บันทึกขอสังเกตคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการใน
ขอพิพาทระหวาง บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)
ผูเรียกรอง และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูคัดคาน
ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย
คณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
18 กุมภาพันธ 2547
ในชวง 3 – 4 สัปดาหที่ผานมา นอกจากขาวไขหวัดนกและขาวความไมสงบใน
ภาคใตแลว ขาวกรณีคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทระหวางบริษัท ไอ
ทีวี จํากัด (มหาชน) (“ไอทีว”ี ) และ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (“สปน.”)
นับเปนขาวเดนประเด็นรอนที่มีการวิพากษกันอยางตอเนือ่ งและคงจะมีการวิพากษไปอีก
ระยะเวลาหนึง่
ความจริงเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด ในทางกฎหมายแทบจะกลาวได
วาขอพิพาทไดถึงที่สุดแลวเพราะพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 กําหนด
เหตุที่ศาลจะเพิกถอนคําชี้ขาดหรือที่ศาลจะมีคําสั่งปฏิเสธไมรับบังคับตามคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการไวคอนขางจํากัด จึงอาจไมมปี ระโยชนอะไรทีจ่ ะวิเคราะหหรือ
พิจารณาประเด็นตาง ๆ ที่คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดแลว นอกจากนี้ อาจเปน
มรรยาทอยางหนึ่งที่ไมพึงวิพากษคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแมจะไมมีขอหามมิ
ใหวพิ ากษเหมือนคําพิพากษาของศาลยุติธรรมก็ตาม
อยางไรก็ดี เนือ่ งจากประเด็นขอพิพาทไอทีวีนี้เปนประเด็นสาธารณะและรัฐ
เสียหายจากคําชี้ขาดนี้เปนอยางมาก จึงเปนเรื่องปกติที่จะมีผูสนใจวิเคราะหคําชี้ขาด
ดังกลาวเผื่อวาอาจมีชองทางที่จะสามารถเพิกถอนคําชี้ขาดหรือขอใหศาลสั่งไมรับบังคับ
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ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว สําหรับผูเขียน นอกจากเหตุผลขางตน
แลว ผูเขียนยังมีเหตุผลทางดานวิชาการที่เห็นวาควรมีการวิเคราะหคําชีข้ าดดังกลาว
เนื่องจากในปจจุบัน คําชี้ขาดไดกลายเปนเอกสารที่สาธารณชนไดรับทราบกันอยาง
กวางขวางแลว (แมในทางทฤษฎี คําชี้ขาดควรเปนเอกสารลับที่คูกรณีที่พิพาทพึงมีเทานั้น
ก็ตาม) และดวยเหตุที่เปนเอกสารสาธารณะไปแลว ประชาชนซึ่งรวมถึงนิสิตนักศึกษา
(โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาทางนิติศาสตร) ตางก็คงจะไดอานกันอยางทัว่ ถึง ในกรณีนี้
หากไมมกี ารวิเคราะหคําชี้ขาด อาจทําใหเขาใจผิดไดวาคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการมีความถูกตองสมบูรณและเปนบรรทัดฐานสําหรับการพิจารณา
ประเด็นขอพิพาทในทํานองนี้ตอไปในอนาคตได ซึ่งอาจทําใหหลักการของกฎหมายที่
เกี่ยวของถูกบิดเบือนไปจนเกิดความเสียหายตอวงการศึกษากฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายตอไปในอนาคต ทั้ง ๆ ที่ในความเห็นของผูเขียนแลว เห็นวามีประเด็นที่โตแยง
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไดทุกประเด็นหรือเกือบทุกประเด็น
ขอที่ตองออกตัวในเบื้องตนก็คือ ผูเขียนไมมีเจตนาที่จะปฏิเสธระบบ
อนุญาโตตุลาการ ตรงกันขาม ผูเขียนเห็นวาระบบอนุญาโตตุลาการเปนระบบที่ไดรับ
การยอมรับในทางการคาและธุรกิจระหวางประเทศ การปฏิเสธระบบอนุญาโตตุลาการ
อาจทําใหผูประกอบการของไทยมีปญหาในการทําธุรกิจระหวางประเทศได หรือ
สามารถทําธุรกิจระหวางประเทศไดแตดว ยตนทุนที่สูงขึน้ อนึ่ง ความเห็นในขอเขียนนี้
เปนความเห็นสวนตัวของผูเขียนซึ่งอาจมีผูที่ไมเห็นดวยหรือเห็นเปนอยางอื่น และขอพึง
ระลึกในการพิจารณาขอเขียนนี้ก็คือ ผูเขียนมีขอมูลจํากัดกลาวคือผูเขียนมีโอกาสได
พิจารณาเฉพาะคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและสัญญาระหวางไอทีวีและ สปน.
เทานั้น ผูเขียนไมมีโอกาสไดพิจารณาเอกสารประกอบอื่น ๆ ไมมีโอกาสไดฟงการ
สืบพยานของคูกรณีทั้งสองฝายซึ่งหากมีโอกาสดังกลาวอาจทําใหความเห็นเปลี่ยนไปก็
ได
1.

ขอเท็จจริง (โดยสรุป)

ไอทีวี และ สปน. ทําสัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน
ระบบ ยู เอช เอฟ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 มีกําหนดอายุสัญญา 30 ป นับแตวันลงนาม
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เปนตนไป โดยไอทีวี ตกลงจายผลประโยชนตอบแทนเปนอัตรารอยละของรายไดกอน
หักคาใชจายและภาษีอากรใด ๆ ทั้งสิ้นใหแก สปน. ตัง้ แตปที่ 3 เปนตนไป ดวยอัตรา
กาวหนาในอัตรารอยละ 22.5 และ อัตรารอยละ 35 ในปที่ 4-6 และอัตรารอยละ 44 ในป
ที่ 7-30 และรับประกันผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําใหแก สปน. ตามจํานวนเงินขัน้ ต่ําป
ละ 300 ลานบาทในปที่ 3 และเพิ่มขึ้นปละ 100 ลานบาทในปที่ 4-10 และสําหรับในปที่
11-30 ผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ํารวมจํานวน 20,000 ลานบาท ทั้งนี้ ไอทีวี และ
สปน. ไดตกลงขอสัญญาเพื่อการเจรจาใหมตามที่ปรากฏในขอ 5 วรรคสี่ และขอ 9 วรรค
สองเพื่อคุมครองมิให ไอทีวี ไดรับความเสียหายจากการที่ สปน. หรือหนวยงานอืน่ ของ
รัฐใหสัมปทานอนุญาตหรือทําสัญญากับบุคคลอื่นเขาดําเนินกิจการใหบริการสงวิทยุ
โทรทัศน โดยมีการโฆษณา หรืออนุญาตใหโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกทําการ
โฆษณาไดและเปนเหตุใหเกิดผลกระทบตอฐานะทางการเงินของ ไอทีวี อยางรุนแรง
นอกจากผลประโยชนตอบแทนที่ ไอทีวี จายใหแก สปน. แลว ไอทีวี ตองเสนอ
รายการขาว สารคดีและสารประโยชนรวมกันไมนอยกวารอยละ 70 ของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมด และกําหนดระยะเวลาในการออกาอากาศระหวาง 19.00-21.30 นาฬิกา ตองใช
สําหรับรายการประเภทนีด้ วย
ตอมามีเหตุที่ ไอทีวี อางวาเขาเงื่อนไขที่ ไอทีวี พึงใชสิทธิตามขอ 5 วรรคสี่ไดจึง
รองขอให สปน. พิจารณาและเจรจาเพื่อหามาตรการชดเชยความเสียหายใหแก ไอทีวี แต
สปน. ไมปฏิบัติตามหนาทีท่ ี่กําหนดไวในขอดังกลาว ไอทีวี จึงยืน่ คําเสนอขอพิพาทตอ
คณะอนุญาโตตุลาการกลาวหาวา สปน. ปฏิบัติผิดสัญญาขอ 5 วรรคสี่ และขอใหกําหนด
มาตรการชดเชยความเสียหายใหแก ไอทีวี ดังนี้
1.1 ชดเชยความเสียหายโดยการชําระเงินคืนใหแก
ไอทีวี
สําหรับ
ผลประโยชนตอบแทนที่ ไอทีวี ชําระใหแก สปน. มากกวาที่บริษัท กรุงเทพโทรทัศน
และวิทยุ จํากัด ชําระใหแกกองทัพบกเปนเงิน 1,730 ลานบาท
1.2 ชดเชยความเสียหายที่มีอยูโดยตอเนื่องในปจจุบัน
โดยการลด
ผลประโยชนตอบแทน (รายป) ที่ ไอทีวี ตองจายใหแก สปน. ตั้งแตป 2545 เปนตนไปให
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คงเหลือเทากันกับอัตราผลประโยชนตอบแทนตามอัตราคาเชาที่บริษัท กรุงเทพโทรทัศน
และวิทยุ จํากัด ชําระใหแกกองทัพบก
1.3 ชดเชยความเสียหายที่มีอยูในปจจุบันจากขอกําหนดเงื่อนไขสัญญา
ระหวาง ไอทีวี และ สปน. โดยการแกไขขอกําหนดเงื่อนไขแหงสัญญาในสวนทีเ่ กีย่ วกับ
สัดสวนและขอจํากัดของประเภทรายการและชวงเวลาที่ออกอากาศเผยแพร
2.

ประเด็นขอพิพาท
คณะอนุญาโตตุลาการกําหนดประเด็นขอพิพาทไว ดังนี้

2.1 ไอทีวี มีสิทธิเสนอขอพิพาทในประเด็นคาเสียหายตอคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือไม
2.2

สปน. ปฏิบัติผิดสัญญาที่ทําไวกับ ไอทีวี หรือไม

2.3 หาก สปน. ปฏิบัติผิดสัญญา ไอทีวี ไดรับความเสียหายจากการปฏิบัติ
ผิดสัญญาหรือไม เพียงใด
2.4 ในกรณีที่ไอทีวีไดรับความเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญาของ สปน.
ไอทีวี มีสิทธิไดรับการชดเชยความเสียหายตามขอเรียกรองไดหรือไม เพียงใด
3.

คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ

คณะอนุญาโตตุลาการไดพิจารณาคําเสนอขอพิพาท คําคัดคานและคําใหการของ
ผูเกี่ยวของแลวมีคําชื้ขาดในประเด็นขอพิพาทตาง ๆ ดังนี้
3.1 ไอทีวี มีสิทธิยนื่ คําเสนอขอพิพาทหรือขอขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ไดทุกประเด็น
รวมทั้งประเด็นคาเสียหายตามขอสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15
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3.2
สปน. ปฏิบัติผิดสัญญาที่ทําไวกับ ไอทีวี ที่ไมยอมพิจารณาคํารอง
ขอของ ไอทีวี และเจรจากับ ไอทีวี เพื่อหามาตรการชดเชยความเสียหายที่ ไอทีวี ไดรับ
ผลกระทบจากกรณีดังตอไปนี้
3.2.1 กรณีกองทัพบกยกเลิกสัญญาสถานีโทรทัศนชอง 7 แลวทํา
สัญญาใหมกับบริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด ซึ่งเปนคูสัญญา
เดิม
3.2.2

กรณีโฆษณาของชอง 11

3.2.3 กรณีกรมประชาสัมพันธทําสัญญารวมงานกับบริษัท ไทยสตาร
ทีวี จํากัดเพื่อใหบริการสงวิทยุโทรทัศนประเภทบอกรับเปนสมาชิก
โดยไมมีขอหามดําเนินการโฆษณาได
3.2.4 กรณียูบีซีมีโฆษณาแฝง
3.3

ไอทีวี ไดรับความเสียหายจากการผิดสัญญาของ สปน.

3.4

ให สปน. ชดเชยความเสียหายโดย
3.4.1 ชําระเงินคืนใหแกไอทีวี 20 ลานบาท จากกรณีที่ชอง 11 มี
โฆษณา
3.4.2
ใหปรับลดผลประโยชนตอบแทนตามสัญญาเขารวมงานฯ
ในสวนจํานวนเงินรับประกันผลประโยชนขั้นต่ําใหปรับลดจากเดิมให
เทากับผลประโยชนตอบแทนขั้นสูงที่บริษทั กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ
จํากัด ตองจายใหแกกองทัพบกโดยใหลดลงเหลือปละ 230 ลานบาท
และปรับลดอัตราการคิดผลประโยชนตอบแทนจากเดิมใหลงเหลือรอย
ละ 6.5 ของรายได โดยหากผลประโยชนตอบแทนทีค่ ํานวณดวยอัตรา
รอยละ 6.5 ต่ํากวา 230 ลานบาท ก็ให ไอทีวี จาย 230 ลานบาท
3.4.3
ใหคืนเงินคาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําที่ไอทีวีไดชําระ
โดยมีเงื่อนไขระหวางพิจารณาขอพิพาทนี้ จํานวน 570 ลานบาท
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3.4.4 แกไขเงื่อนไขสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11 โดยใหไอทีวสี ามารถ
ออกอากาศในชวงเวลา Prime Time คือชวงเวลาระหวาง 19.00 นาฬิกา
ถึง 21.30 นาฬิกา ไดโดยไมตองถูกจํากัดเฉพาะรายการขาว สารคดี และ
สารประโยชนเทานั้น และใหปรับสัดสวนการเสนอรายการขาว สารคดี
และสารประโยชนจากเดิมไมนอยกวารอยละ 70 ของ เวลาออกอากาศ
ทั้งหมดเปนไมนอยกวารอยละ 50 ของเวลาออกอากาศทัง้ หมด
4.

ขอสังเกตในคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
4.1

แนวทางการใหขอสังเกต

การใหขอสังเกตตามขอเขียนนี้
เปนการใหขอสังเกตในดานกฎหมาย
เอกชน
ขอสังเกตอาจแตกตางออกไปบางหากพิจารณาตามหลักการของกฎหมาย
มหาชน ซึ่งมีนักวิชาการดานกฎหมายมหาชนไดแสดงความเห็นไวอยางละเอียดแลว
หลายทานดวยกัน
4.2

ขอสังเกตเบื้องตนเกี่ยวสัญญารวมงานฯ ขอ 5 วรรคสี่

ประเด็นขอพิพาทระหวาง ไอทีวี กับ สปน. จํากัดอยูท ี่ขอสัญญาขอ 5
วรรคสี่ ผูเขียนเห็นควรแสดงความเห็นในขอสัญญาดังกลาวเปนเบื้องตน เนื่องจาก
ความเห็นในขอสัญญาขอ 5 วรรคสี่ จะเปนฐานที่ผูเขียนใชในการวิเคราะหคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ
ขอ 5 วรรคสี่ แหงสัญญารวมงานฯ ไดกําหนดขอสัญญาไวดังนี้
“หลังจากวันทําสัญญานี้
หากสํานักงานหรือหนวยงานของรัฐใหสัมปทาน
อนุญาตหรือทําสัญญาใด ๆ กับบุคคลอื่นเขาดําเนินกิจการใหบริการสงวิทยุ
โทรทัศน โดยมีการโฆษณาหรืออนุญาตใหโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก
ทําการโฆษณาได และเปนเหตุใหผูเขารวมงานไดรับผลกระทบตอฐานะทาง
การเงินของผูเขารวมงานอยางรุนแรง เมื่อผูเขารวมงานรองขอสํานักงานจะ

7

พิจารณาและเจรจากับผูเขารวมงานโดยเร็วเพื่อหามาตรการชดเชยความ
เสียหายที่ผูเขารวมงานไดรับจากผลกระทบดังกลาว”
จากการพิจารณาสัญญาขอ 5 วรรคสี่ มีขอสังเกตเบื้องตนดังนี้
4.2.1
ในเบื้องตน เมื่อคูสัญญาทําสัญญากันแลว คูสัญญายอมตอง
ผูกพันปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญานั้นอยางเครงครัด การเบี่ยงเบนไปจากสัญญาหรือ
การแกไขสัญญาจะกระทํามิไดหากมิไดรบั ความยินยอมทั้งสองฝายหรือเปนไปตามที่
กําหนดในสัญญา เชน ขอกําหนดการยกเวนความรับผิดในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยแลวทํา
ใหไมอาจปฏิบัติตามสัญญาได เปนตน หลักการเบื้องตนนี้เปนหลักการพื้นฐานของ
กฎหมายลักษณะสัญญาซึ่งเปนหลักการทีน่ ักกฎหมายเรียกตามสุภาษิตกฎหมายทีเ่ ปน
ภาษาลาตินวา Pacta Sunt Servanda
สําหรับขอสัญญาขอ 5 วรรคสี่ ถือเปนขอยกเวนจากหลักการพื้นฐานทีก่ ลาว
ขางตนอีกขอหนึ่ง (นอกจากนี้ ยังมีขอยกเวนในทํานองเดียวกันอยูใ นขอสัญญาขอ 9)
โดยขอสัญญาขอ 5 วรรคสี่เปนขอสัญญาที่ใหโอกาสคูสัญญาเจรจาขอสัญญาใหม
(Renegotiation Clause) ไดหากเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวในสวนตนของขอ 5 วรรคสี่ ขอ
สัญญาเพื่อใหเจรจาใหมนี้เปนขอตกลงที่จะทําใหหนี้ของคูสัญญาทั้งสองฝาย
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยตกลงไวแตเดิม ดังนั้น การตีความเพื่อการใชสิทธิในขอสัญญา
นี้จึงตองตีความอยางเครงครัดและจํากัด มิฉะนั้น สิ่งที่เคยตกลงกันไวในขณะทําสัญญา
จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลาซึ่งจะทําใหหลัก Pacta Sunt Servanda ไมอาจใช
บังคับได
ขอที่พึงทําความเขาใจเกี่ยวกับขอสัญญาขอ 5 วรรคสี่ คือถือเปนเรื่องปกติ
ของการทําสัญญาไมวาจะเปนสัญญาระหวางรัฐกับเอกชนหรือระหวางเอกชนดวยกันเอง
ที่จะมีขอสัญญาทํานองเดียวกันกับขอสัญญาขอ 5 วรรคสี่ (และขอ 9) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากสัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาผูกพันระหวางกันเปนระยะยาว เหตุผลสําคัญที่มี
การกําหนดขอสัญญาทํานองเดียวกันกับขอ 5 วรรคสี่ ก็เพราะในขณะทําสัญญา คูสัญญา
ไดตกลงกันภายใตสถานการณสถานการณหนึ่ง และในขณะที่ปฏิบัตติ ามสัญญาระหวาง
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กัน
สถานการณไดเปลี่ยนไปจากเดิมโดยมิใชความผิดหรืออยูในความควบคุมของ
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งและไดเปลี่ยนไปในลักษณะที่ทําใหคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตอง
เสียหายอยางมีนัยสําคัญหรือเกิดความไมเปนธรรมแกคูสัญญาฝายที่ตองปฏิบัติตามมูล
หนี้นนั้ ในกรณีดังกลาว คูสัญญาฝายที่เสียหายอาจรองขอใหคูสัญญาอีกฝายพิจารณา
และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับตนได อยางไรก็ตาม ขอสําคัญคือ
ตองมีการตกลงไวในสัญญาเพื่อใหมีการเจรจาใหมในกรณีที่สถานการณเปลี่ยนไป
ดังกลาว นอกจากนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับตนตองมีสาเหตุมาจาก
สถานการณที่เปลี่ยนไปดังกลาวดวย หากคูสัญญามีความเสียหายอยูแ ตเดิมและไมไดรับ
ความเสียหายเพิ่มขึ้นจากสถานการณที่เปลีย่ นไป คูสัญญาฝายนั้นยอมไมมีสิทธิขอให
พิจารณาใหมได อนึ่ง อาจมีประเด็นอยูบางตรงที่สัญญาขอ 5 วรรคสี่และขอ 9 ใหสิทธิ
แก ไอทีวี แตเพียงฝายเดียวโดยไมไดใหสิทธิแก สปน. ที่จะปรับคาตอบแทนใหสูงขึน้
หากคูแขงของ ไอทีวี นอยลง (เชนมีสถานีโทรทัศนบางสถานีตองเลิกไป) แลวทําให ไอ
ทีวี ไดรับผลประโยชนมากขึน้ ในกรณีนี้ อาจทําใหเห็นไดวา สปน. ไดไมเทา ไอทีวี
4.2.2
สัญญาขอ 5 วรรคสี่ สปน. จะตองพิจารณาและเจรจากับ ไอทีวี
โดยเร็วเพื่อหามาตรการชดเชยความเสียหายที่ ไอทีวี ไดรับเมื่อไดรับการรองขอจาก ไอ
ทีวี ในกรณีทปี่ รากฏขอเท็จจริงตามเงื่อนไขที่กําหนดไวสวนตนของขอ 5 วรรคสี่ หาก
สปน. ไมพิจารณาและเจรจากับ ไอทีวี ยอมถือไดวา สปน. ปฏิบัติผิดสัญญาตอ ไอทีวี
อนึ่ง ขอที่ตองทําความเขาใจในเบื้องตนก็คือ เงื่อนไขในขอสัญญาขอ 5
วรรคสี่ มิไดหามมิให สปน. หรือหนวยงานอื่นของรัฐใหสัมปทานอนุญาตหรือทําสัญญา
ใด ๆ กับบุคคลอื่นเพื่อการดําเนินกิจการวิทยุและโทรทัศนแตประการใด เพียงแตหากมี
การใหสัมปทานอนุญาตหรือทําสัญญาใด ๆ แลวเปนเหตุให ไอทีวี ไดรับผลกระทบตอ
ฐานะทางการเงินของ ไอทีวี อยางรุนแรงแลว สปน. จะตองหามาตรการชดเชยความ
เสียหายใหแก ไอทีวี ตามที่กลาวมาขางตน
4.2.3
เงื่อนไขที่ไอทีวีจะใชสิทธิรองขอตามขอ 5 วรรคสี่
ประกอบไปดวยองคประกอบ 2 สวนดวยกันคือ
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4.2.3.1 หลังจากวันทําสัญญาเขารวมงาน
สปน. หรือ
หนวยงานของรัฐ (ก) ใหสมั ปทานอนุญาตหรือทําสัญญาใด ๆ กับบุคคลอื่นเขาดําเนิน
กิจการใหบริการสงวิทยุโทรทัศน โดยมีการโฆษณา หรือ (ข) อนุญาตใหโทรทัศนระบบ
บอกรับเปนสมาชิกทําการโฆษณาได และ
4.2.3.2 การดําเนินการตามขอ (ก) หรือ (ข) เปนเหตุใหไอ
ทีวีไดรับผลกระทบตอฐานะทางการเงินของผูเขารวมงานอยางรุนแรง
จากเงื่อนไขสองประการที่กลาวมาขางตน จะพบวาตองมีความสัมพันธ
กันระหวางเงือ่ นไขตาม 4.2.3.1 และเงื่อนไขตาม 4.2.3.2 ลําพังแตเพียงขอเท็จจริงวาไอ
ทีวีมีผลประกอบการขาดทุน ไมเปนเหตุผลที่เพียงพอที่ ไอทีวี ใชสทิ ธิรองขอตามขอ 5
วรรคสี่ ได ไอทีวี จะใชสิทธิรองขอตามขอสัญญาขอ 5 วรรคสี่ไดก็ตอเมื่อ ไอทีวี พิสูจน
ใหเห็นเปนทีป่ ระจักษวาผลประกอบการขาดทุนที่เกิดขึน้ กับตนเปนผลมาจากการกระทํา
ของสํานักงานปลัดหรือหนวยงานของรัฐอืน่ ๆ ตามที่กลาวมาใน 4.2.3.1 ขางตน และเปน
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นอยางรุนแรง หากไอทีวไี มสามารถพิสูจนไดดังกลาว ไอทีวียอมไมมี
สิทธิรองขอแมเขาเงื่อนไขตาม 4.2.3.1 ก็ตาม
4.3

ขอสังเกตเกี่ยวกับสิทธิในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ

จากขอสังเกตในสัญญาขอ 5 วรรคสี่ ที่กลาวมาขางตน มีขอสังเกต
เกี่ยวกับสิทธิการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการของไอทีวี ดังตอไปนี้
4.3.1
ขอที่กําหนดใหไอทีวีสามารถนําประเด็นกรณีกรม
ประชาสัมพันธทําสัญญาเขารวมดําเนินการโครงการใหบริการสงวิทยุโทรทัศน ประเภท
บอกรับเปนสมาชิกระบบ MMDS กับบริษัท ไทยสตารทีวี จํากัด (ปจจุบัน บริษัท เวิลด
สตาร ทีวี (ไทยแลนด) จํากัด) โดยไมมขี อหามดําเนินการโฆษณา กรณีดังกลาวจึงเขา
เงื่อนไขตาม 4.2.3.1 (ข) ขางตน ซึ่ง สปน. ไดยอมรับขอเท็จจริงนี้ และขอใหไอทีวีชแี้ จง
วาขอเท็จจริงดังกลาวเปนเหตุใหไอทีวีไดรบั ผลกระทบทางการเงินอยางรุนแรงอยางไร
เพื่อ สปน. จะไดพจิ ารณาหามาตรการชดเชยความเสียหายให อยางไรก็ดี ไอทีวไี มได
ชี้แจงหรือแสดงให สปน. เห็นวาตนไดรับผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยางรุนแรง
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อยางไร
ดังนั้นกรณีจึงไมครบเงื่อนไขสองประการที่จะทําใหไอทีวีมีสิทธิรองขอให
สปน. พิจารณาและเจรจาหามาตรการชดเชยความเสียหายใหได
ดวยเหตุนี้ จึงเห็นวาในสวนของความเสียหายจากการใหสัมปทานแกบริษัท
เวิลด สตาร ทีวี (ไทยแลนด) จํากัด ยังไมเปนขอพิพาทที่อาจนําเสนอตอคณะ
อนุญาโตตุลาการได
4.3.2
ในสวนของกรณีสถานีโทรทัศนชอง 11 จัดใหมีการ
โฆษณาในระหวางการถายทอดรายการ เห็นวากรณีไมนาจะเขาเงือ่ นไขตามขอสัญญา
ขอ 5 วรรคสี่ ตอนตนเชนกัน เนื่องจากกรมประชาสัมพันธเปนผูดาํ เนินการ
สถานีโทรทัศนชอง 11 ดวยตนเอง มิไดใหสัมปทานอนุญาตหรือทําสัญญาใด ๆ กับ
บุคคลอื่นเพื่อใหดําเนินการสถานีโทรทัศนชอง 11 ดังนั้น ไอทีวีจึงไมมีสิทธิรองขอให
สปน. พิจารณาและเจรจาหามาตรการชดเชยความเสียหายใหได
ขอพึงสังเกตคือ ในคําชี้ขาดไมมีการพิจารณาวาหนวยงานของรัฐในกรณี
สถานีโทรทัศนชอง 11 คือใคร คําชี้ขาดระบุแตเพียงขอเท็จจริงวาคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ
ใหสถานีโทรทัศนชอง 11 มีการโฆษณาไดและมีการโฆษณา “จึงเปนกรณีทหี่ นวยงาน
ของรัฐอนุญาตใหบุคคลเขาดําเนินการใหบริการสงวิทยุโทรทัศนโดยมีการโฆษณาได”
ที่เปนขอสังเกตก็คือ ไมมกี ารวิเคราะหวา หนวยงานของรัฐหมายถึงใคร
มีขอบเขต
ครอบคลุมเพียงใด คณะรัฐมนตรีสามารถถือเปนหนวยงานของรัฐไดหรือไม และทีน่ า
สังเกตคือในคําชี้ขาดไมมีคําวา “อื่น” ซึ่งเปนคําสําคัญในขอสัญญาขอ 5 วรรคสี่
ดังนั้น ในกรณีของสถานีโทรทัศนชอง 11 ผูเขียนเห็นวา ไอทีวี ไมมสี ิทธิที่
เสนอรองขอให สปน. พิจารณาและเจรจาเพื่อหามาตรการชดเชยความเสียหาย กรณีจึง
ไมใชประเด็นที่จะนําเสนอตออนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทได
อนึ่ง ขอสังเกตนี้ ตั้งอยูบนขอสมมติวากรมประชาสัมพันธเปนผูดําเนินการ
สถานีโทรทัศนชอง 11 ดวยตนเอง หากปรากฏขอเท็จจริงวา ผูดําเนินการสถานีโทรทัศน
ชอง 11 เปนนิติบุคคลอื่นที่แยกตางหากจากกรมประชาสัมพันธ ขอสังเกตในประเด็นนี้
อาจเปลี่ยนไปได
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4.4 ขอสังเกตในคําชี้ขาด
จากการพิจารณาคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการประกอบกับขอสังเกตที่
กลาวมาขางตน อาจใหขอสังเกตในคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตูลาการไดดังนี้
4.4.1 เรื่องสิทธิในการยื่นคําเสนอขอพิพาท
ความเห็นเปนไปตามที่ปรากฏในสวนที่ 3 ขอสังเกตเกี่ยวกับสิทธิ
ในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ ที่กลาวมาขางตน
4.4.2 เรื่องการปฏิบตั ิผดิ สัญญา
ไอทีวีไดเสนอประเด็นวา สปน. ปฏิบัติผิดสัญญากรณีที่ไอทีวใี ช
สิทธิรองขอเจรจาเพื่อหามาตรการชดเชยความเสียหายโดยไดอางขอเท็จจริงที่ทําใหตนมี
สิทธิรองขอเจรจาขอสัญญาใหมตามขอ 5 วรรคสี่ ไดรวมสี่กรณีคอื (๑) กรณีการทํา
สัญญาใหมของสถานีโทรทัศนชอง 7 (๒) กรณีสถานีโทรทัศนชอง 11 มีโฆษณา (๓)
กรณีใหสัมปทานบริษัท เวิลด สตาร ทีวี (ไทยแลนด) จํากัด ประกอบกิจการโทรทัศน
บอกรับสมาชิกโดยไมมีขอหามดําเนินการโฆษณา และ (๔) กรณียูบีซีซึ่งเปนระบบ
โทรทัศนบอกรับสมาชิกมีโฆษณา
ผูเขียนจะไดใหขอสังเกตเปนกรณี ๆ ไปดังนี้
4.4.2.1

กรณีสถานีโทรทัศนชอง 7

กรณีสถานีโทรทัศนชอง 7 มีขอถกเถียงกันมากวา
เขาเกณฑในสวนแรกของขอสัญญาขอ 5 วรรคสี่หรือไม ซึ่งอนุญาโตตุลาการฝายขางมาก
เห็นวาเขาเกณฑในสวนแรกโดยไดอธิบายเหตุผลขอสัญญาขอ 5 วรรคสี่ ไมมีขอยกเวน
ในเรื่องของการตอสัญญาหรือการยกเลิกสัญญาเดิมแลวทําสัญญาใหมกับผูประกอบการ
รายเดิมเพื่อขยายระยะเวลาสัมปทาน
ซึ่งผูเขียนเห็นวาอาจยอมรับตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการฝายขางมากได อยางไรก็ตาม คําชี้ขาดในสวนแรกนี้ไมไดใหสิทธิแก
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ไอทีวี ที่จะรองขอให สปน. พิจารณาและเจรจาใหมได เพราะกรณีดังกลาวยังไมเปนเหตุ
ใหเกิดผลกระทบตอฐานะทางการเงินของไอทีวีอยางรุนแรง
เหตุที่เห็นเชนนั้นมาจากขอเท็จจริงที่วาเงื่อนไขที่
กองทัพบกทํากับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด ตามสัญญาใหมไมแตกตางกัน
ในสาระสําคัญกับสัญญาเดิมที่ยกเลิกยกเวนในเรื่องของระยะเวลาสัมปทาน ซึ่งไอทีวี
ไดรับทราบและไดนํามาเปนขอพิจารณาทางการเงินในขณะเสนอโครงการตอ สปน. แต
ตน ดังนั้น หากมีผลขาดทุนใด ๆ เกิดขึ้นยอมไมอาจถือไดวาเปนผลขาดทุนจากการทํา
สัญญาใหมของกองทัพบก ขอเท็จจริงนี้ ไดรบั การยืนยันจากความเห็นของคณะ
อนุญาโตตุลาการในหนา 43 ของคําชี้ขาดซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดไมใหไอทีวีรับ
การชดเชยความเสียหายเนื่องเพราะไอทีวีไดคาดหมายลวงหนาอยูแ ลวในขณะทีไ่ อทีวเี ขา
ทําสัญญาเขารวมงานฯ กับ สปน. จึงเทากับการทําสัญญาใหมของกองทัพบกไมไดเปน
เหตุใหไอทีวไี ดรับผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยางรุนแรง
นอกจากนี้ หากพิจารณาตัวเลขที่ ไอทีวี เสนอตอ
ประชาชนและตออนุญาโตตุลาการ ยิ่งจะเห็นไดวา ไอทีวี ไมไดรับผลกระทบจากกรณีทํา
สัญญาใหมของกองทัพบกแตอยางใด กลาวคือ ในป 2539 ถึง 2541 ไอทีวี ประสบภาวะ
ขาดทุนเปนจํานวน 1,614 ลานบาท (ตามที่ ไอทีวี ประกาศตอประชาชนผานรายการ
โทรทัศนของ ไอทีวี เอง) และป 2542 ถึง 2545 มีผลประกอบการขาดทุน (ตามที่ปรากฏ
ในคําชี้ขาด) ดังนี้ 768 ลานบาท, 775 ลานบาท, 979 ลานบาท และ 770 ลานบาท
ตามลําดับ ในขณะทีก่ ารจายคาสัมปทานในป 2539 ถึง 2541 ไอทีวี จายเพียง 300 ลาน
บาท และป 2542 ถึง 2545 จายคาสัมปทานเปนจํานวน 400 ลานบาท, 500 ลานบาท, 600
ลานบาท และ 700 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งหากหักคาสัมปทานออกจากผลประกอบการ
ที่ขาดทุนแลวจะพบวาผลประกอบการขาดทุนที่มีผลมาจากการแขงขันมีจํานวนที่ลดลง
ทุกปดังจะเห็นไดจากตารางดังตอไปนี้
ป

ผลประกอบการที่
ขาดทุน (ลานบาท)

คาสัมปทาน
(ลานบาท)

ผลขาดทุนจากการ
ประกอบการ {หลังหักคา
สัมปทาน (ลานบาท)}
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25392541

1,614

300 1,314 หรือ ประมาณ 440 ลาน
บาทตอป (ซึ่งเปนกรณีที่คิดป
2539 เต็มป)

2542

768

400

368

2543

775

500

275

2544

979

600

379

2545

770

700

70

ดังนั้น
จึงเห็นไดวากรณีการตอสัญญาใหมของ
กองทัพบกจึงไมไดเปนเหตุที่ทําใหมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินของ ไอทีวี อยาง
รุนแรงเพราะแมในขณะที่ยังไมมีการทําสัญญาใหมของกองทัพบก
ไอทีวี ก็มีผล
ประกอบการขาดทุนอยูแ ตเดิมแลวและยังเปนจํานวนที่มากกวาเมื่อมีการทําสัญญาใหม
ของกองทัพบกอีก
ขอที่นาสังเกตอีกประการคือ อนุญาโตตุลาการฝายขาง
มากวินจิ ฉัยวา ไอทีวี ไดรับผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยางรุนแรงโดยดูจากงบ
การเงินของ ไอทีวี แตเพียงประการเดียว โดยมิไดนําเอาปจจัยอืน่ ที่อาจทําให ไอทีวี ตอง
ประสบภาวะขาดทุนดังกลาวมารวมพิจารณาดวย
(หรืออาจไดพจิ ารณาแลวแตไมได
กลาวถึงในคําชี้ขาด) กรณีดังเชน (๑) การจางที่ปรึกษาราคาแพง (๒) ผลกระทบจาก
คาเงินบาทลอยตัว และ (๓) การที่ ไอทีวี จัดตั้งสถานีเครือขายไดเพียง 9 สถานีแทนที่เปน
36 สถานีตามที่ไดตกลงไว ประเด็นทั้ง (๑) ถึง (๓) เปนประเด็นที่ สปน. ไดยกขึ้นวา
กลาวในคําใหการหรือในการสืบพยานทั้งสิ้น
ซึ่งโดยหลักการแลว
คณะ
อนุญาโตตุลาการจะตองนํามาพิจารณาประกอบเพื่อหาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับผล
ประกอบการจากกรณีทั้งสาม แลวนําผลกระทบดังกลาวมาหักออกจากผลขาดทุนตาม
งบการเงินเพื่อหาผลกระทบตอฐานะทางการเงินที่แทจริงจากการทําสัญญาใหมของ
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กองทัพวารุนแรงหรือไม อยางไรก็ดี จากการพิจารณาคําชี้ขาด ไมปรากฏวามีการหยิบ
ยกขอตอสูของ สปน. ดังกลาวขึ้นมาพิจารณา และไมไดอธิบายเหตุผลของการไมหยิบ
ยกขึ้นพิจารณาแตอยางใด
ดังนั้น
ผูเขียนจึงเห็นวาการทําสัญญาใหมของ
กองทัพบกจึงไมเขาเกณฑทไี่ อทีวีจะใชสทิ ธิรองขอตามขอ 5 วรรคสี่ ได
4.4.2.2 กรณีสถานีโทรทัศนชอง 11 มีโฆษณา
ความเห็นเปนไปตามที่ใหขอ สังเกตใน 4.3.2 ขางตนวา
กรณีนหี้ นวยงานของรัฐ (กรมประชาสัมพันธ) ไมไดใหสัมปทานอนุญาตหรือทําสัญญา
ใด ๆ กับบุคคลอื่นเขาดําเนินกิจการใหบริการสงวิทยุโทรทัศน โดยมีการโฆษณาหรือ
อนุญาตใหโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกทําการโฆษณาได
เนือ่ งจากกรม
ประชาสัมพันธเปนผูดําเนินกิจการสถานีโทรทัศนชอง 11 ดวยตนเอง ทั้งนี้ จะตีความวา
แมเปนการดําเนินกิจการดวยตนเองก็เขาเงือ่ นไขตามขอ 5 วรรคสี่ ยอมไมได
4.4.2.3 กรณีบริษัท เวิลด สตาร ทีวี จํากัด
กรณีนี้เปนไปตามขอสังเกตที่กลาวไวใน 4.3.1 ขางตน
กลาวคือ ไอทีวี ตองดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ 5 วรรคสี่กอนที่จะนําเรื่อง
เสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการได
การเสนอเรื่องไปยังคณะอนุญาโตตุลาการโดยยัง
ดําเนินการในสวนของตนไมครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 5 วรรคสี่ นาจะเปนการใช
สิทธิโดยไมสุจริต
4.4.2.4 กรณียูบีซีมีโฆษณาแฝง
จากขอเท็จจริงเปนที่ยอมรับกันทุกฝายวา อ.ส.ม.ท. ไมได
อนุญาตใหยูบซี ีโฆษณาไมวา จะอยูใ นรูปโฆษณาโดยตรงหรือโดยแฝงได แม อ.ส.ม.ท.
จะไมสามารถควบคุมใหยูบซี ีปฏิบัติตามสัญญาไดก็ตาม การวินิจฉัยวากรณีการที่ อ.ส.
ม.ท. ไมสามารถควบคุมใหยูบีซีปฏิบัติตามสัญญาเทากับเปนการอนุญาตใหยูบีซีโฆษณา
ไดโดยปริยายจึงไมถูกตองตามที่กําหนดไวในสัญญา ดังที่กลาวมาขางตนวาสิทธิในการ
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เจรจาใหมเปนสิทธิยกเวนของหลัก Pacta Sunt Servanda การตีความจึงตองเปนไปอยาง
เครงครัด การอนุญาตตามขอ 5 วรรคสี่ จึงตองเปนการอนุญาตโดยชัดแจงจะนําหลักงด
เวนหรือละเวนแลวถือเปนการอนุญาตมาใชไมได
จากที่กลาวมาขางตน จึงเห็นวา สปน. ไมไดปฏิบัติผิดสัญญาขอ 5 วรรคสี่
แตอยางใดในทุกกรณีที่ ไอทีวี ยกขึ้นมาเปนประเด็นพิพาทกับ สปน.
4.4.3

เปนเหตุใหไดรับความเสียหายรุนแรงหรือไม

เนื่องจากผูเขียนมีความเห็นจากการวิเคราะหขา งตนแลววา
สปน. ไมไดปฏิบัติผิดสัญญาขอ 5 วรรคสี่ จึงทําใหไอทีวไี มมีสิทธิรองขอให สปน.
พิจารณาและเจราจากับ ไอทีวี เพื่อหามาตรการชดเชยความเสียหายใหแกไอทีวี (ยกเวน
กรณีบริษัท เวิลด สตาร ทีวี จํากัดซึ่งแม สปน. จะยังไมปฏิบัติผิดสัญญาแตคูสัญญา
จะตองไปดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามสัญญาขอ 5 วรรคสี่ ตางหาก) ดังนั้น จึงไมมี
ประเด็นพิจารณาวาไอทีวีไดรับไดรับความเสียหายอยางรุนแรงหรือไม
อยางไรก็ตาม
จากการพิจารณาคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการในสวนทีพ่ ิจารณาวาไอทีวีไดรับความเสียหายอยางรุนแรงหรือไม มี
ขอสังเกตพึงพิจารณาดังตอไปนี้
4.4.3.1 คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาความเสียหายรุนแรง
จากงบการเงินของไอทีวี โดยไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดให ไอทีวี พิสูจนความเสียหาย
รุนแรงดวยขอเท็จจริงอื่น ๆ การพิจารณาดวยงบการเงินไมอาจถือเปนที่ยุติไดเนื่องจาก
ผลประกอบการที่ขาดทุนของ ไอทีวี บางสวนอาจมีที่มาจากปญหาอื่น ๆ ที่อาจไม
เกี่ยวกับการแสวงหารายไดจากการโฆษณาก็ไดดังที่ไดวิเคราะหไวบางสวนแลวใน
4.4.2.1
4.4.3.2 ปญหาการหารายไดไมเปนไปตามที่ไดประมาณการ
ไวอาจมิใชเปนเพราะการแขงขันดานการใหโฆษณาของสถานีโทรทัศนตาง ๆ ที่กลาวมา
ขางตน แตอาจเปนปญหาทีป่ จจัยของ ไอทีวี เองดังเชนที่ สปน.ไดแสดงขอมูลไว
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4.4.3.3 การพิจารณาถึงความเสียหายของไอทีวีตั้งอยูบนขอ
สมมติวาหากสถานีตาง ๆ ที่กลาวขางตนไมมีโฆษณา ผูประสงคจะโฆษณาจะซื้อ
โฆษณาจาก ไอทีวี ตามสัดสวนสวนแบงตลาดของ ไอทีวี ซึ่งไมนา จะเปนขอสมมติที่
ถูกตองเนื่องจากวัตถุประสงคในการโฆษณา ของผูโฆษณาในสถานีโทรทัศนตาง ๆ อาจ
ไมเหมาะสมกับเนื้อหาหรือรูปแบบรายการของ ไอทีวี ก็เปนได
4.4.4 การกําหนดมาตรการชดเชยความเสียหายถูกตองหรือไม (สมมติ
วาขอพิจารณาจาก 4.4.1 ถึง 4.4.3 ถูกตอง)
แมผูเขียนจะเห็นวากรณี ไอทีวี ยังใชสิทธิตามขอ 5 วรรคสี่ไมได
ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูเขียนมีความเห็นเกี่ยวกับมาตรการชดเชยความเสียหายที่
คณะอนุญาโตตุลาการไดชี้ขาดไวดังตอไปนี้
4.4.4.1 กรณีให สปน. ชําระเงินคืนใหแกไอทีวี 20 ลานบาท
จากกรณีที่ชอง 11 มีโฆษณา เห็นวา ไมไดพิจารณาดานรายไดที่ชอง 11 ไดรับและไมได
พิจารณาจากความเสียหายที่ ไอทีวี พึงไดรับจริงจากการมีโฆษณาของชอง 11
4.4.4.2 กรณีใหปรับลดผลประโยชนตอบแทนตามสัญญาเขา
รวมงานฯ ในสวนจํานวนเงินรับประกันผลประโยชนขั้นต่ําโดยใหปรับลดจากเดิมให
เทากับผลประโยชนตอบแทนขั้นสูงที่บริษทั กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด ตองชําระ
ใหแกกองทัพบก
เห็นวา การกําหนดผลประโยชนตอบแทนที่ ไอทีวี ตองจายใหแก
สปน. ไมจําตองและไมควรอิงกับอัตราผลประโยชนที่ บริษัทกรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ
จํากัด ตองจายใหแกกองทัพบก เนื่องจากการกําหนดอัตราผลประโยชนตอบแทนในแต
ละกรณีจะมีขอ เท็จจริงและเงื่อนไขที่ตางกัน การกําหนดใหตองมีอัตราผลประโยชน
ตอบแทนที่เทากันจะทําใหการแขงขันในระบบเศรษฐกิจเสรีหมดไปซึ่งขัดกับหลักการ
พื้นฐานของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมของประเทศไทย
อนึ่ง มีขอสังเกตวา
ผลประโยชนตอบแทนที่ ไอทีวี ตองชําระใหแก สปน. นั้นเปนจํานวนที่ ไอทีวี เปนผู
เสนอขึ้นมาเองแตแรกเมื่อมีการประมูล
การที่ใหมีการปรับอัตราผลประโยชนตอบ
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แทนที่ผูรับสัมปทานพึงชําระใหแกหนวยงานของรัฐโดยไมมีเหตุตามสัญญาที่พึงกระทํา
ไดนั้น จะเปนการสรางวัฒนธรรมการประมูลโครงการของรัฐในโอกาสตอ ๆ ไป โดย
อาจประมูลดวยผลประโยชนตอบแทนใหรฐั ในอัตราสูง ตอเมื่อไดประกอบการไประยะ
หนึ่ง ก็ขอตอรองเพื่อลดอัตราผลประโยชนตอบแทนลง ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ไมควร
สนับสนุนอยางยิ่ง
นอกจากนี้ ยังเห็นวาการแกไขปรับลดอัตราผลประโยชนตอบ
แทนเปนการแกไขสัญญาซึ่งควรเปนเรื่องของคูสัญญามิใชเปนขอบเขตอํานาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการ
4.4.4.3 กรณีให สปน. คืนเงินคาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา
ที่ไอทีวีไดชําระโดยมีเงื่อนไขระหวางพิจารณาขอพิพาทนี้ จํานวน 570 ลานบาท เห็นวา
ไมถูกตองตามที่กลาวไวในขอ 4.4.4.2 ขางตน
4.4.4.4 กรณีแกไขเงื่อนไขสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11 โดยให
ไอทีวี สามารถออกอากาศในชวงเวลา Prime Time คือชวงเวลาระหวาง 19.00 นาฬิกา ถึง
21.30 นาฬิกา ไดโดยไมตองถูกจํากัดเฉพาะรายการขาว สารคดี และสารประโยชน
เทานั้น และใหปรับสัดสวนการเสนอรายการขาว สารคดี และสารประโยชนจากเดิมไม
นอยกวารอยละ 70 ของ เวลาออกอากาศทั้งหมดเปนไมนอยกวารอยละ 50 ของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด
เห็นวาไมถูกตองเชนกันเพราะเปนการแกไขขอสัญญาโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเปนการแกไขวัตถุที่ประสงคแหงสัญญาที่มีมาแตเริ่มแรกของโครงการ ซึ่งหากมี
การแกไขวัตถุที่ประสงคดังกลาว เงื่อนไขอื่น ๆ ของสัญญาอาจถูกกระทบตอไปอีกดวย
นอกจากนี้ คําชี้ขาดยังเปนการแกไขขอสัญญาในสัญญาเขารวมงานฯ ซึ่งควรเปนหนาที่
ของคูสัญญาตามกระบวนการที่กําหนดในสัญญา
4.5

สรุป
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กลาวโดยสรุป
แมการขอเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการจะกระทําไดไมงายนัก ผูเขียนก็ยังมีความเห็นวา สปน. ควรคัดคานและ
ขอเพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาว
โดยอางวาคําชี้ขาดวินิจฉัยขอพิพาทบางประเด็นเกิน
ขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ เชน กรณีแกไข
สัญญาใหลดอัตราและจํานวนผลประโยชนตอบแทนขัน้ ต่ําที่ ไอทีวี พึงชําระใหแก สปน.
และกรณีแกไขสัญญาเกี่ยวกับสัดสวนของประเภทรายการที่ออกอากาศ (รายละเอียดอาจ
ดูไดในบทวิเคราะหเรื่องเดียวกันของศาสตราจารย ดร. สุรพล นิติไกรพจน คณบดี คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ตีพิมพในหนังสือพิมพมติชนเมื่อสักสองสัปดาห
ที่แลว) นอกจากนี้ ยังอาจอาศัยเหตุผลทีว่ าการยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดนั้นจะ
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
โดยเฉพาะใน
ประเด็นของสถานีโทรทัศนชอง 11 ซึ่งเห็นวาเปนกรณีที่วนิ ิจฉัยฝาฝนขอสัญญาโดยชัด
แจงและเปนการชี้ขาดที่ให สปน. ตองชดเชยใหแก ไอทีวี ในสิ่งที่อางวาเปนความ
เสียหายที่มไิ ดมีจริง
5.

ขอคิดเห็นสงทาย

จากการพิจารณาคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและไดอานหรือรับฟง
ความเห็นตลอดจนคําวิพากษของสื่อมวลชน นักวิชาการและประชาชนทั่วไปทีไ่ ดแสดง
ไวในวาระตาง ๆ หลังจากมีคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแลว ผูเขียนมีขอคิดเห็น
สงทายที่ขอเสนอ ณ ที่นี้ ดังนี้
5.1

สัญญาทางปกครองควรใหระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ

หรือไม
นับตั้งแตมีคําชี้ขาดในขอพิพาททางยกระดับบางนา-บางปะกงและคําชี้
ขาดในขอพิพาทระหวาง ไอทีวี และ สปน. สื่อมวลชน นักวิชาการและประชาชนทัว่ ไป
จํานวนมากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความไมเหมาะสมของการใหสญ
ั ญาทางปกครอง
ดังเชน สัญญาไอทีวี สัญญาทางยกระดับบางนา-บางปะกง เปนตน ระงับขอพิพาทดวย
วิธีอนุญาโตตุลาการ
หลายทานเห็นวาขอพิพาทในสัญญาทางปกครองควรระงับดวย
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วิธีการทางศาลซึ่งในกรณีนคี้ ือศาลปกครองแตประการเดียว
และหลายทานยังมี
ความเห็นตอไปวาหากขอพิพาทลักษณะนีอ้ ยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครองแลว รัฐ
หรือหนวยงานของรัฐจะไมแพเพราะศาลปกครองจะพิจารณาประโยชนสาธารณะเปน
สําคัญ ทั้งนี้ เมื่อไมนานมานี้ คณะรัฐมนตรีมีมติไมใหสัญญาทางปกครองใชวิธี
อนุญาโตตุลาการเปนวิธกี ารระงับขอพิพาทกับคูสัญญาภาคเอกชน คําถามที่พึงพิจารณา
ในกรณีนี้คือ เปนสิ่งที่ถูกตองหรือไมที่จะกําหนดดังกลาว
ในเบื้องตน ผูเขียนเขาใจถึงความรูสึกของสื่อมวลชน นักวิชาการและ
ประชาชนที่มคี วามรูสึกผิดหวังที่รัฐตองเปนฝายแพและชดใชคา เสียหายใหแกเอกชนทั้ง
กรณีทางยกระดับและ ไอทีวี อยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นวาการดวนสรุปไมใหสัญญาทาง
ปกครองกําหนดวิธีระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการอาจไมใชวิธีการที่ถูกตองก็ได
เหตุที่เห็นเชนนั้นเพราะระบบการระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนระบบที่
ยอมรับกันในระดับสากลและใชกนั อยางแพรหลายในธุรกิจและการคาระหวางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่พฒ
ั นาแลว ในขณะที่รัฐบาลซึ่งประกาศวาจะพยายามทํา
ใหประเทศไทยเปนประเทศพัฒนาภายในระยะเวลาที่ไมนานนักกลับกําหนดมิใหระงับ
ขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ ในลักษณะเชนนี้ ผูเขียนเห็นวาจะกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศของไทยในอนาคตไดเพราะหากแมแตรัฐบาลยังไมเชื่อมั่น
กับระบบอนุญาโตตุลาการ
แลวผูประกอบการตางประเทศจะเชื่อมั่นในระบบ
อนุญาโตตุลาการของประเทศไทยไดอยางใด ยิ่งไปกวานั้น การที่มผี ูแสดงความคิดเห็น
วาขอพิพาทในสัญญาทางปกครองหากไดฟองรองกันทีศ่ าลปกครองแลว รัฐจะไมแพ
หรือแมจะแพก็คงจะใหชดใชคาเสียหายทีไ่ มมากหรือดุเดือดเทากับคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการเพราะเปนเรื่องของประโยชนสาธารณะ
กลาวไดวาความคิดเห็น
ดังกลาวเปนความคิดเห็นที่ใหกําลังใจแกผอู านหรือผูฟงเปนอยางยิ่งวาระบบศาล
ปกครองของเราใหความสําคัญกับประโยชนสาธารณะและจะไมใหเอกชนเอาเปรียบ
ราชการ อยางไรก็ตาม หากมองในมุมกลับของผูประกอบการเอกชนโดยเฉพาะ
ผูประกอบการตางประเทศแลว จะเกิดความรูสึกขึ้นมาทันทีวาศาลปกครองของประเทศ
ไทยมีความเปนกลางหรือไม (ทั้ง ๆ ที่ตุลาการศาลปกครองไมเคยใหความเห็นใน
ลักษณะดังกลาวเลย และโดยขอเท็จจริงในหลาย ๆ คดีที่อาจไมใชสญ
ั ญาทางปกครอง
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ราชการเปนฝายแพก็มาก) ผูประกอบการเหลานั้นจะไดรับความคุมครองจากใครและ
อยางไร
อยาลืมวา ผูประกอบการเอกชนหรือผูประกอบการตางประเทศตางเปน
ภาคเอกชนและมีความคุนเคยกับระบบกฎหมายเอกชนมากกวาระบบกฎหมายมหาชนที่
เปนฐานแหงการพิจารณาคดีปกครอง
ดังนั้น ในทัศนะของผูเขียนแลว เห็นวาสัญญาทางปกครองก็ควรให
ระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการได เมื่อเห็นเชนนี้ อาจมีคําถามตอมาวาแลวจะ
ใหรัฐตองแพอยูร่ําไปอยางนีห้ รือไม คําตอบก็คงไมใช เพราะการแพชนะในขอพิพาทที่
เสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการมีปจจัยหลายอยางเขามาเกี่ยวของ
เวลาเปลีย่ นไป
สภาพการณเปลี่ยนไป การแพชนะในขอพิพาทใหมอาจเปลี่ยนไปได อยางไรก็ดี แม
ผูเขียนจะเห็นวาสัญญาทางปกครองควรใหระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการได
ผูเขียนก็เห็นดวยวาประเด็นขอพิพาทในสัญญาทางปกครองบางประเด็น
(กลาว
โดยเฉพาะคือประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับสาธารณะประโยชนโดยตรง) ไมควรใหระงับขอ
พิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ เชน กรณีทางดวนระยะสองที่มีขอพิพาทรวมสิบปแลววา
จะเปดทางดวนใหประชาชนใชไดแลวหรือไม
เปนประเด็นที่เกีย่ วของกับประโยชน
สาธารณะ หรือกรณี ไอทีวี ขอพิพาทหรือคําชี้ขาดที่เกีย่ วกับขอจํากัดและอัตราสวนของ
ประเภทรายการที่จะเผยแพรออกอากาศได เปนประเด็นที่เกีย่ วกับประโยชนสาธารณะ
ขอพิพาทดังกลาวไมควรใหระงับดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งสามารถทําไดดวยการราง
สัญญาในขอที่เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการดวยการใหยกเวนขอ
พิพาทในขอสัญญาที่เห็นวาเปนประเด็นที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะออกจากระบบการ
ระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ และเพื่อไมใหความคลุมเคลือ ขอพิพาทที่จะ
ยกเวนไมใหใชวิธีอนุญาโตตุลาการมาระงับตองระบุใหชัดเจนวาเปนขอพิพาทในสัญญา
ขอใดบาง ซึ่งหากเปนเชนนี้ ผูเขียนเห็นวาผูประกอบการเอกชนหรือตางประเทศนาจะ
พอยอมรับได
เพราะไดรูประเด็นขอพิพาทที่ไมอาจระงับขอพิพาทดวยวิธี
อนุญาโตตุลาการและสามารถประเมินขอบเขตความเสี่ยงได สวนประเด็นขอพิพาทใด
เปนประเด็นทีเ่ กี่ยวกับประโยชนสาธารณะ
คงเปนเรื่องที่นักกฎหมายมหาชนตอง
พิจารณาตอไป
5.2

คุณสมบัตขิ องอนุญาโตตุลาการ
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หากพิจารณาผูท ี่เปนอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทในสัญญาทาง
ปกครองที่ผานมา
จะพบวาเปนนักกฎหมายเอกชนเปนสวนใหญซึ่งอาจเขาใจหลัก
กฎหมายมหาชนไดไมเทากับผูที่เปนนักกฎหมายมหาชนโดยตรง ดังนั้น การพิจารณา
ประเด็นขอพิพาทในกรณีทผี่ าน ๆ มาจึงนาจะใหนา้ํ หนักแกกฎหมายเอกชนมากกวา
ขอพิจารณาทางกฎหมายมหาชน
ในประเด็นนี้ ผูเขียนเห็นวาอาจจําตองกําหนด
องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองวาตอง
มีผูที่มีความรูในดานกฎหมายมหาชนอยางนอยหนึ่งคน ซึ่งอาจตองมีเกณฑเพื่อวัดความ
เปนผูมีความรูใ นดานกฎหมายปกครอง เชน การตั้งสถาบันการศึกษาเพื่ออบรมแลววัด
ความรูหรือจัดหลักสูตรชั้นหลังปริญญานิติศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตผูที่มีความรูดาน
กฎหมายมหาชนดังเชนที่สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาที่ดําเนินการอยู
ในสวนของกฎหมายทัว่ ไป (ทั้งกฎหมายแพงและอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความ
กฎหมายพิเศษตาง ๆ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมหาชนดวย) เปนตน
5.3

วัฒนธรรมการใชนักกฎหมาย

จากการไดพูดคุยกับพนักงานอัยการและทนายความ
และจากทีไ่ ด
ประสบมาดวยตนเองพบวา ฝายบริหารมักจะมีวัฒนธรรมการใชนักกฎหมายในลักษณะ
ที่นักกฎหมายเปนสวนเกินของทีม
กลาวคือในขณะที่มีการเจรจาตอรองเงื่อนไขทาง
ธุรกิจ นักกฎหมายมักจะไมไดรับเชิญใหเขารวมประชุมดวย ตอเมื่อเจรจาแลวเสร็จก็จะ
มอบใหนกั กฎหมายไปรางสัญญาตามบันทึกยอขอตกลงที่ฝายบริหารเขียนขึ้น และเมื่อ
รางสัญญาเสร็จฝายบริหารก็จะตรวจดูวาเปนไปตามบันทึกยอที่ตนไดเขียนใหหรือไม
โดยไมไดคาดคิดประเด็นที่อาจเปนปญหาจากสัญญาที่รางขึ้นตามบันทึกยอ
และนัก
กฎหมายเองก็ไมอาจคาดคิดประเด็นที่อาจเปนปญหาจากบันทึกยอและแนวทางแกไข
เพื่อนํามารางไวในสัญญาไดเชนกันเพราะไมไดอยูใ นที่ประชุมเจรจาโดยตลอด และเมื่อ
มีขอพิพาท ฝายบริหารก็จะสงขอพิพาทใหนกั กฎหมายไปพิจารณาเพื่อรางคําฟองหรือ
คําใหการ และเมื่อรางเสร็จก็อาจใหยนื่ ฟองหรือยื่นคําใหการไปเลยโดยไมไดใหผูที่มี
ความรูความชํานาญในสาขาอื่นที่เกี่ยวของมารวมพิจารณารางคําฟองหรือคําใหการ หรือ
ในระหวางการพิจารณาคดี
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คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทระหวาง ไอทีวี กับ
สปน. ไดสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมการใชกฎหมายในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ จะเห็น
ไดวาประเด็นหลายประเด็นมีความเกีย่ วของกับศาสตรอื่นนอกเหนือจากศาสตรทางดาน
กฎหมาย เชน ประเด็นที่ ไอทีวี อางตัวเลขในงบกําไร-ขาดทุน และ งบดุลซึ่งแสดงผล
ประกอบการที่ขาดทุนเปนหลักฐานวาตนไดรับผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยาง
รุนแรงอันเปนผลมาจากการใหสัมปทานของหนวยงานของรัฐหรือที่รัฐยอมใหมกี าร
โฆษณาในสถานีโทรทัศนบางสถานี ในประเด็นนี้ หากใหผูที่มีความรูทางดานบัญชี
เปนอยางดีมาอานงบกําไร-ขาดทุนก็จะพบสาเหตุของตัวเลขขาดทุนและตัวเลขขาดทุนที่
เกิดจากสาเหตุนั้น และสามารถนําไปใชในการรางคําใหการและซักคานพยานของฝาย
ไอทีวี ได
ที่กลาวมาในวรรคที่แลว
ผูเขียนมิไดมีเจตนาที่จะตําหนิหรือทับถม
สํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําคําใหการ ผูเขียนทราบและเขาใจใน
ความรูสึกของบุคคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดเปนอยางดี เขาใจถึงแรงกดดันที่เกิด
ขึ้นกับสํานักงานอัยการสูงสุดจากความคาดหวังของสาธารณชน สิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อ
ในที่นกี้ ็เพียงเพื่อเรียกรองใหมีการปรับวัฒนธรรมการใชนักกฎหมายใหถูกตองเทานั้น
5.4

ระบบการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรในประเทศไทย

หากมองยอนกลับไปถึงที่มาของนักกฎหมาย จะพบวาระบบการศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตรในประเทศไทยก็มีสว นที่ทําใหเกิดวัฒนธรรมการใชนักกฎหมายที่
ไมถูก เนื่องจากระบบการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรในประเทศไทยมักจะเนนทีก่ ารเรียน
วิชากฎหมายเปนหลัก หลักสูตรของคณะนิติศาสตรในมหาวิทยาลัยตาง ๆ จะประกอบ
ไปดวยวิชาศึกษาทั่วไปประมาณ 32 หนวยกิต (ซึ่งมักเปนรายวิชาในลักษณะของความรู
เบื้องตนของสาขาวิชาตาง ๆ ที่ไมเพียงพอตอการใชงานในเชิงสหสาขาวิชาได เชน
เศรษฐศาสตรเบื้องตน บัญชีเบื้องตน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัฒนธรรม เปนตน) นอกเหนือจากนัน้ อีกประมาณรวม 100 หนวยกิตจะเปนวิชา
กฎหมายโดยแท และไมมีรายวิชาจากสาขาวิชาอื่นเชน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร
รัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน เปดใหนิสติ ลงทะเบียนเรียนดวย
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จํานวนหนวยกิตที่มากพอทีจ่ ะใหผูสําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตเขาใจและพูดคุยกับ
ผูผานการศึกษาในสาขาวิชาอื่นนั้นไดอยางเขาใจ
(อาจยกเวนสําหรับคณะนิติศาสตร
จุฬาฯ ซึ่งนิสติ มีโอกาสลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสาขาวิชาอื่นไดไมนอยกวา 14 หนวย
กิต) เมื่อนักกฎหมายไมรูถึงองคความรูในสาขาวิชาอื่นที่เพียงพอสําหรับการพูดคุยไดรู
เรื่องและเขาใจแลว
ฝายบริหารก็มักจะละเลยไมใหนักกฎหมายเขารวมประชุมดวย
สําหรับนักกฎหมายที่มีองคความรูในสาขาวิชาอื่น ก็มักจะไดมาจากการศึกษาเพิ่มเติมใน
ภายหลังหรือจากประสบการณที่ไดเรียนรูจากการทํางานซึ่งตองใชระยะเวลาทีย่ าวนาน
กวาจะเรียนรูและเขาใจได ดังนั้น หากจะพัฒนานักกฎหมายใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานและมีองคความรูความเขาใจในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของเพียงพอที่จะใชงานไดแลว
มหาวิทยาลัยเองคงตองปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเพิ่มรายวิชาที่จะใหความรูในสาขาวิชาอื่น
แกนิสิตนักศึกษาดวย
___________________

