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 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาลปกครองสูงสุดอ่านค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ 
อ. ๓๘๑/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ อ. ๑/๒๕๖๓ ระหว่าง บริษัท ธนโฮลดิ้ง จ ากัด กับพวกรวม ๕ คน (ผู้ฟ้องคดี) 
กับคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดี) 
ณ ห้องพิจารณาคดีที่ ๑๒  
 คดีนี้มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๒ ที่ไม่รับซองข้อเสนอฉบับจริงและฉบับส าเนากล่องที่ ๖ (ข้อเสนอทางเทคนิคและแผนธุรกิจ) 
และซองข้อเสนอฉบับจริงและฉบับส าเนากล่องที่ ๙ (ข้อเสนอด้านราคา) ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า แจ้งตาม
หนังสือส านักงานบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ ด่วนมาก ที่ กพอ.ทร.๑๘๒/๒๕๖๒ 
ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่
 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายและข้อก าหนด 
ในเอกสารการคัดเลือกเอกชนเห็นได้ว่า การด าเนินโครงการที่มีการยื่นข้อเสนอในคดีนี้ เป็นการด าเนินการ
ในกรอบของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และได้มีการด าเนินการสืบเนื่องมา  
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีลักษณะเป็นการคัดเลือกเอกชนที่จะร่วมลงทุน 
ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดหลักการส าคัญในการด าเนินการเอาไว้ ได้แก่ หลักการความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐ
กับเอกชน หลักการเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน ส าหรับ  
ในส่วนของข้อก าหนดเกี่ยวกับกระบวนการยื่นข้อเสนอตามเอกสารการคัดเลือกเอกชนนั้น นอกจากข้อ ๓๑ (๑) 
ที่ก าหนดวันเวลาในการรับและปิดการรับซองข้อเสนอ และข้อ ๓๑ (๓) ที่ก าหนดว่า คณะกรรมการคัดเลือก
ของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
คัดเลือกของโครงการฯ มอบหมายจะไม่รับซองเอกสารข้อเสนอที่ยื่นภายหลังก าหนดเวลาการยื่นซอง
ข้อเสนอตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓๑ (๑) แล้ว  ตามเอกสารการคัดเลือกเอกชนดังกล่าว ยังมีข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การจัดท าข้อเสนอแต่ละส่วน กระบวนการประเมินข้อเสนอ ตามข้อ ๒๖ ซึ่งก าหนดกระบวนการประเมิน
ข้อเสนอแต่ละส่วนตามกระบวนการที่เป็นล าดับและในเวลาแตกต่างกันไปทีละขั้นตอน และก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอในแต่ละส่วนเอาไว้ และก าหนดขั้นตอนวันเวลาในการเปิดซองและพิจารณา
ซองต่างๆ เอาไว้เป็นล าดับ  ซึ่งจากข้อก าหนดต่างๆ ตามเอกสารการคัดเลือกเอกชนเห็นได้ว่า ถึงแม้
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่เปิดและปิดรับซองข้อเสนอ และการที่มีข้อก าหนดว่าจะไม่รับซองข้อเสนอที่ยื่น
หลังวันเวลาดังกล่าวนั้น จะเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการยื่นข้อเสนอก็ตาม 
แต่ข้อก าหนดข้ออื่นๆ ได้ก าหนดให้เห็นถึงกระบวนการยื่นและรับข้อเสนอ รวมถึงการเปิดซองข้อเสนอ 
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจนเป็นเหตุที่จะ  
ไม่รับพิจารณาข้อเสนอหรือไม่ จึงต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงของกระบวนการยื่นและรับข้อเสนอที่เกิดขึ้น
ในคดีนี้ โดยค านึงถึงหลักการส าคัญของกฎหมาย 

ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนมติคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 
และเมืองการบินภาคตะวันออก ในส่วนที่ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอซองที่ ๒ และซองที่ ๓ ของกลุ่มซีพ ี

 

/ จากข้อเทจ็จรงิ ... 
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จากข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ในคดีนี้ เห็นได้ว่า ปัญหาอันเป็นที่มาของเหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีนี้ 
มิใช่ปัญหาว่า กลุ่มผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ หรือกระท าการใดอันแสดงให้เห็นว่า  
ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการย่ืนข้อเสนอ เพราะตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่รับฟังได้เป็นที่เห็นโดยประจักษ์
ว่า กลุ่มผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการยื่นข้อเสนอ และได้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ
แล้วโดยการลงทะเบียนภายในก าหนดเวลาเช่นเดียวกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ทั้งยังเห็นได้ว่า ปัญหาในคดีนี้ 
มิใช่ปัญหาว่ากลุ่มผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ยื่นข้อเสนอเม่ือพ้นก าหนดเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีปิดรับซองข้อเสนอแล้ว 
เพราะเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์เช่นกันว่า ในขณะที่กลุ่มผู้ฟ้องคดีทั้งห้าลงทะเบียนนั้น ได้มีการน ากล่อง  
ไม่ปิดผนึก (ซองศูนย์) จ านวน ๑ กล่อง มาด้วยแล้ว และได้มีการทยอยน าเอกสารซองข้อเสนอฉบับจริง
จ านวน ๘ กล่อง ที่ ได้ มีการก าหนดล าดับเลขที่ของซองเอกสารล่วงหน้าไว้แล้ว ประกอบด้วย 
กล่องหมายเลข ๑/๑๐, ๒/๑๐, ๓/๑๐, ๔/๑๐, ๕/๑๐, ๗/๑๐, ๘/๑๐ และ ๑๐/๑๐ พร้อมฉบับส าเนามายัง
สถานที่ยื่นข้อเสนอแล้วก่อนเวลา ๑๕ นาฬิกาด้วยแล้ว และหลังจากนั้น จึงมีกระบวนการให้เข้ายื่นและ 
ตรวจรับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทีละราย  แต่เป็นประเด็นปัญหาว่า ตามข้อเท็จจริงของกระบวนการยื่น
และรับข้อเสนอในคดีนี้ การที่ข้อเสนอกล่องที่ ๖ ของซองที่ ๒ ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ และ 
กล่องที่ ๙ ของซองที่ ๓ ข้อเสนอด้านราคา ของกลุ่มผู้ฟ้องคดีทั้งห้า มีการขนผ่านจุดลงทะเบียนภายหลัง
เวลา ๑๕ นาฬิกา จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาไม่รับซองข้อเสนอดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

ในปัญหาน้ี ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์เห็นว่า กระบวนการในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ที่ก าหนดให้
กระท าในวันและเวลาดังกล่าว เริ่มจากการลงทะเบียนแสดงตนของผู้ประสงค์เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ  
หลังจากนั้น ในขั้นตอนการให้ผู้ยื่นข้อเสนอเข้ายื่นข้อเสนอและการตรวจรับซองข้อเสนอโดยผู้ถูกฟ้องคดี 
เป็นการด าเนินการโดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอเข้ายื่นข้อเสนอและท าการตรวจรับข้อเสนอทีละรายภายในห้อง
รับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ ส่วนผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอรายอื่นให้รอการยื่นและตรวจรับซองข้อเสนอ
อยู่ด้านนอก โดยกระบวนการในส่วนนี้เร่ิมขึ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๕ นาฬิกา และเสร็จสิ้นรายสุดท้ายในเวลา
ประมาณ ๑๘ นาฬิกา ซึ่งปรากฏว่าได้มีการด าเนินการยื่นและรับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
รวมทั้งของกลุ่มผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไว้แล้ว โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองอย่างชัดเจน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างใน
ค าแก้อุทธรณ์ว่า ประเด็นเกี่ยวกับเวลาที่ลงในเอกสารดังกล่าว เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่
ของผู้ถูกฟ้องคดีในการลงเวลานั้น เห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันแก่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย และตามเอกสารหลักฐานดังกล่าวก็ก าหนดให้ลง “เวลาที่มายื่น/ลงทะเบียน” เป็นเวลา
ส าคัญ  อีกทั้งยังเห็นได้ว่า ก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชนก็จ าต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับกระบวนการยื่นข้อเสนอตามที่เกิดขึ้นจริง เช่นกรณีก าหนดเวลาเปิดซองที่ ๑ คุณสมบัติทั่วไป 
ตามที่ก าหนดไว้เป็นวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖ นาฬิกา ตามข้อ ๓๑ (๔) (ก) นั้น ตามข้อเท็จจริง 
ก็จ าต้องมีการให้เลื่อนก าหนดการเปิดซองที่ ๑ ออกไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รายงานว่ามีเอกสารจ านวนมาก 
ที่ต้องตรวจสอบ  จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ถึงแม้ข้อก าหนดตามเอกสารการคัดเลือกเอกชน  
ได้ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการต่างๆ เอาไว้ก็ตาม แต่ไม่ได้สอดคล้องกับกระบวนการยื่นและรับข้อเสนอ
ตามที่ปฏิบัติและเกิดขึ้นจริงในวันดังกล่าวแต่อย่างใด ส าหรับเอกสารข้อเสนอกล่องที่ ๖ ของกลุ่มผู้ฟ้องคดี
ทั้งห้า นั้น เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อเสนอซองที่ ๒ ซึ่งมีจ านวน ๔ กล่อง เอกสารข้อเสนอกล่องที่ ๙ 
เป็นเอกสารข้อเสนอซองที่ ๓ ซึ่งเอกสารทั้ง ๒ กล่องดังกล่าวเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของเอกสารซองข้อเสนอ
ฉบับจริง จ านวน ๑๐ กล่อง (ไม่รวมซองศูนย์) และเป็นเอกสารที่ได้มีการก าหนดเลขล าดับของกล่องเอาไว้ 

/ เป็นการล่วงหน้า .. 
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เป็นการล่วงหน้าอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงแล้ว และเอกสารทั้งหมดทุกกล่องนอกเหนือจากเอกสาร ๒ กล่อง
ดังกล่าวได้มีการขนมาถึงก่อนเวลา ๑๕ นาฬิกาทั้งหมดแล้วเช่นกัน นอกจากนั้น ซองข้อเสนอของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายล้วนอยู่ในความครอบครองเก็บรักษาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นๆ ตั้งแต่ต้น และต่อมา
เม่ือมีการตรวจรับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายซึ่งกระท าภายในห้องรับรอง กองบัญชาการ
กองทัพเรือแล้ว เอกสารข้อเสนอของแต่ละรายก็จะอยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดี  ตลอดจนไปถึง
ขั้นตอนการน าไปเก็บรักษาไว้ในห้อง Navy Club  อีกทั้งเอกสารข้อเสนอซองที่ ๒ ข้อเสนอด้านเทคนิคและ
แผนธุรกิจ และซองที่ ๓ ข้อเสนอด้านราคาที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่รับพิจารณาในคดีนี้ ก็หาใช่เอกสารที่มี
ข้อก าหนดให้ต้องท าการเปิดซองในวันและเวลานั้นทันทีแต่อย่างใดไม่ โดยวิสัยและพฤติการณ์เช่นนี้ย่อมไม่
มีน้ าหนักที่จะท าให้เป็นข้อสงสัยได้อย่างจริงจังว่า สาเหตุที่ซองเอกสารกล่องที่ ๖ และซองเอกสารกล่องที่ ๙ 
ล าเลียงมาถึงจุดลงทะเบียนหลังเวลา ๑๕ นาฬิกา นั้น เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ล่วงรู้ข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ประเมินข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  
อันจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า หรือเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นแต่อย่างใด  
เพราะในที่สุดแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกย่อมเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้พิจารณาและให้คะแนนเป็นส าคัญ  สาระส าคัญที่แท้จริงของกระบวนการยื่นข้อเสนอ
ในคดีนี้จึงอยู่ท่ีการแสดงตนเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  และหลังจากนั้น จะเป็นการน าข้อเสนอทั้งหมดยื่นและส่งมอบ
ให้แก่ฝ่ายรัฐ เพื่อที่ฝ่ายรัฐจะได้น าเอาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายไปพิจารณาในเวลาต่อไป โดยท า
การเปิดซองข้อเสนอแต่ละซองของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายพร้อมกันในวันเวลาเดียวกันที่จะมีการก าหนดและ
แจ้งให้ทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง เป็นล าดับกันไปตามกระบวนการ  ดังนั้น การที่ปรากฏข้อ เท็จจริงว่า 
เฉพาะเอกสารข้อเสนอ กล่องที่ ๖/๑๐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซองที่ ๒ ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจที่มี
จ านวน ๔ กล่อง และกล่องที่ ๙/๑๐ ซึ่งเป็นซองที่ ๓ ข้อเสนอด้านราคา ของกลุ่มผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีการ 
ขนผ่านจุดลงทะเบียน เวลาประมาณ ๑๕.๐๙ นาฬิกา  จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องถึงขนาดที่มีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการร่วมลงทุนในครั้งนี้ ในทางที่จะเป็นการขัดหรือแย้ง
ต่อหลักการด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมอย่างมีนัยส าคัญ  
แต่อย่างใด 
 ด้วยเหตุผลดังที่ได้พิเคราะห์มาข้างต้น จึงเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่รับซองที่ ๒ ข้อเสนอ
ด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ กล่องที่ ๖ และซองที่ ๓ ข้อเสนอด้านราคา กล่องที่ ๙ ของกลุ่มผู้ฟ้องคดีทั้งห้า
โดยเหตุผลเพียงว่า เป็นเอกสารข้อเสนอที่มาถึงจุดลงทะเบียนภายหลังก าหนดเวลา ๑๕ นาฬิกา นั้น 
เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 พิพากษากลับค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งตาม
หนังสือส านักงานบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ ด่วนมาก ที่ กพอ.ทร.๑๘๒/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในส่วนที่ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอ ซองที่ ๒ ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ 
กล่องที่ ๖ กับฉบับส าเนา และซองที่ ๓ ข้อเสนอด้านราคา กล่องที่ ๙ กับฉบับส าเนา ของผู้ฟ้องคดี และให้
ค าสั่งทุเลาการบังคับตามค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้สิ้นผลนับแต่วันท่ีศาลมีค าพิพากษา 
  

ส านักงานศาลปกครอง ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 


