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บริษัท วงษ์สยามก่อสรา้ง จำกัด 
111 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-272-6361   FAX : 02-272-6360 

Vongsayam Korsang Company Limited 
No. 111 Soi Phahonyothin 8, Phahonyothin Road, 
Samsen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400 
Tal : +662-272-6361   Fax : +662-272-6360 

ที่  วส./065/ธร./32 

      22 กันยายน 2565 

เรื่อง ขอให้ดำเนินการลงนามสัญญาโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลัก  
 ในภาคตะวันออก  
เรียน อธิบดีกรมธนารักษ์  
อ้างถึง 1. หนังสือกรมธนารักษ์ท่ี กค 0310/4412 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เรื่อง การคัดเลือกเอกชนเพื่อ  
              บริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก 

2. หนังสือกรมธนารักษ์ท่ี กค 0310/4944 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 เรื่อง การลงนามในสัญญาโครงการ   
              บริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก 

3. หนังสือกรมธนารักษ์ที ่ กค 0310/5424 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรื ่อง การลงนามในสัญญา
โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก 

4. หนังสือกรมธนารักษ์ที่ กค 0310/9014 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื ่อง การลงนามในสัญญา
โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก 

5. หนังสือกรมธนารักษ์ที่ กค 0310/9745 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่องการลงนามในสัญญาโครงการ
บริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดของบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด  
 ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
  2. คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา  
            ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2565  

 

ตามท่ีคณะกรรมการที่ราชพัสดุได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เห็นชอบ

ให้บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ได้รับสิทธิบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักใน

ภาคตะวันออก รายละเอียดตามที่อ้างถึง 1 และกรมธนารักษ์ได้กำหนดวันลงนามสัญญาโครงการบริหารและ

ดำเนินกิจการระบบ ท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ตามที่อ้างถึง 2. โดยต่อมา

ตามที่อ้างถึง 3. กรมธนารักษ์มีการเลื่อนการลงนามสัญญาโครงการฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และจะแจ้ง

กำหนดการลงนามในสัญญาโครงการฯ ให้บริษัทฯ ทราบต่อไป ซึ่งต่อมากรมธนารักษ์ได้แจ้งกำหนดให้มีการลงนาม

สัญญาโครงการฯ อีกครั้ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ตามที่อ้างถึง 4. แต่เนื่องจาก ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่ง

เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ให้ระงับการดำเนินการลงนามในสัญญา

โครงการฯ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นการฉุกเฉิน ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดี                                

หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั ่งเป็นอย่างอื ่น จึงมีการเลื ่อนลงนามสัญญาโครงการฯ ในวันดังกล่าวออกไปก่อน                 
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หากมีการกำหนดวันลงนามในสัญญาโครงการฯ แล้ว กรมธนารักษ์จะได้แจ้งกำหนดการลงนามในสัญญาโครงการฯ 

ต่อไป ตามที่อ้างถึง 5. และต่อมา บริษัทฯ จึงได้อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้ศาลปกครองสูงสุด                  

ม ีคำส ั ่งเพิกถอนคำสั ่งเก ี ่ยวกับว ิธ ีการช ั ่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองกลาง  รายละเอียด                           

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. นั้น  

บัดนี้ ได้ปรากฎข้อเท็จจริงว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกคำขอ

ของผู้ฟ้องคดี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันชอบธรรมตามกฎหมายที่กรมธนารักษ์จะจัดให้มี

การลงนามในสัญญาโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกต่อไปได้                   

และกรมธนารักษ์ได้จัดเตรียมร่างสัญญาโครงการฯ ดังกล่าว ไว้พร้อมที่จะลงนามแล้ว ตามหนังสือเชิญลงนาม           

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ตามท่ีอ้างถึง 4 ทั้งนี้ เพ่ือมใิห้เกิดการทอดเวลาในการลงนามสัญญาออกไปซึ่งจะทำ

ให้แผนการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบเวลาที่กรมธนารักษ์กำหนด โดยจะส่งผลทำให้                 

กรมธนารักษ์ได้รับผลตอบแทนและส่วนแบ่งรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  โดยความล่าช้าในการลงนาม                  

จะทำให้รัฐเสียหายอย่างมาก อันเนื่องมาจากไม่ได้รับค่าแรกเข้าเพื่อทำสัญญา คิดเป็นค่าเสียหายซึ่งรัฐสามารถ

นำไปหาผลประโยชน์ตอบแทนได้ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี คิดเป็นเงินจำนวน 198,630.14 บาทต่อวัน 

ค่าเสียหายจากการไม่ได้รับผลตอบแทนรายปี (Fixed Fee) ปีที่ 1 คิดเป็นค่าเสียหายจำนวน 122,313.30 บาท           

ต่อวัน และความเสียหายจากการไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้รายปี (Revenue Sharing) ปีที่ 1 คิดเป็นค่าเสียหาย

จำนวน 1,228,657.53 บาทต่อวัน รวมค่าเสียหายทั้งสิ้นจำนวน 1,549,600.98 บาทต่อวัน หรือ คิดเป็นค่าเสียหาย

รวมทั้งสิ้นจำนวน 46,488,029.26 บาทต่อเดือน หรือ 565,604,356.00 บาทต่อปี และหากกรมธนารักษ์ยังให้ 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EASTW) ครอบครองใช้ประโยชน์                 

จากทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไปโดยจ่ายค่าตอบแทนแบบเดิม อาจจะมีข้อครหาจากประเด็นดังกล่าวได้ว่า                   

เป็นการให้ใช้ทรัพย์สินของแผ่นดินโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดแก่หน่วยงานรัฐ และเอื้อประโยชน์ต่อ 

EASTW ซึ่งเป็นผู้แพ้ประมูล  

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการในฐานะผู ้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการฯ และคณะกรรมการที ่ราชพัสดุ                  

มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิบริหารโครงการดังกล่าว โดยทางกรมธนารักษ์ได้มีหนังสือแจ้งกำหนด                    

วันลงนามและให้บริษัทฯ จัดเตรียมเงินเพื ่อชำระตามสัญญา 2 ครั ้ง ซึ ่งที ่ผ ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการ                          

ตามแจ้งจนครบถ้วนแล้วทุกประการ หากนับระยะเวลาตั ้งแต่วันที ่คณะกรรมการที ่ราชพัสดุมีมติเห็นชอบ                   

เมื่อเดือนมีนาคม จนถึงบัดนี้ล่วงเลยมานานจนทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในการเตรียมการเพื่อดำเนินการ             

ให้เป็นไปตามแผนงานตามข้อเสนอโครงการฯ และหากไม่ได้ลงนามสัญญาจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ซึ่ง

จะนำไปสู่การฟ้องร้องในอนาคต ดังนั้น การประวิงเวลาในการปฏิบัติตามพันธะของรัฐที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ชนะ

ประมูลให้เนิ่นนานออกไป และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ จนไม่อาจจะเยียวยาได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึง
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ขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีต่อหน่วยงานของรัฐพนักงานเจ้าหน้าที่   และบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งทางอาญาและทาง

แพ่งจนถึงที่สุดเพ่ือปกป้องสิทธิของบริษัทฯ 

 

จึงเร ียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาดำเน ินการเร ่งร ัดลงนามสัญญาภายในว ันที ่ 23 กันยายน 2565                           

ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายอนุฤทธิ์  เกิดสินธ์ชัย) 
             กรรมการผู้จัดการ 


