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๑๑๑ 

                 โดย  นางสาวสุวมิล  เจียมวงศแพทย 
                       นิติกร  สํานักกฎหมาย 

เร่ือง  คดีพิพาทเก่ียวกับการฟองขอใหเพิกถอนคําช้ีขาด
  ของคณะอนญุาโตตลุาการ (อุทธรณคําพิพากษา) 

               สํานักงานปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี    ผูรอง (ผูฟองคด)ี 
ระหวาง  
               บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)           ผูคัดคาน (ผูถูกฟองคด)ี    
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ขอเท็จจริงในคดีโดยสรปุ 
 

 คดี น้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา โดยที่
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๔ สิงหาคม 
๒๕๓๕  เ ห็ นชอบตามคว าม เห็ น ขอ ง
นายกรัฐมนตรีที่จะอนุญาตใหเอกชนตั้งสถานี
วิ ทยุ โทรทั ศน ในระบบยู  เอช  เอฟ  ได  
๒ เครือขาย นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๘/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๓๕ แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนและการ
ดําเนินบริการสงวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ 
เพ่ื อทํ าหน าที่ กํ ากับดูแลการเตรี ยมการ 
และดําเนินการ  รวมทั้งเสนอแนะมาตรการตอ
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหการจัดตั้ง
สถานีวิทยุโทรทัศนและการดําเนินบริการสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยุ โทรทัศนระบบ ยู  เอช เอฟ เปนไปโดย
เรียบรอย  โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุ ฒิต าง ๆ อันรวมถึ งนายจุลจิตต   
บุณยเกตุ  ซ่ึงภายหลังไดเขาเปนกรรมการในบริษัท
ผูคัดคานดวย  และไดออกประกาศเชิญชวนเปนการ
ทั่วไป  โดยมีหลักการรวมถึงแผนการดําเนินงานที่
ชัดเจนแสดงวา หากไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูประกอบการแลว บริษัทจะสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพและประชาชนจะไดรับขอมูล
ขาวสารและรายการที่ดีมีประโยชนรวมกันไมต่ํากวา
รอยละ ๗๐ ของเวลาออกอากาศ โดยระยะเวลา
ระหวาง ๑๙.๐๐ ถึง ๒๑.๓๐ นาฬิกา หรือ Prime 
Time จะตองใชสําหรับรายการประเภทนี้ โดย
คณะรัฐมนตรีลงมติ เห็นชอบในหลักการตาม

 
 

คําพิพากษาศาลปกครองสงูสุด คดีหมายเลขแดง ท่ี อ. ๓๔๙/๒๕๔๙ 
วันท่ี  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 



              

สรปุคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

๑๑๒ 

ขอเสนอของคณะกรรมการฯ และเสนอให
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ พิจารณาเพื่ อเสนอความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
ไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2535 
ลงมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนและดําเนินบริการสง
วิทยุโทรทัศนระบบยูเอชเอฟ  ผูรองจึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดังกลาว ซ่ึงมีนายจุลจิตตเขารวม
เปนกรรมการดวย จากนั้นจึงไดออกประกาศ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๓๗ เรื่อง เชิญชวนเอกชนเขา
รวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ 
ยู เอช เอฟ ทั้งน้ี ไดกําหนดใหเอกชนผูสนใจรับ
ซองเอกสารขอเสนอในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๓๗  ซ่ึงในระหวางนั้น นายจุลจิตตไดลาออก
จากการเปนกรรมการในคณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลวเขา
เปนกรรมการในบริษัทผูคัดคานและไดมารับ
ซองเอกสารขอเสนอในวันที่กําหนดดังกลาวดวย 
 คณะกรรมการดําเนินโครงการจัดตั้ง
สถานีวิทยุโทรทัศนและดําเนินบริการสงวิทยุ
โทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ไดกําหนดวิธีการ
พิจารณาเพื่อใหคะแนนและจัดลําดับผูยื่น
ขอเสนอโดยแยกเปน ๔ หัวขอใหญ คือ (๑) 
ความถูกตองของเอกสารขอเสนอ (๕ คะแนน) 
(๒) ความนาเชื่อถือของขอเสนอ (๓๐ คะแนน)  
(๓) ผลประโยชนที่รัฐจะไดรับ (๒๕ คะแนน) และ 
(๔) คุณภาพรายการและผังซึ่งแสดงสัดสวน
ความนาเชื่อถือของรายการ (๔๐ คะแนน)  
ผลปรากฏวา ขอเสนอของผู คัดคานได

คะแนนรวมอยูในลําดับที่หนึ่ง  คณะกรรมการ
จึงเห็นควรคัดเลือกผูคัดคานเขารวมงานและ
ดําเนินโครงการ และไดจัดทํารางสัญญาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติเห็นชอบดวย
กับการคัดเลือกดังกลาว และใหสงรางสัญญา
ใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอนลงนาม
ตอไป 
 หลังจากน้ัน  ผูคัดคานโดยนายจุลจิตต
ไดยื่นขอเสนอขอกําหนดขอสัญญาเก่ียวกับ
การใหเปดเจรจาเพื่อแกไขสัญญาได ในกรณีที่
รัฐบาลอนุญาตใหโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก 
(เคเบิ้ลทีวี) สามารถทําการโฆษณาได หรือกรณีที่
รัฐบาลอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการวิทยุ
โทรทัศนในพื้นฐานและหลักการที่คลายคลึงกับ
โครงการนี้ ซ่ึงสํานักงานอัยการสูงสุดไดเพิ่มเติม
ขอสัญญาดังกลาวไวในรางสัญญา แลวมี
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ อส ๐๐๑๗/๙๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๓๘ สงรางสัญญาที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติมไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  
ลับมาก ดวนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๓/๗๐๒๔ ลงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๓๘ แจงใหผูรองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอไป 
ผูรองไดรับหนังสือเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ 
เวลา ๑๖.๔๕ นาฬิกา ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
จึงสั่งการในหนังสือวา สงผูอํานวยการกอง
กฎหมายและระเบียบกลาง โดยกองกฎหมาย
และระเบียบกลางไดรับหนังสือ เมื่อวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๓๘ เวลา ๑๖ นาฬิกา ซึ่งในวัน
ดังกลาวผูรองกับผูคัดคานไดลงนามในสัญญา
เขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน
ระบบ ยู เอช เอฟ โดยมีสาระสําคัญใหผูคัดคาน
เปนผู เข ารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุ
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๑๑๓ 

โทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ จํานวน ๑ เครือขาย 
มีกําหนดอายุสัญญา ๓๐ ป นับแตวันลงนามใน
สัญญาเปนตนไปจนถึงวันที่ ๓ กรกฏาคม 
๒๕๖๘ โดยขอ ๑๑ ของสัญญา กําหนดให 
ผู คัดคานตองนําเสนอรายการประเภท
รายการขาว สารคดี  และสารประโยชน
รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด และชวงเวลาระหวาง ๑๙ 
นาฬิกา ถึง ๒๑.๓๐ นาฬิกา (Prime Time) 
จะตองใชสําหรับรายการประเภทดังกลาว 
เท านั้ น  โดยในขอ ๑๕ ของสัญญาเขา
รวมงานฯ ได กําหนดถึ งขอตกลงของ
คูสัญญา ที่จะระงับขอพิพาทหรือขอขัดแยง
อันเก่ียวเนื่องกับสัญญาดังกลาวดวยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ  สําหรับขอเสนอของ 
ผูคัดคานที่ขอกําหนดขอสัญญาเกี่ยวกับ
การเปดเจรจาเพื่อแกไขสัญญาน้ัน ถูก
กําหนดไวในขอ ๕ วรรคสี่  ของสัญญา
ดังกลาว 
 ตอมา ผู คัดคานไดมีหนังสือถึง 
ผูรอง ขอใหพิจารณาหามาตรการเพื่อชดเชย
ความเสียหายแกผูคัดคานตามขอ ๕ วรรคสี่ 
ของสัญญาเขารวมงานฯ โดยอางวาไดรับ
ผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยางรุนแรง  
ซ่ึงผูรองไดเสนอขอเรียกรองของผูคัดคานให
คณะกรรมการประสานงานการดําเนินการตาม
สัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุ
โทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ พิจารณาแลวเห็นวา 
กรณีที่ผูคัดคานอางมานั้น ไม เปนเหตุให 
ผูคัดคานไดรับผลกระทบทางการเงินอยาง
รุนแรง 
 หลั งจากนั้ น  ผู คั ดค านได ยื่ นข อ
เรียกรองตอผูรองอีก รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง สรุปวา 
ผูคัดคานไมเห็นดวยกับการพิจารณาของผูรอง

และมติของคณะกรรมการประสานงานฯ และ 
ผูคัดคานยังอางกรณีเพ่ิมเติมที่ผูคัดคานเห็นวาตน
ไดรับผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยางรุนแรง 
และขอใหผูรองพิจารณาหามาตรการชดเชยความ
เสียหายให โดยใหปรับลดคาสัมปทานที่ผูคัดคาน
ตองชําระใหแกผูรอง  รวมทั้งขอใหผูรองพิจารณา
แกไขสัญญาเขารวมงานฯ โดยยกเลิกขอกําหนดใน
เร่ืองสัดสวนเนื้อหาสาระของรายการและขอจํากัด
เร่ืองผังรายการดวย  ทั้งน้ี หากผูรองไมกําหนด
มาตรการชดเชยความเสียหายตามขอเสนอภายใน
กําหนด ๑๕ วัน ผูคัดคานจะเสนอขอพิพาทและ
แต งตั้ งอนุญาโตตุลาการเพื่ อวิ นิ จฉัยชี้ ขาด 
ขอพิพาทตอไป 
 ผูรองจึงนําขอเรียกรองดังกลาวเสนอ
คณะกรรมการประสานงานฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ และมีความเห็นยืนยันตาม
มติเดิมวา ผู คัดคานมิได รับความเสียหาย
ทางการเงินอยางรุนแรง  สวนกรณีที่ผูคัดคาน
เสนอมาใหมน้ัน ผูคัดคานมิไดชี้แจงรายละเอียดวา
เปนเหตุใหผูคัดคานไดรับผลกระทบทางการเงิน
อยางรุนแรงอยางไรบาง 
 ผู คัดคานไมยอมรับความเห็นของ 
ผูรองและมติของคณะกรรมการประสานงานฯ 
จึงไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสํานักงาน
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เม่ือวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๔๕ 
 คณะอนุญาโตตุลาการได กําหนด
ประเด็นขอพิพาทและมีคําชี้ขาด ดังน้ี 
 ประเด็นที่หนึ่ง  ผูคัดคานมีสิทธิเสนอ 
ข อพิ พาทในประเด็ นค า เสี ยหายต อคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือไม  
 วินิจฉัยวา เม่ือผูคัดคานรองขอใหผูรอง
ชดเชยความเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญาเขา
รวมงานฯ  แตผูรองเพิกเฉยถือไดวามีขอพิพาท
หรือขอขัดแยงอันเก่ียวกับสัญญาเขารวมงานฯ 
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๑๑๔ 

แล ว  ผู คั ดค านจึ งมี สิ ทธิยื่ นคํ าเสนอ 
ขอพิพาทไดทุกประเด็น รวมทั้งประเด็น
ค าเสี ยหาย  ตามข อ  ๑๕  ของสัญญา 
เขารวมงานฯ 
 ประเด็นที่สอง  ผู ร องปฏิบัติผิด
สัญญาที่ทําไวกับผูคัดคานหรือไม 
 วินิจฉัยวา กรณีกองทัพบกทําสัญญา 
ตางตอบแทนใหบริษัท กรุงเทพโทรทัศน
และวิทยุ จํากัด เชาและใชเวลาออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗ น้ัน 
เม่ือขอ ๕ วรรคสี่ ของสัญญาเขารวมงานฯ ไมมี
ขอความยกเวนสําหรับกรณีของการทําสัญญา
ใหมหรือตอสัญญาเดิมระหวางหนวยงานของรัฐ
กับผูประกอบการรายเดิม แสดงวาคูสัญญา 
มีเจตนาใหคุมครองทั้งกรณีที่หนวยงานของรัฐ
เขาทําสัญญากับผูประกอบการรายใหม และ
หนวยงานของรัฐทําสัญญาใหมหรือตออายุ
สัญญาเดิมกับผูประกอบการรายเดิมดวย  
ดังน้ัน จึงเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐทําสัญญา
กับบุคคลอื่นใหเขาดําเนินการใหบริการสถานี
วิทยุโทรทัศนโดยมีการโฆษณา 
 กรณีสถานีวิ ทยุ โทรทั ศน แห ง
ประเทศไทย ชอง ๑๑ ทําการโฆษณาในชวง
การถายทอดสดกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๒๐ และ
การแขงขันกีฬาโอลิมปคฤดูรอนป ๒๐๐๐ 
และก็ยังคงออกอากาศโดยมีการโฆษณาอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เปนกรณีที่หนวยงานของ
รัฐอนุญาตใหบุคคลเขาดําเนินการใหบริการ 
สงวิทยุโทรทัศนโดยมีการโฆษณา 
 กรณีกรมประชาสัมพันธทําสัญญา
เข าร วมดํ าเนินการใหบริการส งวิทยุ
โทรทัศนประเภทบอกรับเปนสมาชิกกับ
บริษัท เวิลดสตาร ทีวี (ไทยแลนด) จํากัด  

เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐอนุญาตใหโทรทัศน
ระบบบอกรับเปนสมาชิกทําการโฆษณาได 
 กรณี อ.ส.ม.ท. กับยูบีซี แมวา อ.ส.ม.ท. 
ยังมิไดอนุญาตให ยูบีซี โฆษณาไดโดยตรง แตตาม
พฤติการณที่ยูบีซีไดทําการโฆษณาโดยที่ อ.ส.ม.ท. 
ไมอาจควบคุมใหยูบีซีระงับการโฆษณาไดโดย
เด็ดขาด ถือไดวาหนวยงานของรัฐอนุญาตให
โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกทําการโฆษณาได
โดยปริยาย 
 จากขอเท็จจริงดังกลาว เปนเหตุให 
ผูคัดคานขายโฆษณาไดนอยลงตองขาดทุน 
ทุกป ถือไดวาผูคัดคานไดรับผลกระทบตอ
ฐานะทางการเงินอยางรุนแรงเขาเงื่อนไขตาม
ขอ  ๕  วรรคสี่  ของสัญญาเข าร วมงานฯ  
ผูคัดคานไดรองขอใหผูรองพิจารณาชดเชย
ความเสียหายแลว แตผูรองไมรับพิจารณา  
ผูรองจึงปฏิบัติผิดสัญญา 
 ประเด็นที่สาม  หากผูรองปฏิบัติผิด
สัญญา ผูคัดคานได รับความเสียหายหรือไม 
เพียงใด  
 วินิจฉัยวา เม่ือผูคัดคานไดรับผลกระทบ
ตอฐานะทางการเงินอยางรุนแรงตามที่ไดวินิจฉัย
มาแลวในประเด็นที่สอง ผูคัดคานก็ยอมไดรับความ
เสียหายจากการที่ผูรองปฏิบัติผิดสัญญา 
 ประเด็นที่สี่  คณะอนุญาโตตุลาการ
วิ นิ จฉั ยให ผู ร องชดเชยความเสี ยหายให 
แกผูคัดคาน ดังนี้  
 คําขอประการที่หน่ึงที่ ใหผูรองชดเชย 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๔๔ จํานวน ๑,๗๓๐ ลานบาท วินิจฉัยให 
ผูรองชดเชยความเสียหายใหแกผูคัดคานเปนเงิน
จํานวน ๒๐ ลานบาท เฉพาะกรณีกรมประชาสัมพันธ
ยอมใหสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  
ชอง ๑๑ มีการโฆษณา  สวนคําขอประการที่สอง 
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และคําขอประการที่สาม วินิจฉัยใหปรับลด
ผลประโยชนตอบแทนตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง 
ของสัญญาเขารวมงานฯ และในสวนจํานวนเงิน
รับประกันผลประโยชนขั้นต่ําใหลดลงจากเดิม
เหลือเทากับจํานวนคาเชาอัตราสูงสุดที่บริษัท 
กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด ชําระใหแก
กองทัพบก คือ ปละ ๒๓๐ ลานบาท  และใหปรับ
ลดเงินผลประโยชนตอบแทนเปนอัตรารอยละ
จากเดิมลงเหลือเทากับอัตราสูงสุดที่บริษัท 
ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) ชําระใหแก อ.ส.ม.ท. คือ อัตรารอยละ 
๖.๕ ของรายไดกอนหักคาใชจายและภาษีอากร
ใด ๆ  ทั้งน้ี นับแตวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
เปนตนไปจนสิ้นสุดสัญญา และผูรองตองคืนเงิน
คาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําที่ผูคัดคานได
ชําระโดยมีเง่ือนไขระหวางพิจารณาขอพิพาทนี้
เม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จํานวน ๘๐๐ 
ลานบาท ใหแกผูคัดคานจํานวน ๕๗๐ ลานบาท 
 สวนการกําหนดเง่ือนไขตามขอ ๑๑ 
ของสัญญาเขารวมงานฯ น้ัน ใหชดเชยความ
เสียหายโดยใหผูคัดคานสามารถออกอากาศ 
ในชวงเวลา Prime Time คือ ชวงเวลาระหวาง 
๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๑.๓๐ นาฬิกา ไดโดย 
ไมตองถูกจํากัดเฉพาะรายการขาว สารคดี และ
สารประโยชนเทานั้น และใหปรับสัดสวนการ
เสนอรายการขาว สารคดี และสารประโยชนจาก
เดิมไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมด เปนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด ทั้งน้ี ภายใตขอบังคับของ
กฎระเบียบที่ทางราชการออกใชบังคับแกสถานี
วิทยุโทรทัศนโดยทั่วไป 
 ผูรองเห็นวา คําชี้ขาดดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองคดีตอศาล
ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดท้ังหมดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ 

๒.  ประเด็นพิจารณา 
 

 คดีมีประเด็นที่ตองวิ นิจฉัยในชั้น
อุทธรณในประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียววา
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักระงับขอพิพาท 
สํานักงานศาลยุติธรรม ขอพิพาทหมายเลขดํา
ที่  ๒๙ /๒๕๔๕ ขอพิพาทหมายเลขแดงที่  
๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗  เปน 
คําชี้ ขาดที่ศาลปกครองเพิกถอนไดตาม 
มาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม 
 เ ม่ื อ พิ จ า รณาคํ า ชี้ ข า ดข อ งคณะ
อนุญาโตตุลาการแลว  สามารถแยกพิจารณาได 
เปน ๒ ประเด็นยอย ดังน้ี 
 ประเด็นยอยที่หนึ่ง  มีกรณีปรากฏตอ
ศาลวาการยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยในประเด็นที่สอง
ของคํ าชี้ ขาดว า ผู ร องปฏิบัติผิ ดสัญญาเข า
รวมงานฯ ขอ ๕ วรรคสี่  เปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตาม
มาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม 
 พิจารณาแลวเห็นวา เม่ือการดําเนินการ
ตามสัญญาเขารวมงานฯ เปนการที่ รัฐมอบให
เอกชนลงทุนโดยวิธีการใหสัมปทานแกผูคัดคาน 
ซ่ึ งการลงทุ นมี วงเ งิ นหรื อทรัพย สิ นตั้ งแต 
หน่ึงพันลานบาทขึ้นไป  จึงตองอยูภายใตบังคับ
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
อํานาจในการตัดสินตั้งแตขั้นตอนของการใหความ
เห็นชอบในหลักการของโครงการและในขั้นตอนของ
การใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนที่จะเขา
รวมงานหรือดําเนินการนั้น  กฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนองคกรสูงสุด
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ของฝายบริหารที่จะตองเปนผูใชอํานาจที่สําคัญ
น้ีแทนรัฐ 
 ซึ่งขอเท็จจริงในคดี น้ีปรากฏวา  
ไดมี การรายงานผลการคัดเลื อกต อ
คณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการตามมาตรา 
๑๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดพิจารณาขอเสนอของเอกชน
แลวใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดขึ้น ผล
ปรากฏวาผูคัดคานมีคะแนนรวมเปนลําดับที่
หน่ึง คณะกรรมการจึงเห็นควรคัดเลือกผูคัดคาน
เขารวมงานและดําเนินการโครงการดังกลาว 
พรอมทั้งไดจัดทํารางสัญญาเขารวมงานและ
ดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ 
เสนอมาเพ่ือพิจารณาดวย ซึ่งคณะรัฐมนตรีใน
คราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๘ ได
พิจารณารายงานผลการคัดเลือกแลว มีมติ
เห็นชอบตามนั้น และใหสงรางสัญญาเขา
รวมงานและดําเนินการสถานีโทรทัศนระบบ  
ยู  เอช เอฟ ใหสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณากอนลงนามตอไป  แตกอนที่จะมี
การลงนามในสัญญา ผูคัดคานไดรองขอให
เพิ่มเติมขอสัญญา จนกระทั่งสํานักงาน
อัยการสูงสุดไดเพิ่มเติมเปนขอ ๕ วรรคสี่ 
ของสัญญาเขารวมงานฯ ซ่ึงระบุวา หลังจาก
วันทําสัญญานี้ หากผูรองหรือหนวยงานของรัฐ
ใหสัมปทานอนุญาตหรือทําสัญญาใด ๆ กับ
บุคคลอ่ืนเขาดําเนินกิจการใหบริการสงวิทยุ
โทรทัศนโดยมีการโฆษณาหรืออนุญาตให
โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกทําการ
โฆษณาได และเปนเหตุใหผูคัดคานได รับ
ผลกระทบตอฐานะทางการเงินของผูคัดคาน
อยางรุนแรง เม่ือผูคัดคานรองขอ ผูรองจะ
พิจารณาและเจรจากับผูคัดคานโดยเร็วเพ่ือหา
มาตรการชดเชยความเสียหายที่ผูคัดคานไดรับ

จึงเปนขอสัญญาที่แตกตางไปจากหลักการที่
คณะรัฐมนตรี ได ใหความเห็นไวแล วใน
สาระสําคัญ  และเปนการขอเพิ่มเติมขอสัญญา
ภายหลังจากที่ไดรับคัดเลือก อันไมเปนธรรม
แกเอกชนรายอื่น ทั้ งยังเปนการกําหนดให 
ผูรองซ่ึงเปนเพียงหนวยงานเจาของโครงการที่
ไดรับมอบหมายใหเปนคูสัญญาแทนรัฐ ตองผูกพัน
ตนและรับผิดชอบแทนหนวยงานอื่นของรัฐในอันที่
จะไมใหสัมปทานอนุญาตหรือทําสัญญาใด ๆ กับ
บุคคลอ่ืน  อันเปนการเกินอํานาจของผูรองซึ่งเปน
เพียงหนวยงานเจาของโครงการที่ไมมีอํานาจเหนือ
หนวยงานอื่นของรัฐ  ซึ่งหากจะใหขอสัญญา
ดังกลาวมีผลผูกพันหนวยงานอื่นของรัฐดวย   
ก็จะตองใหคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรสูงสุด
ของฝายบริหารที่มีอํานาจเหนือหนวยงานอื่น
ของรั ฐเปนผูพิ จารณาใหความเห็นชอบ
เสียกอน 
 ดังน้ัน  เมื่อการเพิ่มเติมขอ ๕ วรรคสี่ 
เขาไวในสัญญาเขารวมงานฯ โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง จึงขัด
ตอมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕  สัญญาเขารวมงานฯ ขอ ๕ 
วรรคสี่ จึงไมมีผลผูกพันรัฐตามกฎหมาย สวน
สัญญาเขารวมงานฯ ในขออ่ืน ๆ ซึ่งเปนไปตาม
หลักการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบไว
แลวยอมมีผลผูกพันรัฐไดตามกฎหมาย 
 สวนที่ผูคัดคานอุทธรณวา การปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนเรื่องกระบวนการภายในของสวน
ราชการ  ผูคัดคานเปนบุคคลภายนอกผูกระทํา
การโดยสุจริต  ยอมไดรับความคุมครองใน
ความเชื่อโดยสุจริตจากการดําเนินการของรัฐ
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๑๑๗ 

ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๑ น้ัน  เห็น
วาพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับกับการทํา
คําสั่งทางปกครอง มิไดใชบังคับกับการทํา
สัญญาทางปกครอง ซ่ึงแมแตในกรณีการทํา
คําสั่งทางปกครอง มาตรา ๕๑ วรรคสาม (๓) แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวก็ยังบัญญัติไวดวยวา 
ถาผูรับคําสั่งทางปกครองไดรูถึงความไมชอบ
ดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะไดรับ
คําสั่งทางปกครองหรือการไมรูน้ันเปนไปโดย
ประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูน้ันจะอางความ
เชื่อโดยสุจริตไมได  ซึ่งในคดีน้ี ผูคัดคานยอม
ทราบจากประกาศเชิญชวนเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการในโครงการนี้มา
ตั้งแตตนแลววาเปนโครงการที่จะตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่มีการ
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเ พ่ื อให
ประชาชนไดรับทราบ มิใชเปนเพียงระเบียบ
ภายในของผูรองที่บุคคลภายนอกไมอาจ
ลวงรูได  ดังนั้น ผูคัดคานจึงไมอาจอางไดวา 
ผูคัดคานไดลงนามในสัญญาเขารวมงานฯ ไป
โดยไมรูวามีบทกฎหมายดังกลาวและไมรูวา 
รางสัญญาเขารวมงานฯ ที่ไดมีการเพิ่มเติม 
วรรคสี่ของขอ ๕ ตามขอเสนอของผูคัดคาน มิได
มีการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
กอนลงนาม อีกทั้งยังปรากฏขอเท็จจริงวา  
นายจุลจิตต ประธานกรรมการบริหารของ 
ผูคัดคานในขณะนั้น เคยเปนกรรมการใน
คณะกรรมการดําเนินโครงการจัดตั้งสถานี
วิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ตามคําสั่งของ
ผูรองที่ ๘๙/๒๕๓๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๖ 

โดยนายจุลจิตต  ไดลาออกจากการเปน
ก ร ร ม ก า ร แ ล ว ไ ด เ ข า ทํ า ง า น เ ป น
กรรมการบริหารของผู คัดคานจึงยอมรู ถึง
ข้ันตอนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเปนอยางดี   ดังน้ัน ขออางของผู
คัดคานที่วาตนเปนบุคคลภายนอกผูกระทํา
การโดยสุจริตซึ่งยอมไดรับความคุมครองใน
ความเชื่อโดยสุจริตจากการดําเนินการของรัฐ 
จึงไมอาจรับฟงได 
 นอกจากนั้น ขอเสนอใหผลประโยชนตอบ
แทนแก รัฐของผู เสนอเขารวมงานฯ ยอมเปน
สาระสําคัญในการพิจารณาคัดเลือกใหเปนผูเขารวม
งานหรือดําเนินการสถานีวิทยุ โทรทัศนตาม
โครงการของผูรองซ่ึงผูคัดคานไดเสนอผลประโยชน 
ขั้นต่ําตลอดระยะเวลา ๓๐ ป เปนจํานวนเงิน  
๒๕,๒๐๐ ลานบาท รวมทั้งสวนแบงของรายไดกอน
หักคาใชจายและผลประโยชนตอบแทนอ่ืน  ๆ 
อันเปนการเสนอใหผลประโยชนตอบแทนแกรัฐ 
ในอัตราที่สูงกวาผูเสนอเขารวมงานอื่น ๆ  แต 
ผูคัดคานไดเสนอขอใหเพ่ิมเติม ขอ ๕ วรรคสี่ ไวใน
สัญญา อันเปนขอเสนอที่เปนประเด็นเจรจาตอรอง
เ ร่ื องผลประโยชน ของรั ฐภายหลั งจากที่
คณะรัฐมนตรีไดคัดเลือกผูคัดคานเปนผูเขารวมงาน
แลว จึงเห็นไดวาผูคัดคานไดเสนอผลประโยชน
ตอบแทนใหแกรัฐในอัตราสูงกวาผูยื่นขอเสนอ 
รายอ่ืน ๆ  โดยประสงคจะใหคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนฯ 
พิจารณาคัดเลือกตนเขาเปนผูเขารวมงานฯ 
และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี  แลวจึงขอ
เพิ่มเติมขอสัญญาดังกลาว กรณีจึงไมอาจฟง
ไดวา ผูคัดคานสุจริต 
 สวนขออางของผูคัดคานที่วา การเพิ่มเติม
ขอ ๕ วรรคสี่ ไวในสัญญาเขารวมงานฯ ก็เพ่ือเปด
โอกาสใหคูสัญญาสามารถเจรจาหามาตรการชดเชย
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๑๑๘ 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูคัดคาน เพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมแกผูคัดคานนั้น เห็นวาในการ
เสนอผลประโยชนตอบแทนใหแกรัฐในการเขา
รวมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ ผูยื่น
ขอเสนอเขารวมงานฯ จะตองพิจารณาโดยรอบ
ดานซึ่งรวมถึงการแขงขันกับกิจการประเภท
เดียวกันหรือคลายคลึงกันทั้งที่มีอยูเดิมและที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  แตผู คัดคานได เสนอ
ผลประโยชนตอบแทนใหแกรัฐในอัตราสูง
กวาที่ไดกําหนดไวในประกาศเชิญชวน 
เขารวมงานฯ ประมาณ ๒ เทา และสูงกวา 
ผูเสนอเขารวมงานรายอื่นประมาณ ๒ เทา  
ดั ง น้ั น  การ ท่ี ผู คั ดค านจะต องจ าย
ผลประโยชนตอบแทนใหแกรัฐในอัตรา
ตามที่ กําหนดไวในสัญญาเขารวมงานฯ  
จึ งเป นผลเน่ื องมาจากข อเสนอของ 
ผูคัดคานเอง มิใชเน่ืองมาจากการกําหนด
ของผูรอง ขอกลาวอางของผูคัดคานขอน้ี
จึงไมอาจรับฟงได 
 ที่ผูคัดคานอุทธรณวา ผูรองมิไดหยิบ
ยกประเด็นเกี่ยวกับสัญญาฯ ขอ ๕ วรรคสี่  
ขึ้นตอสูในชั้นของคณะอนุญาโตตุลาการ และ
ตองถือวาคณะอนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัย 
ในประเด็นน้ีแลว จึงเปนที่สุด น้ัน เห็นวา 
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มิไดบัญญัติถึงเง่ือนไขดังที่ผูคัดคานอาง   
แต บั ญญั ติ ไว ในมาตรา  ๔๐  วรรคสาม  
ให ศาลมี อํ านาจเพิ กถอนคํ าชี้ ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการได  และแมวาขอ ๑๕  
วรรคหนึ่ง ของสัญญาเขารวมงานฯ จะกําหนดให
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเปนที่สุด 
และผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝาย ขอสัญญา
ดังกล าวก็ ย อมไม อาจขั ดต อมาตรา ๔๐  
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาวซึ่งเปน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนได  นอกจากนี้ สัญญา
เขารวมงานฯ มีวัตถุประสงคในการจัดทํา
บริการสาธารณะ การแกไขเพ่ิมเติมสัญญา จึง
ต อ งคํ า นึ งถึ ง ขอบ เขตอํ านาจหน าที่ 
ที่ผูรองไดรับมอบหมายมา  เมื่อผูรองมิไดมี
อํานาจตัดสินในเรื่องผลประโยชนของรัฐ แต
กฎหมายกําหนดใหคณะรัฐมนตรีเปนผูมี
อํานาจตัดสินใจแทนรัฐได การเพิ่มเติมสัญญา
เขารวมงานฯ ขอ ๕ วรรคสี่ โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจึงสงผลกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะและขัดตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชนซึ่งศาลปกครองไมอาจ
ละเลยที่จะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได อุทธรณของ 
ผูคัดคานในประเด็นน้ีจึงฟงไมข้ึนอีกเชนกัน 
 เมื่อไดวินิจฉัยแลววา ขอ ๕ วรรคสี่ 
ของสัญญาเขารวมงานฯ ไมมีผลผูกพันรัฐตาม
กฎหมาย  คณะอนุญาโตตุลาการจึงไมอาจมี 
คํ าชี้ ขาดว า  ผู ร องปฏิบั ติ ผิ ดสัญญาเข า
รวมงานฯ ขอ ๕ วรรคสี่ ดังน้ัน จึงมีกรณีที่
ปรากฏตอศาลวาการยอมรับหรือการบังคับ
ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่
วินิจฉัยในประเด็นที่สองของคําชี้ขาดวาผูรอง
ปฏิบัติผิดสัญญาเขารวมงานฯ ขอ ๕ วรรคสี่  
จะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ 
วรรคสาม  (๒)  (ข)  แห งพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ประเด็นยอยที่สอง มีกรณีที่ปรากฏตอ
ศาลวาการยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยในประเด็นที่สี่ของ 
คําชี้ขาดใหผูรองชดเชยความเสียหายแกผูคัดคาน 
จะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) 
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แห งพระราชบั ญญั ติ อนุญาโตตุ ลาการ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม 
 พิจารณาแลวเห็นวา  สัญญาเขา
รวมงานฯ น้ี เปนสัญญาที่รัฐใหสัมปทานแก
ผูคัดคานในการจัดใหมีสถานีวิทยุโทรทัศน
และดําเนินการสงวิทยุโทรทัศนอันเปน
บริการสาธารณะ โดยมีการกําหนดไวใน 
ขอ ๑๑ ของสัญญาเขารวมงานฯ วา ผูคัดคาน
ตองนําเสนอรายการประเภทขาว สารคดี และ
สารประโยชน รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของ
เวลาออกอากาศทั้งหมด และระยะเวลาระหวาง 
๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๑.๓๐ นาฬิกา น้ัน จะตอง
ใชสําหรับรายการประเภทนี้เทานั้น ซึ่งถือวา
เปนสาระสําคัญของการจัดทําบริการ
สาธารณะและเปนวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
สถานีวิทยุโทรทัศนน้ีข้ึนมา  คําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการในสวนนี้จึงมีผลเปน
การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการจัดทํา
บริการสาธารณะ ซึ่ งเปนเรื่องที่อยู ใน
ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของรัฐ 
มิใชอยูในอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งเปนเพียงเอกชนที่ได รับแตงตั้งจาก
คูสัญญาใหมาทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดขอ
พิพาทตามสัญญาเขารวมงานฯ  ซ่ึงขอพิพาท
ตามสัญญาเขารวมงานฯ ระหวางผูรองกับ 
ผูคัดคานเปนขอพิพาทเกี่ยวกับความเสียหาย
ของผูคัดคานและการชดเชยความเสียหายใหแก
ผูคัดคาน มิใชเปนขอพิพาทเกี่ยวกับขอ ๑๑ 
ของสัญญาเขารวมงานฯ อันเปนสาระสําคัญของ
การใหสัมปทานการจัดทําบริการสาธารณะใน
เ ร่ื องน้ี แก ผู คั ดค านคํ าชี้ ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการในสวนนี้จึงเปนกรณีที่
ปรากฏตอศาลวาการยอมรับหรือการบังคับ
ตามคําชี้ขาดดังกลาว จะเปนการขัดตอ

ความสงบเรี ยบร อยหรื อศี ลธรรมอันดี 
ของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) 
แห งพระราชบัญญั ติ อนุญาโตตุ ลาการ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๓.  ผลคําพิพากษาของศาลปกครอง 
 

 ด ว ย เหตุ ผ ล ดั งที่ วิ นิ จฉั ย ข า งต น  
ศาลปกครองสู งสุดจึงเห็นว า คําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทหมายเลขดํา 
ที่  ๒๙ /๒๕๔๕  ข อพิ พาทหมายเลขแดงที่  
๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ เปน 
คําชี้ ขาดที่ศาลปกครองเพิกถอนไดตาม 
มาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ศาลปกครอง
ชั้นตนพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการดังกลาวนั้นศาลปกครอง
สูงสุดเห็นพองดวย 
 พิพากษายืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




