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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  
  

5.1 ข้อพิพาทกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”)   

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพาทกับ กทพ. จ านวนทัง้สิ้น 11 เรื่อง ซึ่งมีการน าเข้าสู่การพิจารณาของ               
คณะอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอนระงบัข้อพพิาทตามสญัญา และในชัน้ศาลปกครอง  สาระส าคญัของแต่ละ        
ขอ้พพิาท มดีงันี้ 

5.1.1 ข้อพิพาทท่ีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูย้ืน่เรียกรอ้งค่าเสียหาย จ านวน 8 เรือ่ง โดยมีมูลค่าฟ้องรอ้ง
จนถึงวนัท่ียื่นข้อพิพาททัง้ส้ินประมาณ 28,179.8 ล้านบาท 

1.  วนัเปิดใชง้านของพืน้ทีส่่วนแรก (Priority Component Opening Date) ตามสญัญาโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที ่2 

 บรษิทัยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดเชยรายไดท้ีข่าดไปพรอ้มดอกเบีย้เป็นเงนิจ านวน 
3,831.4 ล้านบาท มสีาเหตุมาจากการนับวนัเปิดใชง้านของพืน้ทีส่่วนแรกทีแ่ตกต่างกนั ซึง่มผีลต่อ
การเริม่ตน้แบ่งสว่นแบ่งรายไดค้่าผ่านทางใหแ้ก่บรษิทัตามสญัญา 

 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คี าชีข้าดขอ้พพิาทให ้กทพ.ช าระเงนิตามทีบ่รษิทัเรยีกรอ้งพรอ้มดอกเบีย้
ตามสญัญา ซึง่ต่อมา กทพ. ไดม้หีนงัสอืปฏเิสธการปฏบิตัติามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

และเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2552 กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหศ้าลเพกิถอนค าชีข้าด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ หรอืมคี าสัง่ปฏเิสธไม่รบับงัคบัตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
และเมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2554 บรษิทัไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอใหศ้าลบงัคบัตามค า   
ชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยค านวณดอกเบีย้เพิม่เตมิจนถงึวนัฟ้องจ านวน 1,189.7 ลา้นบาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 5,021.1 ลา้นบาท  

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกค าร้องของ กทพ.ที่ขอให ้        
เพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ และใหบ้งัคบัตามค ารอ้งของบรษิทั  

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาล                            
ปกครองสงูสดุ  

ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างศาลปกครองสงูสดุก าหนดนดัวนัฟังค าพพิากษา   

2. ทางแขง่ขนัของทางพเิศษอุดรรถัยา 

บรษิทัย่อยไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดเชยรายไดท้ีข่าดไป จากการทีร่ฐัอนุญาตให้
มกีารก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดบัดอนเมืองโทลล์เวย์  ช่วงระหว่างอนุสรณ์สถาน     
ถึงรงัสติ ซึ่งถือเป็นทางแข่งขนัตามสญัญา และส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบรษิัทย่อย                                   
คดิเป็นค่าเสยีหายจนถงึวนัทีย่ื่นขอ้พพิาท (ไม่รวมดอกเบีย้) จ านวน 1,790 ลา้นบาท  
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 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชี้ขาดข้อพิพาทให้ กทพ.ช าระเงินตามที่บริษัทย่อยเรียกร้อง          
พร้อมดอกเบี้ยตามสญัญา ซึง่ กทพ. ไดม้หีนังสอืถึงบรษิัทย่อยปฏเิสธการปฏบิตัติามค าชีข้าดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ และเมื่อวนัที ่3 มนีาคม 2552 กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอให้
ศาลเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2554 บรษิัทย่อยได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลบงัคบัตาม                
ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยมทีุนทรพัยท์ีเ่รยีกรอ้ง 3,296.7 ลา้นบาท 

 เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกค าร้องของ กทพ. ที่ขอให ้               
เพกิถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และศาลปกครองกลางได้มคี าพพิากษาให้บงัคบัตาม               
ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ  

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 กทพ.ได้ยื่นอุทธรณ์คดัค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลาง                  
ต่อศาลปกครองสงูสดุ   

ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างศาลปกครองสงูสดุก าหนดนดัวนัฟังค าพพิากษา 

3. การออกค าสัง่เปลีย่นแปลงงานโดย กทพ. 

 บรษิทัยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดใชเ้งนิจากการที ่กทพ. ออกค าสัง่เปลีย่นแปลงงาน
ก่อสรา้งทางพเิศษศรรีชับางสว่นเป็นการเพิม่เตมิ รวมเป็นเงนิ 209.1 ลา้นบาท (ไม่รวมดอกเบีย้) 

 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ให้ กทพ. ช าระค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ               
ตามหนงัสอืบอกกล่าวเปลีย่นแปลงงาน เป็นเงนิรวม 382.5 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา 

 เมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2557 กทพ. ไดม้หีนงัสอืปฏเิสธการปฏบิตัติามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ
และเมื่อวนัที ่26 มนีาคม 2557 กทพ. ได้ยื่นค าร้องขอเพกิถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ต่อศาลปกครองกลาง  

 เมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2559 บรษิทัยื่นค ารอ้งขอบงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลาง   

ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

4.   การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั 

บริษัทยื่นค าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่บริษัทจากการปรบัอัตรา       
ค่าผ่านทาง ปี 2546 ส าหรบัทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา
คดิเป็นค่าเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้รวมเป็นเงนิจ านวน 4,368 ลา้นบาท  

คณะอนุญาโตตุลาการเสยีงขา้งมากชี้ขาดให้ กทพ. ช าระค่าเสยีหายตามที่บริษัทเรยีกร้องจ านวน 
4,368 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา  

กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และเมื่อวันที ่             
30 พฤษภาคม 2559 กทพ. ได้ยื่นค าร้องขอเพกิถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลาง 

เมื่อวนัที ่4 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัไดย้ื่นค าใหก้ารแกค้ ารอ้งต่อศาลปกครองกลาง  

ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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5.  การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี

บริษัทยื่นค าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่บริษัทจากการปรบัอัตรา        
ค่าผ่านทางปี 2546  ส าหรบัทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีซึ่งไม่สอดคล้องกบัสญัญา รวมเป็นเงนิจ านวน 
1,048.2 ลา้นบาท  

ปัจจุบนัขอ้พพิาทนี้อยู่ระหว่างคณะอนุญาโตตุลาการจดัท าค าชีข้าด 

6.  การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2551 ของทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชั 

บรษิัทยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงนิค่าเสยีหายให้แก่บรษิทัจากการปรบัอตัรา    
ค่าผ่านทางปี 2551 (ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช) ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสญัญา       
รวมเป็นเงนิ 9,091.8 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา  

 ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ  

7. การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2551 ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี

บรษิัทยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงนิค่าเสยีหายให้แก่บรษิทัจากการปรบัอตัรา        
ค่าผ่านทางปี 2551 ส าหรบัทางพเิศษศรรีชั สว่นด ีซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา พรอ้มดอกเบีย้ค านวณ   
ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2556 รวมเป็นเงนิ 4,062.8 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา   

 ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ 

8. การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพเิศษอุดรรถัยา  

บรษิทัย่อยไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให้ กทพ. ชดใชเ้งนิค่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิทัจากการปรบั  
ค่าผ่านทางปี 2546 ส าหรบัทางพเิศษอุดรรถัยา ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญาจ านวน 908.7 ล้านบาท 
พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา 

ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ 

5.1.2   ข้อพิพาทท่ี กทพ. เป็นผูย้ื่นเรียกรอ้งค่าเสียหาย จ านวน 3 เรือ่ง โดยมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวนัท่ียื่น
ข้อพิพาททัง้ส้ินประมาณ 1,589.2 ล้านบาท 

1. ค่าใชจ้่ายท าทางเขา้ - ออก และแกปั้ญหาขอ้รอ้งเรยีน 

กทพ. ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชดใชค้่าใชจ้่ายในการจดัท าทางเขา้-ออกของผูร้อ้งเรยีน 
และค่าจดัท าท่อรบัน ้าฝนจากฟรโีฟลว ์รวมเป็นเงนิ 0.4 ลา้นบาท ซึง่คณะอนุญาโตตุลาการไดช้ีข้าด
ว่า กทพ. ไม่มสีทิธเิรยีกค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม 2557 กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

เมื่ อวันที่  30 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าชี้ข าดของ               
คณะอนุญาโตตุลาการ เฉพาะส่วนที่คณะอนุญาโตตุลาการรบัข้อพิพาทมูลกรณีที่ 2 กรณีจดัท า                    
ท่อรบัน ้าฝนไวพ้จิารณา เน่ืองจาก กทพ. ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทหลงัมลูกรณีพพิาทขาดอายุความ 

เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2560 บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพพิากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครอง
สงูสดุ 

 ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ  
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2. การก่อสรา้งทางพเิศษอุดรรถัยา สว่นที ่2 

กทพ. ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งใหบ้รษิัทย่อยด าเนินการก่อสรา้งทางพเิศษอุดรรถัยา ส่วนที ่2 
ตามเงื่อนไขของสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกร็ด ข้อ 8.5 ก. ให้แล้วเสรจ็ และ      
ใหบ้รษิทัย่อยชดใชเ้งนิจ านวน 1,587.7 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา ตามสญัญาระบุว่าแม้
ครบเงื่อนไขตามสญัญาให้เริ่มก่อสร้าง แต่หาก กทพ. ผิดสญัญาจนเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับ
ผลกระทบทางการเงนิอย่างร้ายแรง บรษิทัย่อยยงัไม่ต้องเริม่ก่อสรา้ง ซึง่ กทพ. ผดิสญัญาเรื่องทาง
แข่งขนัและการปรบัอัตราค่าผ่านทาง บริษัทย่อยจึงได้รบัสิทธิยงัไม่ต้องเริ่มก่อสร้าง และ กทพ.        
ไม่มสีทิธเิรยีกค่าปรบั 

ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ 

3. ค่าใชพ้ืน้ทีอ่าคารศนูยค์วบคุม (บางพนู) 

กทพ. ยื่นค าเสนอข้อพพิาทเรยีกร้องให้บรษิัทย่อยรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่อาคารศูนย์
ควบคุม (บางพนู) จ านวน 1.1 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัย่อยเหน็ว่าค่าใชจ้่ายที ่กทพ. เรยีกมานัน้ ไม่อยู่ใน     
ขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัย่อยตามสญัญา  

ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ  

เน่ืองจากขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการพจิารณา บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึยงัมไิดบ้นัทกึรายการไวใ้นงบการเงนิ 

 


