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๑๒๐ 

เร่ือง  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรอืเจาหนาท่ี  
  ของรัฐละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหตองปฏิบัติ    

                นายจตุรงค  สุขเอียด   ท่ี ๑                    ผูฟองคด ี
 นายเหวง  โตจิราการ ท่ี ๒ 
 นายสันต  หัตถีรัตน ท่ี ๓ 
 นางประทปี  อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ ท่ี ๔ 
ระหวาง  
                 
                   คณะรัฐมนตร ี ท่ี ๑             
  สํานักงานปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒ ผูถูกฟองคด ี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
 

 คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดี
ทั้งสี่และพนักงานสถานีโทรทัศนไอทีวีในฐานะ
ประชาชนผูมีสัญชาติไทยซึ่งเปนเจาของอธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญ และมีความเปนเจาของคลื่น
ความถี่ที่ใชในการสงกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน
ซ่ึงเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน
สาธารณะเปนผูมีสวนไดเสียอันอาจไดรับความ
เดือดรอนเสียหายจากการละเลยตอการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานทางปกครอง รวมถึงการออก
คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายจาก
กรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีมติคณะรัฐมนตรี
โดยการนําเสนอของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ 
๖ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ใหยุติการออกอากาศของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลื่นความถี่ระบบยูเอชเอฟ ซ่ึงเดิมบริษัท ไอทีวี 
จํากัด (มหาชน) ไดรับสัมปทานจากผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒  
 โดยผูฟองคดีทั้ งสี่ เห็นวา การอางมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนการดําเนินการที่ขัดตอ
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) (๒) และ (๓) แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เน่ืองจากเปนการสราง
ขั้นตอนที่ไมจําเปนอันไดสงผลกระทบตอประชาชน
โดยรวม และการที่ผู ถูกฟองคดีที่ ๒ เสนอให 
ผู ถูกฟองคดีที่  ๑ มีมติยุติการออกอากาศ 
คลื่นความถี่ดังกลาวทันทีในวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๕๐ ถือวาเปนการละเลยตอหนาที่และเปน

 
 

คําส่ังกําหนดมาตรการหรอืวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราว 
กอนการพิพากษาศาลปกครองกลาง  
คดีหมายเลขดําท่ี ๔๓๑,๔๓๗/๒๕๕๐ 
วันท่ี  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
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การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบสงผลใหผูฟอง
คดีทั้งสี่และประชาชนคนไทยทุกคนไดรับ
ผลกระทบจากมติคณะรัฐมนตรีอยางมาก 
ในขณะที่ยังตองรอการตีความขอกฎหมายจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกาในหลายประเด็น 
 ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอน 
มติคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เรื่อง ใหยุติการออกอากาศคลื่นความถี่ระบบ
ยูเอชเอฟของสถานีโทรทัศนไอทีวี 
 ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอใหศาล 
ไตสวนฉุกเฉินเพื่อมีคําสั่งกําหนดมาตรการ
คุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยให
ค ลื่ น ค ว ามถี่ ร ะ บบยู เ อ ช เ อฟหรื อ
สถานีโทรทัศนไอทีวีดําเนินการออกอากาศ
ตอไปได  ซ่ึ งหากมีการดําเนินการยุติการ
ออกอากาศตามมติคณะรัฐมนตรีแลว  ผูฟองคดี
ทั้งสี่ในฐานะประชาชนคนไทยรวมถึงประชาชน
คนไทยทั้งประเทศจะถูกละเมิดสิทธิในการรับรู
ขาวสารและชมรายการจากสถานีโทรทัศนไอทีวี 
 
 

๒.  ประเด็นพิจารณาเบื้องตน 
 

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๖ 
วรรคหน่ึง บัญญัติวา ในกรณีที่ศาลปกครอง
เห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด  ๆ
เพ่ือบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของเปนการ
ชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี ไมวาจะมีคํารอง
ขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม  ใหศาลปกครองมี
อํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและ
ออกคําสั่งไปยังหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได  ทั้งนี้ 
โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรค

ที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐประกอบดวย 

 เม่ื อเหตุ แห งการฟองคดี น้ี  เกิ ดจาก 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด  
ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๘๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐  
บอกเลิกสัญญาสัมปทานระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
กับบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) โดยใหบริษัท  
ไอทีวี จํากัด (มหาชน) สงมอบทรัพยสินใหแกผูถูก
ฟองคดีที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน  อีกทั้งรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค)  
ไดแถลงเม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐  มีใจความวา  
รัฐจะยึดคลื่นยูเอชเอฟที่ไดใหสัมปทานแกบริษัท
ดั งกล าวคืน และให ยุ ติ การออกอากาศของ
สถานีโทรทัศนไอทีวีชั่วคราว  คดีน้ีจึงมิใชคดี
พิ พาทเกี่ ยวกั บสัญญาร วมการงานและ
ดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบยูเอชเอฟ 
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ระหวางผูถูกฟอง
คดีที่ ๒ กับบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)  แต
เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองและมีหนาที่ตอง
ดําเนินการใหการจัดทําบริการวิทยุโทรทัศน
ระบบยูเอชเอฟดําเนินไปอยางตอเน่ือง ละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ต า มม าต ร า  ๙  ว ร รคหนึ่ ง  (๒ )  แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  คดีจึงมีมูลที่
ศาลจะรับไวพิจารณาตอไปได  
 
 

๓.  ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย 
 

 คดีน้ีมีเหตุเพียงพอที่จะกําหนดมาตรการ
เพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวตามคําขอของผูฟองคดี 
ทั้งสี่หรือไม 
 พิเคราะหแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศนระบบ 
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ยูเอชเอฟเพ่ือจัดทําบริการวิทยุโทรทัศนอันเปน
บริการสาธารณะมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘  ซ่ึง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการใหบริษัท ไอทีวี 
จํากัด (มหาชน) เขารวมการงานตามสัญญาเขา
รวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน 
ระบบยูเอชเอฟ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘   
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนาที่ตองดําเนินการ
ใหการจัดทําบริการวิทยุโทรทัศนระบบ
ยู เอชเอฟ  ซึ่ ง เป นบริ การสาธารณะ
ดําเนินการไปอยางตอเน่ือง ไมหยุดชะงัก 
 การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือ
บอกเลิกสัญญาสัมปทานระหวางผูถูกฟอง
คดีที่ ๒ กับบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)  
โดยใหบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) สงมอบ
ทรัพยสินใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน 
อีกทั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ไดแถลงเม่ือวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ มี
ใจความวารัฐจะยึดคลื่นยูเอชเอฟที่ไดให
สัมปทานแกบริษัทดังกลาวคืน  และใหยุติ
การออกอากาศของสถานีโทรทัศนไอทีวี
ชั่วคราว ยอมมีผลทําใหการจัดทําบริการ
วิทยุโทรทัศนระบบยูเอชเอฟตามที่ผูถูกฟอง
คดีที่  ๒  มีหน าที่ ต องควบคุ มดู แลให
ดําเนินการอยางตอเน่ืองตองหยุดชะงักลง  
และกอใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของ 
ผูฟองคดีทั้งสี่และประชาชนทั่วไปในอันที่จะ
ได รับรูขอมูลขาวสาร อันเปนสิทธิ ข้ัน
พื้นฐานของประชาชนในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย  และยากที่จะแกไข
เยียวยาในภายหลัง อีกทั้งหากศาลมีคําสั่ง
กําหนดมาตรการเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอน
การพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสี่ ก็ไม
เปนปญหาอุปสรรคในการบริหารงานของรัฐ 
แตประการใด กลับจะทําใหการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชนสามารถดําเนินการตอไปได
อยางตอเน่ืองโดยไมหยุดชะงัก 
 
๔.  ผลคําสั่งของศาลปกครอง 
 

 จึงมีคําสั่งกําหนดมาตรการเพื่อบรรเทา
ทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ในฐานะผูมีหนาที่โดยตรงในการจัดใหมี
บริการสาธารณะทางดานกิจการวิทยุโทรทัศน
ระบบยูเอชเอฟดําเนินการใหบริการสาธารณะ
ดังกลาวดําเนินไปอยางตอเน่ือง  โดยจะ
ดําเนินการเองหรือจะมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการ
แทนตนและในนามของตนก็ไดตามแตจะเห็นสมควร  
ทั้งน้ี จนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือศาลจะมีคําสั่ง
เปนอยางอ่ืน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




