เรื่องเสร็จที่ ๑๑๖/๒๕๕๐
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การมอบใหกรมประชาสัมพันธดําเนินบริการสงวิทยุโทรทัศนในระบบ ยู เอช เอฟ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๘๘
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เปน หนวยงาน
เจาของโครงการและกระทรวงเจาสังกัดเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนและดําเนินบริการสงวิทยุ
โทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ โดย สปน. ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน ดังนี้
๑. ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กเอกชนเข า ร ว มดํ า เนิ น โครงการฯ ตามขั้ น ตอนของ
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
และตกลงทําสัญญาใหบริษัท สยาม อินโฟเทนเมนท จํากัด ปจจุบันจดทะเบียนแปรสภาพนิติ
บุคคลและเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) เปนผูเขารวมงานตามสัญญาเขารวมงาน
และดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ฉบับลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ และ
สัญญาแกไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓
๒. ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอเนื่องถึงป พ.ศ. ๒๕๔๕ บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)
ไดรองขอให สปน. พิจารณากําหนดมาตรการชดเชยความเสียหายใหแกบริษัทฯ ตามเงื่อนไข
สั ญ ญาข อ ๕ วรรคสี่ โดยบริ ษั ท ฯ อ า งข อ เท็ จ จริ ง รวม ๔ กรณี ซึ่ ง เป น เหตุ ใ ห บ ริ ษั ท ฯ ได รั บ
ผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
๓. สปน. โดยปรึกษาหารือคณะกรรมการประสานงานการดําเนินการตามสัญญา
เข า ร ว มงานและดํ า เนิ น การสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ร ะบบ ยู เอช เอฟ (คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๒) พิจารณาแลว เห็นวา กรณีที่บริษัทฯ รองขอ ไมเขาหลักเกณฑขอ ๕ วรรคสี่ ของ
สัญญาเขารวมงานฯ ที่จะพิจารณากําหนดมาตรการชดเชยความเสียหายใหแกบริษัทฯ ได
๔. บริษัทฯ ไมยอมรับมติของคณะกรรมการประสานงานฯ และขอพิจารณาของ
สปน. ตามขอ ๓ และในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ บริษัทฯ ไดเสนอขอพิพาทดังกลาวเขาสูการ
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการตามขอ ๑๕ ของสัญญาเขารวมงานฯ เพื่อพิจารณาและชี้ขาดให
สปน. กําหนดมาตรการชดเชยความเสียหายใหกับบริษัทฯ รวม ๓ ประการ
๕. คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ ดังนี้

สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๒๕๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
๕.๑ ให สปน. ชําระเงินจํานวน ๒๐ ลานบาท คืนใหบริษัทฯ อันเนื่องจาก
ความเสียหายที่เกิดจากกรมประชาสัมพันธยอมใหสถานีฯ ชอง ๑๑ มีการโฆษณาไดตั้งแตป ๒๕๔๒๒๕๔๔
๕.๒ ใหปรับลดผลประโยชนตอบแทนตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ ๕ วรรค
หนึ่ง ในสวนจํานวนเงินรับประกันผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําจากเดิมลงเหลือปละ ๒๓๐ ลาน
บาท โดยไมตองชําระเงินขั้นต่ําสวนที่เพิ่มขึ้นในแตละปอีก และปรับลดผลประโยชนตอบแทนเปน
อัตรารอยละจากเดิมลงเหลือรอยละ ๖.๕ ของรายไดกอนหักคาใชจายและภาษีอากรใดๆ โดย
เปรียบเทียบระหวางจํานวนเงินที่คํานวณไดตามอัตรารอยละของรายไดกับเงินผลประโยชนตอบ
แทนขั้นต่ําปละ ๒๓๐ ลานบาท จํานวนใดมากกวากัน ใหชําระตามจํานวนนั้น ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป
๕.๓ ให สปน. คืนเงินคาผลประโยชนตอบแทนที่บริษัทฯ ชําระเมื่อวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๔๖ (๘๐๐ ลานบาท) ในสวนที่เกิน ๒๓๐ ลานบาท เปนเงิน ๕๗๐ ลานบาท ใหแก
บริษัทฯ
๕.๔ ใหบริษัทฯ สามารถออกอากาศชวงเวลา Prime Time คือ ระหวางเวลา
๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น. โดยไมถูกจํากัดเฉพาะรายการขาว สารคดีและสารประโยชน แตบริษัทฯ
จะตองเสนอรายการขาว สารคดีและสารประโยชน ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมด
๖. สปน . เห็ น ว า คํ า ชี้ ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการตามข อ ๕ ไม ช อบด ว ย
กฎหมาย จึงขอใหสํานักงานอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ เพื่อพิจารณาและมีคําสั่ง
หรื อ คํ า พิ พ ากษาให เ พิ ก ถอนคํ า ชี้ ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการตามพระราชบั ญ ญั ติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๗ วรรคสอง และมาตรา ๔๐ (๑) (ง) ซึ่งสํานักงาน
อัยการสูงสุดไดฟองคดีตอศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ เพื่อขอใหเพิกถอน
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗
๗. ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เพิกถอน
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ ทั้งหมด
๘. บริษัทฯ ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลปกครองกลางตอศาลปกครองสูงสุด
และเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ศาลปกครองสูงสุดไดอานคําพิพากษา คดีหมายเลขดําที่ อ.
๔๒๔/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ อ.๓๔๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง คดีพิพ าท
เกี่ยวกับการฟองขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (อุทธรณคําพิพากษา) ระหวาง
สปน. ผูรอง กับบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ผูคัดคาน วา ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาเพิก
ถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย พิพากษายืน
๙. สปน. ไดดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด โดยมีหนังสือแจง
ใหบริษัทฯ ชําระหนี้ให สปน. หลายครั้ง ครั้งสุดทายไดมีหนังสือดวนที่สุดที่ นร ๐๑๐๖/๘๔๙ ลง
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ แจงยืนยันใหบริษัทฯ นําเงินคาตอบแทนที่คางชําระอยูเปนเงินรวม
ทั้งสิ้น ๒,๒๑๐ ลานบาท พรอมดอกเบี้ยตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ ๕ วรรคสอง และคาปรับตาม

๓
สัญญาเขารวมงานฯ ขอ ๑๑ วรรคสอง เปนเงินรวมทั้งสิ้น ๙๗,๗๖๐ ลานบาท ไปชําระใหแก
สปน. ตามเวลาที่กําหนดซึ่งจะครบในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ หากบริษัทฯ เพิกเฉยไมชําระหนี้
ใหแก สปน. ภายในกําหนดเวลาดังกลาว สปน. จําเปนตองดําเนินการตามขอกําหนดในสัญญาเขา
รวมงานฯ และขอกฎหมายตอไป
สปน. พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อครบกําหนดเวลาที่ สปน. ไดแจงยืนยันใหบริษัทฯ
ชําระคาตอบแทนจํานวน ๒,๒๑๐ ลานบาท พรอมดอกเบี้ย และคาปรับจํานวน ๙๗,๗๖๐ ลาน
บาท ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ แลว บริษัทฯ ยังเพิกเฉยไมทําการชําระหนี้ใหแก สปน. ในกรณีนี้
หาก สปน. ใชสิทธิตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ ๕ วรรคสอง และขอ ๑๑ วรรคสอง แจงบอกเลิก
สัญญากับบริษัทฯ แลว คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ที่ สปน. ใหบริษัทฯ
ดําเนินการตามสัญญาเขารวมงานฯ ตองกลับคืนมาเปนของ สปน. ในฐานะหนวยงานเจาของ
โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ และโดยที่คลื่นความถี่ที่ใชในการสง
วิทยุโทรทัศน เปนทรัพยากรสื่อสารของรัฐที่รัฐจะตองนํามาใชเพื่อประโยชนสวนรวมของประชาชน
การจัดใหมีสถานีวิทยุโทรทัศน และดําเนินการสงวิทยุโทรทัศน จึงเปนบริการสาธารณะที่เปน
หนาที่ของรัฐ ดวยเหตุผลดังกลาว สปน. จึงเห็นสมควรมอบใหกรมประชาสัมพันธ ซึ่งมีภารกิจ
เกี่ยวกับการเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธภาครัฐ และเปนเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. ๒๔๙๘ ดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ
ดั ง กล า วต อ ไป ดั ง นั้ น สปน. จึ ง ขอหารื อ คณะกรรมการกฤษฎี ก าว า สปน. จะมอบให ก รม
ประชาสัมพันธดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ดังกลาวไดหรือไม เพียงใด
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี โดยไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) แลว เห็นวา ในการดําเนินการเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนในระบบ ยู
เอช เอฟ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ
รางกฎหมาย คณะที่ ๑) ไดเคยใหความเห็นตามบันทึก เรื่อง การดําเนินการเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุ
โทรทัศนในระบบ UHF๑ วา เมื่อสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่
ในระบบ ยู เอช เอฟ แลว ยอมถือไดวาคลื่นความถี่ดังกลาวเปนทรัพยสินของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังปรากฏขอเท็จจริงตามคําชี้แจงของผูแทนสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา กรมไปรษณี ยโทรเลขไดจัด สรรคลื่นความถี่ให ในนามสํา นักงานปลัดสํานั ก
นายกรั ฐ มนตรี และต อ มาสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะ “หน ว ยงานเจ า ของ
โครงการ” ก็ไดประสานงานในการขอใบอนุญาตใหดําเนินการบริการสงวิทยุโทรทัศนตามมาตรา

๑

สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/๑๔๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๕๔/๒๕๓๖)

๔
๕๒ แหงพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก ไ ขเพิ่มเติ มโดย
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ และใบอนุญาตอื่นๆ
ที่จําเปนตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ใหแกบริษัท สยาม อินโฟเทนเมนท
จํ า กั ด ซึ่ ง ต อ มาได แ ปรสภาพเป น บริ ษั ท ไอที วี จํ า กั ด (มหาชน) เพื่ อ ให บ ริ ษั ท ฯ สามารถ
ดําเนินการใหบริการสถานีวิทยุโทรทัศนตามที่กําหนดไวในสัญญาเขารวมงานได
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๑) เห็ น ว า เมื่ อ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีเปนเจาของคลื่นความถี่ ดังนั้น หากตอมาสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใช
สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ อันทํา
ให สั ญ ญาสิ้ น สุ ด ลงแล ว สํ า นั ก งานปลั ด สํา นัก นายกรัฐ มนตรีย อ มมีสิท ธิใ นการใช ค ลื่ น ความถี่
ดังกลาวตอไป
อยางไรก็ตาม การดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
วิทยุคมนาคมและกฎหมายวาดวยวิ ทยุกระจายเสียงและวิ ทยุโทรทัศน กลาวคือ ผูดําเนินการ
จะต อ งขออนุ ญ าตมี ใช และตั้ ง สถานี วิ ท ยุ ค มนาคมตามมาตรา ๖ ๓ และมาตรา ๑๑ ๔ แห ง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ และตองขออนุญาตดําเนินบริการสงวิทยุโทรทัศนตามมาตรา ๕๕ แหง
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ ดวย เวนแตจะเปน

๒

มาตรา ๕ หามมิใหผูใดสงวิทยุกระจายเสียงหรือสงวิทยุโทรทัศนเพื่อใหบริการแกสาธารณะ
หรือแกชุมชน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหดําเนินบริการสงวิทยุกระจายเสียงหรือบริการสงวิทยุโทรทัศนจากเจา
พนักงานผูออกใบอนุญาต
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
มาตรา ๖ หามมิใหผูใด ทํา มี ใช นําเขา นําออก หรือคาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหเครื่องวิทยุคมนาคมบาง
ลักษณะหรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการบางประเภทไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ทั้งหมดหรือเฉพาะแตบางกรณีได
๔
มาตรา ๑๑ หามมิใหผูใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ผูออกใบอนุญาต
สถานีวิทยุคมนาคมตองใชความถี่คลื่นใหถูกตองตามขอบังคับวาดวยวิทยุคมนาคมตาม
ภาคผนวกตอทายอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยโทรคมนาคม
เพื่อใหการเปนไปตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขมีอํานาจ
กําหนดเงื่อนไขการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใหอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจ
ควบคุมและกําหนดการใชความถี่คลื่นของสถานีวิทยุคมนาคมตางๆ
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช
ในกิจการบางประเภทไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน

๕
หนวยงานที่ไดรับยกเวนตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ และตามมาตรา ๔๗ แหง
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่ ง การออก
ใบอนุญาตใดๆ ตามกฎหมายดังกลาวยอมมีลักษณะเปนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการอัน
เปนการตองหามตามมาตรา ๘๐๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
สําหรับกรมประชาสัมพันธเปนหนวยงานที่ไดรับยกเวนมิตองขอรับใบอนุญาต
๙
ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑๑๐ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ประกอบกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ตามมาตรา ๔๑๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนฯ สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีจึงอาจมอบหมายใหกรมประชาสัมพันธเปนผูดําเนินการใหบริการสงวิทยุ
โทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ตอไปไดโดยไมขัดตอมาตรา ๘๐๑๒ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการวิทยุคมนาคม พ.ศ.
๒๕๔๓
๖

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ เวนแตมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ไมใชบังคับแก
(๑) กระทรวง ทบวง กรม
(๒) นิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๗
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(๑) กรมประชาสัมพันธ
(๒) กรมไปรษณียโทรเลข
(๓) กระทรวงกลาโหม
(๔) กระทรวง ทบวง กรมอื่นใด และนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
แตในการดําเนินบริการสงวิทยุกระจายเสียงหรือบริการสงวิทยุโทรทัศน สวนราชการหรือนิติ
บุคคลตามวรรคหนึ่งจะตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๕ (๒)
๘
มาตรา ๘๐ ในวาระเริ่มแรกที่การคัดเลือกและแตงตั้ง กสช. หรือ กทช. แลวแตกรณี ยังไม
แลวเสร็จ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข และเจาหนาที่ของ
รัฐอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาต และการกํากับดูแลหรือการ
ควบคุมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม กฎหมายวาดวยโทรเลขและโทรศัพท และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติจนถึงวันพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๗๗ แตใน
ระหวางนั้นจะพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ หรืออนุญาตใหประกอบกิจการ
เพิ่มเติมไมได
๙
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน
๑๐
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน
๑๑
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ขางตน
๑๒
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๘, ขางตน

๖
อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) มีขอสังเกตวา โดยที่เรื่องนี้เกี่ยวของ
กับสัญญาที่มีตอกัน ดังนั้น การที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะเขาไปดําเนินการใดๆ
ตอไป จึงควรตรวจสอบขอสัญญาใหรอบคอบ รวมทั้งตรวจสอบขอสัญญาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใน
ทรั พ ยสิน ตามขอ ๑๓ และเกี่ย วกั บ อนุ ญ าโตตุ ล าการตามขอ ๑๕ ของสัญ ญาเขา ร ว มงานฯ ที่
กํ า หนดว า หากมี ข อ พิ พ าทหรื อ ข อ ขั ด แย ง ใดๆ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สั ญ ญา ให คู สั ญ ญาแต ง ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการเพื่อทําการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทดังกลาวดวย
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีนาคม ๒๕๕๐

