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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 

           5.1 บริษัทฯ  
  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยท่ีอำจส่งผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
ในจ ำนวนท่ีสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 หรือท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
 

5.2 PTW 
       ในเดือนสิงหำคม 2547 PTW ได้ถูกนำยอ ำนำจ ฉำยสุวรรณ์ ยื่นค ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร
พิจำรณำข้อพิพำทในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำก PTW และกำรประปำส่วนภูมิภำค เป็นจ ำนวนทุนทรัพย์รวมประมำณ 65 ล้ำน
บำท จำกกำรละเมิดสิทธิของบุคคลดังกล่ำว อันเนื่องมำจำกกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตน้ ำประปำ ต่อมำเมื่อวันท่ี 24 ตุลำคม 2549 
คณะอนุญำโตตุลำกำรได้มีค ำชี้ขำดให้ยกค ำเสนอข้อพิพำทดังกล่ำว 
       ต่อมำเมื่อวันท่ี 20 ธันวำคม 2549 บุคคลดังกล่ำว (ผู้ร้อง) ได้ยื่นฟ้องต่อศำลปกครองเพื่อคัดค้ำนค ำชี้ขำดของคณะ
อนุญำโตตุลำกำรท่ีให้ยกค ำเสนอข้อพิพำกษำดังกล่ำว และในวันเดียวกัน ผู้ร้องได้ยื่นร้องคดีต่อศำลเพื่อฟ้อง กปภ. และ PTW ต่อ
ศำลปกครองกลำงเป็นคดีหมำยเลขด ำท่ี 2260/2549 ขอให้ศำลปกครองกลำงมีค ำสั่งให้เพิกถอนค ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร 
ซึ่งวินิจฉัยยกค ำเสนอข้อพิพำทของผู้ร้องท่ีเรียกให้ กปภ. และ PTW ร่วมกันชดใช้ค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำละเมิดด้วย
กำรวำงท่อส่งน้ ำประปำรุกล้ ำท่ีดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ท้ังยังปล่อยน้ ำท้ิงปนเปื้อนเศษโพลิเมอรูพุน (ผงกรองน้ ำ) ลงสู่แม่น้ ำ
เจ้ำพระยำท ำให้ผู้ร้องและบริวำรไม่สำมำรถใช้น้ ำเพื่อบริโภคได้ และเดินเครื่องสูบน้ ำมีเสียงดังเกินระดับท่ีจะรับฟังได้ เป็นเงิน
จ ำนวน 64,474,000 บำท และขอให้ศำลปกครองกลำงพิพำกษำให้ผู้ร้องได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยจ ำนวน 64,474,000 บำท โดย
อ้ำงเหตุว่ำคณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำรมีค ำวินิจฉัยโดยพิจำรณำข้อเท็จจริงท่ีคลำดเคลื่อนเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงล ำรำงระบำย
น้ ำและระบบควบคุมกำรบ ำบัดน้ ำท้ิง และคณะอนุญำโตตุลำกำรยังไม่ได้วินิจฉัยค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ร้อง ตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. 2539 ตำมที่ผู้ร้องได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจำกกำรละเมิดของหน่วยงำนปกครอง
ตำมสัญญำฯ ให้สิทธิด ำเนินงำนผลิตน้ ำประปำ และศำลปกครองกลำงได้รับค ำฟ้องไว้พิจำรณำแล้ว 

       เมื่อวันท่ี 18 กรกฎำคม 2550 PTW ได้ยื่นค ำให้กำรต่อศำลปกครองกลำง สรุปควำมว่ำ ข้อเรียกร้องตำมค ำฟ้อง
ของผู้ร้องได้เคยด ำเนินกำรระงับข้อพิพำทโดยกำรอนุญำโตตุลำกำรจนคณะอนุญำโตตุลำกำรมีค ำวินิจฉัยชี้ขำดให้ยกค ำเสนอข้อ
พิพำทของผู้ร้องแล้ว เน่ืองจำกอนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ แนวท่อส่งน้ ำของ PTW มิได้รุกล้ ำเข้ำไปในท่ีดินของผู้ร้อง 
ส่วนเรื่องเครื่องจักรท่ีใช้สูบน้ ำดิบของ PTW เป็นระบบมอเตอร์หัวสูบจุ่มอยู่ในน้ ำไม่มีเสียงดังหรือส่งเสียงออกมำถึงขนำดรบกวน
ควำมปกติสุขของผู้อำศัยบนท่ีดินใกล้เคียง และพยำนของผู้ร้องที่น ำสืบเรื่องปล่อยน้ ำเสียและสำรเคมีลงแม่น้ ำ เจ้ำพระยำก็เลื่อน
ลอย ด้วยเหตุน้ี ข้อพิพำทจึงเป็นท่ียุติและผูกพันคู่พิพำทตำมค ำวินิจฉัยน้ัน ไม่ควรน ำข้อพิพำทน้ันให้ศำลวินิจฉัยอีก แม้ตำม
มำตรำ 40 วรรคสองแห่งพระรำชบัญญัติอนุญำโตตุลำกำร พ.ศ. 2545 จะให้สิทธิคู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงว่ำอำจขอให้เพิกถอนค ำ
ชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรได้ก็ตำม แต่ก็จ ำกัดเหตุท่ีจะขอเพิกถอนได้เฉพำะบำงกรณี และเหตุท่ีกล่ำวอ้ำงในค ำฟ้องของผู้ร้องเข้ำ
หลักเกณฑ์ท่ีจะฟ้องขอให้เพิกถอนค ำวินิจฉัยชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรได้ นอกจำกน้ี PTW ยังให้กำรต่อสู้เพิ่มอีกว่ำ PTW ไม่ได้
กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือท ำให้ผู้ร้องได้รับควำมเสียหำย และจ ำนวนควำมเสียหำยของผู้ร้องตำมท่ีกล่ำวในฟ้องสูง
เกินควำมจริงและสิทธิฟ้องคดีของผู้ร้องขำดอำยุควำมเรียกร้อง 1 ปีตำมกฎหมำยแล้ว  

         หลังจำกน้ัน ผู้ร้องได้ยื่นค ำคัดค้ำนค ำให้กำรต่อศำลปกครองกลำง สรุปควำมได้ว่ำ ผู้ร้องเป็นผู้เ สียหำยจำกกำร
ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ ำดิบของ PTW จึงมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยในกำรกล่ำวหำ กล่ำวโทษหรือร้องทุกข์ในกำรกระท ำใด ๆ ท่ีไม่
ชอบด้วยกฎหมำยของหน่วยงำนทำงปกครอง ศำลปกครองรับฟ้องคดีน้ีไว้พิจำรณำจึงชอบแล้วและไม่เป็นกำรซ้ ำซ้อน อีกท้ังคดีน้ี
ยังไม่ขำดอำยุควำมเพรำะเป็นกำรกระท ำละเมิดโดยต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน และมีกำรกระท ำของ PTW ท่ีเป็นกำรละเมิดและท ำให้
เสียหำยตำมฟ้องจริง 
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          ต่อมำเมื่อวันท่ี 7 กันยำยน 2550 PTW ได้ยื่นค ำให้กำรเพิ่มเติมต่อศำลปกครองกลำงตำมวิธีพิจำรณำคดี
ปกครองและตำมค ำสั่งศำลแล้ว สรุปควำมค ำให้กำรคือ ผู้ร้องยื่นค ำร้องในคดีน้ีโดยมีค ำขอให้ศำลเพิกถอนค ำชี้ขำดของ
อนุญำโตตุลำกำร และแนบค ำร้องขอเพิกถอนค ำชี้ขำดฯ พร้อมทั้งแนบค ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรมำด้วย แต่ไม่มีข้อกล่ำวอ้ำง
ตอนใดท่ียืนยันว่ำเข้ำหลักเกณฑ์กำรเพิกถอนค ำชี้ขำดตำมมำตรำ 40 วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติอนุญำโตตุลำกำร พ.ศ. 
2545 กรณีจึงไม่อำจขอให้เพิกถอนค ำชี้ขำดได้ นอกจำกน้ี ข้อกล่ำวอ้ำงในค ำร้องของผู้ร้องเป็นกำรกล่ำวซ้ ำซ้อนกับประเด็นท่ีคณะ
อนุญำโตตุลำกำรได้มีค ำชี้ขำดให้ยกค ำเสนอข้อพิพำทของผู้ร้องแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำม PTW ไม่ได้กระท ำกำรใดท่ีก่อควำม
เดือดร้อนร ำคำญแก่ผู้ร้องทั้งสิ้น รวมถึงไม่ได้สร้ำงสถำนีสูบน้ ำดิบรุกล้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำหรือวำงท่อส่งน้ ำประปำรุกล้ ำในท่ีดินของ
ผู้ร้อง และไม่มีกำรระบำยน้ ำท้ิงปนเปื้อนกำกตะกอน (ผงกรองน้ ำ) สู่แม่น้ ำเจ้ำพระยำแต่อย่ำงใด เครื่องสูบน้ ำไม่ได้ก่อให้เกิดเสียง
ดังร ำคำญแก่ผู้ร้อง อีกท้ัง PTW ยังก่อสร้ำงก ำแพงคอนกรีตเพื่อป้องกันเสียงเพิ่มเติมตำมท่ีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมแนะน ำแล้ว 
จึงไม่มีกำรใดท่ีเป็นกำรละเมิดและก่อควำมเสียหำยแก่ผู้ร้องอันจะเป็นเหตุให้ต้องรับผิดช ำระค่ำเสียหำยในกำรลงทุนและช ำระค่ำ
เสียโอกำสของผู้ร้องไม่ว่ำในจ ำนวนใดๆ ท้ังสิ้น และไม่ว่ำผู้ร้องจะมีควำมเสียหำยแก่ธุรกิจเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ตำม ประกอบกับ
กำรยื่นค ำร้องในคดีน้ีเป็นกำรยื่นฟ้องเกินก ำหนดอำยุควำมให้เรียกร้องได้แล้ว ชอบที่ศำลมีค ำพิพำกษำให้ยกฟ้องคดีน้ี 

          เมื่อวันท่ี 21 กันยำยน 2550 ผู้ร้องได้ยื่นค ำร้องเพื่อชี้แจงโต้แย้งค ำให้กำรเพิ่มเติมของ PTW โดยยืนยันข้อกล่ำว
อ้ำงและค่ำเสียหำยท่ีเรียกร้องตำมท่ีปรำกฏตำมค ำฟ้อง 

          เมื่อวันท่ี 3 ธันวำคม 2552 ทนำยควำมที่ปรึกษำกฎหมำยของ PTW ได้เข้ำรับฟังค ำพิพำกษำของศำลในคดีน้ี ซึ่ง
สำมำรถสรุปค ำพิพำกษำของคดีหมำยเลขด ำท่ี 2260/2549 (ศำลปกครองกลำง) คดีหมำยเลขแดงท่ี 118382552 ระหว่ำง ผู้ร้อง 
กับ กำรประปำส่วนภูมิภำค และ PTW เรื่องคดีพิพำทเกี่ยวกับเรื่องท่ีกฏหมำยก ำหนดให้อยู่ในเขตอ ำนำจศำลปกครองน้ัน กำร
คัดค้ำนค ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรของคู่พิพำทฯ และพิพำทษำค ำร้อง (ยกฟ้อง)  

           และวันท่ี 11 ธันวำคม 2552 ผู้ร้องได้ท ำกำรอุธรณ์ค ำร้องไปท่ีศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขด ำท่ี อ.239/2553  
ซึ่งบริษัท ฯ ได้ท ำกำรยื่นค ำชี้แจงต่อศำลปกครองสูงสุดเพื่อพิจำรณำโดยศำลปกครองสูงสุดได้รับค ำชี้แจงค ำให้กำรไว้เมื่อวันท่ี 10 
สิงหำคม 2553 

           และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ศาลปกครองสูงสุด โดยคณะตุลาการศาลปกครอง วินิจฉัยแล้วมี
ความเห็นว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์การใช้ดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อวินิจฉัยชี้
ขาดข้อพิพาทของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการชอบที่จะยกพยานหลักฐานใดในส านวนคดีขึ้น
วินิจฉัยภายใต้กฎหมายและสัญญาที่พิพาทกันได้โดยชอบ จึงไม่ถือว่าค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามมาตรา 45 วรรค 1 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาตรงตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา 45 วรรค 1 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนข้ออ้างอื่นของผู้ร้องก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุท าให้การยอมรับหรือการบังคับตามค าชี้ขาดนั้น
จะเป็นการฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด 
ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชั้นต้นในคดีนี้ได้ ค าอุทธรณ์ของผู้ร้องจึงเป็นค าอุทธรณ์
ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดต้องมีค าสั่งยกค าอุทธรณ์ของผู้ร้องนี้ เสียตามข้อ 108 วรรคหนึ่ง แห่ง
ระเบียบข้องที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 

        จึงมีค าสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่รับไว้โดยผิดระเบียบและที่ได้ด าเนินการต่อมาทั้งหมด ตาม
ข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2543 ในคดีหมายเลขด าที่ อ. 239/2553 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 150/2558 และมีค าสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ร้องคดีกับให้คืน
ค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้ผู้ร้อง 
 

 

 




