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นํา้ ท่ วม... “เหตุสุดวิสัย” ทีอ่ าจขยายเวลาตามสั ญญาได้ !
นิตา บุณยรัตน์
การทําสัญญาจัดซื้ อจัดจ้างของส่ วนราชการ จะต้องมีการกําหนดวันเริ่ มต้นและวันสิ้ นสุ ดของสัญญา
หากผูร้ ับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็ จตามกําหนด ผูร้ ับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ส่วนราชการนับถัดจากวันที่
กําหนดแล้วเสร็ จในสัญญา อย่างไรก็ตาม กรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนินการตามสัญญา ผูร้ ับจ้าง
อาจยกเหตุข้ ึนอ้างเพื่อขอขยายเวลา โดยหัวหน้าส่ วนราชการมีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิให้ขยายเวลาได้ตามจํานวนวัน
ที่เกิดขึ้นจริ งตามข้อ 139 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ “เหตุสุดวิสัย” ที่ ผวู้ ่าจ้างยกขึ้ นอ้างเพื่อขอขยายเวลาเพิ่มตามข้อ 139 (2) ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จะต้องเป็ นเหตุสุดวิสัยตามความหมายของมาตรา 8 แห่ งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ และจะต้องเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นก่อนครบกําหนดเวลาแล้วเสร็ จตามสัญญา
โดยมาตรา 8 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บัญญัติวา่ “เหตุสุดวิสัย หมายความว่ า เหตุใด ๆ
อันจะเกิดขึน้ ก็ดจี ะให้ ผลภัยพิบัตกิ ด็ ี เป็ นเหตุทไี่ ม่ อาจป้องกันได้ แม้ ท้งั บุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้ จะต้ องประสบเหตุน้ัน
จะได้ จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ แม้ ท้งั บุคคลในฐานะและภาวะเช่ นนั้น”
อย่างไรก็ตาม กรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิธรรมชาติจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักและมีน้ าํ ท่วม ในระหว่างสัญญา
และในช่วงฤดูฝน เหตุอุทกภัยดังกล่าวจะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยเพื่อขอขยายเวลาตามสัญญาหรื อไม่ ?
กรณี ดงั กล่าวศาลปกครองสูงสุ ดได้วนิ ิจฉัยไว้ในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุ ดที่ อ. 452/2557
ข้ อเท็จจริงมีว่า วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดตรังทําสัญญาจ้างผูฟ้ ้ องคดีก่อสร้างอาคารเรี ยน โดยเริ่ มทํางาน
วันที่ 30 มิถุนายน 2548 กําหนดแล้วเสร็ จวันที่ 23 สิ งหาคม 2549 และข้อสัญญาจ้าง ข้อ 19 กําหนดว่า กรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย
หรื อเหตุใด ๆ อันเนื่ องมาจากความผิดหรื อความบกพร่ องของผูว้ า่ จ้าง หรื อพฤติการณ์อนั หนึ่ งอันใดที่ผรู้ ับจ้างไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบตามกฎหมาย ทําให้ผรู ้ ับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็ จตามเงื่อนไขและข้อกําหนดแห่งสัญญานี้ ได้ ผูร้ ับจ้าง
จะต้องแจ้งเหตุหรื อพฤติการณ์ดงั กล่าวพร้อมหลักฐานเป็ นหนังสื อให้ผวู้ า่ จ้างทราบ เพื่อขยายเวลาทํางานออกไปภายใน
15 วัน นับแต่วนั ที่เหตุการณ์น้ นั สิ้ นสุ ดลง
ระหว่างผูฟ้ ้ องคดีทาํ การก่อสร้างตามสัญญา ปรากฏว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2548
ในเขตจังหวัดพื้นที่ก่อสร้างเกิดอุทกภัยฝนตกหนักและนํ้าท่วม การเดินทางโดยรถยนต์ในเขตอําเภอเมืองถูกตัดขาด
และจังหวัดได้ประกาศให้เป็ นเขตภัยพิบตั ิ ฉุกเฉิ น พร้ อมทั้งตั้งศูนย์ช่วยเหลื อประชาชนผูป้ ระสบภัยเพื่อช่ วยเหลื อ
ประชาชนเป็ นการเร่ งด่วน ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าไม่สามารถลําเลียงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตลอดจนสัมภาระเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้
และไม่สามารถทํางานได้เต็มกําลัง และงานก่อสร้างล่าช้าไม่เป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
จึงมีหนังสื อขอขยายเวลาตามสัญญาออกไปอีก 49 วัน นับแต่วนั ที่ครบกําหนดแล้วเสร็ จตามสัญญาจ้าง
แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดี (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ไม่อนุมตั ิให้ขยายเวลาการก่อสร้าง โดยให้เหตุผลว่า ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่ าวของทุ กปี เป็ นฤดู ฝนของภาคใต้ การเกิ ดฝนตกและนํ้าท่ วม ไม่ ถือเป็ นเหตุ สุ ดวิสั ย ต่ อมา ผูฟ้ ้ องคดี
ได้ส่งมอบงานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 และผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ใช้สิทธิ หกั เงินค่าจ้างไว้เป็ นค่าปรับ
กรณี ผฟู ้ ้ องคดีส่งมอบงานล่าช้า
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ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า คําสั่งของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ไม่อนุ มตั ิการขยายเวลาก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีไม่มีสิทธิ หักเงินค่าปรับดังกล่าว จึงนําคดีมาฟ้ องขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อมีคาํ สั่งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีคืนเงิน
ค่าจ้างที่หกั ไว้เป็ นค่าปรับและขอขยายเวลาตามสัญญา
คดีนีม้ ีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคือ เหตุการณ์อุทกภัยฝนตกหนักและนํ้าท่วมที่จงั หวัด ถือเป็ นเหตุสุดวิสัย
ขอขยายเวลาตามสัญญาหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า จากเหตุการณ์น้ าํ ท่วมหนักในครั้งนี้ ได้มีหนังสื อพิมพ์ลงข่าวถึงความเสี ยหาย
และความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่ อง จึงเห็นได้ว่าเหตุการณ์ฝนตกหนักนํ้าท่วมในพื้นที่ก่อสร้าง มิใช่เป็ นเพียง
หน้าฝนตามฤดูกาล แต่เป็ นการเกิดอุทกภัยอันถือได้วา่ เป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นจริ ง ผูฟ้ ้ องคดีจึงสมควรได้รับการขยายเวลา
ปฏิบตั ิตามสัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาข้อ 19 และตามข้อ 139 (2) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และจากรายงานผลการปฏิบตั ิงานรายวันของผูค้ วบคุมงานปรากฏว่ามีบางวันเท่านั้นที่สามารถทํางานได้เต็มวัน
และเป็ นการทํางานที่หน้างาน แม้บางวันไม่มีฝนตกหนัก แต่การที่มีน้ าํ ท่วมขังและต้องสู บนํ้าออกจากหลุมตลอดเวลา ทําให้
ไม่สามารถทํางานที่ หน้างานได้ ทําให้งานล่าช้าไม่เป็ นไปตามแผน การเกิ ดอุทกภัยทําให้เกิ ดอุปสรรคในการทํางาน
ไม่สามารถทํางานได้เต็มความสามารถ ประกอบกับคณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่ งเป็ นผูค้ วบคุ มงานและใกล้ชิด
กับเหตุการณ์อุทกภัยมี มติให้ขยายเวลาทํางานให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี จาํ นวน 59 วัน จึ งเชื่ อได้ว่าเหตุน้ าํ ท่วมมี ความรุ นแรง
จึงสมควรขยายเวลาทํางานให้ผฟู้ ้ องคดี 49 วัน นับแต่วนั พ้นกําหนดแล้วเสร็ จตามสัญญา โดยนําวันที่ทํางานได้ เต็มวัน
และเต็มศักยภาพมาหักออก
จากคําพิพากษาของศาลปกครองข้างต้นถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการที่ดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้างและบริ หารงานพัสดุวา่ ขอบเขตของคําว่า “เหตุสุดวิสัย” ในการขยายเวลาตามสัญญา
ตามข้อ 139 (2) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 นอกจากจะเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากการกระทํา
ของมนุ ษ ย์ เช่ น สงคราม การชุ ม นุ ม การนัดหยุดงาน กรณี เ หตุ สุ ดวิสัย ที่ เกิ ดจากปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ซ่ ึ งไม่ ใช่
ปรากฏการณ์ ที่เป็ นปกติฤดูกาล เช่น นํ้าท่วม ฝนตกหนัก ฟ้ าผ่า ก็เป็ นเหตุสุดวิสัยที่ ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมาย
เช่นเดี ยวกัน ส่ วนการกําหนดระยะเวลาอันสมควรที่ จะขยายให้แก่ผูร้ ั บจ้าง หากปรากฏข้อเท็จจริ งว่าในช่วงเวลาที่
เกิดเหตุสุดวิสัยนั้น ผูร้ ับจ้างยังสามารถทํางานได้ตามสัญญาจะต้องไม่นาํ วันที่ผรู้ ับจ้างสามารถทํางานได้มากําหนดเป็ น
ระยะเวลาอันสมควรที่จะขยายเวลาการทํางานให้แก่ผรู้ ับจ้าง
นอกจากนี้ คดีน้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดได้วินิจฉัยเกี่ ยวกับการคํานวณค่าปรั บตามงวดงานที่ ผรู้ ั บจ้าง
ต้องส่ งมอบแต่ละงวดงานตามสัญญา ดังนั้น การศึกษาคําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดในคดีน้ ี จะทําให้หน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกแห่งมีความรู ้และความเข้าใจแนวทางการคิดคํานวณค่าปรับ อันเนื่องมาจากการส่ งมอบงานล่าช้า
ในแต่ละงวดงาน ตลอดจนอํานาจของศาลปกครองในการพิพากษาคดีกรณี ผฟู้ ้ องคดีมิได้มีคาํ ขอให้ศาลมีคาํ พิพากษา
หรื อมีคาํ สั่งให้ผวู้ า่ จ้างคืนเงินค่าปรับในงวดงานที่ผวู ้ า่ จ้างหักเงินค่าปรับไว้ไม่ถูกต้อง ผูส้ นใจจึงสามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในคําพิพากษาดังกล่าว

