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ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตลุาการ  

กรณีสญัญาออกแบบและก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียคลองด่าน 
 

 

    
  เมื่อวนัที่ ๖ มนีาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาลปกครองกลางได้อ่านค าพพิากษา ในคดทีี่บรษิัท 
วจิติรภณัฑก่์อสรา้ง จ ากดั กบัพวกรวม ๖ คน รอ้งขอให้ศาลบงัคบัตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ ๕๐/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ให ้
กรมควบคุมมลพิษช าระเงินจ านวน ๔,๙๘๓,๓๔๒,๓๘๓ บาท กับอีก ๓๑,๐๓๕,๗๘๐ ดอลล่าร์สหรัฐ  
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงนิจ านวน ๔,๔๒๔,๐๙๙,๙๘๒ บาท และจ านวน ๒๖,๔๓๔,๖๓๖  
ดอลล่าร์สหรัฐ ตามสัญญาโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบ าบัดน ้ าเสีย ซึ่งศาลปกครองสูงสุด 
มคี าพพิากษายนืตามค าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ตน้  
  กรมควบคุมมลพษิซึ่งเป็นผู้คดัค้านและกระทรวงการคลงั ได้ร้องขอให้พจิารณาพพิากษาคดใีหม ่ 
โดยอ้างว่ามคี าพพิากษาในคดอีาญาซึง่เป็นค าพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืง ค าพิพากษาของศาลแขวงดุสิต และค าพิพากษาของศาลอาญา อนัแสดงให้เห็นว่าการด าเนิน
โครงการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และมกีารร่วมกนัวางแผนและมกีารเอื้อประโยชน์ระหว่างเจา้หน้าทีข่องรฐั 
ในฐานะผูแ้ทนฝา่ยผูว้่าจา้งกบัผูร้บัจา้ง 
 ศาลปกครองกลางวนิิจฉัยว่า กระทรวงการคลงัไม่ใช่คู่สญัญาและไม่ได้รบัผลกระทบจากผลแห่ง 
ค าพพิากษาโดยตรง จงึไมม่สีทิธขิอใหพ้จิารณาคดใีหม ่แต่กรมควบคุมมลพษิเป็นผูค้ดัคา้นมสีทิธขิอพจิารณา
คดใีหม ่และศาลปกครองกลางไดว้นิิจฉยัสรปุไดด้งันี้ 
  ๑. บรษิัท นอรท์เวสต์ วอเตอร ์อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้น าโครงการของกจิการ 
ร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจ ีได้กล่าวอ้างคุณสมบตัิด้านการเงนิของ บรษิัท นอร์ทเวสต์ วอเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด  
โดยไม่มหีลกัฐานใด ๆ ว่าบรษิทัดงักล่าวจะเขา้มาร่วมรบัผดิชอบในโครงการ และบรษิทั นอรท์เวสต์ วอเตอร ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั มสี่วนรบัผดิชอบการลงทุนเฉพาะงานเดนิระบบและซ่อมบ ารุง ซึ่งมมีลูค่าของงาน
ประมาณร้อยละ ๑๐ ของราคาโครงการ การกระท าของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษที่ไม่ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวจงึเป็นการเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่กจิการรว่มคา้ เอน็วพีเีอสเคจ ีผูร้บัจา้ง 
 ๒. เจา้หน้าทีข่องกรมควบคุมมลพษิ ผูค้ดัคา้น ไดม้ปีระกาศทอ้งทีท่ีจ่ะขายทีด่นิส าหรบัใชใ้นโครงการ  
ซึง่ห่างไปจากทีบ่รษิทัทีป่รกึษาไดท้ าการศกึษาไวก้ว่า ๒๐ กโิลเมตร ซึง่ส่งผลกระทบต่อราคาโครงการทีเ่พิม่
สูงขึน้ โดยบรษิทัคลองด่านมารนี แอนด ์ฟิชเชอรี ่จ ากดั เป็นผูเ้สนอขายทีด่นิในบรเิวณดงักล่าว อนัเป็นการ
เอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าว ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบรหิารและเชงิทุนกบับรษิทัหนึ่งในกจิการรว่มคา้ 
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 ๓. เจา้หน้าทีข่องกรมควบคุมมลพษิ ผูค้ดัคา้น ไดแ้จง้เปลีย่นแปลงแก้ไขขอ้ก าหนดการประกวดราคา 
(TOR) ท าใหท้ีด่นิของกลุ่มบรษิทัมารเูบนี่ คอเปอเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นผู้เสนอราคาอกีรายหนึ่งขาดคุณสมบตั ิ
จงึเหลอืทีด่นิของบรษิทั คลองด่านมารนี แอนด ์ฟิชเชอรี ่จ ากดั ซึง่เป็นทีด่นิซึง่อยู่ในความควบคุมของกจิการ
ร่วมค้า เอ็นวพีเีอสเคจ ีเพยีงรายเดียว ท าให้กลุ่มบรษิัทอีกรายหน่ึงไม่มทีี่ดนิที่จะใช้ด าเนินโครงการและ 
ขอถอนตวั  
  ๔. ส านกังานอยัการสงูสุดไดต้รวจรา่งสญัญาและก าหนดใหก้จิการร่วมคา้ เอน็วพีเีอสเคจ ีและบรษิทั  
นอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด รบัผิดร่วมกันและแทนกันตามสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ของ 
กรมควบคุมมลพษิไดแ้ก้ไขเปลีย่นแปลงขอ้ความเป็นใหก้จิการร่วมคา้ เอน็วพีเีอสเคจ ีรบัผดิร่วมกนั โดยตดั
ขอ้ความทีใ่หบ้รษิทั นอรท์เวสต์ วอเตอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ต้องรบัผดิร่วมกนัออก และในการลงนาม 
ในสญัญาไดใ้หบ้รษิทั วจิติรภณัฑก่์อสรา้ง จ ากดั ผูร้อ้งที่ ๑ เป็นผูล้งนามแทนกจิการร่วมคา้ เอ็นวพีเีอสเคจ ี
และบรษิทั นอรท์เวสต์ วอเตอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั โดยอาศยัหนังสอืมอบอ านาจทีย่ ื่นครัง้การประกวด
ราคา ซึ่งต่อมาบรษิัทแม่ของบรษิทันอร์ทเวสต์ วอเตอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ได้แจง้ขอถอนหนังสอื 
มอบอ านาจเดมิต่อเจา้หน้าที่ของกรมควบคุมมลพษิแล้ว แต่ไม่มกีารตรวจสอบโดยอ้างว่าเป็นปญัหาภายใน 
ที่ไม่เกี่ยวกบักรมควบคุมมลพษิ อนัเป็นการช่วยเหลอืกจิการร่วมค้า หลงัจากนัน้ได้มกีารยนิยอมให้บรษิัท 
สมุทรปราการ ออพเปอร์เรทติ่ง จ ากดั ผู้ร้องที่ ๖ ซึ่งไม่เคยมปีระสบการณ์เข้ามาเป็นคู่สญัญาแทนบรษิัท  
นอรท์เวสต ์วอเตอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั   
 การกระท าของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษได้ด าเนินการขดัต่อระเบียบของทางราชการ   
มติคณะรฐัมนตรแีละกฎหมาย ทัง้ในขัน้ตอนการพจิารณาคดัเลอืกผู้มคีุณสมบตัเิหมาะสม การจดัหาที่ดนิ  
การประกวดราคา และมกีารแกไ้ขขอ้ความในรา่งสญัญาทีผ่่านการตรวจสอบจากส านักงานอยัการสูงสุดในส่วน
ที่เป็นสาระส าคญั ท าให้ทางราชการได้รบัความเสยีหาย โดยผู้ที่จะรบัประโยชน์คอืบรษิทั คลองด่านมารนี 
แอนด์ ฟิชเชอรี ่จ ากดั และกจิการร่วมคา้ เอน็วพีเีอสเคจ ีสญัญาโครงการออกแบบรวมก่อสรา้งระบบบ าบดั 
น ้าเสยี ซึง่เกดิจากการกระท าโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายอนัเกีย่วกบัความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน จงึไมม่ผีล
ผูกพนักรมควบคุมมลพษิผู้คดัคา้น ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทีช่ีข้าดใหผู้ค้ดัคา้นช าระเงนิจงึมเีหตุ 
ใหเ้พกิถอนได ้เนื่องจากการบงัคบัตามค าชีข้าดดงักล่าวเป็นการขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 
 ศาลปกครองกลางจงึมคี าพพิากษาเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ขอ้พพิาทหมายเลขด า
ที ่๕๐/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที ่๒/๒๕๕๔ ลงวนัที ่๑๒ มกราคม ๒๕๕๔  
 

ส านกังานศาลปกครอง วนัที ่๖ มนีาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มส่ือมวลชนสมัพนัธ์   ส านักประชาสมัพนัธ์ 

อาคารศาลปกครอง เลขที ่๑๒๐  หมู่ ๓  ถนนแจง้วฒันะ  แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลกัสี่   กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐ 
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๕๒ , ๐ ๒๑๔๑ – ๑๑๑๖๕, ๖๗ – ๖๘  โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๐๖  Facebook: ส านักงานศาลปกครอง  

ขอ้มลูฉบัไว ไขขอ้ขอ้งใจ ใส่ใจประชาชน 
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ 


