดยไม่ได้เรียนวิชำช่ำงมำ
โดยเฉพำะและจ้ำงจ ำเลยที่ 3 เป็นผู้ควบคุมงำนในระหว่ำงก่อสร้ำง บ้ำนของโจทก์เกิดรอยร้ำวได้รับ
ควำมเสียหำยเนื่องจำกมีกำรใช้เข็มขนำดใหญ่กว่ำที่ระบุในแบบแปลนที่ขออนุญำตและใช้ปั้นจั่นตอก
เข็มท ำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน จ ำเลยที่ 1 เป็นผู้ว่ำจ้ำงและจ ำเลยที่ 2 เป็นผู้สั่งให้นำยทองอยู่เปลี่ยน
ขนำดเสำเข็มเป็นขนำด 22 x 22 x 18  เมตร จ ำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของจ ำเลยที่ 1 จึงมีควำมผิดใน
ส่วนกำรสั่งให้ท ำอีกทั้งนำยทองอยู่เพ่ิงรับเหมำงำนก่อสร้ำงให้จ ำเลยที่ 1 เป็นงำนแรกและเป็นผู้ขำด
ควำมรู้ควำมสำมำรถจึงเป็นควำมผิดของจ ำเลยที่ 1 ในกำรเลือกหำผู้รับจ้ำงมำก่อสร้ำง 

10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้รับจ้ำงเปลี่ยนขนำดเสำเข็มที่ขออนุญำตและใช้ปั้นจั่นตอกเสำเข็มเกิด
กำรสั่นสะเทือนท ำให้บ้ำนข้ำงเคียงได้รับควำมเสียหำย 
2.เป็นควำมผิดของผู้ว่ำจ้ำงในกำรคัดเลือกผู้รับจ้ำงที่ขำดควำมช ำนำญ 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 820,450 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 428 
13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น   ให้จ ำเลยที่ 1 และท่ี 3 ร่วมกันชดใช้
ค่ำเสียหำยเป็นเงิน 260,000 บำท ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 34 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  2486/2552 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ว่ำจ้ำง                               [   ]   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง  : กรมอำชีวศึกษำ 

 ผู้รับจ้ำง : ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดปำกพลีก่อสร้ำง กับพวก 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ประกันผลงำน 

5. ประเภทของโครงกำร ปรับปรุงคันดินกั้นน้ ำ 

6. มูลค่ำโครงกำร 8,918,380 บำท 
7. ลักษณะงำน ปรับปรุง /ซ่อมแซม 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 

9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทก์ท ำสัญญำจ้ำงให้จ ำเลย 1 และ 2 ปรับปรุงคันดินกั้นน้ ำยำว 5,160 เมตร 
หลังจำกส่งมอบงำนภำยหลังโจทก์ตรวจพบว่ำคันดินกั้นน้ ำแตกเป็นร่องลึกตลอดแนวท่อระบำยน้ ำเกิด
กำรทรุดตัว โจทก์ประมำณค่ำซ่อมแซมเป็นเงิน 470,968 บำท  และมีหนังสือแจ้งให้จ ำเลยด ำเนินกำร
ซ่อม  จ ำเลยท ำกำรซ่อมคันดินกั้นน้ ำที่ช ำรุดเสียหำย โจทก์ตรวจสอบและประเมินกำรก่อสร้ำงที่จ ำเลย
ซ่อมเป็นเงิน 379,204 บำท  คงเหลือส่วนที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมเป็นเงิน 91,891 บำท  จ ำเลยไม่ท ำกำร
ซ่อมให้เรียบร้อยตำมสัญญำถือว่ำเป็นกำรผิดสัญญำ โจทก์ย่อมฟ้องให้จ ำเลยรับผิดตำมสัญญำจ้ำง ซึ่ง
ไม่มีกฎหมำยบัญญัติเรื่องอำยุควำมไว้โดยเฉพำะจึงต้องใช้อำยุควำมทั่วไปคือ 10 ปี มิใช่เป็นกำรฟ้อง
เรียกค่ำเสียหำยเพ่ือกำรที่ท ำช ำรุดบกพร่องอันมีอำยุควำม 1 ปี ตำมมำตรำ 601 

10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้รับจ้ำงเข้ำซ่อมแซมงำนไม่เรียบร้อยและท ำกำรซ่อมเฉพำะบำงส่วน 
2.ผู้ตรวจสอบท ำกำรตรวจรับงำนโดยที่กำรซ่อมยังไม่เรียบร้อย  ท ำให้เกิด
ปัญหำในภำยหลัง 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 91,891 บำท   

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. มำตรำ 193/30, 601 
13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น    

ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 35 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  2467 - 2468/2552 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ว่ำจ้ำง                               [   ]   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง  : บริษัทเหล่ำอมรกิจ จ ำกัด กับพวก 

 ผู้รับจ้ำง : บริษัทเปี่ยมเพ่ิมผล จ ำกัด กับพวก 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง บอกเลิกสัญญำ 

5. ประเภทของโครงกำร อำคำรพำณิชย์ 

6. มูลค่ำโครงกำร 29,440,000 บำท 
7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทก์ได้ท ำสัญญำจ้ำงจ ำเลยที่ 1 ก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์ จ ำเลยท ำงำนล่ำช้ำ
กว่ำก ำหนดเพรำะมีคนงำนน้อยคุณภำพงำนไม่ดีผลงำนแต่ละงวดไม่เป็นไปตำมสัญญำ  โจทก์จึงมี
หนังสือเร่งรัดงำนให้จ ำเลยที่ 1 ท ำงำนเร็วขึ้นแต่จ ำเลยที่ 1 เพิกเฉย จนกระทั่งจ ำเลยที่ 1 ขอเบิก
เงินค่ำงวดงำนในงวดที่ 9 แต่โจทก์ที่ 1 ปฏิเสธและได้ก ำหนดเวลำให้จ ำเลยที่ 1 ส่งมอบงำน เมื่อ
จ ำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญำกำรกระท ำของจ ำเลยที่ 1 ท ำให้โจทก์
ได้รับควำมเสียหำย  ค่ำควบคุมงำน ค่ำปรับ  และค่ำจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่ก่อสร้ำงงำนที่เหลือในงวด
ที่ 9-11 งำนงวดที่ 9 โจทก์ต้องช ำระค่ำจ้ำงจ ำนวน 2,384,640 บำท  เมื่อตรวจสอบผลงำนแล้วคิด
เป็นมูลค่ำประมำณ 1,477,980 บำท เมื่อรวมจ ำนวนค่ำเสียหำยที่จ ำเลยที่ 1 จะต้องช ำระแก่โจทก์
ที่ 1  แล้วเป็นเงิน 1,072,000 บำท  ฉะนั้นโจทก์จึงต้องช ำระเงินที่เหลืออีก 405,980 บำท แก่
จ ำเลยที่ 1  
10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนล่ำช้ำเนื่องขำดแคลนแรงงำนและงำนไม่มี

คุณภำพ 
2.ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำและว่ำจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่ ท ำให้เกิด
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 405,980 บำท 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 387, ม. 597, ม. 605 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น   ให้โจทก์ช ำระเงิน 405,980 บำท 

พร้อมดอกเบี้ย 7.5 % ต่อปี ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 36 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  748/2552 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ว่ำจ้ำง                               [ - ]   ผู้ตรวจรบังำน  

3. ลักษณะคู่สัญญำ โจทก์  -  กรมกำรพัฒนำชุมชน 
จ ำเลย -  นำยมนูญ มิตตัสสำ กับพวก 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ชดใช้ค่ำเสียหำย 

5. ประเภทของโครงกำร ก่อสร้ำงถนน 
6. มูลค่ำโครงกำร 1,400,000  

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 
9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทก์ได้ว่ำจ้ำงให้ บ.แสงเทียนชัย ก่อสร้ำงถนนโดยมีจ ำเลยที่ 1 เป็นผู้ควบคุม
งำนและจ ำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 เป็นคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  เมื่อห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดแสงเทียนชัย  
ก่อสร้ำงถนนดังกล่ำวแล้วเสร็จจึงส่งมอบงำน  จ ำเลยที่ 2 ถึง 6 ตรวจรับงำนจ้ำงและรับรองผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2539  หลังจำกมีกำรตรวจรับงำนจ้ำงไม่ถึง 1 ปี  
ปรำกฏว่ำถนนดังกล่ำวช ำรุด  คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำกำรก่อสร้ำงดังกล่ำวไม่ถูกต้องตำม
รูปแบบ  รำยละเอียดและข้อก ำหนดในสัญญำจ้ำงหลำยรำยกำร  ประมำณค่ำซ่อมแซมเป็นเงิน 
970,599  บำท ควำมเสียหำยดังกล่ำวเกิดจำกจ ำเลยที่ 1 ผู้ควบคุมงำนได้ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ไม่
ท ำกำรตรวจและควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง  ส่วนจ ำเลยที่ 2-6  เป็นคณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงละเว้นไม่ปฏิบัติหน้ำที่และตรวจรับงำนก่อสร้ำงที่ไม่ถูกต้องตำมสัญญำท ำให้โจทก์ได้รับควำม
เสียหำย 
10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้ควบคุมงำนและคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงไม่ตรวจสอบควำมถูก

ต้องกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำงท ำให้โจทก์ได้รับควำมเสียหำย 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย 970,599 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ.ม.420, ม.432  พ.ร.บ.ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่  

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น   ให้จ ำเลยทั้ง 6 ร่วมกันช ำระเงิน 

400,000 บำท พร้อมดอกเบี้ย 7.5 % 
ต่อปี 

ศำลอุทธรณ์   
ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 37 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  453/2552 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ซื้อ                                   [   ]   ผู้ขำย  

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ซื้อ   :  นำยวีรวุฒ ิพงศ์สุพัฒน์ 

 ผู้ขำย  :  บริษัทควอลิตี้ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง สัญญำซื้อขำย 

5. ประเภทของโครงกำร บ้ำนพักอำศัย 

6. มูลค่ำโครงกำร - 
7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 

9. ลักษณะข้อพิพำท 
     โจทก์และจ ำเลยต่ำงไม่ถือเอำระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงบ้ำนเป็นส ำคัญ แต่ถือเอำกำรก่อสร้ำงบ้ำน
เสร็จเรียบร้อยเป็นส ำคัญ เมื่อโจทก์ยังคงยืนยันว่ำบ้ำนยังไม่เสร็จเรียบร้อย ก่อนที่จ ำเลยจะบอกเลิก
สัญญำแก่โจทก์ กำรที่จ ำเลยบอกเลิกสัญญำแก่โจทก์ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ำบ้ำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำร
บอกเลิกสัญญำของจ ำเลยจึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มำตรำ 387 เมื่อปรำกฎว่ำจ ำเลยขำยบ้ำนไปแล้ว 
และโจทก์ก็ไม่ประสงค์จะซ้ือบ้ำนอีกต่อไป สัญญำจึงเป็นอันเลิกกันและต่ำงฝ่ำยต่ำงกลับคืนสู่ฐำนะเดิม
ตำม ป.พ.พ. มำตรำ 391 วรรคหนึ่ง จ ำเลยจึงต้องคืนเงินที่รับไว้ให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยใน
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่เวลำที่ได้รับไว้ ตำมมำตรำ 391 วรรคสอง ประกอบมำตรำ 224 วรรค
หนึ่ง 

10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้ซื้อเห็นว่ำบ้ำนยังแก้ไขงำนไม่เรียบร้อยแจ้งให้ผู้ขำยเก็บงำนหลำยครั้ง
บ้ำนก็ยังไม่เรียบร้อยผู้ซื้อจึงไม่ซื้อบ้ำนสัญญำจึงเป็นอันยกเลิก 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 2,343,000 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 224, ม. 387, ม. 391 
13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น   ให้จ ำเลยคืนเงินจ ำนวน 2,343,000 
บำท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 38 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  296-297/2552 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ว่ำจ้ำง                               [   ]   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง   :  บริษัท ที.เอส.ที. พลำสแพค จ ำกัด 

 ผู้รับจ้ำง  :   บริษัทชำญนครวิศวกรรม จ ำกัด กับพวก  

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง บอกเลิกสัญญำ 

5. ประเภทของโครงกำร อำคำร 

6. มูลค่ำโครงกำร - 
7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท :  โจทก์ไม่รับงำนเนื่องจำกจ ำเลย ใช้คอนกรีตที่มีควำมต้ำนทำนแรงต่ ำกว่ำที่
ก ำหนดในรำยกำรประกอบแบบ โจทก์จึงแจ้งให้จ ำเลยแก้ไขงำนดังกล่ำวแต่จ ำเลยกลับขนย้ำยคนงำน
และเครื่องมือออกจำกสถำนที่ก่อสร้ำงเป็นกำรละทิ้งงำน  โจทก์จึงบอกเลิกสัญญำและได้จ้ำงผู้รับจ้ำง
รำยใหม่เข้ำท ำงำนแทน  ผู้ค้ ำประกันได้รับหนังสือแจ้งจำกโจทก์ว่ำจ ำเลย ผิดสัญญำและไม่ช ำระหนี้  
แต่โจทก์จะต้องแจ้งเหตุแห่งกำรปฏิบัติผิดสัญญำแก่ผู้ค้ ำประกันทรำบภำยในก ำหนด   15 วัน 
นับตั้งแต่เหตุกำรณ์นั้นๆได้เกิดขึ้น ผู้ค้ ำประกันคงต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยเพรำะจ ำเลยปฏิบัติ
ผิดสัญญำเมื่อโจทก์ต้องจ่ำยค่ำจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรที่จ ำเลยยังท ำไม่เสร็จเพ่ิมขึ้นอีก 3,458,217.90 บำท 
หักเงินค่ำจ้ำงแล้วจ ำเลยต้องใช้เงิน 2,981,827.15 บำท เป็นค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งโจทก์มีสิทธิ
เรียกร้องได้ตำมสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงอำคำรเอกสำรหมำย จ.5 ข้อ 15 

10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้รับจ้ำงท ำงำนไม่เป็นไปตำมรำยกำรประกอบแบบและไม่แก้ไขงำน  
2.ผู้ว่ำจ้ำงจึงจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่ท ำงำนที่ยังไม่แล้วเสร็จ 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 2,981,827.15 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 224, ม. 387, ม. 391 
13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น   ให้ช ำระเงิน 2,981,827.15 บำทหำก
จ ำเลยที่ 1 ไม่ช ำระ ให้จ ำเลยที่ 2 
ช ำระแทนในวงเงิน 670,890 บำท 

ศำลอุทธรณ์   
ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 39 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  13619/2553 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ว่ำจ้ำง                               [   ]   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง  : กรมสำมัญศึกษำ 

 ผู้รับจ้ำง :  บริษัทซี.พี.ดี คอนสตรั๊คชั่น จ ำกัด กับพวก 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ประกันผลงำน 

5. ประเภทของโครงกำร อำคำรเรียน 

6. มูลค่ำโครงกำร 33,773,110  บำท 
7. ลักษณะงำน ซ่อมแซม 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 

9. ลักษณะข้อพิพำท : โรงเรียนเบญจมรำชูทิศรำชบุรีท ำสัญญำจ้ำงให้จ ำเลยที่ 1 ก่อสร้ำงอำคำรเรียน
สูง จ ำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ ำประกัน ต่อมำเกิดควำมช ำรุดบกพร่องหลำยรำยกำร จ ำเลยทั้งสองได้ยื่นฎีกำ
เพ่ือพิจำรณำเรื่องอำยุควำม ตำมฟ้องพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ควำมช ำรุดบกพร่องได้ปรำกฏขึ้น  กำร
ฟ้องร้องให้ผู้รับจ้ำงรับผิดเพ่ือกำรที่ท ำชุดบกพร่องอันมีอำยุควำม 1 ปี ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ 601 นั้น ใช้บังคับแก่กรณีที่เกิดขึ้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 
600 กล่ำวคือต้องเป็นกรณีที่มิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในสัญญำแล้วงำนที่ท ำเกิดกำรช ำรุดบกพร่อง
ขึ้นภำยหลังส่งมอบกรณีตำมค ำฟ้องโจทก์หำใช่เป็นกำรฟ้องเรียกค่ำเสียหำยเพ่ือกำรที่ท ำช ำรุด
บกพร่องอันมีอำยุควำมตำมมำตรำ 601 แต่เป็นกำรฟ้องตำมข้อสัญญำซึ่งก ำหนดควำมรับผิดเมื่อกำรที่
ท ำช ำรุดบกพร่องไว้เป็นอย่ำงอ่ืน กรณีดังกล่ำวไม่มีกฎหมำยบัญญัติเรื่องอำยุควำมไว้โดยเฉพำะจึงต้อง
ใช้อำยุควำมทั่วไปคือ 10 ปี ตำมมำตรำ 193/30 คดีโจทก์ไม่ขำดอำยุควำม   
10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงไม่ถูกต้องและไม่สำมำรถแก้ไขกำรช ำรุดบกพร่องได้    

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 333,402.79 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 193/30, ม. 600, ม. 601 
13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น   ให้จ ำเลยชดใช้ค่ำเสียหำย 
333,402.79 บำท พร้อมดอกเบี้ย 
7.5% ต่อปี 

ศำลอุทธรณ์   
ศำลฎีกำ    
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ตำรำงที่ 40 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  11742/2553 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ขำย                                 [   ]   ผู้ซื้อ   

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ซื้อ  :   ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โครำชชัยจิตร กับพวก  

 ผู้ขำย :  บริษัทอุตสำหกรรมท่อน ำไทย จ ำกัด 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง สัญญำซื้อขำย 

5. ประเภทของโครงกำร ระบบน้ ำเสีย ของ ม.เทคโนโลยีสุรนำรี 

6. มูลค่ำโครงกำร - 
7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท :  ขณะเกิดเหตุจ ำเลยที่ 1 รับเหมำช่วงงำนก่อสร้ำงระบบน้ ำเสียของ ม.
เทคโนโลยีสุรนำรี จำกห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดรำชสีมำ ส ซัพพลำยก่อสร้ำง มีจ ำเลยที่ 2 เป็นพนักงำนของ
จำกห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดรำชสีมำ ส ซัพพลำยก่อสร้ำงเป็นวิศวกรโครงกำร  จ ำเลยที่ 1 สั่งซื้อท่อน้ ำและ
อุปกรณ์จำกโจทย์และได้สั่งจ่ำยเช็ค 2 ฉบับ  ฉบับแรกลงวันที่ 15 ธันวำคม 2540 จ ำนวนเงิน 
43,788.39 บำท ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2541 จ ำนวนเงิน 1,047,511.92 บำท มีกำรลงชื่อ
หุ้นส่วนผู้จัดกำรของจ ำเลยที่ 1 และจ ำเลยที่ 2 ลงลำยมือชื่อและประทับตรำห้ำงของจ ำเลยที่ 1 เป็นผู้
สั่งจ่ำย  แต่เมื่อโจทย์น ำไปเรียกเก็บเงินธนำคำรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินตำมเช็ค จ ำเลยที่ 2 อ้ำงว่ำกำรลง
ชื่อเป็นกำรรับรองว่ำมีกำรน ำท่อหรือสินค้ำมำใช้ในโครงกำรจริงและไม่ได้มีหน้ำที่สั่งซื้อสินค้ำจำกโจทย์ 
เพรำะมีหน้ำที่เป็นแค่วิศวกรดูแลโครงกำรให้นำยจ้ำง  กำรลงมือชื่อบนเช็คของจ ำเลยที่ 2 จึงเป็นกำร
ออกเช็คโดยเจตนำที่จะไม่ให้มีกำรใช้เงินตำมเช็ค จ ำเลยที่ 2 จึงมีควำมผิด 
10. สำเหตุของปัญหำ 1.จ ำเลยลงลำยมือชื่อบนเช็คแต่โจทย์ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 1,091,300.31 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.วิ.อ.ม.134  พ.ร.บ.ว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค พ.ศ.2534 ม.
4 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น -  จ ำเลยที่ 2มีควำมผิดตำม พรบ.กำรใช้

เช็คให้จ ำคุก 6 เดือน 15 วัน ศำลอุทธรณ์ -  

ศำลฎีกำ -   
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ตำรำงที่ 41 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  10212-10215/2553 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [   ]   ผู้ว่ำจ้ำง                                []   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง  :  มูลนิธิสหพันธุ์ธุรกิจบริกำรออกแบบและก่อสร้ำงแห่งประเทศ
ไทย กับพวก 

ผู้รับจ้ำง : บริษัทคอลซัลแทนท์ ออฟเทคโนโลยี จ ำกัด กับพวก 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำจ้ำง (ค่ำแบบ) 

5. ประเภทของโครงกำร งำนออกแบบศูนย์กำรแพทย์ 
6. มูลค่ำโครงกำร 64,828,530 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 
9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทย์ทั้งสี่ฟ้องจ ำเลย  จ ำเลยที่ 1 เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ
แก่ธุรกิจออกแบบและก่อสร้ำงไทยให้ไปด ำเนินกำรออกแบบและก่อสร้ำงในต่ำงประเทศ มีจ ำเลยที่ 2 
เป็นประธำนกรรมกำร จ ำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร เมื่อปลำยปี 2545 จ ำเลยที่ 
1 โดยกำรจัดกำรของจ ำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ได้ท ำสัญญำรับจ้ำงออกแบบและควบคุมกำรก่อสร้ำง
ศูนย์กำรแพทย์ (Hamad Medical City/Asian Games Village, Village, DOHA 2006) ณ ประเทศ
กำตำร์ ให้แก่กระทรวงกำรเทศบำลและเกษตรกรรมแห่งประเทสกำตำร์ผู้ว่ำจ้ำง โดยผู้ว่ำจ้ำงประสงค์
จะใช้อำคำรศูนย์กำรแพทย์ดังกล่ำวเป็นหมู่บ้ำนนักกีฬำเอเชี่ยนเกมส์ หลังจำกนั้นจะมีกำรตกแต่ง 
ดัดแปลง และก่อสร้ำงเพ่ิมเติมให้เป็นศูนย์กำรแพทย์ตำมแบบแปลน ต่อมำเมื่อต้นปี 2546 ถึงเดือน
เมษำยน 2547 จ ำเลยที่ 1 โดยจ ำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ตกลงว่ำจ้ำงโจทก์ทั้งสี่และทีมงำนสถำปนิก
อ่ืนให้ออกแบบอำคำร สิ่งปลูกสร้ำง งำนตกแต่งภำยในและภำยนอก ตลอดจนบริเวณอำคำรหรือสิ่ง
ปลูกสร้ำง โดยโจทก์ท้ังสี่ตกลงจะโอนลิขสิทธิ์ในงำนดังกล่ำวให้แก่จ ำเลยที่ 1 หลังจำกจ ำเลยที่ 1 ช ำระ
เงินค่ำจ้ำงแก่โจทก์ทั้งสี่จนครบถ้วนแล้ว โจทก์ทั้งสี่และทีมงำนท ำงำนตำมที่ว่ำจ้ำงจนเสร็จและได้ส่ง
มอบงำนให้แก่จ ำเลยที่ 1 แล้ว จ ำเลยที่ 1 ร่วมกับจ ำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ผิดนัด ค้ำงช ำระหนี้ค่ำจ้ำง 
จ ำนวน 64,828,530 บำท โจทก์ท้ังสี่ทวงถำมให้จ ำเลยทั้งสี่ช ำระหนี้โดยแจ้งว่ำมิฉะนั้นจะไม่อนุญำตให้
จ ำเลยทั้งสี่ใช้งำนอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่ำว แต่จ ำเลยทั้งสี่เพิกเฉยและกระท ำกำรละเมิดลิขสิทธิ์งำนของ
โจทก์ท้ังสี่ โดยเผยแพร่งำนอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสี่ด้วยกำรก่อสร้ำงในโครงกำรดังกล่ำวที่ยังไม่แล้ว
เสร็จต่อไป และน ำภำพถ่ำยและแผนผังงำนอันมีสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสี่ไปจัดท ำเป็นภำพสำมมิติ ภำพถ่ำย
และสิ่ ง พิมพ์ ( โบชัวร์ )  และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของ จ ำเลยที่  1 ทั้ งในประเทศและ
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ต่ำงประเทศ  นอกจำกนี้ส่งมอบให้แก่รัฐบำลแห่งประเทสกำตำร์ เพ่ือให้ด ำเนินกำรประกวดรำคำและ
ให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงรำยอ่ืนน ำแบบแปลนอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสี่ไปก่อสร้ำงต่อ เพ่ือแสวงหำก ำไร
และเพ่ือประโยชน์ทำงกำรค้ำของจ ำเลยทั้งสี่ ท ำให้โจทก์ทั้งสี่ได้รับควำมเสียหำย โจทก์ที่ 1 ขอคิด
ค่ำเสียหำยเดือนละ 16,500,000 บำท โจทก์ที่ 2 ขอคิดค่ำเสียหำยเดือนละ 5,200,000 บำท โจทก์ที่ 
3 ขอคิดค่ำเสียหำยเดือนละ 3,400,000 บำท โจทก์ที่ 4 ขอคิดค่ำเสียหำยเดือนละ 4,600,000 
บำท จ ำเลยให้กำรว่ำได้ว่ำจ้ำงโจทก์ทั้งสี่ โดยตกลงให้ส่งมอบงำนและแบ่งช ำระเงินค่ำจ้ำงเป็นงวดๆ 
คู่สัญญำมีเจตนำให้จ ำเลยที่ 1 ท ำกำรก่อสร้ำงโดยใช้งำนออกแบบของโจทก์ทั้งสี่ควบคู่ไปกับกำรส่ง
มอบงำนออกแบบแต่ละงวดตำมสัญญำ อันเป็นกำรตกลงให้โจทก์ทั้งสี่โอนและอนุญำตให้จ ำเลยที่ 1 
ใช้ลิขสิทธิ์ในงำนออกแบบของโจทก์ทั้งสี่ในกำรก่อสร้ำงได้ทันที่ โดยไม่จ ำต้องรอให้จ ำเลยที่ 1 ช ำระ
เงินค่ำจ้ำงตำมก ำหนดในสัญญำเสียก่อน ส่วนที่โจทก์ทั้งสี่กล่ำวอ้ำงว่ำ มีข้อตกลงให้โจทก์ทั้งสี่โอน
ลิขสิทธิ์งำนออกแบบให้แก่จ ำเลยที่ 1 เมื่อจ ำเลยที่ 1 ได้ช ำระค่ำจ้ำงครบถ้วนแล้วนั้น  ศำลฎีกำแผนก
คดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศวินิจฉัยว่ำ "คดีมีปัญหำที่ต้องวินิจฉัยว่ำ ค ำสั่งของ
ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงที่ให้จ ำหน่ำยคดีเพ่ือให้โจทก์ทั้งสี่ไป
ด ำเนินกำรเสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรก่อน 

10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระเงินค่ำแบบให้ผู้รับจ้ำงและน ำแบบไปก่อสร้ำงก่อน
ได้รับอนุญำต 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 64,828,530 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.อนุญำโตตุลำกำร พ.ศ.2545 ม. 11, ม. 14 
13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น - - ให้โจทย์เสนอข้อพิพำทต่อ
อนุญำโตตุลำกำรก่อน ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 42 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  8691/2553 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ขำย                                  [   ]   ผู้ซื้อ  

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ซื้อ    : บริษัทเอส พี ไทย คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 

ผู้ขำย   :  บริษัทพรูเด้นท์  (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง สัญญำซื้อขำย 
5. ประเภทของโครงกำร บ่อพักและท่อร้อยสำยไฟฟ้ำใต้ดิน 

6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท :  จ ำเลยได้รับเหมำช่วงจำกบริษัทยูนิค เอ็นเจียเนียริ่ง จ ำกัด ก่อสร้ำงบ่อพักและ
ร้อยสำยไฟฟ้ำใต้ดินร่วมกับโครงกำรก่อสร้ำงทำงลอดใต้แยกบำงพลัดโดยจ ำเลยสั่งซื้อท่อร้อยสำยฟ้ำ
ท ำด้วยใยแก้ว ต่อมำกำรไฟฟ้ำนครหลวงไม่อนุมัติให้ใช้ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ของโจทย์  
เนื่องจำกเป็นแบบพันเกลียวไม่สำมำรถน ำมำติดตั้งและใช้ในกำรลำกสำยไฟฟ้ำใต้ดินได้ต้องใช้แบบ
สวมอัดเท่ำนั้น  จ ำเลยมีพยำนหลักฐำนว่ำโจทก์ไปติดต่อขอร้องให้จ ำเลยออกใบสั่งซื้อสินค้ำเอกสำร
หมำย จ.3 ให้โจทก์เพ่ือโจทก์น ำไปติดต่อกับกำรไฟฟ้ำนครหลวงเพ่ือให้อนุมัติใช้สินค้ำดังกล่ำวในงำน
ได้ โดยอ้ำงอำศัยควำมสัมพันธ์กำรเป็นนักศึกษำรุ่นพ่ีรุ่นน้องกัน  จ ำเลยจึงยอมตกลงสั่งซื้อสินค้ำจำก
โจทก์โดยมีเงื่อนไขว่ำหำกกำรไฟฟ้ำนครหลวงไม่อนุมัติให้ใช้สินค้ำโจทก์ให้ถือว่ำกำรซื้อขำยสินค้ำครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก หำกกำรไฟฟ้ำนครหลวงยกเลิกสัญญำใบสั่งซื้อฉบับนี้ก็ยกเลิกด้วย 
10. สำเหตุของปัญหำ 1.สินค้ำไม่ได้รับกำรอนุมัติให้ใช้งำน ตำมรำยกำรสั่งซื้อ  

2.ในสัญญำหำกกำรไฟฟ้ำนครหลวงไม่อนุมัติสัญญำดังกล่ำวเป็นอัน
ยกเลิก 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 20,000,000 บำท 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. มำตรำ 183 วรรค สอง 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น   ยกเลิกรำยกำรสินค้ำตำมเงื่อนไขใน
ใบสั่งซื้อสินค้ำ ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ   
 



  81 

ตำรำงที่ 43 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่   7060/2553 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ว่ำจ้ำง                               [   ]   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง  :  นำงสุพัตรำ ธีรำวิทยำงกูร 

ผู้รับจ้ำง  : นำยวิรัติ เทพสุวรรณ  

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง บอกเลิกสัญญำ 
5. ประเภทของโครงกำร บ้ำนพักอำศัย 

6. มูลค่ำโครงกำร 2,225,000 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท 
   จ ำเลยรับจ้ำงก่อสร้ำงบ้ำนให้แก่โจทย์รำคำ 2,225,000 บำท ก ำหนดแล้วเสร็จประมำณเดือน
มีนำคม 2543 โจทย์ได้จ่ำยเงินค่ำจ้ำงก่อสร้ำงให้แก่จ ำเลยรวม 4 งวด เป็นเงิน 2,050,000 บำท  
จ ำเลยยังก่อสร้ำงบ้ำนไม่แล้วเสร็จ  จ ำเลยมีปัญญำทำงกำรเงินที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงบ้ำนให้แก่โจทย์
ให้แล้วเสร็จตำมสัญญำ  โจทย์ให้จ ำเลยเสนอแผนกำรเงินรำยงำนส่วนที่เหลือของงำนจะต้องใช้เงินถึง 
1,455,000 บำท  แต่โจทย์ต้องช ำระค่ำจ้ำงส่วนที่เหลือเพียง 175,000 บำท จ ำเลยก่อสร้ำงได้เพียง
โครงสร้ำงบำงส่วน  เห็นได้ชัดว่ำจ ำเลยไม่สำมำรถก่อสร้ำงบ้ำนให้แล้วเสร็จตำมสัญญำได้ ศำลฏีกำ
วินิจฉัยให้จ ำเลยช ำระค่ำจ้ำงที่รับเกินไป 1,280,000 บำทคืนแก่โจทย์ 

10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้รับจ้ำงขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินไม่สำมำรถก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จได้ 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย 1,280,000 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 387 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น   ให้จ ำเลยช ำระเงิน  1,280,000 บำท 

พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี  ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ   
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ตำรำงที่ 44 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  4805/2553 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ซื้อ                                   [   ]   ผู้ขำย         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ซื้อ   :  นำยสุกิจ ใคร่พิทยำ กับพวก 

ผู้ขำย  :  บริษัทพงศ์พรเฮ้ำส์ซิ่ง จ ำกัด กับพวก 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ชดใช้ค่ำเสียหำย 
5. ประเภทของโครงกำร อำคำรทำวน์เฮ้ำส์ 

6. มูลค่ำโครงกำร 1,000,000 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 

9. ลักษณะข้อพิพำท : จ ำเลยที่ 1 ยื่นขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรกับยื่นขออนุญำตจัดสรรที่ดิน  ต่อมำ
จ ำเลยท ำสัญญำซื้อขำยอำคำรทำวน์เฮ้ำส์ 3 ชั้น พร้อมที่ดินแก่โจทย์ในรำคำ 1,000,000  บำท  เมื่อ
โจทย์เข้ำพักอำศัยได้ 1 ปี อำคำรเริ่มมีกำรแตกร้ำว  พ้ืนอำคำรชั้นล่ำงแตกและโก่งงอ  เมื่อเจ้ำ
พนักงำนส ำนักงำนเขตเข้ำมำตรวจสอบพบว่ำอำคำรมีกำรทรุดตัวและเอียงตัวตลอดแนวทั้งด้ำนหน้ำ
และด้ำนข้ำงเนื่องจำกอำคำรนั้นมีกำรทรุดตัวไม่เท่ำกันของฐำนรำก  จนมีสภำพกำรใช้งำนที่อำจเป็น
อันตรำย  เกิดจำกต ำแหน่งศูนย์กลำงของเข็มและเสำเยื้องกันมำกท ำให้เกิดกำรแตกร้ำวของโครงสร้ำง
และเสำกลำงบ้ำนได้หำยไปเป็นกำรก่อสร้ำงผิดแบบไปจำกกำรขออนุญำตก่อสร้ำง  กำรที่จ ำเลยที่ 2 
รู้อยู่แล้วว่ำอำคำรทำวน์เฮ้ำส์หลังที่ขำยแก่โจทย์ได้ก่อสร้ำงผิดแบบ  จึงเป็นกำรจงใจปกปิดข้อเท็จจริง
เพ่ือจูงใจให้โจทย์ซื้ออำคำรนั้นเป็นเหตุให้โจทย์ได้รับควำมเสียหำย 
10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้ขำยก่อสร้ำงผิดแบบไปจำกท่ีขออนุญำตท ำให้อำคำรเกิดควำมเสียหำย 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 458,000 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 420, ม. 438 
13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น   จ ำเลยที่ 2 และท่ี 4 อำคำรชดใช้
ค่ำเสียหำยแก่โจทก์ในกำรรื้อถอน  
458,000 บำท  

ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ   
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ตำรำงที่ 45 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่   20/2553 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [   ]   ผู้ว่ำจ้ำง                                []   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ  ผู้ว่ำจ้ำง  :  กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 

 ผู้รับจ้ำง  :  กิจกำรร่วมค้ำบีบีซีดี   

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำจ้ำง 
5. ประเภทของโครงกำร ก่อสร้ำงทำงด่วน บำงนำ- บำงพลี – บำงปะกง 

6. มูลค่ำโครงกำร 25,192,950 ,000  บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 

9. ลักษณะข้อพิพำท : บริษัท ช กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน)  ในฐำนะหุ้นส่วนกิจกำรร่วมค้ำบีบีซีดี  
ยื่นฟ้องกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย โดยตกลงท ำสัญญำจ้ำงเหมำออกแบบรวมก่อสร้ำงโครงกำร
ทำงด่วน สำยบำงนำ- บำงพลี – บำงปะกง กับจ ำเลย ให้กิจกำรร่วมค้ำบีบีซีดีจัดหำเงินทุนและ
ออกแบบก่อสร้ำงทำงด่วนสำยดังกล่ำวและตกลงค่ำจ้ำง 25,192,950 ,000 บำท ต่อมำกิจกำรร่วม
ค้ำบีบีซีดีไม่สำมำรถตกลงกับจ ำเลยได้เรื่องกำรปรับรำคำค่ำคงที่ตำมสัญญำ อนุญำโตตุลำกำรชี้ขำด
ให้จ ำเลยช ำระเงินแก่กิจกำรร่วมค้ำบีบีซีดี จ ำนวน 3,371,446,114 บำทพร้อมดอกเบี้ย แต่จ ำเลย
ไม่ปฏิบัติตำมค ำชี้ขำดกิจกำรร่วมค้ำบีบีซีดีจึงยื่นฟ้องต่อศำลแพ่งกรุงเทพใต้ จ ำเลยมีหน้ำที่คืนทำง
ด่วน สำยบำงนำ- บำงพลี – บำงปะกง ให้แก่กิจกำรร่วมค้ำบีบีซีดี แต่เนื่องจำกทำงด่วนสำย
ดังกล่ำวตกเป็นสำธำรณะสมบัติของแผ่นดินแล้ว จ ำเลยจึงต้องชดใช้เงินในส่วนที่กิจกำรร่วมค้ำบีบี
ซีดีเสียเปรียบ   

10. สำเหตุของปัญหำ 1.คู่สัญญำไม่สำมำรถตกลงเรื่องกำรปรับรำคำค่ำคงที่ตำมสัญญำกันได้
และ กพท. ไม่ปฏิบัติตำมค ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรจึงยื่นฟ้องศำล
ยุติธรรม 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 9,683,686,389.76 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.อนุญำโตตุลำกำร พ.ศ.2545 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น - -  

ศำลอุทธรณ์ - - 
ศำลฎีกำ -  
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ตำรำงที่ 46 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 16/2553 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [   ]   ผู้ว่ำจ้ำง                                []   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ  ผู้ว่ำจ้ำง  :  นำยบ ำรุง จันทร์แก้ว 

 ผู้รับจ้ำง  :  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพัทลุงศุภนันท์วัสดุก่อสร้ำง  

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำจ้ำง 
5. ประเภทของโครงกำร ตลำดสด 

6. มูลค่ำโครงกำร 16,230,000 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท :  โจทก์ยื่นฟ้องจ ำเลยที่1, 2, 3 ตกลงว่ำจ้ำงให้โจทก์จัดหำวัสดุอุปกรณ์และ
ประกอบติดตั้งโครงหลังคำ โจทก์ท ำงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำ จ ำเลยที่ 1 ได้ท ำหนังสือสัญญำโอนสิทธิ
เรียกร้องตำมสัญญำจ้ำงที่จ ำเลยที่ 1 มีต่อจ ำเลยที่ 2 ให้แก่โจทก์ รวมเป็นเงิน 1,267,000 บำท โดยมี
จ ำเลยที่ 3 ในฐำนะส่วนตัวเป็นผู้ค้ ำประกันยอมรับผิดอย่ำงลูกหนี้ร่วม จ ำเลยที่ 1 ท ำหนังสือบอกกล่ำว
แจ้งกำรโอนสิทธิเรียกร้องให้จ ำเลยที่ 2 ช ำระหนี้ให้แก่โจทก์แต่จ ำเลยไม่ช ำระเงินให้แก่โจทก์ จ ำเลยที่ 
3 ในฐำนะผู้ค้ ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดกับจ ำเลยที่ 1 และท่ี 2 ชดใช้หนี้ให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจ ำเลย
ทั้งสำมร่วมกันช ำระเงินให้แก่โจทก์ มูลเหตุแห่งกำรฟ้องคดีนี้จ ำเลยที่ 1 มีสิทธิเพียงรับเงินค่ำจ้ำงตำม
มูลค่ำของงำนงวดที่ 4 และท่ี 5 จำกจ ำเลยที่ 2โดยตรง ไม่มีลักษณะเป็นกำรให้จัดท ำบริกำรสำธำรณะ 
หรือจัดให้มีสิ่งสำธำรณูปโภคแต่อย่ำงใดจึงเป็นสัญญำทำงแพ่งทั่วไป 
10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้ว่ำจ้ำงได้รับหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องแล้วและไม่ช ำระค่ำจ้ำง 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 1,260,000 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 ม. 9 
วรรคหนึ่ง (4) พ.ร.บ.เทศบำล พ.ศ.2496  ป.พ.พ. 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น - - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำล

ยุติธรรม ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 47 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 5575- /2554 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ               []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ว่ำจ้ำง                                [  - ]   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ  โจทก์ : พนักงำนอัยกำรจังหวัดลพบุรี  จ ำเลย : นำยฉลวย 
บุษบำ กับพวก  

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ตรวจสอบคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 

5. ประเภทของโครงกำร - 

6. มูลค่ำโครงกำร - 
7. ลักษณะงำน - 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 

9. ลักษณะข้อพิพำท :  จ ำเลยที่ 1 ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ผู้เสียหำย มีฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนตำม ป.วิ.อ. ตำม พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ 
มีค ำสั่งอนุมัติให้จ่ำยเงินตำมฎีกำเบิกเงินในโครงกำร โดยไม่มีกำรวำงท่อระบำยน้ ำตำมสัญญำและไม่มี
กำรแก้ไขสัญญำให้ถูกต้อง ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เสียหำย 
ตำม ป.อ. มำตรำ 157 แต่เมื่อจ ำเลยที่ 1 ไม่มีหน้ำที่ท ำเอกสำรหรือกรอกข้อควำมในเอกสำร จึงไม่มี
ควำมผิด ตำม ป.อ. มำตรำ 162 (1) จ ำเลยที่ 2 ถึงท่ี 8 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรควบคุมงำน
และกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจและควบคุมงำนให้เป็นไปตำมแบบรูป
รำยกำรละเอียดและข้อก ำหนดในสัญญำจ้ำงแต่ละโครงกำร เมื่องำนในแต่ละโครงกำรท ำไม่เสร็จ
ครบถ้วนตำมสัญญำ จ ำเลยที่ 2 ถึงท่ี 8 กลับลงลำยมือชื่อในใบควบคุมงำนและเอกสำรกำรตรวจกำร
จ้ำงเป็นเท็จว่ำมีกำรท ำงำนถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ กำรกระท ำดังกล่ำวเป็นควำมผิดตำม ป.อ. 
มำตรำ 157 และมำตรำ 162 (1) 

10. สำเหตุของปัญหำ 1.คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงท ำเอกสำรตรวจกำรจ้ำงเป็นเท็จ 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย - 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.อ. มำตรำ 157, 162 (1) ,ป.วิ.อ. มำตรำ 192 วรรค หนึ่ง 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น - - ไม่มีระบุผลของกำรตัดสิน 

ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 48 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 18 /2554 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [   ]   ผู้ว่ำจ้ำง                                []   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ  ผู้ว่ำจ้ำง   :  เทศบำลนครสมุทรสำคร 

 ผู้รับจ้ำง   :  บริษัทบ้ำนโป่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ ำกัด 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง บอกเลิกสัญญำ 
5. ประเภทของโครงกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและระบบไฟฟ้ำทำงเท้ำ 

6. มูลค่ำโครงกำร 6,300,000 บำท 

7. ลักษณะงำน งำนซ่อมแซม 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท : จ ำเลยว่ำจ้ำงโจทย์ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเศรษฐกิจที่1ช่วงที่ 2 ของเขตเทศบำล
ถึงถนนพระรำม 2 ในวงเงิน 6,300,000 บำท  ปรับปรุงทำงท้ำระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงบนทำงเท้ำ  เกำะ
กลำงถนน  ระหว่ำงก่อสร้ำงตำมสัญญำมีประชำชนบำงส่วนไม่ยอมให้โจทย์เข้ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงซึ่ง
โจทย์ได้แจ้งอปุสรรคดังกล่ำวแก่จ ำเลยแล้วและได้แจ้งให้จ ำเลยตรวจรับมอบงำนและขอรับเงินค่ำจ้ำง
ในงวดที่ 2  รวมทั้งขอขยำยเวลำกำรท ำงำนออกไป  แต่จ ำเลยเพิกเฉยและบอกเลิกสัญญำกับโจทย์  
พร้อมเรียกค่ำปรับจ ำนวน 293,033.16 บำท  โจทย์เห็นว่ำกำรกระท ำของจ ำเลยเป็นกำรผิดสัญญำ
จ้ำงและเป็นกำรใช้สิทธิโดยไม่สุจริต  ท ำให้โจทย์ได้รับควำมเสียหำย  คดีนี้จ ำเลยเป็นรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น จึงเป็นหน่วยงำนทำงปกครอง 

10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้รับจ้ำงมีอุปสรรคในกำรเข้ำท ำงำนในพ้ืนที่ท ำให้งำนล่ำช้ำ  
2.ผู้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระเงินและคิดค่ำปรับโดยที่ผู้รับจ้ำงท ำงำนแล้วเสร็จ 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 2,491,737.63  บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2534 พ.ร.บ.เทศบำล  

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น - -- อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำล

ปกครอง ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 49 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 15641 /2555 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้ว่ำจ้ำง                               [    ]   ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ  ผู้ว่ำจ้ำง   :  กรมกำรขนส่งทำงบก 

 ผู้รับจ้ำง   :  บริษัทอมรอุตสำหกรรมและกำรเกษตร จ ำกัด 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง บอกเลิกสัญญำ 
5. ประเภทของโครงกำร อำคำรพักอำศัยข้ำรำชกำร 

6. มูลค่ำโครงกำร 11,743,500 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท : หลังจำกท ำสัญญำแล้วโจทก์และจ ำเลยตกลงขยำยเวลำก่อสร้ำง แต่จ ำเลยไม่
สำมำรถก่อสร้ำงอำคำรให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดอันเป็นกำรผิดสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงดังกล่ำว
โจทก์จึงบอกเลิกสัญญำ ส ำหรับงำนก่อสร้ำงที่เหลือโจทก์ว่ำจ้ำงห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศรีเขื่อนขันธ์ท ำกำร
ก่อสร้ำงต่อจนแล้วเสร็จ  โดยโจทก์จ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำงไปเป็นเงิน 4,853,000 บำท เท่ำกับค่ำจ้ำง
ก่อสร้ำงส่วนที่จ ำเลยยังไม่ได้ส่งมอบงำนแก่โจทก์  โจทก์จึงไม่เรียกค่ำเสียหำยส ำหรับค่ำจ้ำงก่อสร้ำง
งำนที่จ ำเลยท ำไม่เสร็จ  ฟ้องขอบังคับให้จ ำเลยช ำระค่ำปรับรำยวัน 144  วันกับค่ำเสียหำยเนื่องจำก
ต้องจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนแก่ข้ำรำชกำรเท่ำนั้น เป็นเงิน 1,691,064 บำท  แต่โจทย์ไม่ได้แจ้งให้จ ำเลยทรำบ
ก่อนหรือขณะท ำสัญญำว่ำจะให้ข้ำรำชกำรเข้ำอยู่ทันทีเมื่อจ ำเลยก่อสร้ำงเสร็จ โจทย์จะสำมำรถ
เรียกร้องจำกจ ำเลยได้เมื่อได้แจ้งโจทย์ไว้ล่วงหน้ำตำม ป.พ.พ. ม 222 จ ำเลยจึงไม่ต้องรับผิดในส่วนนี้ 
10. สำเหตุของปัญหำ 1. มีกำรขยำยระยะเวลำไปแล้วแต่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ 

และผู้ว่ำจ้ำงคิดค่ำปรับและค่ำเสียหำยอื่นๆจำกผู้รับจ้ำง 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย 1,691,064 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. มำตรำ 222 วรรค สอง 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น  - ให้จ ำเลยช ำระเงิน 1,214,126.68 

บำท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ศำลอุทธรณ์  - 

ศำลฎีกำ  - 
 

 



  88 

ตำรำงที่ 50 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 15335-15336/2555 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้เสียหำยยื่นฟ้องผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงำน                                     

3. ลักษณะคู่สัญญำ  โจทย์   :  พนักงำนอัยกำรจังหวัดแพร่ 

 จ ำเลย  :  นำยอ ำพร ไตรรัตน์เกยูร กับพวก 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ชดใช้ค่ำเสียหำย 
5. ประเภทของโครงกำร อำคำรไปรษณีย์ 

6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท : จ ำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกแบบอำคำรศูนย์ไปรษณีย์เด่นชัย  แต่เนื่องจำกไม่ได้
ก ำหนดรำยละเอียดของแบบแปลนให้ครบถ้วน  โดยไม่มีกำรท ำรำยละเอียดรอยต่อระหว่ำงคำนกับหัว
เสำถือได้ว่ำจ ำเลยที่ 1 ออกแบบอำคำรไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่บุคคลอ่ืน
เป็นควำมผิด ป.อ ม.227 คณะกรรมกำร (ก.ว) มีมติให้พักใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 6 เดือน จ ำเลย
ที่ 2 เป็นผู้ควบคุมงำนแต่กลับมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่วิศวกรเป็นผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงแทนโดย
จ ำเลยที่ 2 ไปควบคุมงำนเพียงเดือนละ 1 ครั้ง จ ำเลยที่ 2 ไม่มีเวลำเพียงพอในกำรอ่ำนท ำควำมเข้ำใจ
แบบแปลนที่จ ำเลยที่ 1 ออกแบบไว้โดยไม่สมบูรณ์ ซึ่งในฐำนะวิศวกรเชื่อว่ำจ ำเลยที่ 2 ย่อมสำมำรถรู้
ได้ว่ำยังขำดรำยละเอียดอย่ำงไรเพ่ือจัดกำรเพ่ิมเติมรำยละเอียดส่วนนั้นให้สมบูรณ์ปลอดภัยเมื่อ
ก่อสร้ำง ถือได้ว่ำจ ำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่ผู้อ่ืน   
10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้ออกแบบท ำรำยละเอียดของแบบไม่ครบถ้วน 

2.ผู้ควบคุมงำนมอบหมำยให้บุคคลอื่นควบคุมงำนแทน 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย - 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.อ. มำตรำ 59 วรรค สอง, 227 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น - - ให้ลงโทษปรับจ ำเลยที่ 1 และท่ี 2 

คนละ 10,000 บำท และโทษจ ำคุก 
ให้รอกำรลงโทษไว้ 2 ปี 

ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 51 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  8321 /2555 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ         []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   เจ้ำของที่ดิน                    [    ]   องค์กำรรถไฟฟ้ำมหำนคร 

3. ลักษณะคู่สัญญำ  เจ้ำของที่ดิน  : นำงสุวพร ทองธิว 

 จ ำเลย         : องค์กำรรถไฟฟ้ำมหำนคร 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ให้ศำลก ำหนดค่ำเสียหำยและเงินทดแทน 
5. ประเภทของโครงกำร ก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำมหำนคร 

6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทก์และจ ำเลยท ำบันทึกควำมเข้ำใจให้จ ำเลยเข้ำครอบครองที่ดินของโจทก์
เพ่ือใช้ประโยชน์ใต้พ้ืนดินที่จะก่อสร้ำงโดยไม่มีกำรเวนคืน และตกลงกันให้สิทธิแก่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้ำของ
ที่ดินน ำคดีไปฟ้องต่อศำลเพ่ือให้ศำลเป็นผู้ก ำหนดค่ำเสียหำยและเงินค่ำทดแทนเนื่องจำกขณะนั้นยัง
ไม่มีกฎกระทรวงออกมำใช้บังคับ แม้ต่อมำในระหว่ำงพิจำรณำคดีของศำลชั้นต้นจะมีกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2542) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนด
จ ำนวนเงินค่ำทดแทนแล้วก็ตำม ก็ไม่เป็นเหตุให้ข้อตกลงระหว่ำงโจทก์กับจ ำเลยสิ้นผลไป โจทก์ไม่
จ ำต้องกลับไปปฏิบัติตำมข้ันตอนต่ำง ๆ ตำมกฎกระทรวงออกมำภำยหลัง 
10. สำเหตุของปัญหำ 1. จ ำเลยเข้ำใช้ประโยชน์พื้นที่ในส่วนใต้ดินของโจทย์และตกลงเรื่องเงิน

ค่ำทดแทนดังกล่ำวกันไม่ได้จึงให้ศำลเป็นผู้ตัดสินตำมบันทึกข้อตกลง 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย 84,800,000 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ.
2540 มำตรำ 6, 29 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น   ให้จ ำเลยช ำระเงินจ ำนวน 
84,800,000 บำท พร้อมดอกเบี้ยใน
ร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ   
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ตำรำงที่ 52 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 70/2555 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   ผู้เสียหำย  

3. ลักษณะคู่สัญญำ  ผู้เสียหำย :  นำยอดิศักดิ์ พ่ึงรอด  

 จ ำเลย     :  นำยสุสัมพันธ์ ขุทรำนนท์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ชดใช้ค่ำเสียหำย (ได้รับอันตรำยจำกกำรก่อสร้ำง) 
5. ประเภทของโครงกำร วิหำร 

6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทย์ใช้ลิฟต์กระเช้ำเพ่ือขึ้นไปวิหำรตั้งอยู่บนยอดเขำภำยในส ำนักสงฆ์วังสันติ
บรรพต จ.พัทลุง  ซึ่งจ ำเลยที่ 1 เป็นผู้ก่อสร้ำง ขณะกระเช้ำเลื่อน(ลิฟต์)ขึ้นไปบนรำงประมำณ 60 
เมตร ลวดสลิงที่ใช้ลำกเลื่อนขำดท ำให้กระเช้ำตกลงมำกระแทกกับก ำแพงอิฐเป็นเหตุให้โจทย์ได้รับ
อันตรำยสำหัส  พนักงำนอัยกำรฟ้องจ ำเลยที่ 1 กระท ำโดยประมำทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรำย 
ก่อสร้ำง ดัดแปลง เคลื่อนย้ำยอำคำรโดยไม่ได้รับอนุญำต  จ ำเลยที่ 1 ให้กำรว่ำกระเช้ำใช้เพ่ือล ำเลียง
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงวิหำรขณะเกิดเหตุจ ำเลยที่ 1ยังไม่มำท ำงำน  โจทย์ใช้กระเช้ำโดยไม่ได้
รับอนุญำตจำกจ ำเลยที่ 1 ส่วนจ ำเลยที่ 2 เป็นนำยจ้ำงของจ ำเลยที่ 1ต้องร่วมรับผิดในผลละเมิด และ
จ ำเลยที่ 3 ให้ร่วมรับผิดกับจ ำเลยที่ 1 และ 2 ด้วยในฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ใน
กำรควบคุมก่อสร้ำงอำคำรแต่กลับไม่มีค ำสั่งระงับกำรก่อสร้ำง   
10. สำเหตุของปัญหำ 1. จ ำเลยละเลยกำรตรวจสอบซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์กำร

ท ำงำน  
11. มูลค่ำควำมเสียหำย 4,000,000 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 ,พ.ร.บ.เทศบำล พ.ศ.2496,ป.พ.พ. 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น - - อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของ

ศำลยุติธรรม ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 53 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 66/2555 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [   ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []    ผู้ว่ำจ้ำง                              [   ]  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ  ผู้ว่ำจ้ำง  :  สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ   

 ผู้รับจ้ำง  :  บริษัทรวมนครก่อสร้ำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำปรับ 
5. ประเภทของโครงกำร ก่อสร้ำงใหม่ 

6. มูลค่ำโครงกำร 348,000,000 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท : ผู้ร้องได้ว่ำจ้ำงบริษัทรวมนครก่อสร้ำง (ประเทศไทย) จ ำกัด ให้ก่อสร้ำงอำคำร
ปฏิบัติกำรสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ หำกไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด ต้อง
จ่ำยเบี้ยปรับวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท และจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำกับดูแลวัน
ละ ๑๓,๐๐๐ บำท ต่อมำได้มีกำรเสนอข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมสัญญำดังกล่ำวต่อสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรจนมีค ำชี้ขำดแล้ว  ให้สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติคืนค่ำปรับและช ำระค่ำดูแลรักษำ
โครงกำรและค่ำจ้ำงบุคคลดูแลสถำนที่แก่บริษัทรวมนครก่อสร้ำง(ประเทศไทย) จ ำกัด  แต่ผู้ร้องเห็นว่ำ
ค ำชี้ขำดขัดต่อข้อกฎหมำยขอให้ศำลสั่งเพิกถอนค ำชี้ขำด  ผู้คัดค้ำนยื่นค ำคัดค้ำนว่ำผู้ร้องไม่มีสิทธิยื่น
ค ำร้องค ำชี้ขำดดังกล่ำว  ขอให้ยกค ำร้อง  สืบเนื่องจำกสัญญำจ้ำงงำนก่อสร้ำงคดีเป็นประเด็นต้อง
พิจำรณำว่ำสัญญำพิพำทระหว่ำงผู้ร้องและผู้คัดค้ำนเป็นสัญญำทำงแพ่งหรืสัญญำปกครอง   
10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้ว่ำจ้ำงไม่เห็นด้วยกับค ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร ให้คืนค่ำปรับและ

ช ำระค่ำดูแลรักษำโครงกำรค่ำจ้ำงบุคคลดูแลสถำนที่แก่ผู้รับจ้ำง 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย - 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.อนุญำโตตุลำกำร พ.ศ.2545  

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น - - อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของ

ศำลปกครอง ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 54 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่   48/2555 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [   ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ                []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   เจ้ำของที่ดิน                           

3. ลักษณะคู่สัญญำ  เจ้ำของที่ดิน   : นำยท ำนุก โดยประกอบ  

 จ ำเลย          :  เทศบำลต ำบลเหนือคลอง ที่ 1 กับพวกรวม 4 
คน 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ให้หยุดกำรก่อสร้ำงและรื้อถอนถนนที่รุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน 

5. ประเภทของโครงกำร ถนน 
6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 
9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทย์เป็นเจ้ำของที่ดินตำมโฉนดเลขท่ี 4569 และโฉนดที่ดินเลขที่ 14933 ที่ดิน
ทั้ง 2 แปลงโจทย์อุทิศให้แก่จ ำเลยที่ 1 ท ำเป็นทำงสำธำรณะประโยชน์เนื้อที่ 1 งำน 9 ตำรำงวำ 
จ ำเลยที่ 2 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงโดยมีจ ำเลยที่ 3 เป็นผู้ควบคุมงำน  โจทย์อ้ำงว่ำจ ำเลยทั้งสี่
ก่อสร้ำงถนนรุกล้ ำเข้ำไปแนวเขตที่ดินของโจทย์ รวมเนื้อที่ 15.14 ตำรำงวำ นอกเหนือไปจำกส่วนที่
โจทย์อุทิศให้ท ำให้โจทย์ได้รับควำมเสียหำย  ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่ำวได้  จึงฟ้องต่อศำล
ให้บังคับจ ำเลยทั้งสี่หยุดกำรกระท ำดังกล่ำวและร่วมกันรื้อถอน  กำรที่จ ำเลยทั้งสี่ก่อสร้ำงถนนพิพำท
โดยที่โจทย์ไม่มีกำรคัดค้ำนจึงถือได้ว่ำจ ำเลยไม่ได้ละเมิดต่อโจทย์และศำลจะมีค ำพิพำกษำตำมค ำขอ
ของโจทย์ต้องพิจำรณำให้ได้ก่อนว่ำที่ดินพิพำทเป็นที่ดินที่โจทย์ยกให้เป็นทำงสำธำรณะ 
10. สำเหตุของปัญหำ 1. จ ำเลยก่อสร้ำงถนนรุกล้ ำเข้ำไปในเขตที่ดินของโจทย์ไม่สำมำรถใช้

ประโยชน์จำกที่ดินได้ 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย - 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 
 ป.พ.พ. , ป.ที่ดิน 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น - - อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของ
ศำลยุติธรรม ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ -  
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ตำรำงที่ 55 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่ 14941/2556 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [    ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [    ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ  ผู้ว่ำจ้ำง   :  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศิริวรรณ ซัพพลำย กับพวก 

 ผู้รับจ้ำง   :  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อลินทอง  

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำจ้ำง 
5. ประเภทของโครงกำร งำนสำธำรณูปโภคในหมู่บ้ำน 

6. มูลค่ำโครงกำร  9,553,900 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 

9. ลักษณะข้อพิพำท : ตำมสัญญำจ้ำงห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดกุลวัชพัฒนำกับโจทย์ที่ 1  ก ำหนดให้จ ำเลยที่ 
1 ก่อสร้ำงงำนสำธำรณูปโภคในโครงกำรหมู่บ้ำนสุขนิรันดร์ หลังจำกครบก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้ว กุล
วัชพัฒนำได้ท ำหนังสือรับสภำพหนี้ต่อโจทก์ที่ 1 ว่ำ ยังค้ำงช ำระหนี้ค่ำก่อสร้ำงงำนสำธำรณูปโภคเป็น
เงิน 9,553,900 บำท  และได้มีกำรท ำบันทึกข้อตกลงแปลงหนี้ใหม่ระหว่ำงโจทก์ที่ 1 จ ำเลยที่ 1 โดย
จ ำเลยที่ 2 และห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดกุลวัชพัฒนำ  ไม่สำมำรถช ำระหนี้ตำมหนังสือรับสภำพหนี้แก่โจทก์ที่ 
1 ได้ จึงได้ตกลงแปลงหนี้ใหม่โดยให้จ ำเลยที่ 1 โดยจ ำเลยที่ 2 เป็นผู้ช ำระหนี้แทนและเพ่ือเป็นกำร
ตอบแทนกำรกระท ำดังกล่ำว จึงตกลงโอนกิจกำรและที่ดินในโครงกำรหมู่บ้ำนสุขนิรันดร์ให้แก่จ ำเลยที่ 
1 ในกำรนี้จ ำเลยที่ 1 จึงสั่งจ่ำยเช็ค 3 ฉบับ ช ำระหนี้ หลังจำกนั้นเช็คฉบับแรกจ ำนวนเงิน 2,000,000 
บำท เรียกเก็บเงินได้ ส่วนเช็คอีกสองฉบับธนำคำรปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน  
10. สำเหตุของปัญหำ 1.เหตุที่ไม่ช ำระเงินตำมเช็คเนื่องจำกรอใบอนุญำตจัดสรรที่ดินและ

หนังสือค้ ำประกันค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคจำกโจทก์ที่ 1  
11. มูลค่ำควำมเสียหำย - 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 349 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น - - ให้ปรับและจ ำคุกจ ำเลยที่ 2 กระทง

ละ 5 เดือนปรับจ ำเลยที่ 1 กระทงละ 
10,000 บำท 

ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 56 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 8032/2556 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [    ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [    ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ  ผู้ว่ำจ้ำง   :  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โรงสีข้ำวสมหมำยร้อยเอ็ด กับ
พวก 

 ผู้รับจ้ำง   : นำยอัฐพร เลิศวิไลนริศ 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำจ้ำง 

5. ประเภทของโครงกำร - 
6. มูลค่ำโครงกำร  - 

7. ลักษณะงำน งำนต่อเติม/รื้อถอน 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 
9. ลักษณะข้อพิพำท :  จ ำเลยที่ 1 โดยจ ำเลยที่ 2 ว่ำจ้ำงโจทก์ให้รื้อถอนและต่อเติมโครงหลังคำ
เหล็กโรงสีข้ำวของจ ำเลยที่ 1 โดยจ้ำงเหมำค่ำแรง โจทก์เป็นฝ่ำยจัดหำเครื่องมือส ำหรับใช้ในกำร
ท ำงำน กำรท ำงำนของโจทก์จึงเป็นกำรรับเหมำก่อสร้ำงเป็นลักษณะของกำรรับจ้ำงท ำของชนิด
หนึ่งตำม ป.พ.พ. มำตรำ 587 แม้โจทก์ลงมือท ำงำนด้วยก็หำท ำให้โจทก์เป็นช่ำงฝีมือตำมมำตรำ 
193/34 (1) ไม่ ควำมรับผิดของผู้ว่ำจ้ำงจึงไม่อยู่ในอำยุควำม 5 ปี ตำมมำตรำ 193/33 (5) โจทก์
ฟ้องเรียกเอำค่ำจ้ำงจำกผู้ว่ำจ้ำงจึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับท ำกำรงำนเรียกเอำสินจ้ำงอันจะพึงได้รับ
จำกกำรนั้น ต้องเรียกร้องเอำภำยใน 2 ปี  โจทก์ส่งมอบงำนก่อสร้ำงประมำณเดือนมีนำคม 2545 
และจ ำเลยที่ 1 ช ำระค่ำจ้ำงครั้งสุดท้ำยวันที่ 17 พฤษภำคม 2545 อำยุควำมจึงเริ่มนับใหม่ตั้งแต่
วันที่จ ำเลยที่ 1 ช ำระหนี้ครั้งสุดท้ำยตำมมำตรำ 193/14 (1) ประกอบมำตรำ 193/15 โจทก์ฟ้อง
คดีนี้เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2547 เกิน 2 ปี แล้ว คดีโจทก์จึงขำดอำยุควำม 
10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้รับจ้ำงเรียกร้องเงินค่ำจ้ำงหลังส่งมอบแล้วเลยระยะเวลำ 2 ปี  

11. มูลค่ำควำมเสียหำย  862,744.45 บำท  
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. มำตรำ193/14 (1),193/15,193/33 (5),193/34 (1),193/34 

(7) 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น   คดีขำดอำยุควำม 

ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ   
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ตำรำงที่ 57 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 5181/2556 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [ ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [ ]   ผู้ซื้อ                                   [    ]  ผู้ขำย  

3. ลักษณะคู่สัญญำ  ผู้ซื้อ    :  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โรงสีข้ำวสมหมำยร้อยเอ็ด กับพวก 

 ผู้ขำย   :  นำยอัฐพร เลิศวิไลนริศ 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง สัญญำซื้อขำย 
5. ประเภทของโครงกำร หลังคำคลุมลำนกองถ่ำน (กำรไฟฟ้ำแห่งประเทศไทย) 

6. มูลค่ำโครงกำร  - 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 
8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 

9. ลักษณะข้อพิพำท :จ ำเลยไม่สำมำรถส่งมอบคอนกรีตแก่โจทย์ได้  เป็นเหตุให้โจทย์ต้องซื้อคอนกรีต
จำกบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด  ในรำคำที่สูงกว่ำซื้อจำกจ ำเลยเป็นเงิน 544,840.20 
บำท และโจทย์จ่ำยค่ำรื้อถอนที่ผลิตคอนกรีตเป็นเงิน 70,000 บำท เพ่ือส่งมอบพ้ืนที่ให้แก่ กฟผ.
จ ำเลยท ำใบเสนอรำคำและรำยละเอียดของสินค้ำพร้อมระบุเงื่อนไขไว้ 9ข้อ  ข้อ 9 ระบุถึงกำรที่ผู้ซื้อมี
เหตุจ ำเป็นต้องซื้อคอนกรีตจำกรำยอ่ืนเนื่องจำกผู้ขำยไม่สำมำรถให้บริกำรได้  ผู้ขำยยินยอมชดใช้
ค่ำเสียหำยแก่ผู้ซื้อ  แต่เมื่อพิจำรณำจำกข้อ7 ที่ระบุให้โจทย์ต้องออกหนังสือค้ ำประกันของธนำคำร 
แต่โจทย์ไม่ได้ปฏิบัติตำมใบเสนอรำคำข้อนี้  แสดงให้เห็นว่ำโจทย์ไม่ได้ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตำมใบ
เสนอรำคำทุกข้อ ใบเสนอรำคำจึงเป็นเพียงกำรท ำควำมเข้ำใจกับโจทย์ส่วนเรื่องกำรรื้อถอนเครื่องผลิต
คอนกรีต  จ ำเลยไม่ได้ตกลงว่ำจะเป็นฝ่ำยเสียค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้แก่โจทย์ 
10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้ขำยไม่สำมำรถส่งมอบคอนกรีตให้ผู้ซื้อได้ตำมสัญญำผู้ซื้อจึงต้องซื้อ

จำกบริษัทอ่ืนแทน 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย 446,056  บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 1250, ม. 1252, ม. 1254 ป.วิ.พ. ม. 142 (5), ม. 246, 247 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น   คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุ

ในสัญญำ ท ำให้ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย 

ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ   
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ตำรำงที่ 58 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 1/2556 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [    ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [  - ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               [  - ]  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ  โจทก์ - กรมชลประทำน 
 จ ำเลย - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดมัธยฐำน กรุ๊ป ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ชดใช้ค่ำเสียหำย 

5. ประเภทของโครงกำร สอบรำคำซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 
6. มูลค่ำโครงกำร  - 

7. ลักษณะงำน งำนซ่อมแซม 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ก่อนท ำสัญญำ 
9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทย์ประกำศสอบรำคำซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ผสม
และปูนขำวโดยเปิดโอกำสให้ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ำแข่งขันรำคำ ด้วยวิธีกำรยื่น
ซองเสนอรำคำ กรมชลประทำนโจทย์ยื่นฟ้องห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มัธยฐำนจ ำเลยที่ 1 นำสนชัย จ ำเลยที่ 
2 นำยเกตุที4่ โจทย์ได้ด ำเนินกำรสอบรำคำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ผสมและปูน
ขำวใช้ส ำหรับงำนก่อสร้ำงรวม 3 รำยกำรเพ่ือใช้ส ำหรับงำนก่อสร้ำงซ่อมแซมรั้วบริเวณหัวงำน
โครงกำรชลประทำนตรัง มีจ ำเลยที่1,2,3,4 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นรำยถัดมำเป็นเงิน 202 ,720 
บำทและมีจ ำเลยที่ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นรำยถัดมำ  เป็นเงิน 205,254 บำท จ ำเลยทั้ง4 ไม่เข้ำมำ
ท ำสัญญำ  คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจึงด ำเนินกำรพิจำรณำรับ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ้ียท่งฮวด 
ผู้เสนอรำคำต่ ำสุดถัดไป  เสนอเงิน 234,190 บำท กำรกระท ำของจ ำเลยทั้ง 4 ท ำให้โจทย์ได้รับควำม
เสียหำย ขอให้จ ำเลยที่ 1,2,3,4  ร่วมกันช ำระเงินแก่โจทย์  
10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้ได้รับเลือกสอบรำคำต่ ำสุดไม่เข้ำท ำสัญญำกับโจทย์ ท ำให้ต้องเลือกผู้

ที่เสนอรำคำต่ ำสุดรำยถัดไปท ำให้โจทย์ได้รับควำมเสียหำย 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย - 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรวินิจฉัยชี้ขำดอ ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงศำล พ.ศ.2542  

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น - - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำล

ปกครอง ศำลอุทธรณ์ - - 
ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 59 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่  15186-15192/2557 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [    ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [    ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง   :  บริษัท อะมีนอัศมะอำน (1432) จ ำกัด กับพวก       
ผู้รับจ้ำง   : นำยมนตรี คงนำม กับพวก      

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำจ้ำง 

5. ประเภทของโครงกำร ก่อสร้ำงสะพำนเทียบเรือ 
6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 
9. ลักษณะข้อพิพำท :  
สัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวระบุว่ำ จ ำเลยที่ 1 ท ำสัญญำจ้ำงโจทย์ทั้งเจ็ดเข้ำท ำงำนในโครงกำรก่อสร้ำง
สะพำนเทียบเรือบ้ำนแหลมทรำย  โดยจ ำเลยที่ 2 ท ำสัญญำจ้ำงเหมำค่ำแรงพร้อมเทแบบหล่อ
คอนกรีต  วันที่ 20 พฤษภำคม 2554   ที่จ ำเลยที่ 1 รับจ้ำงเหมำจำกจ ำเลยที่ 2 เมื่อเข้ำด ำเนินกำรใน
บำงส่วนจ ำเลยที่ 1 มีหนังสือทวงถำมให้จ ำเลยที่ 2 ช ำระค่ำจ้ำงในส่วนที่ก่อสร้ำงไปแล้ว  หำกโจทย์ทั้ง
เจ็ดเข้ำท ำงำนในส่วนดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำจ ำเลยที่ 1 เข้ำรับเอำผลงำนที่โจทย์ทั้งเจ็ดเข้ำท ำงำนจึง
ต้องจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่โจทย์ทั้งเจ็ดและตำมมำตรำ 12 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้กรณีนำยจ้ำงเป็นผู้รับเหมำ
ช่วงให้ผู้รับเหมำช่วงถัดขึ้นไปจนถึงผู้รับเหมำชั้นต้นร่วมรับผิดกับผู้รับเหมำช่วง  จ ำเลยที่ 2 ในฐำนะ
เป็นผู้รับเหมำชั้นต้นมีสิทธิทวงเงินค่ำจ้ำงที่จ่ำยให้โจทย์ทั้งเจ็ดคืนจำกจ ำเลยที่ 1 โจทย์ฟ้องให้บังคับ
จ ำเลยทั้ง 2 ร่วมกันช ำระเงินค่ำจ้ำง 
 

10. สำเหตุของปัญหำ 1.งำนที่ลูกจ้ำงได้ท ำงำนแล้วเสร็จแต่ไม่ได้รับค่ำจ้ำง 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย 550,000  บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 797 
 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำน พ.ศ.2541 ม. 5, ม. 12, ม. 70 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น - - ให้ย้อนส ำนวนให้ศำลแรงงำนภำค 8 
พิจำรณำเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรท ำงำน
และกำรค้ำงจ่ำยค่ำจ้ำง 

ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 60 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 15064/2557 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [    ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง   :  บริษัท โปรเมค เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด กับพวก 
ผู้รับจ้ำง   : บริษัท โคทแมกเนท จ ำกัด    

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำจ้ำง 

5. ประเภทของโครงกำร ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ  (เข่ือนน้ ำเทินประเทศลำว) 
6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 
9. ลักษณะข้อพิพำท :  
โจทย์เป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำง  ฟ้องเรียกร้องให้บังคับจ ำเลยที่ 1 ช ำระหนี้ค่ำจ้ำงส่วนที่คงค้ำงช ำระตำม
สัญญำ  โดยจ ำเลยที่ 1 ท ำสัญญำว่ำจ้ำงโจทย์ส่งช่ำงพ่นสีและช่ำงพ่นทรำยพร้อมอุปกรณ์ไปท ำงำนให้
จ ำเลยซึ่งรับเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำเขื่อนน้ ำเทินประเทศลำว  ค่ำจ้ำงที่จ ำเลยต้องช ำระแก่โจทย์เป็น
ค่ำแรงงำน ค่ำเช่ำอุปกรณ์และค่ำล่วงเวลำของคนงำน  ศำลฎีกำต้องวินิจฉัยว่ำ คดีของโจทย์ขำดอำยุ
ควำมหรือไม่ คดีดังกล่ำวอยู่ในประมวลกฏหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 193/34 (1) ตอนท้ำยที่ว่ำ 
เว้นแต่เป็นกำรที่ได้ท ำเพ่ือกิจกำรของฝ่ำยลูกหนี้นั้นเอง ดังนั้น อำยุควำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงมี
ก ำหนด 5 ปี ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 193/33 (5) หำใช่อำยุควำม 2 ปี ให้
จ ำเลยที่ 1 ช ำระเงิน 418,050 บำท 
 
10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้รับจ้ำงเรียกร้องให้ช ำระหนี้ค่ำจ้ำงส่วนที่คงค้ำงช ำระตำมสัญญำ 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 451,813.50 บำท  
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ป.พ.พ. มำตรำ 193/33, 193/34 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น -  ให้จ ำเลยช ำระค่ำเสียหำย  
418,050 บำท ศำลอุทธรณ์  - 

ศำลฎีกำ  - 
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ตำรำงที่ 61 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  84 /2557 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [    ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง   :  บริษัทกสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)     
ผู้รับจ้ำง   : ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหชัยสัตหีบ     

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำจ้ำง 

5. ประเภทของโครงกำร อำคำรคลังพัสดุ 
6. มูลค่ำโครงกำร 12,058,900 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 
9. ลักษณะข้อพิพำท : จ ำเลยได้ท ำสัญญำว่ำจ้ำงโจทย์ก่อสร้ำงอำคำรพัสดุพร้อมงำนพิเศษ  เป็นเงิน 
12,058,900 บำท เมื่อโจทย์ลงมือก่อสร้ำงปรำกฏว่ำแบบแนบท้ำยสัญญำ  แบบแปลน  แผนผัง  และ
รำยละเอียดงำนก่อสร้ำงในส่วนฐำนรำกผิดพลำด  คลำดเคลื่อนไม่สำมำรถใช้ยึดถือในกำรก่อสร้ำ งได้  
และจ ำเลยมีกำรพิจำรณำอนุมัติแบบแปลนและรำยละเอียดที่ต้องแก้ไขล่ำช้ำ  เป็นสำเหตุส ำคัญให้งำน
ก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนด  โจทย์ส่งมอบงำนงวดที่ 7 และ 8  แต่จ ำเลยไม่ตรวจรับงำน  เพิกเฉย
กำรช ำระเงิน  ปัญหำที่ต้องวินิจฉัยคดีนี้  เรื่องอ ำนำจกำรพิจำรณำพิพำกษำ  ซึ่ งคณะกรรมกำร
พิจำรณำแล้ว  อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลปกครองเนื่องจำกลักษณะของคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำย
หนึ่งเป็นหน่วยงำนปกครอง 
10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้รับจ้ำงท ำงำนล่ำช้ำปัญหำเนื่องจำกแบบขำดรำยละเอียดมำสำมำรถ

น ำไปใช้ก่อสร้ำงได้ และอนุมัติแบบล่ำช้ำท ำให้งำนก่อสร้ำงล่ำช้ำไปด้วย 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย - 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 
พ.ร.บ.กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519  พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสำหกิจ  

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น - - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำล
ปกครอง ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 62 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  68/2557 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [    ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [  - ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               [ -  ]  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ โจทย์    :  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค   
จ ำเลย   :  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดตรังทองที่ 1 กับพวกรวม 2 คน    

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ชดใช้ค่ำเสียหำย 

5. ประเภทของโครงกำร ก่อสร้ำงถังน้ ำใสขนำด 500 ลบ.ม 
6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 
9. ลักษณะข้อพิพำท : กำรไฟฟ้ำยื่นฟ้อง ห้ำงหุ้นส่วนตรังสีทองจ ำเลยที่ 1  นำยภูมิพัฒน์ ที่  2 ต่อศำล
จังหวัดตรัง  จ ำเลยที่1  ท ำสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถังน้ ำใสขนำด 500 ลบ.ม  และปรับปรุงระบบผลิต
น้ ำหน่วยบริกำรล ำภูรำ  ขณะท ำกำรก่อสร้ำงลูกจ้ำงของจ ำเลยได้ใช้เครื่องปั๊มลมไฮโดรลิกหัวเจำะดิน
ดันท่อเหล็กเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 300 มม. ยำว 6เมตร  ลอดใต้ถนนเพชรเกษมโดยประมำทกระแทก
โดนสำยไฟฟ้ำเคเบิลแรงสูงใต้ดินของโจทย์  เนื่องจำกจ ำเลยท ำตำมแบบและไม่ทรำบว่ำมีสิ่งกีดขวำง  
โจทย์ไม่ได้แจ้งหรือใช้เครื่องหมำยแจ้งเตือนว่ำเป็นบริเวณวำงสำยไฟฟ้ำเคเบิลแรงสูง  เป็นเหตุให้
สำยไฟฟ้ำเคเบิลแรงสูงระเบิดและช ำรุดเสียหำยกระแสไฟฟ้ำดับทั้งจังหวัดตรัง  ท ำให้โจทย์ได้รับควำม
เสียหำยต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและขำดประโยชน์จำกกำรจ่ำยไฟฟ้ำ   
10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้รับจ้ำงขำดควำมระมัดระวังขณะท ำงำนท ำให้เกิดควำมเสียหำย 

2. กำรไฟฟ้ำไม่มีกำรท ำสัญลักษณ์เตือนเป็นเขตไฟฟ้ำเคเบิลแรงสูงใต้ดิน 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย - 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น - - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำล

ยุติธรรม 
 

ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 63 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่  63 /2557 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [    ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ โจทย์    :  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จั่วเซ้งยโสธร 
จ ำเลย   :  กำรเคหะแห่งชำติ 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง บอกเลิกสัญญำ 

5. ประเภทของโครงกำร อำคำรศูนย์ชุมชน 
6. มูลค่ำโครงกำร 3,920,000 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 
9. ลักษณะข้อพิพำท : โจทย์ยื่นฟ้องกำรเคหะแห่งชำติ  จ ำเลยได้ท ำสัญญำว่ำจ้ำงโจทย์ก่อสร้ำงอำคำร
ศูนย์ชุมชน ตำมแบบ เอ-1 แบบจ้ำงเหมำรวมวัสดุและอุปกรณ์ในโครงกำรบ้ำนเอ้ืออำทรจังหวัดระยอง  
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีพิเศษในรำคำ 3,920,000 บำท  ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 180  วัน ใน
ระหว่ำงก่อสร้ำงโจทย์เกิดปัญหำและอุปสรรคท ำให้งำนก่อสร้ำงล่ำช้ำกว่ำก ำหนด  แต่จ ำเลยยังคงให้
โจทย์ท ำงำนต่อ  ต่อมำจ ำเลยได้บอกเลิกสัญญำและริบหลักประกัน  โจทย์อุทธรณ์ค ำสั่งพร้อมเร่ง
ท ำงำนก่อสร้ำงและส่งมอบงำนงวดสุดท้ำยและขอเบิกค่ำจ้ำงตำมสัญญำ  ซึ่งจ ำเลยได้ตรวจรับงำน
เรียบร้อยแล้วแต่จ ำเลยเพิกเฉยไม่ช ำระค่ำจ้ำง  ขอให้บังคับจ ำเลยช ำระค่ำจ้ำงพร้อมดอกเบี้ย  ปัญหำ
ที่จะต้องพิจำรณำคดีนี้อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลใด  
10. สำเหตุของปัญหำ 1. ผู้ว่ำจ้ำงตรวจรับมอบงำนแล้วและไม่ช ำระค่ำจ้ำงโดยอ้ำงว่ำผู้รับจ้ำง

ท ำงำนล่ำช้ำเป็นฝ่ำยผิดสัญญำจึงบอกเลิกสัญญำ 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย - 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 
พ.ร.บ.จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น - - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำล
ปกครอง 
 

ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 64 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่  15668 /2558 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [    ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง   :  บริษัท กรุงเทพ คอนกรีต (1989) จ ำกัด 
ผู้รับจ้ำง   :  นำยประสงค์ โพธิพฤกษ์ กับพวก 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำจ้ำง 

5. ประเภทของโครงกำร อำคำรเรียน 
6. มูลค่ำโครงกำร 187,380,000 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 
9. ลักษณะข้อพิพำท : จ ำเลยท ำสัญญำรับจ้ำงและรับค่ำจ้ำงในนำมของจ ำเลย  ก่อสร้ำงอำคำรเรียน
และอำคำรประกอบจ ำนวน 15 รำยกำร  ชองโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยชัยภูมิกับกรมสำมัญ
ศึกษำจ ำเลยมอบอ ำนำจให้โจทย์ประมูลงำนและท ำสัญญำรับจ้ำงก่อสร้ำงโดยตกลงค่ำจ้ำง 
187,380,000 บำท โดยโจทย์ขอก่อสร้ำงแทนจ ำเลยโดยให้จ ำเลยหักเงิน 5% ของจ ำนวนเงินที่ประมูล
งำนได้เพ่ือเป็นค่ำบริหำรงำนก่อสร้ำง  ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงและค่ำซ่อมแซมเสียหำยในระยะเวลำ
ประกัน 2 ปี  ส่วนเงิน 95% ให้เป็นของโจทย์และเมื่อก่อสร้ำงเสร็จโจทย์จะจ่ำยค่ำตอบแทนให้จ ำเลย
อีก 2%  โจทย์ก่อสร้ำงได้พียงงวดที่1-5 และทิ้งงำน จ ำเลยต้องเข้ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงตั้งแต่งวดที่8 
จนแล้วเสร็จ  ตำมรำยกำรรำยรับรำยจ่ำยเอกสำร จ.4 เป็นเงิน 9,505,921.93 บำท  โจทย์และจ ำเลย
ร่วมกันประกอบกำรเพ่ือผลก ำไร  โจทย์กับจ ำเลยจึงต้องน ำมำแบ่งกันผลก ำไรดังกล่ำวเกิดจำกกำร
ก่อสร้ำงและส่งมอบงำนรวมกัน 14 งวด  โจทย์ก่อสร้ำงและส่งมอบเพียง 5 งวดจึงควรได้รับส่วนแบ่ง
ผลก ำไรตำมสัดส่วน   

10. สำเหตุของปัญหำ 1.โจทย์ไม่ได้รับส่วนแบ่งของก ำไรค่ำก่อสร้ำงตำมท่ีตกลงกันไว้ 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย 3,394,972  บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. มำตรำ 149, 369  ป.วิ.พ. มำตรำ 134, 142 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น  - ให้จ ำเลยช ำระเงิน 3,394,972  บำท 

พร้อมดอกเบี้ย 7.5 % ต่อปี 
 

ศำลอุทธรณ์ -  

ศำลฎีกำ  - 
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ตำรำงที่ 65 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่14938 /2558 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [    ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง   :  กรมพละศึกษำ (ที่ถูก กรมพลศึกษำ) กับพวก 
ผู้รับจ้ำง   :  บริษัทพรอพเพอร์ตี้ แพลนนิ่ง แอนด์ดีเวลล้อปเม้นท์ กับ
พวก 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ค่ำจ้ำง (ควบคุมงำน) 

5. ประเภทของโครงกำร สนำมกีฬำเฉลิมพระเกียรติฯ 

6. มูลค่ำโครงกำร - 
7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 

9. ลักษณะข้อพิพำท : จ ำเลยที่ 1 ว่ำจ้ำงจ ำเลยที่ 2 และ 4 ถึงที่ 6 ให้ท ำกำรก่อสร้ำงโครงกำรสนำม
กีฬำเฉลิมพระเกียรติ  และได้ว่ำจ้ำงโจทย์ควบคุมงำน  จ ำเลยที่ 2และ 4ถึง6 ระหว่ำงท ำงำนจ ำเลยที่2 
และ 4 ถึงที่ 6 ได้ท ำงำนล่วงเวลำและต่อมำปรำกฏว่ำจ ำเลยท ำงำนไม่แล้วเสร็จตำมที่ก ำหนด  แต่
จ ำเลยที่ 1 ยังคงให้ท ำงำนต่อโดยมีโจทย์เป็นผู้ควบคุมงำน  งำนแล้วเสร็จวันที่ 3 ธันวำคม 2541  
จ ำเลยที่ 1 ช ำระเงินให้โจทย์เฉพำะวันที่ 9 มีนำคม 2541 – 31 สิงหำคม 2541  โจทย์จึงทวงถำมให้
จ ำเลยที่ 1,2,4-6 ช ำระค่ำควบคุมงำนล่วงเวลำที่เกิดขึ้นแต่จ ำเลยเพิกเฉย  ซึ่งในสัญญำหำกผู้รับจ้ำง
ท ำงำนไม่แล้วเสร็จต้องจ่ำยค่ำปรับแก่ผู้ว่ำจ้ำงและค่ำควบคุมงำน  กำรท ำงำนล่วงเวลำมีผลท ำให้งำน
เสร็จเร็วขึ้นถือเป็นประโยชน์ของจ ำเลย  ศำลพิพำกษำให้จ ำเลยที่ 1-6 ช ำระเงินแก่โจทย์   

10. สำเหตุของปัญหำ 1.ผู้ว่ำจ้ำงไม่จ่ำยค่ำล่วงเวลำและค่ำจ้ำงควบคุมงำนที่เลยระยะเวลำ
ก่อสร้ำงตำมสัญญำ 
2. คณะกรรมกำรสอบพบว่ำใช้บุคลำกรซ้ ำซ้อนในกำรควบคุมงำนกับ
โครงกำรในพ้ืนที่เดียวกัน 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย - 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. ม. 374 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น  - ให้จ ำเลยที่ 1-6 ช ำระเงินแก่โจทย์ 

ศำลอุทธรณ์  - 

ศำลฎีกำ  - 
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ตำรำงที่ 66 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่ 45/2558 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [    ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   []   เจ้ำของที่ดิน                          [  - ]  กรมทำงหลวง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ โจทก์    :   นำงเมตตำ สังข์สุวรรณ์ 
จ ำเลย   :   กรมทำงหลวง         

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง รุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน 

5. ประเภทของโครงกำร งำนซ่อมแซมผิวถนน 
6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน ซ่อมแซม 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 
9. ลักษณะข้อพิพำท  : โจทย์เป็นเจ้ำของที่ดินโฉนดเลขที่ 472020 ซื้อต่อจำกเจ้ำของเดิม  ต่อมำกรม
ทำงหลวงได้ท ำกำรก่อสร้ำงและขยำยถนนรุกล้ ำที่ดินของโจทย์ บิดำของโจทย์ได้ท ำหลักเขตเพ่ือแสดง
กรรมสิทธิ์และด ำเนินกำรร้องเรียน กรมทำงหลวงให้กำรว่ำไม่ได้ก่อสร้ำงถนนและคันถนนรุกล้ ำเข้ำไป
ในที่ดินของโจทย์ กำรด ำเนินโครงกำรซ่อมแซมผิวถนนและคันทำงถนนพิพำทได้ด ำเนินกำรไปตำม
สภำพพ้ืนที่ที่ปรำกฏอยู่เดิมซึ่งทำงสำธำรณะประโยชน์ โจทย์ได้ซื้อที่ดินภำยหลังจำกกรมทำงหลวง
ด ำเนินกำรโครงกำรซ่อมแซมผิวถนนดังกล่ำว โจทย์จึงไม่มีสิทธิกว่ำเจ้ำของที่ดินเดิม กรมทำงหลวงมี
หนังสือแจ้งเตือนขอให้โจทย์ปฏิบัติตำมข้อก ำหมำยว่ำด้วยทำงหลวงเพ่ือบังคับให้โจทย์รื้อถอนรั้ว  ทั้ง
ที่บริเวณดังกล่ำวเป็นที่ดินของโจทย์ ถือว่ำกรมทำงหลวงใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ ขอให้พิพำกษำ
ชดใช้ค่ำเสียหำยจำกกำรรุกล้ ำเป็นเนื้อที่ 14 ตร.ว รำคำ ตร.ว ละ1,000บำทศำลจึงต้องพิจำรณำให้ได้
ก่อนว่ำที่ดินพิพำทเป็นที่ดินที่โจทย์เป็นกรรมสิทธิ์ตำมท่ีกล่ำวอ้ำงหรือเป็นที่สำธำรณะประโยชน์แล้ว  
10. สำเหตุของปัญหำ 1. โครงกำรซ่อมแซมผิวถนนและคันถนนรุกล้ ำเข้ำไปในที่ดินของโจทย์   

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 14,000 บำท 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  พ.ร.บ.จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น - - อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของ
ศำลยุติธรรม   ศำลอุทธรณ์ - - 

ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 67 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่  3 /2558 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [    ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               []  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง   :  กองทัพเรือ 
ผู้รับจ้ำง   : บริษัท 17 เจตต์ คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง บอกเลิกสัญญำ 

5. ประเภทของโครงกำร อำคำรที่พักผู้โยสำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ 
6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ ระหว่ำงก่อสร้ำง 
9. ลักษณะข้อพิพำท  :  จ ำเลยว่ำจ้ำงบริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น  จ ำกัด (มหำชน)  ก่อสร้ำงอำคำร
ที่พักผู้โดยสำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ  ต่อมำผู้รับจ้ำงได้ว่ำจ้ำงให้โจทย์เป็นผู้รับจ้ำงท ำงำนโครงกำร
อำคำรที่พักผู้โดยสำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ  ปริมำณงำนและขอบเขตควำมรับผิดชอบตำมสัญญำ
หลัก  โจทย์ก่อสร้ำงและส่งงวดงำนตำมสัญญำให้แก่จ ำเลยทั้งสิ้น 7 งวด แต่จ ำเลยไม่ช ำระค่ำงำนใน
งวดที่ 8 ให้แก่โจทย์  จ ำเลยให้กำรว่ำกำรก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จตำมสัญญำจ ำเลยจึงบอกเลิกสัญญำและ
คิดค่ำเสียหำยและค่ำปรับ  โดย บริษัท แอสคอน คอสตรัคชั่น  จึงต้องรับผิดในควำมประมำทเลินเล่อ
ของโจทย์ทุกประกำร  จ ำเลยจึงไม่สำมำรถจ่ำยค่ำงวดงำนในงวดที่ 8 ให้โจทย์ได้  จ ำเลยได้ยื่นโต้แย้ง
เขตอ ำนำจศำลข้อพิพำทในคดีนี้เป็นกรณีพิพำทเก่ียวกับสิทธิของโจทย์  ที่มีอยู่ในฐำนะเป็นเจ้ำหนี้ตำม
สัญญำโอนสิทธิเรียกร้องอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญำจ้ำงอำคำรพักอำศัยผู้โดยสำรต้องพิจำรณำข้อก ำหนด
ในสัญญำดังกล่ำวเป็นส ำคัญ  คดีนี้จึงเป็นคดีพิพำทเก่ียวกับสัญญำปกครอง   
10. สำเหตุของปัญหำ 1.คณะกรรมกำรตรวจรับงำนแล้วแต่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถเบิกค่ำจ้ำงงวดที่ 

8 ได้ เนื่องจำกงำนล่ำช้ำและผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำ 
11. มูลค่ำควำมเสียหำย 7,956,000 บำท 

12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 
ศำลชั้นต้น - - อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของ

ศำลปกครอง  คู่สัญญำเป็นเอกชน
และหน่วยงำนรัฐ 

ศำลอุทธรณ์ - - 
ศำลฎีกำ - - 
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ตำรำงที่ 68 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่  8716/2559 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   []   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              [    ]  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [ - ]   ผู้ว่ำจ้ำง                                [ - ]  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ โจทก์    :  พนักงำนอัยกำรจังหวัดอุดรธำนี 
จ ำเลย   :  นำยบุญมำ  จันทร์แย้ม กับพวก 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ 

5. ประเภทของโครงกำร ขุดลอกสระน้ ำสำธำรณะ 
6. มูลค่ำโครงกำร 1,980,000 บำท 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 
9. ลักษณะข้อพิพำท : ก่อนเกิดเหตุ อบต.หมำกหญ้ำได้รับงบประมำณโครงกำรจ้ำงแรงงำนเร่งด่วน
เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชำติ ปีงบประมำณ 2552 โดยมี
รำยละเอียดโครงกำรเพื่อขุดลอกสระน้ ำสำธำรณะวัดศรีหมำก แบ่งเป็นจ ำนวน 4 โครงกำร  โครงกำร
ละ 165 ตน เป็นเงิน 1,980,000 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในกำรจ้ำงแรงงำนให้แก่รำษฎรผู้ใช้แรงงำนใน
พ้ืนที่  ปัญหำที่ต้องวินิจฉัยตำมฎีกำ  จ ำเลยที่ 5 มีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 
และ 162  หรือไม่  จ ำเลยที่ 5 ไปช่วยรำชกำรอบต.หมำกหญ้ำมีค ำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่จัดท ำร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี 2553 มีหน้ำที่ปฎิบัติเฉพำะงำนตำมที่ระบุไว้ในค ำสั่งเท่ำนั้น  จ ำเลยที่ 
5  จึงไม่มีหน้ำที่ควบคุมงำนแต่อย่ำงใด  เหตุที่จ ำเลยที่ 5 ลงลำยมือชื่อเป็นกรรมกำรควบคุมงำนใน
เอกสำรจดหมำย จ.4,จ.5 จ.12 และ จ.13  นั้น เจ้ำหน้ำที่ของ อบต.หมำกหญ้ำน ำเอกสำรมำให้ลงชื่อ
โดยอ้ำงว่ำเป็นค ำสั่งจำกจ ำเลยที่ 1 ซึงในเอกสำรได้มีกรรมกำรคนอ่ืนๆได้ลงชื่อไว้หมดแล้ว หำกจ ำเลย
ที่ 5 ไม่ลงชื่อจะไม่สำมำรถเบิกเงินค่ำแรงให้กับชำวบ้ำนได้  เป็นเหตุให้จ ำเลยหลงเชื่อและยอมลง
ลำยมือชื่อ   
10. สำเหตุของปัญหำ 1.ลงลำยมือชื่อโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย - 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ป.อ. มำตรำ 157 ,162 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น    
ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ   
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ตำรำงที่ 69 แสดงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที ่  8649/2559 

1. สิทธิกำรเรียกร้อง   [    ]   ตำมข้อตกลงในสัญญำ              []  ตำมข้อกฎหมำย 
2. ผู้ยื่นฟ้อง   [  - ]   ผู้ว่ำจ้ำง                               [  - ]  ผู้รับจ้ำง         

3. ลักษณะคู่สัญญำ โจทก์    :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโฉลง 
จ ำเลย   :  นำยณรงค์  อินทรพันธ์ 

4. ลักษณะกำรเรียกร้อง ชดใช้ค่ำเสียหำย 

5. ประเภทของโครงกำร เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
6. มูลค่ำโครงกำร - 

7. ลักษณะงำน ก่อสร้ำงใหม่ 

8. ช่วงเวลำกำรเกิดเหตุ หลังส่งมอบ 
9. ลักษณะข้อพิพำท : จ ำเลยรับรำชกำรในต ำแหน่งวิศวกรโยธำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สมุทรปรำกำร  เป็นหัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ  มีหน้ำที่ส ำรวจ ออกแบบ  ประมำณรำคำงำน
ก่อสร้ำงและควบคุมงำนก่อสร้ำง  ได้รับใบอนุญำตประกอบชำชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสำมัญ
วิศวกร  สำขำวิศวกรรมโยธำ  จ ำเลยเป็นผู้ลงลำยมือชื่อรับรองที่โจทก์น ำไปใช้ก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยไม่มีกำรขุดเจำะส ำรวจดินในบริเวณที่จะใช้ก่อสร้ำง  และในแบบระบุให้ใช้
เสำเข็มยำว 10 เมตร  หลังจำกนั้นโจทก์น ำแบบดังกล่ำวไปใช้ในกำรก่อสร้ำง  มีกำรตรวจรับงำนและ
ช ำระเงินแก่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงไปแล้ว  ต่อมำวันที่ 14 ถึงวันที่ 18 มกรำคม 2542  เขื่อนกันดินทรุดตัว
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่โจทก์   วันที่หน่วยงำนของรัฐรู้ถึงกำรละเมิดหน่วยงำนรัฐเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่
ไม่ต้องรับผิดแต่กระทรงกำรคลังตรวจสอบแล้วว่ำต้องรับผิด  ให้สิทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนนั้นมี
ก ำหนดอำยุควำมหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงำนรัฐมีค ำสั่งตำมควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง 
10. สำเหตุของปัญหำ 1.เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรประมำทไม่ขุดเจำะดินส ำรวจดินก่อนออกแบบ 

11. มูลค่ำควำมเสียหำย 10,353,220.10  บำท 
12. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539 ม.10 วรรค 2 

13. ผลค ำวินิจฉัย ชดใช้ค่ำเสียหำย ยกฟ้อง หมำยเหตุ 

ศำลชั้นต้น    
ศำลอุทธรณ์   

ศำลฎีกำ   
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4.3 สรุปประเด็นข้อพิพำทจำกเอกสำรค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ปี พ.ศ. 2550 –2559 

ตำรำงที่ 70 แสดงประเด็นข้อพิพำทจำกเอกสำรค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ปี พ.ศ. 2550 –2559                          
โดยเรียงล ำดับจำกประเด็นที่มีกำรฟ้องร้องมำกท่ีสุดไปหำน้อยที่สุด   

ล ำดับ ประเด็นกำรฟ้องร้อง จ ำนวน
(คดี) 

ร้อยละ 

1 ชดใช้ค่ำเสียหำย  23 42% 

2 ค่ำจ้ำง 14 25 % 

3 บอกเลิกสัญญำ 12 22% 
4 ค่ำปรับ 3 5 % 

5 ประกันผลงำน 3 5% 
รวมทั้งหมด 55 100% 

 

 จำกข้อมูลสรุปประเด็นข้อพิพำทระหว่ำงคู่สัญญำที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงมีทั้งหมด 
5ประเด็น  พบว่ำประเด็นเรื่องชดใช้ค่ำเสียหำยมีจ ำนวนคดีฟ้องร้องมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.81 
เป็นมูลเหตุจำกกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำงที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้งในโครงกำรและพ้ืนที่ข้ำงเคียง
รวมถึงผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงำนขำดกำรตรวจสอบรำยละเอียดของแบบก่อนด ำเนินกำรก่อให้เกิด
อันตรำยแก่บุคคลอื่นและผู้ว่ำจ้ำงก่อสร้ำงผิดแบบ  นอกจำกนี้ยังมีกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยของสัญญำ
ซื้อขำย กำรรุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน  เป็นต้น ประเด็นรองลงมำเป็นเรื่องค่ำจ้ำงคิดเป็นร้อยละ 25.45  ผู้รับ
จ้ำงได้ท ำงำนแล้วเสร็จแต่กลับไม่ได้รับค่ำจ้ำงจะเป็นผู้รับจ้ำงช่วงที่ถูกโกงเงินค่ำจ้ำงจำกผู้รับเหมำหลัก  
ประเด็นต่อมำ เรื่องบอกเลิกสัญญำคิดเป็นร้อยละ 21.81 พบว่ำทั้งผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงเป็นต้นเหตุ
ของกำรเกิดข้อพิพำทส่วนใหญ่เป็นฝ่ำยผู้รับจ้ำงยื่นฟ้องร้องเกิดจำกงำนก่อสร้ำงล่ำช้ำเนื่องจำกผู้ว่ำจ้ำง
สั่งให้ท ำงำนเพ่ิมเติมและคิดค่ำปรับเมื่องำนไม่แล้วเสร็จตำมสัญญำ เรื่องคุณภำพของผลงำน ปัญหำ
และอุปสรรคในกำรท ำงำน เป็นต้น   เรื่องค่ำปรับคิดและเรื่องประกันผลงำนคิดเป็นร้อยละ 5.45  ซึ่ง
ผู้เขียนจะน ำประเด็นที่มีกำรฟ้องร้องมำกที่สุดไปถึงกำรฟ้องร้องที่เป็นประเด็นกำรฟ้องร้องน้อยที่สุด
ของคู่สัญญำก่อสร้ำงน ำมำสรุปมูลเหตุของกำรเกิดข้อพิพำท   
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4.4 สรุปมูลเหตุกำรฟ้องร้องเรื่องชดใช้ค่ำเสียหำย  

ตำรำงที่ 71 แสดงมูลเหตุของกำรฟ้องร้องเรียกร้องค่ำเสียหำยจ ำนวน 23 คดี 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ มูลเหตุที่ท ำให้เกิดข้อพิพำท 
5521/2550 ก่อสร้ำงรุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน 

390/2550 พ้ืนที่ข้ำงเคียงได้รับควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำง 

2335/2551 พ้ืนที่ข้ำงเคียงได้รับควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำง 
1265/2551 (สัญญำซื้อขำย) ผู้รับจ้ำงขำดควำมรอบในกำรตรวจสอบสินค้ำ 

23/2551 พ้ืนที่ข้ำงเคียงได้รับควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำง 

5660/2552 ผู้ควบคุมงำนไม่ตรวจสอบกำรท ำงำน 
9368/2552 ผู้ควบคุมงำนไม่ตรวจสอบกำรท ำงำน 

2835/2552 พ้ืนที่ข้ำงเคียงได้รับควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำง 
748/2552 ผู้ควบคุมงำนไม่ตรวจสอบกำรท ำงำน 

453/2552 (สัญญำซื้อขำย)  ยกเลิกสัญญำ 

11742/2553 (สัญญำซื้อขำย)  ธนำคำรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินตำมเช็ค 
8691/2553 (สัญญำซื้อขำย)  วัสดุไม่ได้รับกำรอนุมัติ 

4805/2553 (สัญญำซื้อขำย)  ก่อสร้ำงบ้ำนผิดแบบ 

5575-15336/2554 ผู้ควบคุมงำนไม่ตรวจสอบกำรท ำงำน 
15335-15336/2555 แบบไม่สมบูรณ์และผู้ควบคุมงำนไม่ตรวจสอบก่อนด ำเนินกำร 

8321/2555 ให้ศำลก ำหนดค่ำเสียหำยและเงินทดแทน 
70/2555 ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำง 

48/2555 ก่อสร้ำงรุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน 

5181/2556 (สัญญำซื้อขำย)  ผู้ขำยไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ตำมก ำหนด 
1/2556 ผู้รับจ้ำงไม่เข้ำท ำสัญญำหลังจำกได้รับเลือกให้ชนะกำรประมูล 

68/2557 ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำง 

45/2558 ก่อสร้ำงรุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน 
8716/2559 ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ 

8649/2559 ผู้ออกแบบไม่ตรวจสอบพ้ืนที่ก่อนออกแบบท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
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จำกข้อพิพำทกำรฟ้องร้องประเด็นเรื่องชดใช้ค่ำเสียหำยจ ำนวน 23 คดี พบว่ำมีประเด็นดังนี้ 

1. ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำง                                                   จ ำนวน 6 คดี 

2. สัญญำซื้อขำย                                                                             จ ำนวน 6 คดี 

3. ก่อสร้ำงรุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน                                                              จ ำนวน 4 คดี 

4. ผู้ควบคุมงำนไม่ตรวจสอบกำรท ำงำน                                                  จ ำนวน 5 คดี 

5. ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ                                                                  จ ำนวน 1 คดี 

6. ผู้ออกแบบไม่ตรวจสอบพ้ืนที่ก่อนออกแบบท ำให้เกิดควำมเสียหำย               จ ำนวน 1 คดี 

 

ตำรำงที่ 72 แสดงมูลเหตุกำรฟ้องร้องพ้ืนที่ข้ำงเคียงได้รับควำมเสียหำย 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ผลกำรตัดสิน หมำยเหตุ 
390/2550 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้รับจ้ำงท ำให้เกิดควำมเสียหำยบ้ำนข้ำงเคียง 

2335/2551 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้รับจ้ำงท ำให้เกิดควำมเสียหำยบ้ำนข้ำงเคียง 

23/2551 - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลยุติธรรม 
2835/2552 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้รับจ้ำงท ำให้เกิดควำมเสียหำยบ้ำนข้ำงเคียง 

70/2555 - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลยุติธรรม 
68/2557 - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลยุติธรรม 

 

จำกข้อมูลค ำพิพำกษำศำลฎีกำเลขที่ 390/2550   ,2335/2551, 23/2551, 2835/2552, 70/2555, 
68/2557  พบว่ำสำเหตุมำจำกกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำงท ำให้เกิดควำมเสียหำยเกิดขึ้นช่วงระหว่ำง
ก่อสร้ำงและไม่สำมำรถตกลงเรื่องค่ำเสียหำยกันได้จึงเกิดกำรฟ้องร้อง  มีสำเหตุดังนี้  

1 ผู้รับจ้ำงขำดประสบกำรณ์หรือควำมช ำนำญในกำรท ำงำน 

2 ขณะท ำงำนผู้รับจ้ำงใช้เครื่องจักรขนำดใหญ่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยพื้นท่ีข้ำงเคียง  

3 ได้รับอันตรำยจำกควำมประมำทละเลยกำรตรวจสอบอุปกรณ์ของผู้รับจ้ำง 

4 ผู้รับจ้ำงไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยแก่พ้ืนที่ข้ำงเคียง 
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แนวทำงป้องกันเรื่องควำมเสียหำยต่อพ้ืนที่ข้ำงเคียง 

1. กำรจ้ำงเลือกผู้รับจ้ำง  ที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญเฉพำะทำงในงำนนั้นๆ จะช่วย
ลดปัญหำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย  เนื่องผู้รับจ้ำงจะมีทักษะและวิธีกำรท ำงำนตำมหลักวิศวกรรม
รวมถึงผู้รับจ้ำงจะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนที่ท ำเป็นอย่ำงดีเมื่อเกิดปัญหำจะสำมำรถแก้ไขปัญหำที่
เกิดข้ึนได้ถูกต้อง 

2. ท ำกำรส ำรวจพ้ืนที่ข้ำงเคียง โดยส ำรวจโดยรอบพ้ืนที่ท ำงำน  สภำพทั่วไปของอำคำรเป็น

อำคำรเก่ำหรือใหม่และลักษณะของโครงสร้ำงเป็นอย่ำงไร  โดยกำรถ่ำยรูปก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำงไว้

เป็นข้อมูลแสดงหลักฐำนและเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรเลือกใช้เครื่องจักรในกำรท ำงำนเพ่ือลดปัญหำเรื่อง

ควำมเสียหำยแก่ตัวอำคำรข้ำงเคียง  ซึ่งจำกข้อมูลค ำพิพำกษำศำลฎีกำ2335/2551พบว่ำบ้ำน

ข้ำงเคียงที่ได้รับควำมเสียหำยเกิดจำกขั้นตอนกำรท ำงำนระบบป้องกันดินพังและขั้นตอนงำนเสำเข็ม

ของโครงกำรท ำให้อำคำรเกิดรอยแตกร้ำวหรือทรุดตัว วิธีกำรช่วยลดปัญหำได้คือ กำรเลือกวิธีกำร

ท ำงำนที่เหมำะสม เช่น กำรตอกเสำเข็มจำกกำรใช้ปั้นจั่นเปลี่ยนเป็นเข็มไมโครไพล์แทน ,กำรกดแผ่น

ชีทไพล์ลดกำรสั่นสะเทือนด้วยกำรใช้เครื่องกดชีทไพล์ระบบไฮดรอลิก (Silent Piler)แทนกำรกดชีท

ไพล์ระบบสั่นสะเทือน  ( backhoe vibro) เป็นต้น 

3. ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  เป็นเรื่องส ำคัญโครงกำรต้องมีกำรจัดท ำนโยบำยก ำหนด

เรื่องควำมปลอดภัยและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอุบัติเหตุและ

อันตรำย  ควรให้มีกำรจัดอบรมข้อปฏิบัติงำนให้คนงำนได้รู้จักวิธีกำรท ำงำนปลอดภัยและเพ่ือเกิด

สำมัญส ำนึกในกำรรู้จักระวังภัยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรำยด้วยตนเอง มีป้ำยสัญลักษณ์แจ้งเตือนให้ชัดเจน 

กำรแนะน ำให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรท ำงำนอย่ำงถูกวิธีก่อนกำร

ท ำงำนจริง กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ท ำให้คนงำนมีควำมตระหนักถึงควำม

ปลอดภัยและมีควำมระมัดระวังมำกยิ่งขึ้นช่วยลดปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุในโครงกำร 

4. ควำมรับผิดชอบ  เมื่อพื้นที่ข้ำงเคียงมีกำรแจ้งเรื่องควำมเสียหำยให้โครงกำรรีบด ำเนินกำร

ตรวจสอบควำมเสียหำยดังกล่ำวโดยใช้สถำบันที่ท้ังสองฝ่ำยยอมรับเพ่ือประเมินควำมเสียหำยที่เกิดข้ึน

จริงและเจรจำตกลงกับผู้เสียหำยหำข้อสรุปเพ่ือยุติไม่ให้เกิดกำรฟ้องร้องหำกปล่อยให้เกิดกำรฟ้องร้อง

ท ำให้ 



  112 

ส่งผลกระทบต่อระยะเวลำกำรท ำงำนของโครงกำรเนื่องจำกอำจมีค ำสั่งระงับกำรก่อสร้ำงไว้

ชั่วครำวได้  ท ำให้โครงกำรได้รับควำมเสียหำยมำกกว่ำกำรรับผิดชอบซ่อมแซมหรือชดใช้ค่ำเสียหำย

แก่พ้ืนที่ข้ำงเคียงและเมื่อเจรจำตกลงกันแล้วควรจัดท ำเอกสำรบันทึกข้อตกลงระหว่ำงโครงกำรและผู้

ได้รับควำมเสียหำยไว้อย่ำงชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำในภำยหลัง 

ตำรำงที่ 73 แสดงมูลเหตุกำรฟ้องร้องเกี่ยวกับสัญญำซื้อขำย  

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ผลกำรตัดสิน หมำยเหตุ 

1265/2551 ยกฟ้อง โจทก์ก่อให้เกิดควำมเสียหำยมำกกว่ำจ ำเลย 

453/2552 ชดใช้ค่ำเสียหำย ให้ยกเลิกสัญญำและคืนเงินมัดจ ำค่ำซื้อบ้ำน 
11742/2553 จ ำคุก พ.ร.บ. ว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค 

8691/2553 ยกฟ้อง เงื่อนไขใบสั่งซื้อให้ยกเลิกสัญญำได้หำกวัสดุไม่อนุมัติ 
4805/2553 ชดใช้ค่ำเสียหำย ชดใช้ค่ำเสียหำยในกำรรื้อถอน (ก่อสร้ำงผิดแบบ) 

5181/2556 ยกฟ้อง ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขใบเสนอรำคำจึงไม่สำมำรถ
เรียกร้องค่ำเสียหำยได้ 

 

 

สรุปกำรฟ้องร้องเกี่ยวกับสัญญำซื้อขำยทั้งหมดจ ำนวน 6 คดี   มีประเด็น ดังนี้    

1. ผู้รับจ้ำงขำดควำมรอบในกำรตรวจสอบสินค้ำ 

2. ผู้ซื้อไม่พอใจคุณภำพกำรเก็บงำนของโครงกำรและเรียกเงินค่ำมัดจ ำคืน 

3. ธนำคำรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินตำมเช็ค 

4. วัสดุไม่ได้รับกำรอนุมัติใบสั่งซื้อสินค้ำจึงต้องยกเลิก 

5. โครงกำรขำยทำวน์เฮำส์ก่อสร้ำงผิดแบบให้กับลูกค้ำ 

6. ผู้ขำยไม่สำมำรถส่งมอบวัสดุได้ตำมก ำหนด  ผู้ซื้อจึงสั่งซื้อวัสดุจำกรำยอ่ืนแทน   
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ข้อพิพำทเรื่องสัญญำซื้อขำยพบว่ำ  ผู้ซื้อและผู้ขำยต่ำงเป็นสำเหตุท ำให้เกิดข้อพิพำทสำเหตุ

เกิดจำกกกำรที่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำหรือใบสั่งซื้อ ตำมคดีพิพำท

ตัวอย่ำงค ำพิพำกษำศำลฎีกำเลขที่  1265/2551  ผู้ขำยจัดส่งสินค้ำไม่ถูกต้องตำมรำยกำรสั่งซื้อแต่

ทำงผู้ซื้อได้รับมอบสินค้ำไว้แล้วและมำทรำบภำยหลังว่ำสินค้ำไม่สำมำรถใช้งำนได้เนื่องจำกไม่ตรงตำม

รำยกำรประกอบแบบ ผู้ซื้อจึงต้องแจ้งคืนวัสดุดังกล่ำวและเมื่อผู้ขำยไม่สำมำรถจัดส่งสินค้ำที่ตรงตำม

รำยกำรสั่งซื้อในระยะเวลำที่ก ำหนดได้จึงต้องสั่งซื้อวัสดุจำกผู้ขำยรำยอ่ืนแทนเพ่ือให้ส่งมอบงำนทัน

ระยะเวลำที่ก ำหนด  ผู้ขำยจึงยื่นฟ้องควำมเสียหำยทีเกิดขึ้น และเมื่อศำลพิจำรณำตัดสินให้ยกฟ้อง 

เนื่องจำกพิจำรณำแล้วผู้ขำยก่อให้เกิดควำมเสียหำยมำกกว่ำผู้ซื้อ กำรขำดควำมรอบคอบในกำร

ตรวจสอบเป็นเป็นปัญหำให้เกิดควำมเสียหำยถึงขั้นฟ้องร้องเห็นได้ว่ำกำรตรวจสอบจึงเป็นเรื่องส ำคัญ

ที่ไม่ควรละเลย  

แนวทำงป้องกันเรื่องสัญญำซื้อขำย 

1. ควำมรอบคอบในกำรตรวจสอบ  ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบรำยละเอียดของแบบเพ่ือให้
เป็นไปตำมข้อก ำหนดและเสนอขออนุมัติใช้วัสดุต่อผู้ออกแบบหรือเจ้ำของโครงกำรอนุมัติก่อน
ด ำเนินกำรสั่งซื้อ  เพ่ือไม่ให้เกิดกำรสิ้นเปลืองงบประมำณจึงต้องมีเอกสำรยืนยันกำรอนุมัติควบคู่กับ
กำรสั่งซื้อวัสดุและกำรตรวจรับสินค้ำหำกพบว่ำสินค้ำหรือวัสดุนั้นไม่ตรงตำมรำยกำรใบสั่งซื้อ   ควร
แจ้งให้ทำงร้ำนค้ำทรำบและจัดส่งคืนสินค้ำโดยเร็ว  เพ่ือให้ร้ำนค้ำจัดส่งสินค้ำที่ถูกต้องเพ่ือให้ทัน
ระยะเวลำกำรส่งมอบงำน                                                            

2. กำรติดตำมและตรวจสอบในระยะแรกตั้งแต่เริ่มที่ต้องให้ควำมส ำคัญ  จะท ำให้ทรำบถึงผล
ในกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมรูปแบบและรำยละเอียดหรือไม่  ในกรณีหำกเกิดปัญหำขึ้นระหว่ำง
ก่อสร้ำงกระบวนกำรดังกล่ำวจะสำมำรถแก้ไขปัญหำในเบื้องต้นหรือเสนอแนะวิธีกำรปฏิบัติเพ่ือ
จัดกำรกับปัญหำต่อไป  กำรควบคุมและตรวจสอบจึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยควบคุมงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  

3. กำรใช้เช็ค มีข้อก ำหนดและบทลงโทษอยู่แล้วหำกผู้ออกเช็คมีเจตนำที่จะไม่ให้มีกำรใช้เงิน

ตำมเช็คจะมีควำมผิดตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มำตรำ 4 และ

เป็นควำมผิดอำญำจึงต้องรับผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 83  และมำตรำ 91  มีโทษทั้ง

ปรับและจ ำคุก 
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4. เงื่อนไขของสัญญำ  ต้องระบุข้อควำมชัดเจนเรื่องเงื่อนไขที่คู่สัญญำต้องปฏิบัติและขอบเขตควำม

รับผิดชอบหำกเกิดควำมเสียหำย เช่น หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่งมอบวัสดุได้ตำมก ำหนดผู้ซื้อมีสิทธิสั่งซื้อ

วัสดุจำกรำยอ่ืนแทนได้  ก ำหนดระยะเวลำกำรจัดส่ง  เป็นต้น  และควรอ่ำนรำยละเอียดให้รอบคอบ

ก่อนลงนำมในสัญญำ 

ตำรำงที่ 74 แสดงมูลเหตุกำรฟ้องร้องเรื่องก่อสร้ำงรุกล้ ำแนวเขตท่ีดินและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ มูลเหตุที่ท ำให้เกิดข้อพิพำท 

5521/2550 กำรก่อสร้ำงรุกล้ ำแนวเขตท่ีดินข้ำงเคียง 

8321/2555 ฟ้องร้องให้ศำลก ำหนดค่ำเสียหำยและค่ำทดแทน 
48/2555 กำรก่อสร้ำงรุกล้ ำแนวเขตท่ีดินข้ำงเคียง 

45/2558 กำรก่อสร้ำงถนนรุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ผลกำรตัดสิน หมำยเหตุ 

5521/2550 ชดใช้ค่ำเสียหำย ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงออกจำกแนวเขตรุกล้ ำ 

8321/2555 ชดใช้ค่ำเสียหำย ให้จ ำเลยช ำระเงินตำมบันทึกข้อตก  
48/2555 ยกฟ้อง ระหว่ำงท ำกำรก่อสร้ำงเจ้ำของไม่มีกำรคัดค้ำน 

45/2558 ยกฟ้อง ต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ได้ก่อน 
 

 

1. กำรก่อสร้ำงรุกล ำแนวเขตที่ดิน                                   จ ำนวน 2 คดี 

2. ฟ้องร้องให้ศำลก ำหนดค่ำเสียหำยและค่ำทดแทน              จ ำนวน 2 คดี 

แนวทำงป้องกันเรื่องกำรรุกล้ ำแนวเขตท่ีดิน 

1. รังวัดที่ดิน  เป็นกำรตรวจสอบและยินยันขนำดที่ดินในโฉนดมีขนำดและขอบเขตเท่ำกับ

โฉนดที่ดินที่ถือกรรมสิทธิอยู่หรือไม่  สำมำรถตรวจสอบได้โดยแจ้งเรื่องกับกรมที่ดินเพ่ือขอท ำรังวัด

สอบแนวเขตที่ดินและปักหลักหมุดแสดงไว้อย่ำงชัดเจน  เพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ทับซ้อนและช่วยป้องกัน

กำรรุกล้ ำของแนวเขตที่ดิน  
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2. ค่ำเวนคืนที่ดิน  ตำม พรบ.ว่ำด้วยกำรเวนคืนที่ดินและได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ประกำศใช้

เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม  2562 เพ่ือควำมเป็นธรรมแก่เจ้ำของที่ถูกเวนคืนและให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำส ำรวจ

และรังวัดได้  ในส่วนที่ 4 ได้ก ำหนดถึงเงินค่ำท ำแทนตำมมำตรำ 37 ถึงมำตรำ 48 ได้ก ำหนดขอบเขต

ไว้แล้ว   

ตำรำงที่ 75 แสดงมูลเหตุกำรณ์ฟ้องร้องผู้ควบคุมงำนไม่ตรวจสอบงำน 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ มูลเหตุที่ท ำให้เกิดข้อพิพำท 

5600/2552 หลังกำรส่งมอบเพียง 3 เดือนเกิดข้อช ำรุดบกพร่องหลำยจุด 

9368/2552 ผู้ควบคุมงำนท ำเอกสำรตรวจรับงำนเป็นเท็จ 
748/2552 ตรวจรับงำนก่อสร้ำงที่ไม่ถูกต้องตำมสัญญำ 

5575/2554 ผู้ควบคุมงำนท ำเอกสำรตรวจรับงำนเป็นเท็จ 
155335/2555 ผู้ควบคุมงำนไม่ตรวจสอบงำนและให้ผู้อื่นตรวจสอบแทน 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ผลกำรตัดสิน หมำยเหตุ 

5660/2552 ชดใช้ค่ำเสียหำย มีควำมผิดตำม ป.พ.พ มำตรำ 448 วรรคหนึ่ง 
9368/2552 ปรับและจ ำคุก มีควำมผิดตำม ป.พ.พ มำตรำ193/12 ,193/34 

748/2552 ชดใช้ค่ำเสียหำย มีควำมผิดตำม ป.พ.พ มำตรำ 420,432 

5575/2554 - มีควำมผิดตำม ป.อ มำตรำ 157 ,162 (1) 
155335/2555 ปรับและจ ำคุก ป.อ. มำตรำ 59 วรรค สอง, 227 

 

ประเด็นกกำรฟ้องร้องผู้ควบคุมงำนเนื่องจำกกำรไม่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรท ำงำนของผู้
รับจ้ำงซึ่งเป็นหน้ำที่หลักของผู้ควบคุมงำนที่ต้องติดตำมและตรวจสอบกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง  เพื่อให้
งำนก่อสร้ำงเป็นไปตำมแบบคู่สัญญำ  จำกกำรไม่ตรวจสอบนส่งผลให้เจ้ำของโครงกำรนั้นได้รับควำม
เสียหำยจำกกำรท ำงำนที่ไม่ได้มำตรฐำนของผู้รับจ้ำง ตำมข้อมูลตำรำงที่ 77 สรุปมูลเหตุของกำร
ฟ้องร้องได้  ดังนี้ 

1. งำนเกิดข้อช ำรุดบกพร่องเนื่องจำกช่วงที่ผู้รับจ้ำงท ำกำรก่อสร้ำงผู้ควบคุมงำนไม่มีกำร

ตรวจสอบกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง  เมื่อหลังจำกกำรส่งมอบในระยะเวลำไม่นำนงำนก่อสร้ำงเกิดข้อ

ช ำรุดบกพร่องขึ้น 
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2. ผู้ควบคุมงำนท ำเอกสำรตรวจกำรจ้ำงเป็นเท็จ โดยลงลำยมือตรวจรับงำนโดยที่ไม่มีกำร

ตรวจสอบและงำนไม่ครบตำมสัญญำท ำให้ผู้ว่ำจ้ำงได้รับควำมเสียหำย  

3.แบบไม่สมบูรณ์และผู้ควบคุมงำนไม่ตรวจสอบก่อนด ำเนินกำร 

แนวทำงป้องกันเรื่องผู้ควบคุมงำนไม่ตรวจสอบงำน 

1. คัดเลือกผู้ควบคุมงำน  กำรคัดเลือกผู้ควบคุมงำนที่มีคุณภำพและควำมรับผิดชอบต่อ

หน้ำที่ เพรำะบทบำทหน้ำที่ของผู้ควบคุมงำนนนั้นมีควำมส ำคัญต่อโครงกำรที่จะเข้ำมำท ำหน้ำที่

ติดตำมและตรวจสอบให้งำนถูกต้องเป็นไปตำมแบบคู่สัญญำและมีหน้ำที่ประสำนงำนกับทุกฝ่ำย  ให้

ค ำปรึกษำในกำรท ำงำนและจัดท ำเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร 

2. โทษของผู้ควบคุมงำน  ในกรณีทีผู่้ควบคุมงำนออกเอกสำรเป็นเท็จตรวจรับงำนโดยไม่มี

กำรตรวจสอบมีควำมผิดตำม พรบ.  ก ำหนดโทษให้พ้นสภำพเป็นผู้ควบคุมงำนไว้อยู่แล้ว 

3 แบบไม่สมบูรณ์และผู้ควบคุมงำนไม่ตรวจสอบก่อนด ำเนินกำร     

กำรแก้ไขปัญหำเรื่องแบบไม่สมบูรณ์เป็นกำรตรวจสอบในขั้นตอนแรกก่อนจะน ำแบบมำก่อสร้ำง     

สำเหตุกำรฟ้องร้องเจ้ำหน้ำทีปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ 

ตัวอย่ำงค ำพิพำกษำศำลฎีกำเลขที่ 8716/2559 จ ำเลยที่ 5 ไปช่วยรำชกำรอบต.หมำกหญ้ำมีค ำสั่ง

แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี 2553 มีหน้ำที่ปฎิบัติเฉพำะงำนตำมที่

ระบุไว้ในค ำสั่งเท่ำนั้น  จ ำเลยที่ 5 จึงไม่มีหน้ำที่ควบคุมงำนแต่อย่ำงใด  เหตุที่จ ำเลยที่ 5 ลงลำยมือชื่อ

เป็นกรรมกำรควบคุมงำนในเอกสำรจดหมำย จ.4,จ.5 จ.12 และ จ.13  นั้น เจ้ำหน้ำที่ของ อบต.

หมำกหญ้ำน ำเอกสำรมำให้ลงชื่อโดยอ้ำงว่ำเป็นค ำสั่งจำกจ ำเลยที่ 1 ซึงในเอกสำรได้มีกรรมกำรคน

อ่ืนๆได้ลงชื่อไว้หมดแล้ว  หำกจ ำเลยที่ 5 ไม่ลงชื่อจะไม่สำมำรถเบิกเงินค่ำแรงให้กับชำวบ้ำนได้  เป็น

เหตุให้จ ำเลยหลงเชื่อและยอมลงลำยมือชื่อ 

แนวทำงป้องกันเรื่องเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ 

1. แต่งตั้งหน้ำที่ผู้ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่  ป้องกันกำรลงนำมโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำม

ควำมจริงและเพ่ิมโทษแก่ผู้ที่ลงนำม 
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สำเหตุกำรฟ้องร้องผู้ออกแบบไม่ตรวจสอบพ้ืนที่ก่อนออกแบบท ำให้เกิดควำมเสียหำย           

ตัวอย่ำงค ำพิพำกษำฎีกำเลขที่ 8649/2559  ผู้ออกแบบรับรำชกำรในต ำแหน่งวิศวกรโยธำ

เป็นหัวหน้ำฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ  มีหน้ำที่ส ำรวจและออกแบบ  ประมำณรำคำงำนก่อสร้ำงและ

ควบคุมงำนได้ออกแบบเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กและลงลำยมือชื่อรับรองแบบเพ่ือน ำไปใช้

ก่อสร้ำงโดยไม่มีกำรขุดเจำะส ำรวจดินในบริเวณที่จะใช้ก่อสร้ำง  หลังจำกผู้รับเหมำน ำไปใช้ก่อสร้ำง

ปรำกฏว่ำเขื่อนกันดินทรุดตัวท ำให้เกิดควำมเสียหำย  จำกตัวอย่ำงค ำพิพำกษำฎีกำพบว่ำออกแบบมี

ควำมประมำทในกำรท ำงำนซึ่งต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยตำม พ.ร.บ.ควำมรับผิดทำงละเมิดของ

เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539 มำตรำ 10 วรรค 2 

จำกคดีฟ้องร้องจะเห็นว่ำผู้ออกแบบนั้นกระท ำโดยกำรด้วยควำมประมำทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืน

ได้รับควำมเสียหำย  ซึ่งตำมหลักของกำรท ำงำนนั้นควรจะท ำกำรขุดเจำะส ำรวจพ้ืนดินก่อนกำร

ออกแบบเพื่อให้กำรออแบบนั้นเหมำะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ และเกิดควำมปลอดภัยสำมำรถใช้งำนได้จริง 

แนวทำงป้องกันผู้ออกแบบไม่ตรวจสอบพื้นที่ก่อนออกแบบ 

1.หน้ำที่ของผู้ออกแบบ   

   เรื่องของจิตส ำนึกและจรรยำบรรณในวิชำชีพที่ผู้ออกแบบพึงมี  ตำมกฎกระทรวง  วันที่ 5 

เมษษยน 2561 ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ออกแบบ  กำรออกแบบและจัดท ำ

รำยละเอียดในกำรออกแบบต้องชัดเจนและสำมำรถน ำไปใช้ใน กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมหลักเกณฑ์

และวิธีกำรที่พึงกระท ำตำมวิชำชีพ  ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดต่อสุขภำพ ชีวิต 

ร่ำงกำยของบุคคล หรือทรัพย์สิน ที่อยู่ในสถำนที่ก่อสร้ำงและบริเวณข้ำงเคียงให้เป็นไปตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
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4.5 สรุปมูลเหตุกำรฟ้องร้องเรื่องค่ำจ้ำง 

ตำรำงที่ 76 แสดงมูลเหตุของกำรฟ้องร้องค่ำจ้ำง 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ มูลเหตุที่ท ำให้เกิดข้อพิพำท 
3503/2551 (ผู้ว่ำจ้ำงไม่รับมอบงำน) ผู้รับจ้ำงใช้วัสดุไม่ตรงตำมสัญญำ 

9931/2552 (ผู้รับจ้ำงช่วง) ท ำงำนแล้วเสร็จแต่ไม่ได้รับเงินค่ำจ้ำง 

5721/2552 (ผู้รับจ้ำงช่วง) ท ำงำนแล้วเสร็จแต่ไม่ได้รับเงินค่ำจ้ำง 
10212/2553 (ผู้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระค่ำจ้ำง)เนื่องจำกต้องกำรหักเงินค่ำปรับจำกงำนล่ำช้ำ 

20/2553 ไม่สำมำรถตกลงกันได้เรื่องกำรปรับรำคำค่ำคงท่ีตำมสัญญำ (ค่ำ K) 

16/2553 กำรโอนสิทธิกำรเรียกร้องค่ำจ้ำง 
14941/2556 (กำรใช้เช็ค)  ธนำคำรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินตำมเช็ค 

8032/2556 เรียกร้องค่ำจ้ำงหลังส่งมอบเลยระยะเวลำ 2 ปี 
15186-15192/2557 ลูกจ้ำงเรียกร้องค่ำแรง 

15064/2557 ผู้ว่ำจ้ำงค้ำงช ำระเงินค่ำจ้ำง 

84/2557 (ผู้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระค่ำจ้ำง) เนื่องจำกงำนล่ำช้ำ 
15668/2558 ส่วนแบ่งค่ำก่อสร้ำง 

14935/2558 ค่ำจ้ำงควบคุมงำน 
 

สรุปกำรฟ้องร้องประเด็นไม่ช ำระค่ำจ้ำงเป็นข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรช ำระหนี้ของผู้ว่ำจ้ำงโดยมี

สำเหตุต่ำงๆ ทั้งมำจำกผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำง มีข้อสรุปประเด็นข้อพิพำทเรื่องค่ำจ้ำงจำกกำรเก็บข้อมูล

ทั้งหมดจ ำนวน  13  คดี  มีประเด็นดังนี้  

1. ผู้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระค่ำจ้ำงเนื่องจำกงำนล่ำช้ำ 

2. ผู้รับจ้ำงช่วงท ำงำนแล้วเสร็จไม่ได้รับค่ำจ้ำง 

3. ผู้รับจ้ำงใช้วัสดุไม่ตรงตำมสัญญำ 

4. ไม่สำมำรถตกลงกันได้เรื่องกำรปรับรำคำค่ำคงที่ตำมสัญญำ (ค่ำ K) 
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ตำรำงที่ 77 แสดงผลกำรวินิจฉัยมูลเหตุของกำรฟ้องร้องค่ำจ้ำง 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ผลกำรตัดสิน หมำยเหตุ 
3503/2551 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงถูกต้องตำมสัญญำ ให้ผู้ว่ำจ้ำงช ำระ

เงินค่ำจ้ำงพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 % ต่อปี 
9931/2552 ชดใช้ค่ำเสียหำย ให้ผู้ว่ำจ้ำงช ำระเงินค่ำจ้ำงพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  

7.5 % ต่อปี 
5721/2552 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้รับจ้ำงช่วงท ำงำนแล้วเสร็จให้ผู้ว่ำจ้ำงช ำระเงิน 

10212/2553 - ให้โจทย์เสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรก่อน 

20/2553 ยกฟ้อง ทำงด่วนสำยดังกล่ำวตกเป็นสำธำรณะสมบัติของ
แผ่นดินแล้ว 

16/2553 - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลยุติธรรม 
14941/2556 - ให้ปรับและจ ำคุกตำมควำมผิด พรบ.กำรใช้เช็ค 

8032/2556 ยกฟ้อง คดีขำดอำยุควำม กำรเรียกร้องค่ำจ้ำงต้องเรียกร้อง
ภำนใน 2 ปี ตำม ป.พ.พ 193/34  

15186-15192/2557 ยกฟ้อง คู่สัญญ่ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำจึงไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย 

15064/2557 ชดใช้ค่ำเสียหำย ให้ผู้ว่ำจ้ำงช ำระค่ำจ้ำงตำม ป.พ.พ. 193/33 (5) มี
ก ำหนดสิทธิเรียกร้องได้ 5ปี 

84/2557 - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลยุติธรรม 

15668/2558 ชดใช้ค่ำเสียหำย ให้ผู้ว่ำจ้ำงช ำระเงินค่ำจ้ำงพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  
7.5 % ต่อปี 

14938/2558 ชดใช้ค่ำเสียหำย ให้จ ำเลยทั้ง 6 ช ำระเงินแก่โจทย์ 
 

ประเด็นกำรฟ้องร้องเรื่องค่ำจ้ำง สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 

1. ผู้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระค่ำจ้ำงเนื่องจำกงำนล่ำช้ำ 

    ซึ่งสำเหตุนี้จะเป็นฝ่ำยผู้รับจ้ำงยื่นฟ้องร้องให้ผู้ว่ำจ้ำงช ำระเงินค่ำจ้ำง  แต่ฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำงอ้ำง

เรื่องกำรผิดสัญญำจึงไม่ช ำระค่ำจ้ำงดังกล่ำว  ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงมีเหตุให้ต้องล่ำช้ำ 
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     1.1 เรื่องขำดรำยละเอียดของแบบและได้รับกำรอนุมัติล่ำช้ำ  ตัวอย่ำงค ำพิพำกษำศำล

ฎีกำเลขที่ 84/2557  เมื่อผู้รับจ้ำงลงมือก่อสร้ำงปรำกฏว่ำแบบแนบท้ำยสัญญำรำยละเอียดของงำน

ก่อสร้ำงในส่วนฐำนรำก (เสำเข็ม) ผิดพลำดคลำดเคลื่อนไม่สำมำรถใช้ยึดถือในกำรก่อสร้ำงได้รวมถึงผู้

ว่ำจ้ำงมีกำรพิจำรณำอนุมัติแบบแปลนและรำยละเอียดที่ต้องแก้ไขล่ำช้ำเป็นสำเหตุให้งำนก่อสร้ำงไม่

แล้วเสร็จตำมก ำหนด  เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนผู้ว่ำจ้ำงไม่ตรวจรับงำนและเพิกเฉยกำรช ำระเงิน  ผู้รับ

จ้ำงจึงยื่นฟ้องตำมข้อตกลงในสัญญำ  แต่เนื่องจำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นหน่วยงำนปกครองผู้ว่ำ

จ้ำงจึงยื่นโต้แย้งเขตอ ำนำจศำล  เมื่อพิจำรณำแล้ววัตถุประสงค์ของโครงกำรเป็นกำรก่อสร้ำงอำคำร

เพ่ือเก็บเครื่องมือโทรคมนำคมส ำหรับให้บริกำรประชำชน  สัญญำดังกล่ำวจึงเป็นสัญญำปกครองอยู่

ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลปกครอง  จำกกรณีพิพำทดังกล่ำวพบว่ำปัญหำเกิดจำกควำมผิดพลำด

เรื่องของแบบที่ไม่สำมำรถน ำมำใช้ท ำงำนได้  ท ำให้ต้องมีกำรแก้ไขแบบให้สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำง

ได้ท ำให้กระทบกับระยะเวลำกำรท ำงำนซึ่งเป็นเหตุที่สำมำรถเจรจำตกลงกันได้ 

2. ผู้รับจ้ำงช่วงท ำงำนแล้วเสร็จไม่ได้รับค่ำจ้ำง 

    ตัวอย่ำงค ำพิพำกษำศำลฎีกำเลขท่ี 9931/2552  และ 5721/2552  กรณีพิพำททั้ง 2 คดี

เป็นกำรเรียกร้องค่ำจ้ำงเนื่องจำกท ำงำนแล้วเสร็จและไม่ได้รับเงินค่ำจ้ำงเนื่องจำกไม่ได้เป็นคู่สัญญำ

โดยตรงได้รับกำรว่ำจ้ำงต่อจำกผู้รับเหมำหลัก  ซึ่งหลังกำรส่งมอบผู้รับเหมำหลักได้รับเงินค่ำจ้ำง

แล้วแต่ไม่ช ำระแก้ผู้รับจ้ำง  จำกคดีดังกล่ำวพบว่ำผู้รับจ้ำงเสียเปรียบทั้งนี้ผู้รับจ้ำงสำมำรถ ใช้สิทธิ

เรียกร้องค่ำงำนที่ได้ท ำตำม ป.พ.พ 193/33 เป็นกำรกระท ำเพ่ือกิจกำรของลูกหนี้อำยุควำมเรียกร้องมี

ก ำหนด 5 ปีกำรพิจำรณำกำรตัดสินศำลฎีกำให้ผู้รับเหมำช ำระค่ำจ้ำงแก่ผู้รับจ้ำงพร้อมดอกเบี้ย 7.5% 

ต่อปี 

3. ผู้รับจ้ำงใช้วัสดุไม่ตรงตำมสัญญำ 

    ตัวอย่ำงค ำพิพำกษำศำลฎีกำเลขที่ 3503/2551  ตำมฟ้องผู้รับจ้ำงท ำกำรก่อสร้ำงให้ผู้ว่ำ

จ้ำงโครงกำรแรกแล้วเสร็จหลังจำกนั้นได้ว่ำจ้ำงให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนโครงกำรใหม่โดยให้คงถือสัญญำเดิม

แต่ต่อมำผู้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระค่ำจ้ำงโดยอ้ำงว่ำผู้รับจ้ำงใช้วัสดุด้อยคุณภำพไม่ถูกต้องตำมสัญญำจึงท ำให้

ผู้รับจ้ำงต้องยื่นฟ้องร้องค่ำจ้ำง  จำกกำรสืบพยำนต่ำงยืนยันว่ำผู้รับจ้ำงนั้นได้แก้ไขงำนถูกต้องตำม

สัญญำ  ศำลฎีกำจึงพิจำรณำให้ผู้ว่ำจ้ำงชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผู้รับจ้ำง  จำกกรณีพิพำท พบว่ำผู้ว่ำจ้ำง
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เจตนำไม่สุจริตในกำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำงซึ่งผู้รับจ้ำงไม่มีควำมรู้เรื่องกฎหมำยจ้ำงท ำของตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงให้

กำรว่ำผู้ว่ำจ้ำง  ว่ำจ้ำงผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงจึงต้องใช้กฎหมำย ป.พ.พ. จ้ำงท ำของ มีอำยุควำม 2 ปี  ซึ่ง

หำกดูตำมฟ้องคดีของผู้รับจ้ำงนั้นเลยระยะเวลำ 2 ปี   ตำมค ำพิจำรณำของศำลชั้นต้นและศำล

อุทธรณ์พิพำกษำให้ยกฟ้องเนื่องจำกคดีหมดอำยุควำมแต่เมื่อพิจำรณำข้อกฎหมำย ป.พ.พ. ม

193/33(5) และ 193/34(1) จึงมีอำยุควำม 5ปี  ผู้รับจ้ำงยื่นฎีกำซึ่งพิสูจน์ได้ว่ำผู้รับจ้ำงได้ท ำงำน

ถูกต้องตำมข้อก ำหนดสัญญำศำลฎีกำจึงตัดสินให้ผู้ว่ำจ้ำงชดใช้ค่ำเสียหำยช ำระเงินค่ำจ้ำงตำมที่ผู้

รับจ้ำงเรียกร้องพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี 

4. ไม่สำมำรถตกลงกันได้เรื่องกำรปรับรำคำค่ำคงที่ตำมสัญญำ (ค่ำ K) หรือเงินชดเชยค่ำงำน

ก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้  เมื่อผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรใช้สิทธิเพ่ือเรียกร้องค่ำชดเชยมักเกิด

ปัญหำขัดแย้งในกระบวนกำรพิจำรณำโดยเกิดจำกกำรน ำดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงซึ่งจัดท ำโดยกระทรวง

พำณิชย์ในเดือนที่ต่ำงกันมำใช้เป็นสูตรค ำนวณ ค่ำK ท ำให้มีผลที่ได้มีควำมแตกต่ำงกัน ตัวอย่ำงค ำ

พิพำกษำศำลฎีกำเลขที่ 20/2553 

แนวทำงป้องกันกำรฟ้องร้องค่ำจ้ำง 

1. ผู้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระค่ำจ้ำงเนื่องจำกงำนล่ำช้ำ  จำกข้อมูลเอกสำรค ำพิพำกษำศำลฎีกำเลขที่ 
84/2557  เป็นเรื่องขำดรำยละเอียดของแบบในช่วงกำรท ำงำนฐำนรำกซึ่งแบบมีควำมคลำดเคลื่อนไม่
สำมำรถใช้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้และได้รับกำรอนุมัติล่ำช้ำ   ควรมีข้อก ำหนดระยะเวลำของกำรแก้ไข
และอนุมัติแบบ เพ่ือช่วยควบคุมระยะเวลำของกำรท ำงำนไม่ให้ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนล่ำช้ำ 

 

2. ปัญหำผู้รับจ้ำงช่วงท ำงำนแล้วเสร็จไม่ได้รับค่ำจ้ำง  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควรท ำ

แผนกำรเบิกจ่ำยที่ชัดเจน   ไม่ควรใช้ควำมเชื่อใจในฐำนนะคนรู้จักหรือควำมเกรงใจจะท ำให้ผู้รับจ้ำง

เป็นฝ่ำยเสียเปรียบ  ถึงแม้ผู้รับจ้ำงจะมีสิทธิกำรเรียกตำมข้อกฎหมำยหรือข้อตกลงตำมสัญญำก็ตำม  

เนื่องจำกกำรฟ้องร้องต่อศำลมีข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรที่ซับซ้อนและมีระยะเวลำที่ค่อนข้ำงนำนถึง

จะมีกำรพิจำรณำตัดสิน  

3.ปัญหำผู้รับจ้ำงใช้วัสดุไม่ตรงตำมสัญญำ  แนวทำงกำรแก้ไข  ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงส่งขอ

อนุมัติวัสดุก่อนด ำเนินกำรและตรวจสอบกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง  เป็นไปตำมรูปแบบของสัญญำ
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หรือไม่จะท ำให้ทรำบปัญหำที่ต้องแก้ไขได้ก่อนมีกำรส่งมอบซึ่งจะช่วยลดปัญหำผู้รับจ้ำงใช้วัสดุไม่ตรง

ตำมสัญญำได้ 

4. ใช้งำนคู่มือกำรตรวจสอบเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง (ค่ำ K ) กรมบัญชีกลำงตำมกำร

ปรับปรุงของปีนั้นๆ  เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำตรวจสอบและค ำนวณค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำ

แบบปรับรำคำเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกและเข้ำใจในวิธีกำรและข้ันตอนได้รวมถึงกำรประชุมชี้แจง

รำยละเอียด เพ่ือป้องกันปัญหำควำมขัดแย้งที่อำจเกิดจำกประเด็นสัญญำแบบปรับรำคำได้  ไม่ว่ำจะ

เป็นวิธีกำรข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติ  กำรใช้สิทธิ วิธีกำรคิดค ำนวณ  กำรใช้สูตรหรือค่ำดัชนีรำคำ  

เนื่องจำกกระบวนกำรมีควำมซับซ้อนจ ำเป็นต้องอธิบำยอย่ำงละเอียดและเปิดโอกำสให้ซักถำมข้อ

สงสัยโดยมีเอกสำรประกอบและควรจัดประชุมตั้งแต่เริ่มสัญญำ  

4.6 สรุปมูลเหตุกำรฟ้องร้องบอกเลิกสัญญำ 

จำกข้อมูลค ำพิพำกษำของศำลฎีกำพบว่ำมีจ ำนวน 12 คดี ที่เก่ียวข้องกับมูลเหตุของกำรบอกเลิก  

1. ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนล่ำช้ำ                                        จ ำนวน 3 คดี 

2. ผู้รับจ้ำงเบิกเงินเกินงวดงำนและไม่เข้ำท ำงำน               จ ำนวน 2 คดี 

3. ผู้ว่ำจ้ำงสั่งให้ท ำงำนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกสัญญำ          จ ำนวน 2 คด ี

4. ผู้ว่ำจ้ำงส่งมอบพ้ืนที่ล่ำช้ำ                                      จ ำนวน 2 คดี 

5. ผู้รับจ้ำงท ำงำนไม่มีคุณภำพและทิ้งงำน                       จ ำนวน 2 คด ี

6. ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงผิดแบบ                                        จ ำนวน 1 คด ี
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ตำรำงที่ 78 แสดงมูลเหตุของกำรฟ้องร้องบอกเลิกสัญญำ 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ มูลเหตุที่ท ำให้เกิดข้อพิพำท 
15/2550 (งำนล่ำช้ำ ) ผู้รับจ้ำงเบิกเงินเกินงวดงำนและไม่เข้ำท ำงำน 

6137/2551 ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงผิดแบบ 

1645/2551 (งำนล่ำช้ำ)  ผู้ว่ำจ้ำงสั่งให้ท ำงำนเพิ่มเติมนอกเหนือจำกสัญญำ 
9/2551 (งำนล่ำช้ำ)  ผู้ว่ำจ้ำงส่งมอบพ้ืนที่ล่ำช้ำและไม่สำมำรถสรุปเรื่องวัสดุ 

8606/2552 (งำนล่ำช้ำ)  ผู้ว่ำจ้ำงสั่งให้ท ำงำนเพิ่มเติมนอกเหนือจำกสัญญำ  
2467-2468/2552 (งำนล่ำช้ำ)  ผู้รับจ้ำงท ำงำนไม่มีคุณภำพและขำดแคลนแรงงำน 

296/297/2552 (ผู้รับจ้ำงทิ้งงำน)  ว่ำจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 

7060/2553 (งำนล่ำช้ำ ) ผู้รับจ้ำงเบิกเงินเกินงวดงำนและไม่เข้ำท ำงำน 
18/2554 (งำนล่ำช้ำ ) ผู้รับจ้ำงมีปัญหำอุปสรรคกำรเข้ำพ้ืนที่ก่อสร้ำง 

15641/2555 (งำนล่ำช้ำ ) ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนล่ำช้ำ 

63/2557 (งำนล่ำช้ำ ) ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนล่ำช้ำ 
3/2558 (งำนล่ำช้ำ ) ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนล่ำช้ำ 
 

ตำรำงที่ 79 แสดงผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนล่ำช้ำจ ำนวน 3 คดี 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ผลกำรตัดสิน หมำยเหตุ 
15641/2555 ชดใช้ค่ำเสียหำย ให้ผู้รับจ้ำงช ำระเงินค่ำปรับ 

63/2557 - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลปกครอง 
3/2558 - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลปกครอง 

 

กำรพิจำรณำอ ำนำจกำรตัดสินเนื่องจำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นหน่วยงำนภำครัฐกำร

พิจำรณำตัดสินจึงอยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลปกครอง 

แนวทำงป้องกันผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนล่ำช้ำ                                                           

1. กำรคัดเลือกผู้รับจ้ำง   
         ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะท ำงำนโครงกำรนั้นๆ ได้ตำมทฤษฎี 5 M 
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1.Manpower (ก ำลังคน)  2.Machine (เครื่องจักร) 3.Materail (วัสดุ) 4.Method (วิธีกำร) 

5.Menagment (กำรจัดกำร)  และกำรดูจำกผลงำนก่อสร้ำงที่ผ่ำนมำ จะช่วยลดปัญหำด้ำนควำม

พร้อมของผู้รับจ้ำงได้  แต่หำกเป็นปัญหำอุปสรรคเกี่ยวกับกำรท ำงำนหรือเหตุสุดวิสัยก็จะต้องประชุม

กับทุกฝ่ำยเพ่ือหำรือทำงออกกับปัญหำที่เกิดข้ึนให้กระทบกับระยะเวลำด ำเนินกำรให้น้อยที่สุด 

 2.  กำรติดตำมและเร่งรัดกำรท ำงำน   

 เมื่อเห็นว่ำผู้รับจ้ำงท ำงำนล่ำช้ำผู้ควบคุมงำนควรเร่งรัดกำรท ำงำนด้วยกำรหำรือร่วมกันกับทุก

ฝ่ำย  จัดกำรปรับแผนกำรท ำงำนหรือกำรเพ่ิมก ำลังคนและปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนเพ่ือช่วยให้งำน

รวดเร็วกว่ำเดิม  

ตำรำงที่ 80 แสดงผู้รับจ้ำงเบิกเงินเกินงวดงำนและไม่เข้ำท ำงำนจ ำนวน 2 คดี 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ผลกำรตัดสิน หมำยเหตุ 

15/2550 - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลปกครอง 

7060/2553 ชดใช้ค่ำเสียหำย ให้ผู้รับจ้ำงช ำระค่ำจ้ำงที่รับเกินไปคืนผู้ว่ำจ้ำง 
 

แนวทำงป้องกันผู้รับจ้ำงเบิกเงินเกินงวดงำน 

 1.กำรจัดท ำแผนงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงวดงำน   
 กำรจัดท ำแผนกำรเบิกจ่ำยจะท ำให้เจ้ำของโครงกำรทรำบได้ว่ำปริมำณกำรเบิกงวดงำน
ของผู้รับจ้ำงมีควำมสัมพันธ์กับปริมำณงำนตำมกำรเบิกงวดหรือไม่   ท ำให้กำรเบิกจ่ำยมีควำมยุติธรรม
ต่อทั้งสองฝ่ำยรวมทั้งเป็นกำรป้องกันผู้รับจ้ำงเบิกเงินเกินค่ำงำนที่ได้ท ำแล้วเสร็จจริงและเป็นเหตุให้
ผู้รับจ้ำงทิ้งงำน 

 2. ประเมินควำมก้ำวหน้ำเมื่อเทียบกับแผนงำน  
 ตรวจสอบปริมำณงำนของผู้รับจ้ำงที่ท ำได้จริงเมื่อเทียบกับแผนงำนเป็นกำรประเมิน

ศักยภำพของผู้รับจ้ำงว่ำจะสำมำรถท ำงำนได้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำส่งมอบหรือไม่  ซึ่งจะต้อง

ติดตำมและตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องไปจนถึงผู้รับจ้ำงส่งมอบโครงกำร เพรำะในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

นั้นอำจมีเหตุหรือเกิดปัญหำอุปสรรคให้งำนต้องล่ำช้ำได้ตลอดกำรท ำงำน  
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3. เลือกรูปแบบของสัญญำให้เหมำะสมกับโครงกำร  ซึ่งมี 4 แบบด้วยกัน  

1.สัญญำแบบรวมยอด  (Lump – Sum Contract)  จะท ำได้ต่อเมื่อมีแบบและรำยกำรประกอบแบบ

ที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์ ในกำรเบิกจ่ำยมีกำรก ำหนดปริมำณงำนที่ชัดเจนและเบิกจ่ำยค่ำงำนตำม

ควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงจริง และเจ้ำของงำนมีกำรเพ่ิมหรือลดปริมำณงำนก็สำมำรถค ำนวณค่ำ

งำนที่เพ่ิมหรือลดได้โดยสะดวกและยุติธรรม   

2.สัญญำแบบรำคำต้นทุน บวก ค่ำธรรมเนียม (Cost-plus-fee contract) เจ้ำของโครงกำรต้องกำร

ให้งำนก่อสร้ำงเริ่มต้นเร็วโดยแบบและข้อก ำหนดยังไม่สมบูรณ์คิดรำคำเพียงขั้นต้น  กำรเบิกจ่ำยค่ำ

งำนก็จะท ำจำกบันทึกค่ำใช้จ่ำยจริงบวกด้วยค่ำด ำเนินกำรเป็นสัดส่วนที่ตกลงกัน 

3.สัญญำรับรองวงเงินก่อสร้ำงสูงสุด (Guaranteed-Maximum-Prices Contract)  มักใช้กับงำน

ก่อสร้ำงที่เร่งด่วน (fast-tack) งำนก่อสร้ำงประเภทออกแบบรวมก่อสร้ำง (design-build) เจ้ำของ

งำนจะต้องมีควำมรู้ในกำรบริหำรโครงกำรก่อสร้ำงพอสมควรจึงจะบริหำรจัดกำรโครงกำรได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

4. สัญญำแบบบริหำรงำนก่อสร้ำง  (Construction Management Contract) กำรคิดค่ำใช้จ่ำย

ส ำหรับงำนบริหำรงำนก่อสร้ำงอำจท ำได้สองแบบคือ คิดเป็นร้อยละจำกมูลค่ำงำนก่อสร้ำงจะอยู่

ประมำณร้อยละ 1ถึง3 ของมูลค่ำโครงกำรในกรณีไม่รับรองวงเงินก่อสร้ำงสูงสุดหรืออำจคิดเป็นแบบ

รำคำต้นทุน บวกค่ำธรรมเนียมส ำหรับคิดค่ำด ำเนินกำรและก ำไร 

ตำรำงที่ 81 แสดงผู้ว่ำจ้ำงสั่งให้ท ำงำนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกสัญญำจ ำนวน 2 คดี 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ผลกำรตัดสิน หมำยเหตุ 
1645/2551 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิหักเงินเฉพำะรำยกำรก่อสร้ำงไม่แล้ว

เสร็จเท่ำนั้น ตำมข้อกฎหมำย ป.พ.พ ม. 381,391 
8606/2552 ยกฟ้อง สิทธิกำรเรียกร้องค่ำจ้ำงต้องอยู่ในระยะเวลำ 2 ปี 
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ข้อพิพำทผู้ว่ำจ้ำงสั่งให้ท ำงำนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกสัญญำจะเห็นว่ำฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำงเป็นสำเหตุ

ของกำรเกิดข้อพิพำทเนื่องจำกผู้รับจ้ำงเรียกร้องเงินค่ำจ้ำงส่วนที่ได้ท ำงำนเพ่ิมเติมแต่ผู้ว่ำจ้ำงจะอ้ำง

ถึงงำนล่ำช้ำและหักเงินค่ำงวดงำนเป็นค่ำปรับ จำกกรณีพิพำทพบว่ำ ผู้รับจ้ำงท ำงำนเพ่ิมเติมโดยไม่มี

กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรท ำให้เสียเปรียบผู้ว่ำจ้ำงเมื่อเกิดกำรฟ้องร้องแต่หำกรณีที่ผู้รับจ้ำง

ท ำงำนไม่แล้วเสร็จผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิในกำรหักในส่วนดังกล่ำวได้ 

แนวทำงป้องกันผู้ว่ำจ้ำงสั่งให้ท ำงำนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกสัญญำ                             

1.กำรท ำบันทึกเม่ือผู้ว่ำจ้ำงสั่งให้ท ำงำนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกสัญญำ 

ต้องท ำกำรบันทึกเป็นเอกสำรทุกครั้งเมื่อมีกำรสั่งเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบ  เพ่ือยืนยันในรูปแบบ

และรำยละเอียดที่มีกำรเปลี่ยนแปลง  เมื่อได้รับกำรอนุมัติแล้วจึงจะด ำเนินกำร 

 2.ท ำบันทึกแจ้งใหผู้้ว่ำจ้ำงพิจำรณำขยำยระยะเวลำ   

ในกำรท ำงำนเพิ่มเติมนอกเหนือจำกแบบคู่สัญญำเมื่อผู้รับจ้ำงพิจำรณำแล้วว่ำต้องใช้เวลำเพิ่มขึ้น

จะต้องท ำเอกสำรขอสงวนสิทธิกำรขยำยระยะเวลำให้ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำก่อนด ำเนินกำร  เพื่อป้องไม่ให้

เกิดปัญหำเรื่องระยะเวลำในกำรส่งมอบที่เพ่ิมขึ้นซึ่งผู้ว่ำจ้ำงจะอ้ำงเหตุกำรผิดสัญญำและจะคิดเงิน

ค่ำปรับในส่วนนี้     

ตำรำงที่ 82 แสดงผู้ว่ำจ้ำงส่งมอบพ้ืนที่ล่ำช้ำจ ำนวน 2 คดี 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ผลกำรตัดสิน หมำยเหตุ 
9/2551 - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลปกครอง 

18/2554 - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลปกครอง 
 

แนวทำงป้องกันผู้ว่ำจ้ำงส่งมอบพื้นท่ีล่ำช้ำ                                                         

 1.ผู้ว่ำจ้ำงต้องแจ้งเหตุของกำรส่งมอบพ้ืนที่ล่ำช้ำ 

เนื่องจำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถเข้ำด ำเนินกำรได้ตำมก ำหนดวันเริ่มต้นของสัญญำ  ส่งผลกระทบให้ผู้รับ

จ้ำงมีระยะเวลำในกำรท ำงำนที่น้อยลง  ผู้รับจ้ำงและผู้ว่ำจ้ำงควรมีกำรตรวจสอบพ้ืนที่ร่วมกันก่อน

ด ำเนินกำรก่อสร้ำง เพ่ือจะประเมินสภำพหน้ำงำนจริงว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้หรือไม 
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ตำรำงที่ 83 ผู้รับจ้ำงท ำงำนไม่มีคุณภำพและทิ้งงำนจ ำนวน 2 คด ี

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ผลกำรตัดสิน หมำยเหตุ 
296/297/2552 ชดใช้ค่ำเสียหำย ให้ชดใช้ค่ำเสียหำยตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องร้อง 

2467-2468/2552 ชดใช้ค่ำเสียหำย ให้ชดใช้ค่ำเสียหำยตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องร้อง 
 

กำรทิ้งงำนของผู้รับจ้ำงนั้นมำจำกหลำยสำเหตุทั้งเกิดจำกผู้รับจ้ำงเองและผู้ว่ำจ้ำง  เช่น  ผู้รับ
จ้ำงไม่มีควำมพร้อมในกำรท ำงำนำ ขำดแคลนแรงงำน  ขำดแคลนก ำลังทรัพย์  กำรจัดกำรบริหำรไม่ดี 
เจอปัญหำระหว่ำงก่อสร้ำงและคิดว่ำไม่คุ้มค่ำต่อกำรด ำเนินกำรต่อไปหรือผู้ว่ำจ้ำงเอำเปรียบผู้รับจ้ำง 
เป็นต้น เป็นเหตุให้ผู้ว่ำจ้ำงทิ้งงำน  แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อผู้รับจ้ำงที่จะต้องจ้ำงผู้ว่ำจ้ำงรำยใหม่เข้ำมำด ำเนินกำรต่อ ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึนซึ่งผู้
รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยดังกล่ำว 

แนวทำงป้องกันผู้รับจ้ำงท ำงำนไม่มีคุณภำพและท้ิงงำน                                          

1.กำรคัดเลือกผู้รับจ้ำง  

 1.ประสบกำรณ์ เป็นกำรพิจำรณำว่ำผู้รับเหมำเคยท ำงำนที่มีลักษณะคล้ำยกันมำก่อน

หรือไม่    2. ฐำนะทำงกำรเงิน พิจำรณำได้จำกงบกำรเงินทั้ง งบดุล งบก ำ ไร ขำดทุน และงบกระแส

เงินสด โดยพิจำรณำสภำพคล่อง ทำงกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรบริหำรเงิน อัตรำส่วน หนี้สินต่อทุน 

วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันทำงกำรเงิน  3.ผลงำนโครงกำรที่ผ่ำนมำ มีกำรส่งมอบงำนได้ตรงเวลำหรือไม่ 

คุณภำพงำนที่สร้ำงเสร็จแล้ว  งบประมำณอยู่ในกรอบที่ก ำหนดหรือไม่  4.บุคลำกรหลัก พิจำรณำ

ประสบกำรณ์ประวัติกำรศึกษำ บุคลำกร หลักของบริษัทผู้รับจ้ำงว่ำมีควำมสอดคล้องกับโครงกำรที่จะ

ก่อสร้ำงหรือไม่ รวมถึงบุคลำกรที่จะมำรับผิดชอบ 

2. กำรติดตำมและตรวจสอบ  

กำรติดตำมและตรวจสอบในระยะแรกตั้งแต่เริ่มที่ต้องให้ควำมส ำคัญ  จะท ำให้ทรำบถึงผลใน
กำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมรูปแบบและรำยละเอียดหรือไม่  ในกรณีหำกเกิดปัญหำขึ้นระหว่ำง
ก่อสร้ำงกระบวนกำรดังกล่ำวจะสำมำรถแก้ไขปัญหำในเบื้องต้นหรือเสนอแนะวิธีกำรปฏิบั ติเพ่ือ
จัดกำรกับปัญหำต่อไป  กำรควบคุมและตรวจสอบจึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยควบคุมงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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ตำรำงที่ 84 แสดงผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงผิดแบบจ ำนวน 1 คดี 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ผลกำรตัดสิน หมำยเหตุ 
6137/2551 ยกฟ้อง ผู้รับจ้ำงเรียกร้องเงินค่ำจ้ำง  ศำลฎีกำพิจำรณำแล้ว

เห็นว่ำเมื่อคู่สัญญำบอกเลิกสัญญำ ข้อสัญญำมีผลให้
ผู้รับจ้ำงต้องสละค่ำท ำงำนเพื่อเป็นสินไหมทดแทน
แก่ผู้ว่ำจ้ำงเนื่องจำกผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงผิดแบบ 

 

แนวทำงป้องกันผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงผิดแบบ 
1. กำรติดตำมและตรวจสอบ 
กำรติดตำมและตรวจสอบในระยะแรกตั้งแต่เริ่มที่ต้องให้ควำมส ำคัญ  จะท ำให้ทรำบถึงผลใน

กำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมรูปแบบและรำยละเอียดหรือไม่  ในกรณีหำกเกิดปัญหำขึ้นระหว่ำง
ก่อสร้ำงกระบวนกำรดังกล่ำวจะสำมำรถแก้ไขปัญหำในเบื้องต้นหรือเสนอแนะวิธีกำรปฏิบัติเพ่ือ
จัดกำรกับปัญหำต่อไป  กำรควบคุมและตรวจสอบจึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยควบคุมงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

4.7 สรุปมูลเหตุกำรฟ้องร้องเรื่องค่ำปรับ 

ตำรำงที่ 85 แสดงมูลเหตุของกำรฟ้องร้องค่ำปรับ 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ มูลเหตุที่ท ำให้เกิดข้อพิพำท 

37/2550 สำเหตุของงำนล่ำช้ำเนื่องจำกผู้ว่ำจ้ำงส่งมอบพ้ืนที่ล่ำช้ำ  ผู้รับจ้ำงเห็นว่ำผู้
ว่ำจ้ำงคิดเบี้ยปรับสูงเกินไป 

3729/2552 กำรหักกลบลบหนี้ 

3012/2552 ผู้ว่ำจ้ำงสั่งให้ท ำงำนเพ่ิมเติมนอกเหนือสัญญำท ำให้งำนล่ำช้ำ 
66/2555 ผู้รับจ้ำงไม่เห็นด้วยกับค ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ผลกำรตัดสิน หมำยเหตุ 

37/2550 - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลปกครอง 
3729/2552 ชดใช้ค่ำเสียหำย ให้ผู้ร้องส่งเงินค่ำปรับที่จ ำเลยที่1มีสิทธิได้รับคืน

จำกผู้ร้องให้แก่เจ้ำพนักงำนคดีด ำเนินตำมกฎหมำย
ต่อไป 

3012/2552 ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้ว่ำจ้ำงไม่มีสิทธิเรียกเงินค่ำปรับ 
66/2555 - อยู่ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของศำลปกครอง 
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สำเหตุเนื่องจำกควำมล่ำช้ำที่เกิดขึ้นจำกกำรสั่งงำนเพ่ิมของผู้ว่ำจ้ำงท ำให้งำนล่ำช้ำและผู้

ว่ำจ้ำงคิดค่ำปรับ ตัวอย่ำงค ำพิพำกษำศำลฎีกำเลขที่ 3012/2552  ผู้รับจ้ำงท ำงำนล่ำช้ำ 103 วัน  

ต้องเสียค่ำปรับวันละ 2,000 บำท แต่เมื่อผู้ว่ำจ้ำงส่งมอบงำนงวดที่ 14และ15 ผู้ว่ำจ้ำงรับมอบงำนทั้ง

ที่เลยระยะเวลำตำมสัญญำ  แสดงให้เห็นว่ำผู้ว่ำจ้ำงไม่ถือเอำระยะเวลำเป็นส ำคัญกำรส่งมอบงำน

ล่ำช้ำจึงมีเจตนำให้ระงับไปไม่ถือเป็นกำรผิดสัญญำท ำให้ผู้ว่ำจ้ำงไม่มีสิทธิเรียกค่ำปรับ  ผู้รับจ้ำง

ก่อสร้ำงงวดที่ 16 เป็นงวดสุดท้ำยและขอเบิกค่ำจ้ำงรวมถึงค่ำงำนเพ่ิมเติมเมื่อผู้ว่ำจ้ำงไม่มีสิทธิเรียก

ค่ำปรับศำลฎีกำพิจำรณำตัดสินให้ผู้ว่ำจ้ำงชดใช้ค่ำเสียหำย  จำกกรณีพิพำทพบว่ำสำเหตุของงำน

ล่ำช้ำเกิดจำกฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำงที่สั่งให้ท ำงำนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกสัญญำท ำให้งำนล่ำช้ำไม่แล้วเสร็จตำม

สัญญำและยังคิดค่ำปรับเป็นกำรเอำเปรียบคู่สัญญำท ำให้เกิดกำรฟ้องร้อง  หำกคู่สัญญำเจรจำตกลง

เรื่องระยะเวลำให้ชัดเจนอำจจะไม่เกิดกำรฟ้องร้อง  จำกกำรพิจำรณำกำรตัดสินของศำลฎีกำให้ผู้ว่ำ

จ้ำงชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผู้รับจ้ำง 

แนวทำงป้องกันฟ้องร้องค่ำปรับ                                                           

1.กำรท ำบันทึกเม่ือผู้ว่ำจ้ำงสั่งให้ท ำงำนเพ่ิม – งำนลด   

2.ท ำบันทึกแจ้งให้พิจำรณำควำมเหมำะสมกำรขยำยระยะเวลำตำมสัญญำ   

4.8 สรุปมูลเหตุกำรฟ้องร้องเรื่องประกันผลงำน 

ตำรำงที่ 86 แสดงมูลเหตุของกำรฟ้องร้องประกันผลงำน 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ มูลเหตุที่ท ำให้เกิดข้อพิพำท 

2486/2552 ผู้รับจ้ำงเข้ำซ่อมแซมงำนไม่เรียบร้อย 

13619/2553 ให้ศำลพิจำรณำเรื่องอำยุควำมกำรรับผิดชอบข้อช ำรุดบกพร่อง 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ผลกำรตัดสิน หมำยเหตุ 

2486/2552 ชดใช้ค่ำเสียหำย มีควำมผิดตำม ป.พ.พ มำตรำ 193/30 ,601 
13619/2553 ชดใช้ค่ำเสียหำย มีควำมผิดตำม ป.พ.พ มำตรำ 193/30 ,600,601 
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แนวทำงป้องกันฟ้องร้องประกันผลงำน                                                       

1.กำรควบคุมและตรวจสอบ 

กำรติดตำมและตรวจสอบในระยะแรกตั้งแต่เริ่มที่ต้องให้ควำมส ำคัญ  จะท ำให้ทรำบถึงผลใน
กำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมรูปแบบและรำยละเอียดหรือไม่  ในกรณีหำกเกิดปัญหำขึ้นระหว่ำง
ก่อสร้ำงกระบวนกำรดังกล่ำวจะสำมำรถแก้ไขปัญหำในเบื้องต้นหรือเสนอแนะวิธีกำรปฏิบัติเพ่ือ
จัดกำรกับปัญหำต่อไป  กำรควบคุมและตรวจสอบจึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยควบคุ มงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

2. เสนอวิธีกำรซ่อมให้พิจำรณำก่อนด ำเนินกำร 

แก้ไขปัญหำกำรเข้ำซ่อมแล้วยังปรำกฏข้อช ำรุดขึ้นอีกในต ำแหน่งเดิม  จะต้องก ำหนดให้ผู้รับ

จ้ำงเสนอวิธีกำรซ่อมแซมและระยะเวลำแล้วเสร็จ  เมื่อมีกำรแจ้งซ่อมให้ผู้รับจ้ำงเข้ำส ำรวจและ

ตรวจสอบในส่วนของงำนที่ช ำรุดบกพร่องพร้อมทั้งเสนอวิธีกำรซ่อมในเชิงเทคนิคให้ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำ

ก่อนด ำเนินกำร 

 จำกกำรศึกษำข้อมูลเอกสำรค ำพิพำกษำฎีกำท้ังหมด 55 คดี จำกปี พ.ศ. 2550-2559 พบว่ำ 

กำรฟ้องร้องเกิดจำกกำรสูญเสียผลประโยชน์หรือเป็นฝ่ำยถูกเอำเปรียบจึงยื่นฟ้องร้องข้อพิพำทต่อศำล

เพ่ือเรียกร้องตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นตำมสิทธิของคู่สัญญำและตำมสิทธิของข้อกฎหมำยซึ่งมี

ประเด็นที่แตกต่ำงกันออกไปซึ่งจะน ำเสนอสรุปผลต่อไปในบทที่ 5  
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บทที่ 5 

สรุปผลของการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

กำรศึกษำเรื่องข้อพิพำทของงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญำก่อสร้ำงทั้งหน่วยงำนภำครัฐ

และภำคเอกชน  เป็นกำรศึกษำสำเหตุที่เป็นเหตุให้เกิดข้อพิพำทท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นศำลและมีค ำตัดสิน

ถึงที่สุดแล้วน ำมำรวบรวมสรุปสำเหตุของกำรฟ้องร้องเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษำและหำแนวทำงแก้ไขข้อ

พิพำทท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต    

1. ผลของกำรศึกษำข้อพิพำทจำกเอกสำรค ำพิพำกษำของศำลฎีกำ 

  จำกกำรศึกษำเอกสำรค ำพิพำกษำของศำลฎีกำพบว่ำ  กำรฟ้องร้องเกิดจำกกำรสูญเสีย

ผลประโยชน์หรือเป็นฝ่ำยถูกเอำเปรียบจึงยื่นฟ้องร้องข้อพิพำทต่อศำลเพ่ือเรียกร้องตำมควำมเสียหำย

ที่เกิดขึ้นตำมสิทธิของคู่สัญญำและตำมสิทธิของข้อกฎหมำย  จากภาพที่ 11 มีกำรฟ้องร้องด้วยกำรใช้

สิทธิตำมข้อกฎหมำยคิดเป็นร้อยละ 38 และสิทธิตำมข้อตกลงตำมสัญญำคิดเป็นร้อยละ 61 เกิดจำก

กำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำ จำกภำพที่ 12  กำรฟ้องร้องของคู่สัญญำฝ่ำยผู้รับจ้ำงฟ้องผู้

ว่ำจ้ำงร้อยละ 38 และผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้รับจ้ำงร้อยละ 21  และผู้เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงได้แก่ผู้เสียหำย

ฟ้องผู้รับเหมำ  เจ้ำของที่ดินถูกรุกล้ ำแนวเขต  ผู้ว่ำจ้ำงฟ้องผู้ควบคุมงำน  คิดเป็นร้อยละ 7 และผู้ขำย

ฟ้องผู้ซื้อ  หน่วยงำนภำครัฐฟ้องเจ้ำหน้ำที่ คิดเป็นร้อยละ 4  ผู้ซื้อฟ้องผู้ขำยคิดเป็นร้อยละ 9   และ

ล ำดับสุดท้ำยที่มีกำรฟ้องร้องน้อยที่สุดผู้เสียหำยฟ้องผู้ออกแบบ ผู้เสียหำยฟ้องหน่วยงำนภำครัฐ      

จำกกำรสรุปค่ำควำมถี่ของกำรฟ้องร้องสำมำรถสรุปประเด็นและมูลเหตุกำรฟ้องร้องได้ ประเด็นของ

กำรเกิดข้อพิพำทของงำนก่อสร้ำงที่ศึกษำมำแล้วทั้งหมดในรอบ 10 ปี (พ.ศ 2550 - 2559 ) มีจ ำนวน 

55 คดี และมีประเด็นทั้งหมด  5 ประเด็น ได้แก่  1.ชดใช้ค่ำเสียหำยร้อยละ 42   2.ค่ำจ้ำงร้อยละ 25  

3.บอกเลิกสัญญำร้อยละ 22       4.ค่ำปรับร้อยละ 5   5.ประกันผลงำนร้อยละ 5       
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ภำพที่ 23 สรุปประเด็นกำรฟ้องร้องของข้อพิพำททั้งหมด 
 

 

 

จำกกำรศึกษำประเด็นทั้งหมดพบว่ำมูลเหตุของข้อพิพำทนั้นทั้งสองฝ่ำยเป็นต้นเหตุให้เกิดกำรฟ้องร้อง

ตำมท่ีแสดงไว้ในตำรำงที่ 87 , 88 

ตำรำงที่ 87 แสดงผู้ว่ำจ้ำงเป็นต้นเหตุให้เกิดข้อพิพำท 

ล ำดับ สำเหตุจำกผู้ว่ำจ้ำง 
1 ผู้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระค่ำจ้ำงเนื่องจำกงำนล่ำช้ำ     

2 ผู้ว่ำจ้ำงสั่งให้ท ำงำนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกสัญญำ        

3 ผู้ว่ำจ้ำงส่งมอบพ้ืนที่ล่ำช้ำ                   
4 กำรหักกลบลบหนี้     

5 ผู้รับจ้ำงช่วงท ำงำนแล้วเสร็จไม่ได้รับค่ำจ้ำง   
 

 จำกสำเหตุจำกผู้ว่ำจ้ำงเป็นต้นเหตุให้เกิดข้อพิพำท  ผู้เขียนเห็นว่ำปัญหำเรื่องผู้ว่ำจ้ำงสั่งให้

ท ำงำนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกสัญญำเป็นปัญหำที่ส ำคัญที่เกิดขึ้นกับหลำยๆโครงกำร  ซึ่งมีควำม

เกี่ยวข้องต่อระยะเวลำในกำรส่งงำน   ส่วนสำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงงำนหรือสั่งเพ่ิมเติมงำน

นอกเหนือจำกสัญญำโดยเจ้ำของนั้นอำจเนื่องมำจำกเจ้ำของโครงกำรเองยังไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์

42% 

25% 

22% 

5% 

5% 

สรุปประเด็นกำรฟ้องร้อง 

ชดใช้ค่ำเสียหำย (42%) 

ค่ำจ้ำง  (25%) 

บอกเลิกสัญญำ (22%) 

ค่ำปรับ (5%) 

ประกันผลงำน (5%) 
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ของกำรใช้พ้ืนที่ท ำให้ผู้ออกแบบเองจึงต้องจัดท ำแบบไว้คร่ำวๆ รำยละเอียดยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน  

และมีกำรตัดสินใจแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้ำงจนน ำไปสู่ปัญหำควำมล่ำช้ำของโครงกำร  และเมื่อ

เกิดปัญหำเก่ียวกับควำมล่ำช้ำกว่ำที่ตกลงกันไว้ผู้ว่ำจ้ำงจึงยกเรื่องค่ำปรับตำมสัญญำในกำรอ้ำงเพ่ือจะ

ไม่ช ำระเงินในส่วนที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงงำนท ำให้ผู้รับจ้ำงเสียเปรียบเนื่องจำกได้ท ำงำนนั้นแล้ว

เสร็จแต่ไม่สำมำรถเบิกเงินได้  ในกำรท ำงำนเพ่ิมเติมควรมีกำรตกลงเรื่องระยะเวลำและกำรช ำระเงิน

ให้ชัดเจนเป็นเอกสำรหลักฐำนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำในภำยหลัง 

ตำรำงที่ 88 แสดงผู้รับจ้ำงเป็นต้นเหตุให้เกิดข้อพิพำท 

ล ำดับ สำเหตุจำกผู้รับจ้ำง 

1 ผู้รับจ้ำงขำดประสบกำรณ์หรือควำมช ำนำญในกำรท ำงำน     

2 ผู้รับจ้ำงท ำให้เกิดควำมเสียหำยพื้นที่ข้ำงเคียง 
3 ได้รับอันตรำยจำกควำมประมำทละเลยกำรตรวจสอบอุปกรณ์ของผู้รับจ้ำง 

4 ผู้รับจ้ำงไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยแก่พ้ืนที่ข้ำงเคียง   

5 ผู้รับจ้ำงใช้วัสดุไม่ตรงตำมสัญญำ 
6 ไม่สำมำรถตกลงกันได้เรื่องกำรปรับรำคำค่ำคงท่ีตำมสัญญำ (ค่ำ K) 

7 ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนล่ำช้ำ 

8 ผู้รับจ้ำงเบิกเงินเกินงวดงำน 
9 ผู้รับจ้ำงงำนไม่มีคุณภำพและผู้รับจ้ำงทิ้งงำน 

10 ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงผิดแบบ   
11 ผู้รับจ้ำงซ่อมแซมงำนไม่เรียบร้อย 

12 ให้ศำลพิจำรณำเรื่องอำยุควำมกำรรับผิดชอบข้อช ำรุดบกพร่อง     
 

 จำกสำเหตุผู้รับจ้ำงเป็นต้นเหตุให้เกิดข้อพิพำทผู้เขียนเห็นว่ำเรื่องคุณภำพและระยะเวลำเป็น

เรื่องท่ีส ำคัญ  ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำแผนกำรกำรท ำงำนและมีกำรติดตำมตรวจสอบงำนอย่ำงใกล้ชิด เช่น 

เรื่องแบบที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงเป็นเอกสำรส ำคัญที่ต้องตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนกำรน ำไปใช้งำน

ก่อสร้ำง  กำรคัดเลือกช่ำงที่มีฝีมือลดปัญหำกำรแก้ไขงำน   กำรจัดท ำแผนกำรน ำวัสดุต่ำงๆ เข้ำมำ

ติดต้ัง  กำรติดตำมและตรวจสอบตลอดกำรท ำงำนเพ่ือควบคุมคุณภำพของงำนช่วยลดปัญหำของกำร

เกิดข้อช ำรุดบกพร่องและช่วยให้ผู้ว่ำจ้ำงตรวจรับงำนได้ง่ำยขึ้น 
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 และจำกกำรศึกษำผลของกำรวินิจฉัยของศำลฎีกำนั้นพบว่ำสัญญำก่อสร้ำงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ำย

ควรให้ควำมส ำคัญถือเป็นเอกสำรหลักฐำนที่ศำลใช้ประกอบกำรพิจำรณำควบคู่กับข้อกฎหมำยและ

พยำน หลักฐำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งคู่สัญญำควรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในเรื่องกฎหมำยด้วย

เช่นกัน  และข้อก ำหนดในสัญญำที่ไม่มีควำมชัดเจนท ำให้สำมำรถเอำเปรียบในช่องทำงนี้ได้  ใน

สัญญำที่ใช้ทั่วไปฝ่ำยผู้รับจ้ำงจะเป็นฝ่ำยที่เสียเปรียบเนื่องจำกข้อก ำหนดระบุถึงผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติ

ตำมข้อตกลงแต่มิได้ระบุข้อก ำหนดที่ชัดเจนหำกผู้ว่ำจ้ำงเป็นฝ่ำยท ำให้เกิดควำมเสียหำย  ด้วยควำม

ครุมเครือของสัญญำกำรตีควำมที่ต่ำงกันจึงน ำไปสู่กำรเกิดข้อพิพำทได้  และเมื่อเกิดกำรฟ้องร้องก็ไม่

สำมำรถจะเอำชนะได้เนื่องจำกกำรลงนำมในสัญญำไปแล้วนั้นถือเป็นสัญญำที่ท้ังสองฝ่ำยยอมรับตกลง

ในเงื่อนไขและยินดีจะปฏิบัติตำม   

2. ข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษำหวังว่ำงำนวิจัยนี้จะช่วยให้คู่สัญญำก่อสร้ำงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำงได้ศึกษำ

ข้อพิพำทของงำนก่อสร้ำงที่ได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลของเอกสำรค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ปีพ.ศ 2550 - 

พ.ศ 2559 น ำมำสรุปและเสนอแนะที่ผ่ำนมำแล้วนั้นในข้อพิพำทดังกล่ำวเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษำ

หลีกเลี่ยงกำรเกิดข้อพิพำทรวมถึงได้ทรำบกำรใช้ดุลยพินิจของศำลในกำรตัดสินคดีและข้อกฎหมำยที่

เกี่ยวข้องซึ่งหำกเมื่อทรำบแนวทำงกำรตัดสินคดีดังกล่ำวก็จะสำมำรถหำวิธีกำรแก้ไขข้อบกพร่องที่ผ่ำน

มำได้และไม่ว่ำสัญญำที่ใช้จะเป็นระเบียบเก่ำหรือระเบียบใหม่คู่สัญญำควรปรึกษำทนำยควำมทั้ง  2 

ฝ่ำย เพ่ือตรวจสอบกำรระบุข้อตกลงในสัญญำให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันกำรเกิดข้อพิพำทที่อำจเกิดขึ้นใน

อนำคต 
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ภาคผนวก 

ตัวอย่ำงแบบสัญญำก่อสร้ำงเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำร

พัสดุภำครัฐ   พ.ศ 2560 ประกำศเมื่อวันที่ (19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  138 

ตัวอยา่งสัญญา 
สัญญาจ้าง 

แบบสัญญาจ้าง  
 สัญญำเลขท่ี…………………..……… 

 สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้น ณ………………..…………..……....ต ำบล/แขวง…………………..……………..…. อ ำเภอ/

เขต…………………. . จั งหวั ด…… .……… . .…………. เมื่ อ วั นที่ … . .…… เดื อน…………………. .พ .ศ…………… 

ระหว่ำง……………………… ..…..โดย………...………………ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้ เรียกว่ ำ “ผู้ ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ ง 

กับ…………………..……….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ…………..………….……..มีส ำนักงำนใหญ่อยู่เลขที่ ……….……

ถนน………………………..ต ำบล/แขวง…….………..……….…....อ ำเภอ/เขต…………………..……. จังหวัด………..…………….

โดย………….………………...ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสือ รับรองของส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท………….…..ลงวันที่…..….…… (และหนังสือมอบอ ำนำจลงวันที่ ……..) * แนบท้ำยสัญญำนี้(ในกรณีที่ผู้รับจ้ำง

เป็นบุคคลธรรมดำให้ใช้ข้อควำมว่ำกับ ………..……. อยู่บ้ำนเลขที่ ………..….ถนน…………………...……ต ำบล/

แขวง……..……………….อ ำเภอ/เขต……………..….. จังหวัด………….…..……..)* ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” 

อีกฝ่ำยหนึ่ง คูส่ัญญำได้ตกลงกันมีขอ้ควำมดังต่อไปนี้  

  ขอ้ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง  

          ผู้ ว่ำตกลงจ้ำงและผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงท ำงำน….…………………….………………….………………… 

ณ…..……………................. ต ำบล/แขวง….……………………………….. อ ำเภอ/เขต …………..…………..……… จังหวัด 

……………………….…….….. ตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขสัญญำนี้รวมทั้งเอกสำรแนบท้ำยสัญญำ  ผู้รับจ้ำงตกลงที่จะ

จัดหำแรงงำนและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ตำ่ง ๆ ชนิด ดีเพื่อใช้ในงำนจำ้งตำมสัญญำนี้  

  ข้อ 2. เอกสารอันเป็นสว่นหนึ่งของสัญญา   

            เอกสำรแนบท้ำยสัญญำดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำนี้  

          2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………..……..จ ำนวน……….………หนำ้  

            2.2 ผนวก 2……………...(รำยกำรละเอียด)……………...จ ำนวน…………….....หนำ้  

            2.3 ผนวก 3………(ใบจ้ำงปริมำณงำนและรำคำ)……..จ ำนวน………..……….หนำ้  

            2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอรำคำ)……………….….จ ำนวน…………………หน้ำ  

            2.5 …………………………….ฯลฯ………………………….  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยสญัญำที่ขัดแย้งกับ

ข้อควำมในสัญญำนี้ ให้ใช้ข้อควำมในสัญญำนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยสัญญำขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำง

จะต้องปฏิบัตติำมค ำวินจิฉัยของผูว่้ำจ้ำง 

____________________________________________________________________________________ 

หมำยเหตุ * ตัดออกหรือใสไ่วต้ำมควำมเหมำะสม 
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 ขอ้ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
         ในขณะท ำสัญญำนี้ผูร้ับจ้ำงได้น ำหลักประกันเป็น……………………………………..……… เป็นจ ำนวน
เงิน…………………บำท (…………….………….) มำมอบใหแ้ก่ผู้ว่ำจ้ำงเพือ่เปน็หลักประกันกำรปฏิบัติ ตำมสัญญำนี้  
  หลักประกันทีผู่้รับจ้ำงน ำมำมอบไวต้ำมวรรคหนึ่ง ผู้ว่ำจ้ำงจะคืนให้เมื่อผู้รับจำ้งพน้จำกข้อ ผูกพันตำมสัญญำนี้
แล้ว  
 ขอ้ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
                (ส ำหรับสัญญำที่เป็นรำคำต่อหน่วย) 
      ผู้ ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยและผู้รับจ้ำงตกลงรับเงินค่ำจ้ำงเป็นจ ำนวนเงิน………………..……………บำท 
(…………………………….…..) ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มจ ำนวน……………..บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และ ค่ำใช้จ่ำย
ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือรำคำต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตำมรำยกำรแต่ละประเภทดังที่ได้ก ำหนดไว้ใน ใบแจ้งปริมำณงำน
และรำคำ  คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยต่ำงตกลงว่ำจ ำนวนปริมำณงำนที่ก ำหนดไว้ในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำง หรือใบแจ้ง
ปริมำณงำนและรำคำนี้เป็นจ ำนวนโดยประมำณเท่ำนั้น จ ำนวนปริมำณงำนที่แท้จริงอำจจะมำก หรือน้อยกว่ำนี้ก็ได้ 
ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงใหแ้ก่ผู้รับจ้ำงตำมรำคำต่อหน่วยของงำนแต่ละรำยกำรที่ได้ ท ำเสร็จจริง คู่สัญญำทั้งสอง
ฝำ่ยต่ำงตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงรำคำต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่ำสินไหม ทดแทนอันเกิดจำก กำรที่จ ำนวนปริมำณ
งำนในแตล่ะรำยกำรได้แตกต่ำงไปจำกท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ ท้ังนี้ นอกจำกในกรณีต่อไปนี้* 
      4.1 เมื่อปริมำณงำนที่ท ำเสร็จจริงในส%วนที่เกินกว่ำร้อยละ125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้ำ) แต่ไม่เกินร้อยละ 
150 (หนึ่งร้อยหำ้สิบ) ของปริมำณงำนท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำหรือใบแจ้งปริมำณงำน และรำคำจะ จ่ำยให้ในอัตรำร้อย
ละ 90 (เก้ำสิบ) ของรำคำต่อหน่วยตำมสัญญำ  
      4.2 เมื่อปริมำณงำน ที่ท ำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่ำ ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้ำสิบ)ของ ปริมำณงำนที่
ก ำหนดไวใ้นสัญญำหรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำจะจ่ำยให้ในอัตรำร้อยละ 83 (แปดสิบสำม) ของรำคำต่อหน่วย
ตำมสัญญำ  
   4.3 เมื่อปริมำณงำนท่ีท ำเสร็จจริงน้อยกว่ำร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ำ) ของปริมำณงำนท่ี ก ำหนดไว้ในสัญญำ
หรือใบแจ้งปริมำณงำน และรำคำจะจ่ำยให้ตำมรำคำต่อหน่วยในสัญญำและจะจ่ำยเพิ่ม ชดเชย เป็นค่ำ overhead 
และ mobilization ส ำหรับงำนรำยกำร นั้นในอัตรำร้อยละ 17 (สิบเจ็ด)  ของ ผลต่ำงระหว่ำงปริมำณงำนทั้งหมด
ของงำนรำยกำรนั้นตำมสัญญำโดยประมำณกับปริมำณ งำนท่ีท ำเสร็จ จริงคูณด้วยรำคำต่อหน่วยตำมสัญญำ 
  4.4 ผู้ว่ำจ้ำง จะจ่ำยเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นในงวดสุดท้ำย ของกำร
จ่ำยเงินหรือกอ้นงวดสุดท้ำยของกำรจ่ำยเงินตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงจะพิจำรณำเห็นสมควร  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงที่จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
ให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นรำยเดือนตำมเนื้องำนที่ท ำเสร็จจริงเมื่อ ผู้ว่ำจ้ำงหรือเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำงได้ท ำกำรตรวจสอบ
ผลงำนท่ีท ำเสร็จแล้ว และปรำกฏว่ำเป็นท่ีพอใจตรง ตำมขอ้ก ำหนดแห่งสัญญำนี้ทุกประกำร ผู้ว่ำจ้ำงจะออกหนังสือ
รับรองกำรรับมอบงำนนั้นให้ไวแ้ก่ผู้รับจ้ำง   กำรจ่ำยเงินงวดสุดท้ำยจะจ่ำยใหเ้มื่องำนท้ังหมดตำมสัญญำได้แล้วเสร็จ
ทุกประกำรรวมทั้ง กำรท ำสถำนท่ีกอ่สร้ำงใหส้ะอำดเรียบร้อยตำมที่ก ำหนดไว ้ในขอ้ 20 
__________________________________________________________________________________ 

 หมำยเหตุ * อัตรำร้อยละทีระบุไว้ต่อ่ไปนีอ้ำจพิจำรณำแก้ไขได้ตำมควำมเหมำะสม 
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 ข้อ 4. ข. คา่จ้างและการจ่ายเงิน   

           (ส ำหรับสัญญำที่เป็นรำคำเหมำรวม)   

             ผู้ ว่ำจ้ ำงตกลงจ่ำยและผู้ รับจ้ำงตกลงรับเ งินค่ ำจ้ำงจ ำนวนเงิน………………….………..บำท 
(…………………………………….…) ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม จ ำนวน…………………บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือรำคำเหมำรวม เป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงิน เป็นงวด ๆ ดังน้ี   

         งวดที่ 1 เป็นจ ำนวนเงิน………………..บำท (…………………………………...………….) เมื่อผู้รับจ้ำง ได้
ปฏิบัติงำน………………ใหแ้ล้วเสร็จภำยใน………………………………………………   

           งวดที่ 2 เป็นจ ำนวนเงิน……………………..บำท (………………………………..……….) เมื่อผู้รับจ้ำง ได้
ปฏิบัติงำน………………ใหแ้ล้วเสร็จภำยใน………………………………………………ฯลฯ   

         งวดสุดท้ำย เป็นจ ำนวนเงิน……..………...บำท (……………………...……..) เมื่อผู้รับจ้ำง ได้ปฏิบัติงำน
ทั้งหมดใหแ้ล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้งท ำสถำนท่ีก่อสร้ำงใหส้ะอำดเรียบร้อยตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 20   

 กำรจ่ำยเงินตำมเง่ือนไขแห่งสัญญำนี้ ผู้ ว่ำจ้ำงจะโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของ ผู้รับจ้ำง ช่ือ
ธนำคำร………………….สำขำ…………..ช่ือบัญช…ี………………เลขท่ีบัญชี…………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำง ตกลงเป็นผู้รับภำระ
เงินค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรโอนที่ธนำคำรเรียกเก็บ และยินยอมให้มีกำรหักเงินดังกล่ำวจำก
จ ำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ควำมในวรรคนี้ใช้ส ำหรับกรณีที่ส่วนรำชกำรจะ จ่ำยเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง (ระบบ 
Direct Payment) โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้รับจำ้ง ตำมแนวทำงที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด)  

  *ข้อ 5. เงินค่าจ้างลวงหน้า  

           ผู้ ว่ ำจ้ ำงตกลงจ่ ำยเ งินค่ ำจ้ ำงล่วงหน้ำให้แก่ผู้ รั บจ้ำง  เป็นจ ำนวนเ งิน………………. .…บำท 
(……………………………….…..……) ซึ่งเท่ำกับร้อยละ………………ของรำคำค่ำจ้ำง ตำมสัญญำที่ระบุไว้ ในข้อ 4  เงิน
จ ำนวนดังกล่ำวจะจ่ำยให้ภำยหลังจำกที่ผู้รับจ้ำงได้วำงหลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำง ล่วงหน้ำเต็มตำมจ ำนวนเงิน
ค่ำจ้ำงล่วงหน้ำนั้น ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่ำจ้ำง ล่วงหน้ำตำมแบบที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดให้
และผู้รับจ้ำงตกลงที่จะกระท ำตำมเงื่อนไขอันเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำย และ กำรใช้คืนเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำนั้น ดังต่อไปนี้  

      5.1 ผู้รับจ้ำงจะใช้เงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำนั้นเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ เท่ำนั้น หำกผู้
รับจ้ำงใช้จ่ำยเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำนั้นในทำงอื่น ผู้ว่ำจ้ำงอำจจะเรียกเงิน
ค่ำจ้ำงล่วงหนำ้คืนจำกผู้รับจ้ำงหรือบังคับแกห่ลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำได้ทันที  

           5.2 เมื่อผู้ว่ำจ้ำงเรียกร้อง ผู้รับจ้ำงต้องแสดงหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ เพื่อพิสูจน์ว่ำได้

เป็นไปตำมข้อ 5.1 ภำยในก ำหนด 15 วัน นับถัดจำกวันได้รับแจ้งจำกผู้ว่ำจ้ำง หำกผู้รับจ้ำงไม่อำจแสดงหลักฐำน

ดังกล่ำว ภำยในก ำหนด 15 วัน ผู้ว่ำจ้ำงอำจเรียกเงินคำ่จ้ำงล่วงหนำ้คืนจำกผู้รบัจ้ำงหรือบังคับแกห่ลักประกันกำรรับ

เงินคำ่จ้ำงล่วงหนำ้ได้ทันที  
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             * 5.3 (ส ำหรับสัญญำที่เปน็รำคำต่อหน่วย)  
  ในกำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงตำมข้อ 4 ก. ผู้ว่ำจะหักเงินค่ำจ้ำงในแต่ละเดือนไว้ จ ำนวนทั้งหมด* 
ทั้งนี้ จนกว่ำจ ำนวนเงินท่ีหักไว้จะครบตำมจ ำนวน เงินคำ่จ้ำงล่วงหนำ้ที่ผู้รับจ้ำงได้รับไปแล้ว  
    5.4 เงินจ ำนวนใด ๆ ก็ตำมที่ผู้รับจ้ำงจะต้องจ่ำยใหแ้ก่ผูว่้ำจ้ำงเพื่อช ำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ ควำมรับผิด
ต่ำง ๆ ตำมสัญญำผู้ว่ำจ้ำง จะหักเอำจำกเงินค่ำจ้ำงงวดที่จะจ่ำยให้แก่ผู้รับจ้ำง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่ำจ้ำง
ลว่งหนำ้  
        5.5 ในกรณีที่มีกำรบอกเลิกสัญญำ หำกเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำที่เหลือเกินกว่ำจ ำนวนเงินที่ผู้รับจ้ำงจะ
ได้รับหลังจำกหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้ำงจะต้องจ่ำยคืนเงินจ ำนวนที่เหลือน้ันให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ภำยใน 7 วัน นับถัด
จำกวัน ได้รับแจ้ง เปน็หนังสือ จำกผู้ว่ำจ้ำง  
              5.5 ก. (ส ำหรับสัญญำที่เป็นรำคำต่อหน่วย) ผู้ว่ำจ้ำงจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้ำให้แก่ผู้รับ
จ้ำง ตอ่เมื่อผู้ว่ำจ้ำงได้หักเงินค่ำจ้ำง ไวค้รบจ ำนวนเงินล่วงหน้ำ ตำม 5.3  
              5.5 ข. (ส ำหรับสัญญำที่เป็นรำคำเหมำรวม) ผู้ว่ำจ้ำงจะคืนหลักประกันเงินล่วงหนำ้ใหแ้ก่ 
ผู้รับจ้ำง**……………………………………………………………………………………………………………………………  
 *** ข้อ 6. การหักเงินประกันผลงาน   
         ในกำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับจ้ำงแต่ละงวด ผู้ว่ำจ้ำงจะหักเงินจ ำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้อง จ่ำยใน
งวดนั้น เพื่อเปน็ประกันผลงำนในกรณีที่ เงินประกันผลงำนจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน (ส ำหรับสัญญำที่
เป็นรำคำต่อหน่วย) หรือจ ำนวน……………......บำท (ส ำหรับสัญญำที่เป็นรำคำเหมำรวม) ผู้มีรับจ้ำงมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงำนคืนโดยผู้รับจ้ำงจะต้องวำงหนังสือค้ ำประกันของธนำคำรซึ่งออก โดยธนำคำรภำยในประเทศ มำวำงไว้
ตอ่ผู้ว่ำจ้ำงเพื่อเปน็หลักประกันแทนก็ได้  
 ผู้ว่ำจ้ำงจะคืนเงินประกันผลงำน และ/หรือหนังสือค้ ำประกันของธนำคำรดงักล่ำว ตำมวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับ
จ้ำงพร้อมกับกำรจ่ำยเงินงวดสุดท้ำย  
  ข้อ 7 ก. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา   
           ภำยในก ำหนด…………..วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอแผนงำนให้ เป็นที่
พอใจแก่ผู้ว่ำจ้ำง โดยแสดงถึงขั้นตอนของกำรท ำงำนและก ำหนดเวลำที่ต้องใช้ในกำรท ำงำนหลักต่ำง ๆ ให้แล้ว
เสร็จ***   
 ผู้รับจ้ำงต้องเริ่มท ำงำนที่รับจ้ำงภำยในก ำหนด………….วัน นับถัดจำกวันได้รับหนังสือแจ้งให้ เริ่มงำนและ
จะต้องท ำงำนให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนด……...วัน นับถัดจำกวันท่ีได้รับหนังสือแจง้ดังกล่ำวนั้น ถ้ำมิได้เสนอแผนงำน
หรือไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำหรือจะแล้วเสร็จล่ำช้ำเกิน กว่ำก ำหนดเวลำหรือผู้รับจ้ำงท ำผิด
สัญญำขอ้ใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ลม้ละลำย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำม ค ำสั่ง ของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรือ
ผู้ควบคุมงำนหรือบริษัทท่ีปรึกษำ ซึ่งได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ว่ำจ้ำงผู้ว่ำจ้ำง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญำนี้ได้ และมีสิทธิ
จ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่เข้ำท ำงำนของผูร้ับจ้ำงใหลุ้ล่วง ไปได้ด้วย   
 กำรที่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น ไม่เป็นเหตุใหผู้้รับจ้ำงพน้จำกควำมรับ ผิดตำมสัญญำ 
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 ข้อ 7 ข. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธขิองผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา  

           ผู้รับจ้ำงต้องเริ่มท ำงำนท่ีรับจ้ำงภำยในวันท่ี….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และจะต้อง ท ำงำนให้แล้ว
เสร็จบริบูรณภ์ำยในวันท่ี….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้ำผูร้ับจ้ำงมไิด้ลงมือท ำงำนภำยใน ก ำหนดเวลำหรือไม่
สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำหรือมเีหตุให้เชื่อได้ว่ำผูร้บัจ้ำงไม่สำมำรถใหแ้ล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำ
หรือจะแล้วเสร็จลำ่ช้ำเกินกว่ำก ำหนดเวลำหรือผูร้ับจ้ำงท ำผดิสญัญำข้อใด ขอ้หน่ึงหรือตกเป็นผูล้ม้ละลำยหรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัตติำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้ควบคุมงำนหรือบริษัทท่ีปรึกษำซึ่งได้รับมอบ
อ ำนำจจำกผู้ว่ำจ้ำงผู้ว่ำจ้ำงมสีิทธิที่จะบอกเลิกสัญญำนี้ได้และมี สิทธิจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่ เข้ำท ำงำนของผูร้ับจ้ำงให้
ลุล่วงไปด้วย  กำรที่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ใช้สทิธิเลิกสญัญำดังกล่ำวข้ำงต้นไม่เปน็เหตุใหผู้ร้ับจ้ำงพน้จำกควำมรับผดิตำมสัญญำ  

 ข้อ 8. ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง   

            เมื่องำนแล้วเสร็จบริบูรณ ์และผู้ว่ำจ้ำงได้รับมอบงำนจำกผู้รับจ้ำงหรือจำกผูร้ับจ้ำงรำยใหม่ในกรณีที่มี
กำรบอกเลิกสัญญำตำมข้อ 7 หำกมีเหตุช ำรดุบกพร่องหรือเสียหำยเกิดขึ้นจำกกำรจ้ำงนี้ ภำยในก ำหนด* ………………
ปี……………เดือน นับถัดจำกวันที่ได้รับมอบงำนดังกล่ำว ซึ่งควำมช ำรุดบกพร่อง หรือ เสียหำยนั้นเกิดจำกควำม
บกพร่องของผู้รับจ้ำงอันเกิดจำกกำรใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือท ำไวไ้มเ่รียบร้อย   หรือท ำไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนแห่ง
หลักวิชำ ผู้รับจำ้งจะต้องรีบท ำกำรแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ชักช้ำ โดยผู้ว่ำจ้ำงไม่ตอ้งออกเงินใดๆ ในกำรนี้
ทั้งสิ้น หำกผู้รับจำ้งบิดพลิ้วไม่กระท ำกำรดังกล่ำวภำยในก ำหนด…..วนั นับแตว่ันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสอืจำกผู้ว่ำจ้ำง
หรือไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภำยในเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำง ก ำหนดใหผู้้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะท ำกำรนั้นเองหรือจ้ำงผู้อื่น
ใหท้ ำงำนนั้น โดยผู้รบัจ้ำงต้องเป็นผู้ออกคำ่ใช้จ่ำย  

  ข้อ 9. การจ้างช่วง   

            ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่เอำงำนท้ังหมดหรือบำงส่วนแห่งสัญญำนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหน่ึงโดยไม่ได้รบั ควำม
ยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงกอ่น ทั้งนี้ นอกจำกในกรณีที่สัญญำนีจ้ะได้ระบไุวเ้ป็นอย่ำงอื่น ควำมยินยอมดังกล่ำว
นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผูร้ับจ้ำงหลุดพน้จำกควำมรับผิดหรือพันธะหน้ำที่ตำมสัญญำนี้ และ ผูร้ับจ้ำง จะยังคงต้องรับผิดใน
ควำมผิดและควำมประมำทเลินเลอ่ ของผู้รับจ้ำงช่วง หรือ ของตัวแทน หรือ ลูกจ้ำงรับจ้ำงช่วงนั้นทุกประกำร  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ * ในกรณีที่หน่วยงำนผูว่้ำจ้ำงพิจำรณำเห็นเป็นกำรจ ำเปน็และสมควร จะหักค่ำจ้ำง ในแตล่ะเดือนไว้เพียง

บำงส่วน ก็ได้โดย แกไ้ขจ ำนวนร้อยละ……….ของคำ่จ้ำงในแต่ละเดือน ตำมควำมเหมำะสมกไ็ด้  ** หำกกำรจ่ำยเงิน 

ค้ำจ้ำงงวดที่ 2 เปน็กำรจ่ำยตำม ผลงำนของผู้รับจ้ำงในส่วนท่ีปฏิบตัิงำนเกินกว่ำจ ำนวนเงิน ล่วงหน้ำ ให้ผู้ว่ำจ้ำง คืน

หลักประกัน เงินล่วงหน้ำ พร้อมกบัจ่ำย เงินคำ่จ้ำงงวดที่ 2 แต่ถ้ำกำรจ่ำยค่ำงจ้ำงงวดที่ 2 เปน็กำร จ่ำยตำมผลงำน

ของผูร้ับจ้ำง โดยเฉลี่ยหักเงินล่วงหนำ้ออกตำมส่วนของค่ำจ้ำงในแตล่ะงวดให้ผู้ว่ำจ้ำงคืนหลักประกันเงิน ลว่งหนำ้

พร้อมกับกำรจ่ำยเงินคำ่งวดสดุท้ำย  *** ตัดออกหรือใส่ไวต้ำมควำมเหมำะสม  
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 ข้อ 10. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
              ผู้รับจ้ำงจะต้องควบคุมงำนที่รับจ้ำงอย่ำงเอำใจใส่ด้วยประสิทธิภำพและควำมช ำนำญและใน
ระหวำ่งท ำงำนท่ีรับจ้ำงจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท ำงำนเต็มเวลำเป็นผู้ควบคุมงำน ผู้ควบคุมงำนดังกล่ำว จะต้องเป็น
ผู้แทนได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้รับจ้ำงค ำสั่งหรือค ำแนะน ำตำ่งๆ ที่ได้แจง้แกผู่้แทนผู้ได้รับมอบอ ำนำจนั้น ให้ถือว่ำเป็น
ค ำสั่งหรือค ำแนะน ำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้ำง กำรแต่งตั้งผู้ควบคุมงำนนั้นจะต้องท ำเป็น หนังสือและต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำง กำรเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงำนใหม่จะท ำมิได้หำก ไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำง
ก่อน   

 ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอ ำนำจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ำง
จะต้องท ำกำรเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดรำคำเพิ่มหรืออ้ำงเป็นเหตุเพื่อขยำยอำยุ สัญญำอันเนื่องมำจำกเหตุนี้  

  ข้อ 11. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง   

           ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุควำมเสียหำยหรือภยันตรำยใด ๆ อันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้
รับจ้ำงและจะต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของลูกจ้ำงของผูร้ับจ้ำง   

 ควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดแก่งำนที่ผู้รับจ้ำงได้ท ำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพรำะเหตุสุดวิสัย นอกจำกกรณีอันเกิด
จำกควำมผิดของผู้ว่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้
รับจ้ำงเอง ควำมรับผิดของผู้รับจ้ำงดังกล่ำวในข้อน้ีจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่ำจ้ำงได้รับมอบงำน ครั้งสุดท้ำย ซึ่งหลังจำกนั้น
ผู้รับจ้ำงคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ำรุดบกพร่อง หรือควำมเสียหำยดังกล่ำวในข้อ 8 เทำ่นั้น  

  ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง   

            ผู้รับจ้ำงจะต้องจ่ำยเงินแก่ลูกจ้ำงที่ผู้รับจ้ำงได้จ้ำงมำในอัตรำและตำมก ำหนดเวลำที่    ผู้รับจ้ำงได้
ตกลงหรือท ำสัญญำไว้ต่อลูกจ้ำงดังกล่ำว  

  ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่จ่ำยเงินค่ำจ้ำงหรือคำ่ทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้ำงดังกล่ำวในวรรคแรก ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะเอำเงิน
ค่ำจ้ำงที่จะต้องจ่ำยแกผู่้รับจ้ำงมำจ่ำยใหแ้ก่ลูกจำ้งของผูร้ับจ้ำงดังกล่ำวและให้ถือว่ำ   ผู้ว่ำจ้ำงได้จ่ำยเงินจ ำนวนนั้น
เป็นคำ่จ้ำงใหแ้ก่ผู้รับจ้ำงตำมสัญญำแล้ว   ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีประกันภัยส ำหรับลูกจ้ำงทุกคนที่จ้ำงมำ
ท ำงำนโดยใหค้รอบคลุมถึง ควำมรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้ำงรวมทั้งผู้รับจ้ำงช่วงอันหำกจะพึงมีในกรณีควำมเสียหำยที่
คิดค่ำสินไหมทดแทนได้ตำมกฎหมำยซึ่งเกิดจำกอุปัทวเหตุหรือภยันตรำยใด ๆ ต่อลูกจ้ำงหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้ำง
หรือผู้รับจ้ำง ช่วงจ้ำง มำท ำงำนผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวพร้อมทั้งหลักฐำนกำรช ำระเบี้ย 
ประกันให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเมื่อผู้ว่ำจ้ำงเรียกร้อง  
____________________________________________________________________________________ 

หมำยเหตุ *ก ำหนดเวลำทีผูร้ับจ้ำงจะผิดในควำมช ำรุดบกพร่องโดยปกติจะเป็นเวลำที่ 1 ปี แต่ในกรณีงำนจ้ำง ผู้ว่ำ

จ้ำงควร จะรับผิดมำกกว่ำ 1 ปี ตำมลักษณะงำน หรือ ด้วยเหตุใดกต็ำมก็ให้ก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวตำมทีผู่้ว่ำจ้ำง

เห็นเหมำะสม  
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 ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง  
            ถ้ำผู้ว่ำจ้ำงแต่งตั้งกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผู้ควบคุมงำนหรือบริษัทที่ปรึกษำเพื่อควบคุม กำรท ำงำน
ของผู้รับจ้ำง กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรือผู้ควบคุมงำน หรือบริษัทที่ปรึกษำนั้นมีอ ำนำจเข้ำไป ตรวจกำรงำน ใน
โรงงำนและสถำนที่ที่ก่อสร้ำงได้ทุกเวลำ และผู้รับจ้ำงจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมช่วยเหลือในกำรนั้น
ตำมสมควร  กำรที่มีกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผู้ควบคุมงำนหรือบริษัทท่ีปรึกษำท ำใหผู้้รับจ้ำงพน้ควำม รับผิดชอบตำม
สัญญำนี้ขอ้หน่ึงขอ้ใดไม่  
 ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน   
           ผู้รับจ้ำงจะต้องรับรองว่ำได้ตรวจสอบและท ำควำมเข้ำใจในรูปแบบรูปรำยกำรละเอียด โดยถี่ถ้วน
แล้ว หำกปรำกฏว่ำแบบรูปและรำยกำรละเอียดนั้นผดิพลำดหรอืคลำดเคลือ่นไปจำกหลักกำรทำง วิศวกรรมหรือทำง
เทคนิค ผู้รับจ้ำงตกลงที่จะปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้ควบคุมงำน หรือ บริษัทที่ปรึกษำที่
ผู้ว่ำจำ้งแต่งตั้งเพื่อใหง้ำนแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มขึ้นจำกผู้ว่ำจ้ำงไม่ได้ 
  ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง  
           ผู้รับจ้ำงตกลงว่ำกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผู้ควบคุมงำนหรือบริษัทที่ปรึกษำที่ผู้ ว่ำจ้ำงแต่งตั้ง    มี
อ ำนำจที่จะตรวจสอบและควบคุมงำนเพื่อให้เป็นไปตำมเอกสำรสัญญำและมีอ ำนำจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงำนตำมสัญญำนี้ หำกผู้รับจ้ำงขัดขืนไม่ปฏิบัติตำม กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผู้ควบคุมงำนหรือ
บริษัทท่ีปรึกษำมีอ ำนำจท่ีจะสั่งให้หยุดกิจกำรนั้นช่ัวครำวได้ควำมลำ่ช้ำในกรณีเช่นนี้  ผู้รับจ้ำงจะถือเป็นเหตุขอขยำย
วันท ำกำรออกไปมิได้ 
  ข้อ 16. งานพิเศษและการแกไ้ขงาน   
           ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว ้หรือรวมอยู่ในเอกสำรสัญญำ หำกงำน
พิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ำยทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญำนี้ นอกจำกนี้ผู้ว่ำจ้ำงยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขแบบรูปและข้อก ำหนดต่ำง ๆ ในเอกสำรสัญญำนี้ด้วย โดยไม่ท ำให้สัญญำเป็น โมฆะแต่อย่ำงใด  อัตรำค่ำจ้ำง
หรือรำคำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำนี้ให้ก ำหนดไว้ส ำหรับงำนพิเศษหรืองำนที่เพิ่มเติม ขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตำม
ค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง หำกในสัญญำไม่ได้ก ำหนดไวถ้ึงอัตรำค่ำจ้ำง หรือรำคำใดๆ ท่ีจะน ำมำใช้ส ำหรับงำนพิเศษหรืองำน
ที่เพ่ิมขึ้นดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงจะได้ตกลงกันท่ีจะก ำหนด อัตรำหรือรำคำ รวมทั้งกำรขยำยระยะเวลำ (ถ้ำมี) 
กันใหม่เพื่อควำมเหมำะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้    ผู้ว่ำจ้ำงจะก ำหนดอัตรำจ้ำงหรือรำคำตำยตัวตำมแต่ผู้ว่ำจ้ำงจะ
เห็นว่ำเหมำะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำน ตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงแต่อำจสงวนสิทธิ์ที่จะด ำเนินกำร
ตำมขอ้ 21 ต่อไปได้ 
 
 ข้อ 17. คา่ปรับ   

            หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำและผู้ว่ำจ้ำงยัง มิได้บอก

เลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงจะต้องช ำระค่ำปรับให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเป็นจ ำนวนเงิน วันละ ……………..บำท และ จะต้องช ำระ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมงำนในเมื่อผู้ว่ำจ้ำงต้องจ้ำงผู้ควบคุมงำนอีกต่อหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน  วันละ……………..บำท นับ

ถัดจำกวันที่ก ำหนดแล้วเสร็จตำมสัญญำหรือวันท่ีผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยใหจ้นถึงวันท่ี 
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ท ำงำนแล้วเสร็จจริง นอกจำกนี้ผู้รับจ้ำงยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงเรียกค่ำเสียหำยอันเกิดขึ้นจำกกำรที่ผู้รับจ้ำงท ำงำนล่ำช้ำ

เฉพำะส่วนท่ีเกินกว่ำจ ำนวนค่ำปรับและค่ำใช้จำ่ยดังกล่ำวได้อีกด้วย  ในระหว่ำงที่ผู้ว่ำจ้ำงยังมิได้บอกเลิกสัญญำนั้น 

หำกผู้ว่ำจ้ำงเห็นวำ่ผู้รับจ้ำงจะไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสญัญำต่อไปได ้ผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญำและใช้สิทธิตำม

ข้อ 18 ก็ได้ และถ้ำผู้ว่ำจ้ำงได้แจ้ง         ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้ำงเมื่อครบก ำหนดแล้วเสร็จของงำนขอให้ช ำระ

ค่ำปรับแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้ำงจนถึงวันบอกเลิกสัญญำได้อีกด้วย  

 ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา  

           ในกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงอำจท ำงำนนั้นเองหรือว่ำจ้ำงผู้อื่นให้ท ำงำนนั้นต่อจนแล้ว

เสร็จได้ ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ที่รับจ้ำงท ำงำนนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้กำรก่อสร้ำงสิ่งที่สร้ำงขึ้นช่ัวครำว ส ำหรับงำนก่อสร้ำง

และวัสดุต่ำง ๆ ซึ่งเห็นว่ำจะต้องสงวนเอำไว้เพื่อกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำตำมที่จะเห็นสมควร  ในกรณีดังกล่ำวผู้

ว่ำจ้ำงมีสิทธิริบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำทั้งหมดหรือบำงส่วนตำมแต่จะเห็นสมควร นอกจำกนั้นผู้รับจ้ำง

จะต้องรับผิดชอบในคำ่เสียหำย ซึ่งเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ หลักประกันกำรปฏิบัติงำน และค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น 

รวมทั้งคำ่ใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นในกำรท ำงำนนั้นต่อให้แล้วเสร็จตำมสัญญำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมงำนเพิ่ม (ถ้ำมี) ซึ่ง

ผู้ว่ำจ้ำงจะหักเอำจำกเงินประกันผลงำน หรือจ ำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ำยใหแ้ก่ผู้รับจ้ำงก็ได้ 

  ข้อ 19. การก าหนดค่าเสียหาย   

           ค่ำปรับหรือค่ำเสียหำยซึ่งเกิดขึ้นจำกผู้รับจ้ำงตำมสัญญำนี้ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะหักเอำจำก จ ำนวน 

เงินค่ำจ้ำงที่ค้ำงจ่ำยหรือจำกเงินประกันผลงำนของผู้รับจ้ำงหรือบังคับจำกหลักประกันกำรปฏิบัติ ตำมสัญญำก็ได้  

หำกมีเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำที่หักไว้จ่ำยเป็นค่ำปรับ และค่ำเสียหำยแล้วยังเหลืออยู่อีก เท่ำใด ผู้ว่ำจ้ำงจะคืนให้แก่

ผู้รับจ้ำงทั้งหมด  

  ข้อ 20. การท าบริเวณก่อสรา้งใหเรียบร้อย   

           ผู้รับจ้ำงจะต้องรักษำบริเวณสถำนที่ปฏิบัติงำนตำมสัญญำนี้ รวมทั้งโรงงำนหรือสิ่งอ ำนวย ควำม

สะดวกในกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง ลูกจ้ำง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้ำงช่วงให้อยู่ในควำมสะอำด ปลอดภัย และมี

ประสิทธิภำพในกำรใช้งำนตลอดระยะเวลำกำรจ้ำงและเมื่อท ำงำนเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ำย บรรดำเครื่องใช้ในกำร

ท ำงำนจ้ำงรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้ำงช่ัวครำวต่ำง ๆ (ถ้ำมี) ทั้งจะต้อง กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย 

เพื่อใหบ้ริเวณทั้งหมดอยู่ในสภำพที่สะอำด และใช้กำรได้ทันที  

 *ข้อ 21. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ  
   21.1 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่ำงคู่สัญญำเกี่ยวกับข้อก ำหนดแห่งสัญญำนี้หรือ เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติสัญญำนี้ และคู่สัญญำไม่สำมำรถตกลงกันได้ ใหเ้สนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพำทนั้นตอ่ อนุญำโตตุลำกำรเพื่อ
พิจำรณำช้ีขำด  

   21.2 เว้นแต่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะเห็นพ้องกันให้อนุญำโตตุลำกำรคนเดียวเป็นผู้ช้ีขำด กำร

ระงับข้อพิพำทให้กระท ำโดยอนุญำโตตุลำกำร 2 คน โดยคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งจะท ำหนังสือ แสดงเจตนำจะให้มี
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อนุญำโตตุลำกำรระงับข้อพิพำทและระบุช่ืออนุญำโตตุลำกำรคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง จำกนั้น

ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับถัดจำกวันท่ีได้รับแจ้งดังกล่ำว คู่สัญญำฝ่ำยที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้ง อนุญำโตตุลำกำร

คนท่ีสองถำ้อนุญำโตตุลำกำรทั้งสองคน ดังกล่ำวไม่สำมำรถประนีประนอมระงับขอ้พิพำท น้ันได้ให้อนุญำโตตุลำกำร

ทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรผู้ช้ีขำดภำยในก ำหนดเวลำ 30 วัน  นับจำกวันที่ไม่สำมำรถตกลงกัน ผู้ช้ี

ขำดดังกล่ำวจะพิจำรณำระงับข้อพิพำทต่อไป กระบวนพิจำรณำของ อนุญำโตตุลำกำรให้ถือตำมข้อบังคับ

อนุญำโตตุลำกำรของสถำบันอนุญำโตตุลำกำรอนุญำโตตุลำกำร กระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตำมข้อบังคับอื่น

ที่คูส่ัญญำทั้งสองฝ่ำยเห็นชอบ และให้กระท ำในกรุงเทพมหำนคร โดยใช้ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษเป็นภำษำในกำร

ด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ  

 21.3 ในกรณีที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรฝ่ำยตนหรือในกรณีที่ อนุญำโตตุลำกำรทั้ง

สองคนไม่สำมำรถตกลงกันแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรผู้ช้ีขำดได้ คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยต่ำงมีสิทธิร้องขอต่อศำลแพ่งเพื่อ

แต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรหรืออนุญำโตตุลำกำรผู้ช้ีขำดได้แล้วแตก่รณี  

 21.4 ค ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำรหรือของอนุญำโตตุลำกำรผู้ ช้ีขำดแล้วแต่กรณีให้ถือเป็นเด็ดขำดและถึง

ที่สุดผูกพันคู่สัญญำ  21.5 คูส่ัญญำแต่ละฝ่ำยเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมอนุญำโตตุลำกำรฝ่ำยตนและออก

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำฝ่ำยละครึ่ง ในกรณีที่มีกำรแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรคนเดียว หรือ มี

กำรแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรผู้ ช้ีขำด ให้อนุญำโตตุลำกำรหรืออนุญำโตตุลำกำรผู้ ช้ีขำดเป็นผู้ก ำหนดภำระ

ค่ำธรรมเนียมอนุญำโตตุลำกำรคนเดียวหรือภำระค่ำธรรมเนียมอนุญำโตตุลำกำร  

  ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา   

           ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมำจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของฝ่ำย     ผู้ว่ำ

จ้ำง หรือพฤติกำรณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้ำงไม่ต้องรับผิดตำมกฎหมำยท ำให้ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำน ให้แล้วเสร็จ

ตำมเง่ือนไขและก ำหนดเวลำแห่งสัญญำนี้ได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกำรณ์ดังกล่ำว พร้อมหลักฐำนเป็น

หนังสือให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบ เพ่ือขอขยำยเวลำท ำงำนออกไปภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง  ถ้ำผู้รับจ้ำง

ไม่ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมควำมในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงได้สละสิทธิ์เรียกร้อง    ในกำรที่จะขอขยำยเวลำท ำงำน

ออกไปไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่อง ของฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งมีหลักฐำน

ชัดแจ้ง หรือผู้ว่ำจ้ำงทรำบดีอยู่แล้วตั้งแต่ตน้  กำรขยำยก ำหนดเวลำท ำงำนตำมวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่ำจ้ำง

ที่จะพิจำรณำตำมที่ เห็นสมควร  
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 *ข้อ 23. การใช้เรือไทย   

             ในกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้ หำกผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือน ำของเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ รวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องน ำเข้ำมำเพื่อปฏิบัติงำนตำมสัญญำ ไม่ว่ำผู้รับจ้ำงจะเปน็ผู้ที่น ำของเข้ำมำ เองหรือน ำเข้ำ
มำโดยผ่ำนตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถำ้สิ่งของนั้นตอ้งน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้รับจ้ำงต้องจัดกำรให้สิ่งของ
ดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจำก ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับ
อนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช้เรือไทยหรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่ำกำรสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของ
ดังกล่ำวจำกต่ำงประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบ,ี ซี เอฟอำร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด   

   ในกำรส่งมอบงำน ตำมสัญญำให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ถ้ำงำนนั้นมีสิ่งของตำมวรรคแรก ผู้รับจ้ำง จะต้อง
สง่มอบใบตรำส่ง (Bill of Lading) หรือส ำเนำใบตรำส่งส ำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่ำได้บรรทุกมำโดย เรือไทยหรือเรือ
ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงพร้อมกับกำรส่งมอบงำนด้วย ในกรณีที่สิ่งของดังกล่ำวไม่ได้บรรทุกจำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบหลักฐำนซึ่ง
แสดงวำ่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐำน
ซึ่งแสดงวำ่ได้ช ำระค่ำธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจำกกำรไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
พำณิชยนำวีแล้วอย่ำงใดอย่ำง หน่ึงแกผู่้ว่ำจ้ำงด้วย   
   ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สง่มอบหลักฐำนอย่ำงใดอยำ่งหนึ่งดังกล่ำวในสองวรรคข้ำงต้นให้แก่ ผู้ว่ำจ้ำง
แต่จะขอส่งมอบงำนดังกล่ำวให้ผู้ว่ำจ้ำงก่อนโดยไม่รับช ำระเงินค่ำจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิรับงำนดังกล่ำว ไว้ก่อน และ
ช ำระเงินค่ำจ้ำงเมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่ำวแล้วได้  
  ขอ้ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง  
             ผู้รับจ้ำงตกลงเป็นเง่ือนไขส ำคัญว่ำ ผู้ว่ำจ้ำงจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำน ฝีมือช่ำง 
จำก.........................................หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่ำจำก สถำบันกำรศึกษำที่ 
ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ…………ของแต่ละสำขำช่ำง   แต่จะต้องมีช่ำงจ ำนวนอย่ำง
น้อย 1 คน ในแต่ละสำขำช่ำงดังต่อไปนี้    
 24.1 ……………………………………………………  

  24.2 ……………………………………………………           
 …………………………..ฯลฯ………………………...  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำบัญชีแสดงจ ำนวนช่ำงทั้งหมดโดยจ ำแนก
ตำมแต่ละสำขำช่ำงและ ระดับช่ำง พร้อมกับระบุรำยช่ือช่ำงผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงหรือผู้มีวุฒิบัตร
ดังกล่ำวในวรรคแรก น ำมำแสดงพร้อมหลักฐำนต่ำง ๆ ต่อคณะกรรมกำรกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้ควบคุมงำน ก่อน
เริ่มลงมือท ำงำน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่ำจ้ำงหรือเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำงตรวจสอบดูได้ตลอดเวลำท ำงำนตำมสัญญำนี้
ของผูร้ับจ้ำง  
____________________________________________________________________________________  

หมายเหตุ * ตดัออกหรือใส่ไวต้ำมควำมเหมำะสม 
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  สัญญำนี้ท ำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม โดยละเอียด

ตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือช่ือ พร้อมท้ังประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และ. คูส่ัญญำต่ำงยึดถือไวฝ้่ำย

ละหนึ่งฉบับ  

        (ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ว่ำจ้ำง        

               (……........……...…………………….)   

       (ลงช่ือ)……………………………………….ที่รับจ้ำง        

               (……........……...…………………….)  

        (ลงช่ือ)……………………………………….พยำน          

              (……........……...…………………….)   

       (ลงช่ือ)……………………………………….พยำน         

              (……........……...…………………….) 
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แบบหนังสือค  าประกัน  
(หลักประกันซอง) 

 เลขท่ี………………….        วันท่ี…………………………..  
 ข้ำพเจ้ำ………..(ช่ือธนำคำร/บริษัทเงินทุน)……….ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่…………ถนน………..……. ต ำบล/
แขวง……………..อ ำเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันธนำคำร/ บริษัทเงินทุน ขอ
ท ำหนังสือค้ ำประกันฉบับนี้ให้ไวต้อ่………..(ช่ือส่วนรำชกำรผู้ประกวดรำคำ)……………………. ดังมีข้อควำมต่อไปนี้  
 1. ตำมที…่….............…...(ช่ือผู้เสนอรำคำ)……..........................…..ได้ยื่นซองประกวดรำคำส ำหรับ   กำรจัด
จ้ำง…………..……ตำมเอกสำรประกวดรำคำเลขท่ี…….....….….ซึ่งตอ้งวำงหลักประกันซองตำมเงื่อนไข     กำรประกวด
ร ำ ค ำ ต่ อ … … … . . . . . . . ( ช่ื อ ส่ ว น ร ำ ชก ำ ร ผู้ ร ะ ก วด ร ำ ค ำ ) … . . . . . . … … . . เ ป็ น จ ำ น วน เ งิ น … … … . . บ ำ ท 
(……………………………………………………...…..) นั้น  ข้ำพเจ้ำยอมผูกพันตน โดยไม่มีเง่ือนไข ที่จะค้ ำประกันชนิดเพิก
ถอน ไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ช้ันต้น ในกำรช ำระเงินตำมสิทธิเรียกร้องของ………………………..……….....(ช่ือส่วน
รำชกำรผู้ ประกวดรำคำ)……. . . .… . .……. . จ ำนวน ไม่ เกิน………. . . . . . . . . .…บำท (……. . . . . . . . . . . . . . . . )  ใน
กรณี….......………..….……….……… (ช่ือผู้เสนอรำคำ)…………...……….. ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำรประกวดรำคำอันเป็น
เหตุให้……….............…(ช่ือส่วนรำชกำรผู้ประกวดรำคำ) ...................................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวด
รำคำหรือให้ชดใช้คำ่เสียหำยใดๆ รวมทั้งกรณีที่ …………………….....…..(ช่ือผู้เสนอรำคำ)……….........…..ได้ถอนใบเสนอ
รำคำของตน ภำยในระยะเวลำที่ใบเสนอรำคำ ยังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนำมในสัญญำเมื่อได้รับแจ้งไปท ำสัญญำหรือ
มิได้วำงหลักประกันสัญญำภำยใน ระยะเวลำที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ โดยข้ำพเจ้ำจะไม่อ้ำงสิทธิใดๆ เพื่อ
โต้แย้งและ……........ ........ (ช่ือส่วนรำชกำรผู้ประกวดรำคำ)….................…………ไม่จ ำเป็นต้องเรียกร้อง
ให…้……….......………….………. (ช่ือผู้เสนอรำคำ)………………………......……..ช ำระหนี้นั้นกอ่น  
 2. หนังสือค้ ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่………..........…......……ถึง…….....................…….และ ข้ำพเจ้ำจะไม่
เพิกถอนกำรค้ ำประกันน้ีภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้ 
 3. ถ้ำ………...........…….(ช่ือผู้เสนอรำคำ)….….........…………….ขยำยก ำหนดเวลำยืนรำคำของ     กำรเสนอ
รำคำออกไป ขำ้พเจ้ำยินยอม ที่จะขยำยก ำหนดระยะเวลำกำรค้ ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลำ   ยืนรำคำที่ได้
ขยำยออกไปดังกล่ำว   
ข้ำพเจ้ำได้ลงนำมและประทับตรำไว้ตอ่หน้ำพยำนเปน็ส ำคัญ  
 
       (ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ค้ ำประกัน 
                        (……........……...…………………….) 
        ต ำแหนง่..........................................................  
       (ลงช่ือ)……………………………………….พยำน         
              (……........……...…………………….)  

       (ลงช่ือ)……………………………………….พยำน           
              (……........……...…………………….) 
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แบบหนังสือค  าประกัน  

(หลักประกันสัญญา) 

เลขท่ี…………………                                                                                   วันท่ี….…………………………..  

  ข้ำพเจ้ำ……………..(ช่ือธนำคำร)…………..ส ำนักงำนตั้งอยู่ เลขที่…....…..ถนน……………………..... ต ำบล/

แขวง…………………....อ ำเภอ/เขต….................…….จังหวัด……….....………………..โดย……......…...……… ผู้มีอ ำนำจลง

นำมผูกพันธนำคำร ขอท ำหนังสือค้ ำประกันฉบับนี้ ไว้ต่อ……………………………... . ( ช่ือส่วนรำชกำร ผู้ ว่ ำ

จ้ำง)………………..….ซึ่งต่อไปนี้เรียกวำ่ “ผู้ว่ำจ้ำง” ดังมีขอ้ควำมต่อไปนี้  1. ตำมที่……..(ช่ือผู้รับจ้ำง) ……...ซึ่งต่อไปนี้

เรียกวำ่ “ผู้รับจ้ำง” ได้ท ำสัญญำจ้ำง….…..กับผู้ว่ำจ้ำง ตำมสัญญำเลขที่…........….ลงวันที่.….................…ซึ่งผู้รับจ้ำง

ตอ้งวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำต่อผู้ว่ำจ้ำงเป็นจ ำนวนเงิน….............บำท(…..........…)ซึ่งเท่ำกับร้อยละ….....

(….……..)ของมูลค่ำทั้งหมดของสัญญำ ข้ำพเจ้ำยอมผูกพันตนโดยไม่มีเง่ือนไขที่จะค้ ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้

เช่นเดียวกับลูกหนี้ ช้ันต้น ในกำรช ำระเงินให้ตำมสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้ำง จ ำนวนไม่เกิน…….......…บำท

(………...…………..) ในกรณีที่ ผู้รับจ้ำงก่อให้เกิดควำมเสียหำยใด ๆ หรือต้องช ำระค่ำปรับ หรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ หรือ

ผู้รับจ้ำงมิได้ปฏิบัติตำม ภำระหน้ำที่ใดๆ ที่ก ำหนดในสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น ทั้งนี้ โดยข้ำพเจ้ำจะไม่อ้ำงสิทธิใด ๆ 

เพื่อโต้แย้งและ ผู้ว่ำจ้ำงไม่จ ำเป็นต้องเรียกร้องใหผู้้รับจ้ำงช ำระหนี้นั้นกอ่น  

  2. หำกผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยระยะเวลำให้แก่ผู้รับจ้ำงหรือยินยอมให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดแผกไปจำก เง่ือนไขใด ๆ 

ในสัญญำ ให้ถือวำ่ขำ้พเจ้ำได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย   

 3. หนังสือค้ ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท ำสัญญำจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้นจนถึงวันที่ภำระหน้ำที่ ทั้งหลำย

ของผู้รับจ้ำงจะได้ปฏิบัติให้ส ำเร็จลุล่วงไป และข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ ำประกันไม่ว่ำกรณีใด ๆ ตรำบเท่ำที่ผู้

รับจ้ำงยังตอ้งรับผิดชอบ ต่อผู้ว่ำจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงอยู ่ข้ำพเจ้ำได้ลงนำมและประทับตรำไว้ตอ่หน้ำพยำนเปน็ส ำคัญ   

         (ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ค้ ำประกัน            
                                   (……........……...…………………….)  
       ต ำแหนง่..........................................................  

       (ลงช่ือ)……………………………………….พยำน            

                                                                     (……........……...…………………….)  

       (ลงช่ือ)……………………………………….พยำน           

              (……........……...…………………….)  
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แบบหนังสือค  าประกัน 

(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) 

เลขท่ี………………                                                                                          วันท่ี………………………..  
 ข้ำพเจ้ำ…..…..(ช่ือธนำคำร).…..….ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่….….ถนน.………..ต ำบล/แขวง……........ อ ำเภอ/
เขต…..…....………….จังหวัด…........................…..โดย………………………..…....…..ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันธนำคำร ขอท ำ
หนังสือค้ ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ….......…..(ช่ือส่วนรำชกำรผู้ว่ำจ้ำง).…...……ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ดังมี
ข้อควำมต่อไปนี้   
 1. ตำมที่…......(ช่ือผู้รับจ้ำง)…......ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” ได้ท ำสัญญำกับผู้ ว่ำจ้ำงตำมสัญญำ 
เลขที่….......................ลงวันที่.…...................ซึ่งผู้รับจ้ำงมีสิทธิที่จะขอรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำเป็นจ ำนวน 
เงิน….................…..บำท (........................................) นั้น   
 2. ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ ำประกันกำรจ่ ำยเ งินค่ ำจ้ ำงล่วงหน้ำที่ ผู้ รับจ้ำงได้ รับไป ภำยในวงเ งินไม่ 
เกิน……….................บำท (…………………………..………..)   
 3. หำกผู้รับจ้ำงซึ่งได้รับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำตำมข้อ 1 จำกผู้ว่ำจ้ำงไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำหรือ ตำม
เง่ือนไขอื่นๆ แนบท้ำยสัญญำ อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ำยเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำที่ได้รับไปดังกล่ำวคืนให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้
รับจ้ำงมีควำมผูกพันที่จะต้องจ่ำยคืนเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำแก่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ว่ำกรณีใดๆ ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะจ่ำยคืนเงิน
ค่ำจ้ำงล่วงหนำ้เต็มตำมจ ำนวน…………………..…บำท (……………….…………….) หรือตำมจ ำนวน ที่ยังค้ำงอยู่ให้แก่ผู้ว่ำ
จ้ำงภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันท่ีได้รับค ำบอกล่ำวเป็นหนังสือจำกผูว่้ำจ้ำง โดยผู้ว่ำจ้ำง ไม่จ ำตอ้งเรียกร้องใหผู้้รับจำ้ง
ช ำระหนี้นั้นกอ้น   
 4. หำกผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยระยะเวลำให้แก่ผูร้ับจำ้งหรือยินยอมให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผดิแผกไปจำก เงื่อนไขใด ๆ ใน
สัญญำ ให้ถือวำ่ขำ้พเจ้ำได้ยินยอในกรณีนั้น ๆ ด้วย   
 5. ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ ำประกันไม่ว่ำกรณีใด ๆ ตรำบเท่ำที่ผู้รับจ้ำงยังตอ้งรับผิดชอบต่อ ผู้ว่ำจ้ำงตำม
สัญญำอยู่ 
  ข้ำพเจ้ำได้ลงนำมและประทับตรำไว้ตอ่หน้ำพยำนเปน็ส ำคัญ  
 
       (ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ค้ ำประกัน 
                        (……........……...…………………….) 

        ต ำแหนง่..........................................................  
       (ลงช่ือ)……………………………………….พยำน             
               (……........……...…………………….)  

       (ลงช่ือ)……………………………………….พยำน            

               (……........……...…………………….) 
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แบบหนังสือค  าประกัน  
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) 

 
เลขท่ี…………………..                                                                                   วันท่ี…………………………….  
 ข้ำพเจ้ำ……..(ช่ือธนำคำร)………..ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่………ถนน……...ต ำบล/แขวง………อ ำเภอ/ เขต………
จังหวัด………..โดย…………ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันธนำคำรขอท ำหนังสือค้ ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ ต่อ………(ช่ือส่วน
รำชกำรผู้ว่ำจ้ำง)……….ซึ่งต่อไปนี้เรียกวำ่ “ผู้รับจ้ำง” ดังมีขอ้ควำมต่อไปนี้   
 1. ตำมที…่………….(ช่ือผู้รับจ้ำง)….…ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” ได้ท ำสัญญำจ้ำงกับผู้ว่ำจ้ำง  ตำมสัญญำ
เลขท่ี………..ลงวันท่ี…........……..โดยตำมสัญญำดังกล่ำวผู้ว่ำจ้ำงจะหักเงินประกันผลงำนไว้ใน อัตรำร้อยละ………….
(……..%) ของคำ่จ้ำงแต่ละงวดที่ถึงก ำหนดจ่ำยใหแ้ก่ผู้รับจ้ำงนั้น  
  2. ข้ำพเจ้ำยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ ำประกันผูร้ับจำ้ง ส ำหรับเงินประกันผลงำน ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงได้หักไว้ จำกคำ่จ้ำงที่
ได้จ่ำยใหแ้ก่ผู้รับจ้ำงตั้งแต่งวดที…่...…ถึงงวดที…่………..เป็นจ ำนวนเงินท้ังสิ้น………..บำท (………………….) ซึ่งผู้รับจ้ำง
ได้ขอรับคืนไป กล่ำวคือหำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติบกพร่อง หรือผิดสัญญำ ข้อใดข้อหนึ่ง อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยใดแก่
ผู้ว่ำจ้ำง หรือจะต้องรับผิดชดใช้หนี้แก่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ว่ำกรณีใดขำ้พเจ้ำยอม ช ำระเงินค่ำเสียหำยหรือหนี้ดังกล่ำวข้ำงต้น
ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงโดย    ผู้ว่ำจ้ำงไม่ต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ หรือไม่ต้องใช้สิทธิ
ทำงศำลกอ่นทั้งผู้ว่ำจ้ำงไม่มีหน้ำที่ตอ้งพิสูจน์ถึง ข้อบกพร่องดังกล่ำวของผู้รับจ้ำงแต่ประกำรใดอีกด้วย   
 3. หำกผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยระยะเวลำให้แก่ผูร้ับจำ้งหรือยินยอมให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผดิแผกไปจำกเง่ือนไข ใด ๆ ใน
สัญญำ ให้ถือวำ่ขำ้พเจ้ำได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย   
 4. ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ ำประกันไม่ว่ำกรณีใดๆ ตรำบเท่ำที่ผู้รับจ้ำงยังต้องรับผิดชอบต่อ ผู้ว่ำจ้ำงตำม
สัญญำอยู่ ข้ำพเจ้ำได้ลงนำมและประทับตรำไว้ตอ่หน้ำพยำนเป็นส ำคัญ 
 
  
        (ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ค้ ำประกัน 
              (……........……...…………………….)  
       ต ำแหนง่..........................................................  

       (ลงช่ือ)……………………………………….พยำน           
               (……........……...…………………….)  

       (ลงช่ือ)……………………………………….พยำน          
                   (……........……...…………………….)
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล Dararat  Seesuwan 
วัน เดือน ปี เกิด 9 December 1990 
สถานที่เกิด Surathani 
วุฒิการศึกษา ปริญญำสถำปัตยกรรมบัณฑิต สำขำสถำปัตยกรรม  มหำลัยรำชมงคล

สุวรรณภูม ิ
ที่อยู่ปัจจุบัน 149/2  Village No.7 , Khao Niphan Sub-district, Wiang Sa District, 

Suratthani, 84190   
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