(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558)
คืนหลักประกันสั ญญาจ้ างให้ บุคคลทีไ่ ม่ มสี ิ ทธิ ... ผิด ! นะครับ !
คดี ปกครองที่นาํ มาเล่าในฉบับนี้ เป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสําหรั บหน่ วยงานของรั ฐทัว่ ไปที่ เป็ นคู่สัญญากับ
เอกชนในการตรวจสอบหลักฐาน ก่อนที่จะมีคาํ สั่งใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ของคู่สัญญา โดยเฉพาะคดีน้ ี เกี่ยวข้องกับ
การสั่งคืนเงินหลักประกันสัญญา
หน่วยงานของรัฐจะต้องตรวจสอบหลักฐานอะไรบ้างเพื่อให้แน่ใจว่า
คนที่มารับคืนหลักประกันสัญญาโดยเฉพาะที่เป็ น “เงินสด” เป็ นผูม้ ีอาํ นาจที่แท้จริ งหรื อไม่ ?
ข้ อเท็จจริงในคดี คือ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี) ทําสัญญาจ้างผูฟ้ ้ องคดี (บริ ษทั ) ก่อสร้าง
ซุม้ ประตูเข้าเมือง โดยนางสาว จ. ซึ่ งเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจได้ทาํ หนังสื อมอบอํานาจให้นางสาว ศ. เป็ นตัวแทนลงนามและ
รับเงินตามสัญญาจ้างและผูฟ้ ้ องคดีได้วางเงินหลักประกันสัญญาจ้างเป็ นเงินสด จํานวน 100,000 บาท โดยจะคืนเมื่อผูร้ ับจ้าง
พ้นข้อผูกพันตามสัญญา
ระหว่างที่ยงั ไม่ครบกําหนดรับเงินหลักประกันตามสัญญา
วันที่ 30 สิ งหาคม 2548 ผูฟ้ ้ องคดีได้เปลี่ยนกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ จากนางสาว จ. เป็ นนาง ล. และได้เพิ่ม
กรรมการอีกหนึ่งคน คือ นาย ภ.
วันที่ 20 มี นาคม 2549 นาย ภ. ได้ออกจากการเป็ นกรรมการและนาย ก. ได้เ ข้าเป็ นกรรมการแทน
โดยจํานวนกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริ ษทั ได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของผูฟ้ ้ องคดี
ต่ อ มา เมื่ อ พ้น ข้อ ผู ก พัน ตามสั ญ ญา ผู้ฟ้ องคดี จึ ง มี ห นั ง สื อ ลงวัน ที่ 14 มกราคม 2551 ขอคื น เงิ น
หลักประกันสัญญา แต่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแจ้งว่า ได้คืนเงินหลักประกันสัญญาเป็ นเช็คธนาคารให้แก่นางสาว ศ. แล้ว
ตามหลักฐานฎีกาเบิกเงิน ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เนื่ องจากผูฟ้ ้ องคดีได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องเงินคํ้าประกันสัญญาให้แก่
นางสาว ศ. ซึ่ งลงนามโดยนางสาว จ. กรรมการผูม้ ีอาํ นาจตามหนังสื อ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่
ผูฟ้ ้ องคดี เห็ นว่า หนังสื อโอนสิ ทธิ เรี ยกร้ องเงิ นคํ้าประกัน เป็ นเอกสารปลอม ถื อเป็ นความบกพร่ อง
ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดาํ เนินการตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบ
จึ งนําคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้มีคาํ พิพากษาหรื อมีคาํ สั่งให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดคืนเงิน
หลักประกันสัญญาให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดมีหน้ าที่ต้องคืนเงินหลักประกันสั ญญาให้ แก่ ผ้ ฟู ้ องคดีหรื อไม่ !
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า เมื่อปรากฏว่า ในวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ผูฟ้ ้ องคดีมีกรรมการเป็ นผูแ้ ทน
ของผูฟ้ ้ องคดี 2 คน คือ นาง ล. และนาย ก. โดยการเปลี่ยนแปลงรายการตามหนังสื อรับรองของบริ ษทั และได้มีการยืน่ คําขอ
จดทะเบียนโดยชอบทุกครั้ง ดังนั้น หนังสื อโอนสิ ทธิเรี ยกร้องเงินคํ้าประกันของผูฟ้ ้ องคดีให้นางสาว ศ. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2549 ที่ลงนามโดยนางสาว จ. จึงเป็ นเอกสารที่ไม่ถกู ต้องและไม่มีผลในทางกฎหมาย
ดังนั้น การคืนเงินหลักประกันสัญญาให้แก่นางสาว ศ. จึ งเป็ นการจ่ายเงินให้แก่ผไู้ ม่มีสิทธิ รับเงินและ
ไม่เป็ นเหตุให้หนี้ เงิ นคํ้าประกันที่ ผถู้ ูกฟ้ องคดี มีหน้าที่จ่ายคืนแก่ผูฟ้ ้ องคดี ระงับสิ้ นไปแต่อย่างใด และเหตุที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
คืนหลักประกันให้แก่ผูไ้ ม่มีสิทธิ ได้รับเงิ นถื อเป็ นความบกพร่ องของผูถ้ ูกฟ้ องคดี เพราะผูถ้ ูกฟ้ องคดีมีหน้าที่ ตรวจสอบ
ความเป็ นผูม้ ีสิทธิ ของผูย้ ื่นคําขอและความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอ ซึ่ งการจ่ายเงินให้แก่นิติบุคคล
ดังเช่นกรณี ของผูฟ้ ้ องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้ าที่ต้องตรวจสอบให้ ได้ ว่าผู้ที่ลงนามในเอกสารเป็ นผู้มีอํานาจลงนามที่แท้ จริ ง
หรื อไม่ ซึ่งอาจตรวจสอบได้ จากหนังสื อรั บรองการจดทะเบียนหุ้นส่ วนของบริษัทของผู้ฟ้องคดีฉบับที่เป็ นปัจจุบัน แต่ไม่
ปรากฏว่าผูถ้ กู ฟ้ องคดีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริ งดังกล่าว
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ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจึงไม่อาจยกข้อบกพร่ องมาปฏิเสธสิ ทธิ ของผูฟ้ ้ องคดีที่จะขอรับคืนหลักประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาได้และไม่อาจอ้างระยะเวลาที่ระเบียบว่าด้วยพัสดุกาํ หนดให้คืนเงินประกันสัญญาให้แก่ผรู้ ับจ้างโดยเร็ ว อย่างช้า
ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน ให้ตอ้ งพ้นความรับผิดได้ ดังนั้น ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจึงมีหน้าที่ตอ้ งคืนหลักประกัน
สัญญาให้แก่ผฟู้ ้ องคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 333/2557)
ในกรณี ที่คู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐเป็ นนิ ติบุคคล เช่น บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 70 กําหนดให้นิติบุคคลต้องมีผแู้ ทนคนหนึ่ งหรื อหลายคนตามกฎหมาย ข้อบังคับหรื อ
ตราสารจัดตั้งกําหนดไว้และความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผูแ้ ทนของนิ ติบุคคล ดังนั้น การตรวจสอบชื่อ
กรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลจากหนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั ที่เป็ นปั จจุบนั ณ เวลาที่จะใช้อาํ นาจ
ออกคําสั่งหรื อสั่งการใด ๆ ที่ มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ของคู่สัญญา จึ งถื อเป็ นเรื่ องสําคัญที่ หน่ วยงานของรั ฐหรื อเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องต้องมีความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ทราบถึงผูม้ ีอาํ นาจในการลงนามที่แท้จริ ง ... ครับ
นายปกครอง

