ครัง้ ที่ ๒๕ / ๒๕๖๔

กาหนดนัดพิ จารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๔ มิ ถนุ ายน ๒๕๖๔
สำนักงำนศำลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจำรณำคดีท่นี ่ ำสนใจของศำลปกครอง ระหว่ำงวันที่
๓๑ พฤษภำคม - ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ดังนี้
- วัน ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๕ น. ศาลปกครองกลางนั ด อ่ า นค าสั ง่
ศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดาที่ ๓/๒๕๖๔ ระหว่าง บริ ษัท ไชน่ า เรลเวย์ นั มเบอร์เทน
เอ็ น จิ เนี ยริ่ ง กรุ๊ป จ ากัด (ผู้ฟ้ องคดี ) กับ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย ที่ ๑ กับ พวกรวม ๓ คน
(ผู้ถกู ฟ้ องคดี) คดี พิพาทเกี่ ยวกับการที่ หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ ของรัฐออกคาสัง่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คาสังเกี
่ ่ยวกับวิ ธีการชัวคราวก่
่
อนการพิ พากษา)
(บริษัท ไชน่ า เรลเวย์ นัมเบอร์เทน เอนจิเนียริง่ กรุ๊ป จากัด ฟ้ องว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที ่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน กระทาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี คณะกรรมการวินิจฉัยปั ญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญ ชีกลาง (ผู้ถูกฟ้ องคดีที ่ ๒) มีคาสัง่ ลว. ๒๙ ส.ค.
๒๕๖๒ อนุมตั ยิ กเว้นการปฏิบตั ติ ามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ที ่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลว. ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐ ให้แก่บริษัท บีพเี อ็นพี จากัด (ผู้ร้องสอด)
เป็ นการเฉพาะราย นอกจากนี้ การทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน กรมบัญ ชีกลาง
(ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที ่ ๓) มีคาวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของบริษทั บีพเี อ็นพี จากัด ในประเด็นเกีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละ
หนังสือรับรองผลงาน ฟั งขึ้น ตามหนังสือด่วนทีส่ ุด ที ่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๕๒๙๔๕ ลว. ๒๑ ต.ค.๒๕๖๓
และสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีที ่ ๑ กลับไปดาเนินการในขัน้ ตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผูย้ นื ่ ข้อเสนอ
ให้ถูกต้องต่อไป ย่อมเป็ นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านไปยังผูถ้ ูกฟ้ องคดีที ่ ๑
แต่ไม่เป็ นผล ทาให้ผู้ฟ้ องคดีซึง่ เป็ นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสู ง
เพือ่ เชือ่ มโยงภู มิภาค ช่ วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที ่ ๑ ช่ วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
งานสัญญาที ่ ๓-๑ งานโยธาสาหรับช่วงแก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า ได้รบั ความเสียหาย)
ศาลปกครองชัน้ ต้ นมี ค าสัง่ ให้ ทุ เลาการบังคับ ตำมค ำสังของผู
่
้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ ตำมหนังสือ
ด่ว นที่สุ ด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๕๒๙๔๕ ลงวัน ที่ ๒๑ ตุ ล ำคม ๒๕๖๓ เรื่อ ง แจ้งผลกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ของผูร้ ้องสอด ไว้เป็ นกำรชัวครำวจนกว่
่
ำศำลจะมีคำพิพำกษำหรือคำสังเป็
่ นอย่ำงอื่น เนื่องจำก
ศำลฯ พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่ำอุทธรณ์
ของผู้ร้อ งสอดฟั งขึ้น จึงมีปัญ หำเกี่ยวกับควำมชอบด้วยกฎหมำย ด้วยเหตุน้ี คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๕๒๙๔๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๓
ในชัน้ นี้จงึ น่ำจะไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึง่ หนังสือฉบับดังกล่ำวทีอ่ นุมตั ยิ กเว้นให้แก่ผรู้ อ้ งสอดเป็ นกิจกำรร่วมค้ำ
/ ทีจ่ ดทะเบียน ...

-๒ที่ จ ดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลใหม่ เ ป็ นกำรเฉพำะรำย ผู้ ร้ อ งสอดสำมำรถน ำผลงำนของผู้ ร่ ว มค้ ำ
ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลมำใช้เป็ นผลงำนในกำรยื่นประกวดรำคำได้ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ตรวจสอบแล้ว
จึงให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ กลับไปดำเนินกำรในขัน้ ตอนกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำของผู้ย่นื ข้อเสนอให้
ถูกต้องต่อไป กำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ให้เป็ นที่สุด ตำมมำตรำ ๑๑๙ วรรคสอง
และวรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรจัดซือ้ จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กรณี เช่นว่ำนี้ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ย่อมต้องกลับไปพิจำรณำให้ผู้ร้องสอดเป็ นผู้ชนะกำรเสนอรำคำ
ในกำรประกวดรำคำจ้ำง ฯ เนื่องจำกผู้ร้องสอดเป็ นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนและเป็ นผู้เสนอรำคำต่ ำที่สุด
อัน เป็ น เหตุ ให้ผู้ฟ้ องคดี ซึ่งเป็ น ผู้ช นะกำรเสนอรำคำในกำรประกวดรำคำจ้ำ งฯ ในครัง้ แรก ได้ร ับ
ควำมเสียหำยหรืออำจจะเดือ ดร้อนเสียหำยโดยมิอำจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั แจ้งผล
กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ก็ชอบที่จะทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผูร้ ้อ งสอด
ตำมมำตรำ ๖๖ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัตดิ งั กล่ำว โดยหำกต่อมำผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ลงนำมเข้ำทำ
สัญญำกับผูร้ ้องสอดแล้ว กำรฟ้ องคดีในคดีน้ีย่อมไม่มผี ลกระทบต่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ลงนำมในสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้ร้องสอดไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีคงมีสทิ ธิเ พียงฟ้ องคดีต่อศำลเพื่อเรียกให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ชดใช้ค่ำเสียหำยได้เท่ำนัน้ ตำมมำตรำ ๑๑๙ วรรคห้ำ แห่งพระรำชบัญญัตดิ งั กล่ำว
เมื่อผู้ฟ้ องคดีไม่ประสงค์เรียกค่ำเสียหำยจำกผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ท่จี ะเข้ำทำ
สัญ ญำกับผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เท่ำนัน้ ด้วยเหตุน้ี หำกให้คำสังทำงปกครองดั
่
งกล่ำวมีผ ลใช้บงั คับต่อไป
จะทำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงที่ยำกแก่กำรเยียวยำแก้ไขแก่ผู้ฟ้องคดีในภำยหลัง ซึ่งประกำศ
และเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ฯ รำยพิพำทดังกล่ำว เป็ นกำรดำเนินประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง
โครงกำรเพียงบำงช่วงเส้นทำงเท่ำนัน้ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ยังคงดำเนินกำรประกำศและเอกสำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในกำรพัฒนำระบบรถไฟควำมเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมภิ ำค ช่วงกรุงเทพมหำนคร หนองคำย ในช่วงงำนสัญญำอื่น ๆ เพื่อเชิญชวนบุคคลทีส่ นใจเข้ำประกวดรำคำอยู่ กรณีจงึ ยังไม่ ส่งผล
กระทบต่อกำรดำเนินงำนของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในส่วนงำนอื่น ๆ และไม่เป็ นอุปสรรคแก่กำรบริหำรงำน
ของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ อีกทัง้ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ก็ยงั มิได้เปิ ดให้บริกำรแก่ประชำชนใช้สญ
ั จรขนส่งสินค้ำ
ในเส้นทำงรถไฟสำยดังกล่ำวที่อำจส่งผลต่อกำรบริกำรสำธำรณะของผู้ ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ดังนัน้ ในชัน้ นี้
จึงเห็น ว่ ำกำรทุ เลำกำรบังคับ ตำมค ำสัง่ ทำงปกครองไม่ เป็ น อุ ป สรรคแก่ ก ำรบริห ำรงำนของรัฐ หรือ
แก่บริกำรสำธำรณะของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผูร้ อ้ งสอดได้ย่นื อุทธรณ์คำสังของศำลปกครองชั
่
น้ ต้นต่อศำลปกครองสูงสุด
ณ ห้องพิ จารณาคดี ๑๐ ชัน้ ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
สำนักงำนศำลปกครอง ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔

