
    (๓๑ ทวิ)                                                                                                                 สําหรับศาลใช 
คําพิพากษา 

 

๑ 

                                                                                                    คดีหมายเลขดําที่   พ.๓๑๘/๒๕๕๑ 

     คดีหมายเลขแดงที่  พ.๕๗/๒๕๕๓ 
 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
ศาลจังหวัดธัญบุรี 

วันที่   ๓   เดือน    กุมภาพันธ   พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 

ความแพง 

            นางสาวกัญญา  รักษศรี                          โจทก                                   
             
ระหวาง 
      
                บริษัท  ซาราลี  คอฟฟแอนดที  (ประเทศไทย)  จํากัด           จําเลย       
                                                             
 

เร่ือง        จางทําของ 
 

                         โจทกฟองวา  โจทกมอบอํานาจใหนายธนัช  รักษศรี  เปนผูฟองและดําเนินคดี

แทน   โจทกประกอบกิจการใชช่ือสถานประกอบการวา   เอส  พี  ซี  กรุป  เมื่อวันที่  ๓๑   

มกราคม  ๒๕๔๙   จําเลยวาจางใหโจทกใหติดต้ังอุปกรณควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําหรับเครื่องจักรแอคโกรเมอรเรช่ัน   เครือขายคอมพิวเตอรและฐานขอมูลแบบเอสคิวแอล  ณ  

ที่ทําการของจําเลยโดยจางเหมารวมวัสดุอุปกรณเปนเงินทั้งสิ้น   ๕๒๘,๐๐๐  บาท   กําหนดชําระ

เงินคาจางแบงเปน  ๓  งวด  งวดที่  ๑   ชําระเงินมัดจําลวงหนาอัตรารอยละ  ๓๐    

/งวดที่  ๒   ... 
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งวดที ่ ๒  ชําระอัตรารอยละ  ๖๐   หลังจากติดต้ังระบบแลวเสร็จ   งวดที ่ ๓   ชําระอัตรารอยละ  

๑๐  หลังจากทดสอบและเดินเครื่องเปนที่เรียบรอยแลว   ซึ่งจําเลยไดชําระเงินงวดที่  ๑   จํานวน

เงิน   ๑๖๙,๔๘๘   บาท  แกโจทกแลว  เมื่อวันที ่ ๒  กุมภาพันธ   ๒๕๔๙   และโจทกดําเนินการ

ติดต้ังอุปกรณใหแกจําเลยแลวเสร็จเมื่อวันที ่ ๒๖   เมษายน   ๒๕๔๙    และสง        มอบงาน

ใหแกจําเลยในวันดังกลาว   โจทกทวงถามใหจําเลยชําระเงินคาจาง  แตจําเลยเพิกเฉย   ทําให

โจทกไดรับความเสียหายมิไดรับคาจางสวนที่เหลือจากจําเลยเปนเงิน  ๓๕๘,๕๑๒  บาท  จึง

ขอใหศาลบังคับจําเลยชําระเงินจํานวน   ๓๕๘,๕๑๒  บาท   พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ  ๗.๕  

ตอป  ของตนเงินจํานวนดังกลาวนับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก 

                          จําเลยใหการวา  จําเลยมอบอํานาจใหนายนิธิ    นิกรปกรณ   เปนผู

ดําเนินคดีแทน  โจทกมิไดรับมอบอํานาจจากบริษัท  เอช  พี  ซ ี กรุป   จึงไมมีอํานาจฟอง   ฟอง

โจทกเคลือบคลุม   จําเลยวาจางบริษัท  เอช  พี  ซี  กรุป   เพื่อดําเนินการติดต้ังอุปกรณควบคุม

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องจักรแอคโกรเมอรเรช่ัน   เครือขายคอมพิวเตอร  และ

ฐานขอมูลแบบเอสคิวแอล    เมื่อวันที่  ๑๒   เมษายน  ๒๕๔๙   แตบริษัทดังกลาวมาดําเนินการ

ติดต้ังเมื่อวันที่  ๙  เมษายน   ๒๕๔๙   ยังไมเสร็จสมบูรณใชงานไมไดเพียงแตไดสงมอบวัสดุ

อุปกรณแกจําเลยเทานั้น   จําเลยจึงมีหนังสือแจงใหโจทกแกไขงานแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๔  

พฤษภาคม  ๒๕๔๙   แตโจทกเพิกเฉย   จําเลยจึงบอกเลิกสัญญา   จําเลยไมตองรับผิดตอโจทก 

/ทางพิจารณา ... 
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                                 ท า ง พิ จ า ร ณ า โ จ ท ก นํ า สื บ ว า   โ จ ท ก ม อ บ อํ า น า จ ใ ห น า ย ธ นั ช                        

หรือ นายณัฐพล รักษศรี  เปนผูดําเนินคดีแทน   ปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจหมาย   จ.๑  โจทก

ประกอบอาชีพคาขายอุปกรณไฟฟา  และบริการรับวางระบบงาน  โดยใชช่ือประกอบการคา วา  

เอช พี  ซี  กรุป   ปรากฏตามใบทะเบียนพาณิชย   และใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  หมาย    จ.๒   

และ  จ.๓   ตามลําดับ   จําเลยเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด   ปรากฏตามหนังสือรับรอง  

หมาย  จ.๓/๑   เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๔๙    จําเลยวาจางโจทกใหวางระบบงานอัตโนมัติ

แอคโกรเมอรเรช่ัน   ซึ่งเปนระบบงานควบคุมเครื่องจักรใหทํางานโดยอัตโนมัติโดยผานระบบ

โปรแกรมคอมพิวเตอร   รวมราคาจางเหมาสินคาและบริการเปนเงิน   ๕๒๘,๐๐๐  บาท   ตกลง

จายเงินจํานวน  ๓  งวด  แบงจายงวดที่  ๑  เงินมัดจําลวงหนาอัตรารอยละ   ๓๐  งวดที่  ๒   อัตรา

รอยละ  ๖๐   หลังจากที่ติดต้ังระบบงานและสงมอบงานเรียบรอยแลว  งวดที่  ๓  อัตรารอยละ  ๑๐   

จายชําระเมื่อโจทกไดอบรมพนักงานจําเลยเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณติดต้ัง  การตกลงวาจาง

ระหวางโจทกกับจําเลยไมมีการทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร  แตมีใบสั่งซื้อจากจําเลยมายัง

โจทกโดยสงมาทางโทรสาร  ปรากฏตามเอกสารหมาย  จ.๔   จําเลยใหโจทกติดต้ังหรือวางระบบ  

ณ  ที่ทําการของจําเลย  และจําเลยไดชําระเงินมัดจําลวงหนา  (งวดที่  ๑)  อัตรารอยละ   ๓๐   คิด

เปนเงิน  ๑๕๘,๔๐๐  บาท    แกโจทกแลวเมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๔๙   ปรากฏตามหนังสือ

รับรองการหักภาษี  ณ  ที่จายของจําเลย   หมาย  จ.๕   เมื่อโจทกไดรับเงินดังกลาวแลว  จึงให

พนักงานเขาไปติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรในวันที่ไดรับเงิน  

/จนงาน ... 
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จนงานแลวเสร็จเมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๙  และโจทกออกใบแจงหนี้ใหจําเลยชําระเงิน

คาจางอัตรารอยละ  ๖๐   คิดเปนเงิน  ๓๑๘,๘๐๐  บาท  (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)   พรอมใบวางบิลและ

สําเนาใบเสร็จรับเงินหมาย  จ.๗   แตจําเลยมิไดชําระเงินใหโจทก   โจทกบอกกลาวทวงถามทาง

โทรศัพทใหจําเลยชําระหนี้  แตจําเลยโดยนายนิธิแจงวางานที่ติดต้ังยังไมสมบูรณ  แตโจทกเห็นวา  

ไดติดต้ังใหเรียบรอยแลว  ซึ่งมีการเดินงานหรือเครื่องจักรของจําเลยแลว   โจทกจึงใหทนายความมี

หนังสือบอกกลาวทวงถามไปยังจําเลยใหชําระหนี้  ปรากฏตามหนังสือบอกกลาวทวงถามพรอมใบ

ตอบรับ  หมาย  จ.๘    แตจําเลยเพิกเฉย   จําเลยมีหนาที่ชําระเงินจํานวน   ๓๑๖,๘๐๐  บาท   พรอม

ภาษีมูลคาเพิ่มอัตรารอยละ  ๗  ตอป   รวมทั้งดอกเบี้ยอัตรารอยละ  ๗.๕  ตอป  ของเงินตนจํานวน   

๓๑๖,๘๐๐  บาท  นับแตวันที่  ๒๖  เมษายน   ๒๕๔๙   จนถึงวันฟองคิดเปนดอกเบี้ยจํานวน   

๔๐,๐๐๐  บาท   เศษ   รวมเปนเงิน  ๓๕๘,๕๑๒  บาท  พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ   ๗.๕  ตอป   

ของตนเงินจํานวน  ๓๑๖,๘๐๐  บาท   นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ   โจทก

มิไดเขาไปอบรมพนักงานแกจําเลย   เนื่องจากจําเลยไมไดชําระคาจางใหโจทก  และโจทกมิได

ฟองเรียกรองคาจางในอัตรารอยละ  ๑๐    โจทกแจงใหจําเลยทราบวาพนักงานของโจทกไป

ตางประเทศ   จึงขอเปลี่ยนตัวผูที่จะเขาไปอบรมไดแกนายประวิตร  พุทธิขจร   เมื่อวันที่  ๒๗  

เมษายน   ๒๕๔๙   จําเลยไดรับหนังสือไวแลว  ปรากฏตามเอกสารหมาย  จ.๙   งานที่โจทกทํา

ใหแกจําเลยปรากฏตามภาพถาย  หมาย  จ.๑๐ 

                          จําเลยนําสืบวา  นายนิธิ   นิกรปรกรณ   เปนพนักงานของจําเลยตําแหนง 

/ผูจัดการ ... 
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ผูจัดการฝายเทคนิคและโครงการ   มีหนาที่ดูแลโครงการใหมทางดานเทคนิคและวิศวกรรมของ

โครงการทั้งหมดไดรับมอบอํานาจจากจําเลยเขาดําเนินคดีนี้  ปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจหมาย  

ล.๖   จําเลยประสงคที่จะปรับปรุงการควบคุมเครื่องจักรแอคโกรเมอรเรช่ัน  และติดตอผูรับเหมา

หลายราย   ตอมานายณัฐพล  รักษศรี  ไดเขามาทําสัญญากับจําเลยเมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน   ๒๕๔๙  

ปรากฏตามสัญญาจาง/เหมา  หมาย  ล.๑    แตเปนการทําสัญญาภายหลังจากที่นายณัฐพลเขามา

ทํางานใหแกจําเลยแลว  ต้ังแตวันที่  ๙   เมษายน  ๒๕๔๙   โดยทํางานตามแผนงาน  หมาย  ล.๓   

ตามลําดับที่  ๑  ถึง  ๘   วันที่  ๒๖  เมษายน   ๒๕๔๙   จําเลย โดยนายนิธิไดลงลายมือช่ือรับมอบ

สินคาและไดรับรหัสจากโจทกเพื่อเปดเครื่องคอมพิวเตอรควบคุมเครื่องจักรแอคโกรเมอรเรช่ัน   

ตอมาวันที่  ๒๗   เมษายน  ๒๕๔๙   โจทกไดให          นายประวิตร  พุทธิขจร  เพื่อปฏิบัติงานตอ

ใหแลวเสร็จ  จําเลยแจงใหนายประวิตรทราบวางานที่โจทกทําใหแกจําเลยยังไมเรียบรอย   ปรากฏ

ตามเอกสารหมาย   ล.๒  ตอมาวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๙   นายประวิตร  พรอมพนักงานของ

โจทกอีก  ๒  คน  เขามาปฏิบัติงานตอแลวมิไดเขามาทําตออีก  จนกระทั่งเดือนมิถุนายน  ๒๕๔๙   

จําเลยจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาแกโจทก  ปรากฏตามหนังสือบอกเลิกสัญญา  หมาย  ล.๔   

ภายหลังเลิกสัญญาจําเลยไดวาจางบริษัท  ไอทีพี  เพาเวอร  จํากัด  เขาตรวจสอบความเสียหายและ

ความไมสมบูรณของานที่โจทกกระทําไว  และใหบริษัท ไอทีพี  เพาเวอร   จํากัด   ดําเนินการตอ  

บริษัท  ไอทีพีเพาเวอร  จํากัด   คิดคาจางจากจําเลยเปนเงินจํานวน   ๓๖๐,๐๐๐  บาท    โดยบริษัท

ดังกลาวไดแกไขงาน 

/สวนที่โจทก ... 
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สวนที่โจทกทําไมสมบูรณเฉพาะสวนที่กากบาทดวยดินสอ  หมาย  ล.๗   จําเลยไดชําระเงินคาจาง

ใหแกบริษัทดังกลาวแลว  ปรากฏตามเอกสารหมาย  ล.๘ 

                           พิเคราะหพยานหลักฐานที่โจทกและจําเลยนําสืบแลว  ขอเท็จจริงเบื้องตน

รับฟงไดวา  โจทกประกอบการคาใชช่ือวา  เอช  พี  ซี  กรุป   เมื่อวันที่  ๓๑   มกราคม  ๒๕๔๙   

จําเลยวาจางโจทกใหติดต้ังอุปกรณควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องจักร          

แอคโกรเมอรเรช่ัน   เครือขายคอมพิวเตอรและฐานขอมูลแบบเอสคิวแอล  ณ  ที่ทําการของ

จําเลย  โดยโจทกคิดคาจางรวมสินคาเปนเงิน  ๕๒๘,๐๐๐  บาท   กําหนดชําระเงินคาจางแบงเปน  

๓  งวด  งวดที ่ ๑   ชําระเงินมัดจําลวงหนาอัตรารอยละ  ๓๐  คิดเปนเงิน  ๑๕๘,๔๐๐   บาท   เงินสวน

นี้โจทกไดรับชําระจากจําเลยแลว  งวดที่  ๒   ชําระอัตรารอยละ   ๖๐   หลังจากติดต้ังระบบแลว

เสร็จ   คิดเปนเงิน  ๓๑๖,๘๐๐  บาท   จําเลยยังมิไดชําระใหแกโจทก  สวนงวดสุดทายชําระอัตรา

รอยละ  ๑๐   หลังจากทดสอบเดินเครื่องเปนที่เรียบรอยแลว  โจทกยังมิไดเรียกเก็บเงินคาจาง

สวนนี้จากจําเลย  และมิไดฟองเรียกรองจากจําเลย  คดีมีประเด็น                 ใหวินิจฉัยวาโจทกมี

อํานาจฟองจําเลยหรือไม   จําเลยใหการตอสูวาโจทกมิไดรับมอบอํานาจจากบริษัท  เอช พี ซ ี

กรุป   จํากัด   จึงไมมีอํานาจฟอง  เห็นวา  โจทกเปนเจาของกิจการโดยใชช่ือประกอบการคาวา   

เอช  พี  ซ ี กรุป    ซึ่งมิใชเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด   โจทกมีอํานาจฟอง 

                           ประเด็นตอมามีวาฟองโจทกเคลือบคลุมหรือไม   เห็นวา  โจทกบรรยาย 

/ฟองวา ... 



(๓๑ ทวิ)                                                                                                                     สําหรับศาลใช 
 
 
 
 
 - ๗ - 
 
ฟองวาเมื่อวันที่   ๓๑  มกราคม  ๒๕๔๙   จําเลยไดวาจางใหโจทกติดต้ังอุปกรณควบคุมดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องจักรแอคโกรเมอรเรช่ัน   เครือขายคอมพิวเตอร  และ

ฐานขอมูลแบบเอสคิวแอล  ณ  ที่ทําการของจําเลย   โดยคิดคาจางรวมอุปกรณเปนเงิน  ๕๒๘,๐๐๐  

บาท  กําหนดแบงจายเปน  ๓  งวด  โจทกไดรับชําระเงินคาจางเปนมัดจําลวงหนาแลว  และโจทก

เขาดําเนินการงานใหแกจําเลยแลวเสร็จ  จําเลยยังคงคางชําระคาจางแกโจทกพรอมทั้งแนบเอกสาร

ที่เกี่ยวของมาทายฟอง  จึงเปนการบรรยายฟองโดยชัดแจงซึ่งสภาพแหงขอหาและคําขอบังคับทั้ง

ขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหานั้นแลว   สวนโจทกจะไดดําเนินการตามที่ไดรับวาจางเมื่อใดมี

ลักษณะอยางไร  และแลวเสร็จเมื่อใดเปนรายละเอียดที่โจทกสามารถนําสืบไดในช้ันพิจารณา  

ฟองโจทกไมเคลือบคลุม 

                        ประเด็นสุดทายมีวาจําเลยจะตองรับผิดชําระคาจางใหแกโจทกหรือไม  

เพียงใด  โจทกอางตนเองเบิกความเปนพยานวา  เมื่อวันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๔๙   จําเลยวาจาง

โจทกใหวางระบบงานอัตโนมัติช่ือแอคโกรเมอรเรช่ัน  ซึ่งเปนระบบงานควบคุมเครื่องจักรใหทํางาน

โดยอัตโนมัติโดยผานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร  ปรากฏตามเอกสารหมาย  จ.๔  โจทกได

ติดต้ังระบบงานและสงมอบงานใหแกจําเลยแลว   แตยังมิไดอบรมพนักงานของจําเลยเกี่ยวกับ

การใชงานอุปกรณที่ติดต้ัง   โจทกจึงมิไดเรียกรองคาจางอัตรารอยละ  ๑๐   ของคาจางทั้งหมด

จากจําเลย   คงเรียกรองใหจําเลยชําระคาจางในสวนอัตรารอยละ  ๖๐  เปนเงินจํานวน  

๓๑๖,๘๐๐  บาท   ภายหลังจากที่โจทกไดติดต้ังระบบงานแลวเสร็จเมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน    

/๒๕๔๙ ... 



(๓๑ ทวิ)                                                                                                                     สําหรับศาลใช 
 
 
 
 
 - ๘ - 
 
๒๕๔๙   พรอมออกใบแจงหนี้  ใบวางบิล  และสําเนาใบเสร็จรับเงิน  หมาย  จ.๖   และ  จ.๗   ให

จําเลยชําระแกโจทก  ซึ่งจําเลยโดยนายนิธิ  นิกรปกรณ   ผูจัดการโรงงานของจําเลยไดลงลายมือ

ช่ือรับงานไว   แตจําเลยมิไดชําระคาจางใหแกโจทก   และโจทกนํานายธนัชหรือ            นายณัฐ

พล   รักษศรี   เบิกความเปนพยานโจทกวา   เปนพนักงานของโจทก   โดยเปนผูเขาติดต้ัง

ระบบงานที่โจทกไดรับวาจางจากจําเลยเสร็จเรียบรอย  ปรากฏตามภาพถายงานที่ดําเนินการ  

หมาย  จ.๑๐  แตจําเลยยังไมสามารถเดินเครื่องจักรไดหากไมทราบรหัส   และจะบอกรหัสแก

จําเลยเมื่อจําเลยไดรับมอบงานแลว   จําเลยไดรับมอบงานเมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๙  โจทก

จึงบอกรหัสแกจําเลย  ซึ่งจําเลยสามารถเดินเครื่องจักรหรือปรับแตงการเดินเครื่องไดภายหลังจาก

ที่ไดรหัสจากโจทก  สวนจําเลยมีนายนิธิ  นิกรปกรณ  ตําแหนงผูจัดการฝายเทคนิคและโครงการ  

และเปนผูรับอํานาจจากจําเลยเขาดําเนินคดีนี้เบิกความเปนพยานจําเลยวา  วันที่  ๒๖  เมษายน  

๒๕๔๙   จําเลยประสงคที่จะเปดเครื่องคอมพิวเตอรควบคุมเครื่องจักรแอคโกรเมอรเรช่ัน  แตไม

ทราบรหัส  และไดรับแจงจากโจทกวาจะตอง       รับมอบสินคาเสียกอน   จึงจะบอกรหัสให  ซึ่ง

นายนิธิไดลงลายมือช่ือรับมอบสินคาตามเอกสารหมาย  จ.๖   และไดรับรหัสจากโจทก  จึง

สามารถเปดเครื่องได  ตอมาวันที่  ๒๗  เมษายน   ๒๕๔๙   จําเลยโดยนายนิธิแจงแกนายประวิตร  

พุทธิขจร   พนักงานของโจทกวางานที่โจทกทํานั้นไมเรียบรอย   ดังปรากฏตามเอกสารหมาย  ล.

๒  ซึ่งในเอกสารดังกลาวกําหนดใหโจทกทํางานใหแลวเสร็จภายในวันที่   ๑๔  พฤษภาคม  

๒๕๔๙  แตเมื่อนายประวิตร 

/เขามาทํางาน ... 



(๓๑ ทวิ)                                                                                                                     สําหรับศาลใช 
 
 
 
 
 - ๙ - 
 
เขามาทํางานตอในวันที่   ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๙   แลวมิไดมาทํางานอีก  จนกระทั่งเดือนมิถุนายน  

๒๕๔๙   จําเลยจึงบอกเลิกสัญญากับโจทก   และจําเลยอางนายสมคิด  คงใหม  ตําแหนงวิศวกร

ควบคุมโครงการของจําเลยเบิกความเปนพยานวา  ไดรับมอบหมายจากนายนิธิ  นิกรปกรณ  ให

ตรวจสอบโครงการเกี่ยวกับระบบแอคโกรเมอรเรช่ัน  ซึ่งตรวจพบวาระบบยัง                    ทํางาน

ไมแลวเสร็จ   ในสวนลําดับที่  ๓,  ๖,  ๘  และ  ๙  ตามเอกสารหมาย  ล.๓   โดย        เบิกความ

ตอบคําถามคานทนายโจทกวาไดเขาไปตรวจสอบระบบแอคโกรเมอรเรช่ันเมื่อประมาณ

กลางเดือนเมษายน  ๒๕๔๙  ดังนี้  เห็นวา  นายสมคิด  คงใหม   พนักงานจําเลยไดเขาตรวจสอบ

งานที่โจทกทําและพบวาโจทกยังมิไดทํางานในสวนลําดับที่  ๓,  ๖,  ๘  และ  ๙   ตามแผนงาน

พัฒนาระบบควบคุมและสารสนเทศอุตสาหกรรมของแอคโกรเมอรเรช่ันเอกสารหมาย  ล.๓   

ในชวงระยะเวลากลางเดือนเมษายน  ๒๕๔๙   ซึ่งเปนชวงระยะเวลาที่โจทกกําลังปฏิบัติงานใหแก

จําเลย  จึงยอมเปนธรรมดาอยูเองที่งานที่โจทกทํายังไมแลวเสร็จ  เมื่อโจทกนําสืบวาไดทํางาน

ใหแกจําเลยแลวเสร็จตามเอกสารหมาย  ล.๓   ลําดับที่   ๑  ถึง  ๘   เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน   

๒๕๔๙   และจําเลยโดยนายนิธิ  นิกรปกรณ  ไดลงลายมือช่ือรับมอบสินคาจากโจทกตามใบแจง

หนี/้ใบสงสินคา/ใบกํากับภาษี  หมาย  จ.๖   พรอมทั้งไดรับรหัสจากโจทกเพื่อใชในการเปดเครื่อง

คอมพิวเตอรควบคุมเครื่องจักรแอคโกรเมอรเรช่ันเพื่อใชในการเปดเครื่องคอมพิวเตอรควบคุม

เครื่องจักรแอคโกรเมอรเรช่ันในวันดังกลาว  ซึ่งภายหลังจากนั้นไดความวาจําเลยสามารถเดิน

เครื่องจักรได  โดยไมปรากฏวาระบบงานที่โจทกทําใหแกจําเลยนั้น           

/เกิดปญหา ... 



(๓๑ ทวิ)                                                                                                                     สําหรับศาลใช 
 
 
 
 
 - ๑๐ - 
 
เกิดปญหาใด   จึงตองถือวาการที่จําเลยไดรับสินคาไวนั้นเปนการรับมอบงานแลว  แมตอมา

ภายหลังในวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๔๙   จําเลยจะไดจัดทําเอกสารหมาย  ล.๒  ขึ้นวาโจทก

ทํางานไมสมบูรณหรือไมแลวเสร็จ   แตก็ไมปรากฏวาจําเลยไดสงเอกสารหมาย  ล.๒  แจงให

โจทกทราบและใหเขามาทําการแกไข  การที่จําเลยนําสืบอางวาไดสงมอบเอกสารหมาย  ล.๒   

ใหแกนายประวิตร  พุทธิขจร   ผูจัดการโครงการของโจทกดังปรากฏตามเอกสารหมาย  จ.๙   และ

นายประวิตรไดเขามาทํางานใหแกจําเลยตอในวันที่   ๒๘  เมษายน   ๒๕๔๙   แลวก็ไมไดมา

ทํางานอีกเลยนั้น  เห็นวา  เอกสารหมาย  ล.๒   เปนเอกสารที่จําเลยจัดทําขึ้นเองตามลําพังฝายเดียว   

โดยไมปรากฏวานายประวิตรลงลายมือช่ือรับเอกสารนั้นไว  ทั้งจําเลยก็มิไดสงเอกสารหมาย  ล.๒   

แจงใหโจทกทราบ   ประกอบกับจําเลยมิไดนํานายประวิตรมาเบิกความเปนพยานใหรับฟง

ขอเท็จจริงไดเชนวานั้น   คําเบิกความของนายนิธิในสวนนี้จึงเปนการกลาวอางลอย  ๆ  ไมมี

น้ําหนักใหรับฟงสวนที่จําเลยนําสืบโดยอางนายศราวุธ   สารวิถี  ผูจัดการโครงการบริษัท   ไอ  ที  

พี  เพาเวอร  จํากัด   มาเบิกความเปนพยานจําเลยวาบริษัทไดรับการวาจางจากจําเลยใหเขามา

ทํางานแกไขในสวนที่โจทกทําไวไมสมบูรณและทํางานเพิ่มเติม          สวนอื่นอีกตามใบเสนอ

ราคาหมาย  ล.๗   โดยสวนที่โจทกทําไวไมสมบูรณคือสวนที่วงกลมดวยหมึกสีน้ําเงิน  ตาม

เอกสารหมาย  ล.๗  ซึ่งก็ปรากฏวาไมตรงกันกับขอเท็จจริงทั้งหมดที่ไดจากคําเบิกความของนาย

นิธิ  นิกรปกรณ  ที่วาสวนที่โจทกทําไวไมสมบูรณคือสวนที่กากบาทดวยดินสอ  ดังนั้น  จากทาง

นําสืบของจําเลยจึงยังไมเปนที่แนชัดวาโจทกทํางานใหแกจําเลย 

/ตามที่ไดรับ ... 



(๓๑ ทวิ)                                                                                                                     สําหรับศาลใช 
 
 
 
 
 - ๑๑ - 
 
ตามที่ไดรับวาจางไมสมบูรณจริงหรือไม   เพียงใด   ทั้งจําเลยก็มิไดบอกกลาวแจงและกําหนดเวลา

ใหโจทกเขาตรวจสอบหรือเขาแกไขงานที่วาไมสมบูรณนั้นเสียกอน   จึงมิอาจ         รับฟงพยาน

จําเลยปากดังกลาวเปนผลรายแกโจทก   ดังนั้น  เมื่อโจทกนําสืบวา   ไดทํางานใหแกจําเลยแลว

เสร็จตามเอกสารหมาย  ล.๓   ลําดับที่  ๑  ถึง  ๘   แลวเมื่อวันที่   ๒๖  เมษายน   ๒๕๔๙   และ

จําเลยรับมอบงานแลว  จําเลยจึงมีหนาที่ชําระคาจางจํานวนเงิน  ๓๑๖,๘๐๐  บาท  (งวดที่  ๒)  

ใหแกโจทก  เมื่อจําเลยเพิกเฉยจึงเปนการผิดสัญญาตอโจทก  การบอกเลิกสัญญาของจําเลยตอ

โจทกจึงมิชอบ   จําเลยตองรับผิดชําระเงินจํานวน  ๓๑๖,๘๐๐  บาท   พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ  

๗.๕  ตอป   แกโจทก  แตเนื่องจากตามฟองโจทก  โจทกมิไดคิดคํานวณดอกเบี้ยนับแตวันที่  ๒๖  

เมษายน  ๒๕๔๙ ถึงวันฟองรวมเปนทุนทรัพยไวทั้งจํานวนเงินทุนทรัพยที่โจทกฟองเรียกรองจาก

จําเลยจํานวน  ๓๕๘,๕๑๒  บาท  ก็มิใชเปนการคิดดอกเบี้ยรวมคํานวณไวดวย   แตเปนเงินที่

โจทกไดรับจากจําเลยแลวจํานวน  ๑๖๙,๔๘๘  บาท                     (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)   นําไปหัก

ออกจากเงินคาจางทั้งหมดจํานวน   ๕๒๘ ,๐๐๐  บาท   คงเหลือคาจางคางชําระจํานวน  

๓๕๘,๕๑๒  บาท  ซึ่งโจทกนํามาเปนทุนทรัพย  ดังนั้น  จึงกําหนดใหจําเลยรับผิดชําระดอกเบี้ย

อัตราดังกลาวนับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก 

                       พิพากษาใหจําเลยชําระหนี้แกโจทกเปนเงินจํานวน   ๓๑๖,๘๐๐  บาท   พรอม

ดอกเบี้ยอัตรารอยละ  ๗.๕  ตอป   ของตนเงินดังกลาว  นับแตวันฟอง  (ฟองวันที่  ๒๘  เมษายน  

๒๕๕๑)  เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  กับใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก 

/โดยกําหนด ... 



(๓๑ ทวิ)                                                                                                                     สําหรับศาลใช 
 
 
 
 
 - ๑๒ - 
 
โดยกําหนดคาทนายความ  ๕,๐๐๐   บาท   เฉพาะคาขึ้นศาลใหจําเลยใชแทนตามทุนทรัพยเทาที่

โจทกชนะคดี./ 

 

นายธงไชย    จิรเดชพิทักษ 
 

นายวุฒิธรรมรงค  กลิ่นเฉย 

 

 

 

 

 

 

 

ละลวย  พิมพ/ทาน 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ
 

 การสงมอบงวดงาน  การแกไขตรวจสอบงวดงานที่สงมอบ  ลวนเปน
ขอเท็จจริงที่นําไปสูการวินิจฉัยในประเด็นวาฝายใดเปนฝายผิดสัญญา  ซ่ึง
เอกสารหมาย  จ.6  จ.7  น้ันสนับสนุนทางนําสืบของโจทกวา  โจทกไดปฏิบัติ
ตามสัญญาที่ตกลงกันไวแลวโดยมีพยานจําเลยรับรอง  สวนจําเลยไดอาง
เอกสารหมาย  ล.2  และ  ล.7  เพ่ือนําสืบหักลางใหเห็นวามีการแกไขงวดงานที่
โจทกสงมอบ  แตนํ้าหนักนอยเพราะเหตุที่เปนเอกสารซ่ึงจําเลยทําขึ้นฝายเดียว  
และขัดแยงกับขอที่ไดความจากพยานจําเลยบางปาก  จึงรับฟงไมไดวาโจทก
ผิดสัญญา  ทําใหจําเลยไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  ถึงแมจําเลยจะบอกเลิก  
สัญญาก็ไมเลิกกัน  และการที่โจทกมิไดอบรบใหพนักงานจําเลยน้ันก็เปนผลมา
จากการผิดนัดไมชําระหน้ีของจําเลยในงวดที่   2   ซ่ึงทั้งโจทกและจําเลยตาง
ตกลงชําระหน้ีตางตอบแทนกันตามลําดับกอนหลัง  กรณีจึงไมอาจรับฟงวา
โจทกผิดสัญญาดวยเชนกัน 
 
               นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
                           2 มีนาคม 2553   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


