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บทคัดยอ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้ มีจุด มุงหมายเ พ่ือศึกษาถึงปญหาการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม การระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสัญญา

ทางแพงและสัญญาทางปกครองนั้นมีอยูหลายวิธีดวยกัน แตวิธีการหนึ่งท่ีเปนหลักของสัญญาทาง

แพงภายใตกฎหมายเอกชนท่ีถูกนํามาใชในสัญญาทางปกครองซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกฎหมาย

มหาชนของประเทศไทยนั้นก็คือ “การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ” การระงับขอพิพาท

โดยอนุญาโตตุลาการนั้นถูกนํามาใชโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการแบงเบาภาระคดีของศาล 

สะดวกรวดเร็ว และประหยัดคาใชจายในการระงับขอพิพาท อยางไรก็ตาม ในภายหลังไดมีการนํา

หลักการอนุญาโตตุลาการเขามาใชเพ่ือระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองท่ีมีความแตกตางจาก

สัญญาทางแพงและมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะ จึงทําใหเกิดผลกระทบท้ังผลดีและ

ผลเสียประกอบกับเกิดปญหาขึ้นหลายประการ  

จากการศึกษาพบวา ปจจุบันประเทศไทยไดมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือรองรับให

สามารถนําหลักการดังกลาวมาใชเพ่ือระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองได โดยพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 15 แมวาการใชหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

สัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมดังกลาวจะมีเจตนารมณและวัตถุประสงค

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลและเปนการลด

ปริมาณคดีท่ีขึ้นสูศาลปกครอง แตในขณะเดียวกันการบังคับใชหลักการและบทบัญญัติของ

กฎหมายดังกลาวนั้นกลับไดผลตรงกันขาม กลาวคือ เกิดผลเสียท่ีกระทบตอผลประโยชนของรัฐ

และประโยชนสาธารณะ กลาวคือ 1)ปญหาการคัดคานอนุญาโตตุลาการและระยะเวลาในการ

พิจารณาการคัดคาน 2)ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและ 3)ปญหา

การปฏิบัติหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการในระหวางรอการการพิจารณาการคัดคานอนุญาโตตุลาการ

ของศาล 

ฆ 
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วิทยานิพนธฉบับนี้จึงขอเสนอแนะแนวทางการแกไข กลาวคือ แกไขบทบัญญัติมาตรา 

15 แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 โดยไมตองมีการนําหลักการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการใชในสัญญาทางปกครอง ซ่ึงหากมีการแกไขบทบัญญัติดังกลาวแลวนั้นก็จะไมมี

การนําการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครอง ปญหาดังกลาวขางตนก็

ไมอาจเกิดขึ้นได เพราะในสัญญาทางปกครองนั้น ภาครัฐหรือหนวยงานของรัฐยอมมีเอกสิทธ์ิ

มากกวาฝายเอกชนเนื่องจากตองรักษาผลประโยชนสวนรวมหรือหลักประโยชนสาธารณะ  
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ABSTRACT 

 

This study set out to investigate problems of using arbitration to settle dispute over 

administrative contract for telecommunication concessions. Dispute resolution to civil and 

administrative contract negotiation can be achieved by many ways. One of them is by arbitration. 

Arbitration is a dispute settlement procedure adopted when executing civil contract under the 

Private Law. It aims to reduce the number of lawsuits, speed up the settlement process, and save 

cost incurred by the lawsuit. Later arbitration was used to settle dispute over administrative 

contract under the Public Law, which is different from civil contract especially in the respect of 

its main focus on public benefit. This difference causes some problems which are discussed in 

this study, despite advantages found when applied under the Private Law. 

The study has shown that Thailand issued a law allowing arbitration in administrative 

contract negotiation; i.e., the Arbitration Act B.E. 2545 of Thailand, Section 15. Despite 

arbitration’s advantages previously mentioned, when used to settle dispute over administrative 

contract for telecommunication concessions, it caused some problems and brought about effect 

opposite to its intention in delivering public benefit. The problems include 1) opposition to the 

arbitration and the duration of consideration 2) the duration of arbitration and 3) arbitrator’s duty 

during judicial review of opposition to the arbitration. 

The findings of this study suggest that Section 15 of the Arbitration Act B.E. 2545 

should be revised by omitting the arbitration in administrative contract negotiation since 

government agency should have privilege over private entity due to its contribution to public 

benefit.   
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ดวยความกรุณาและอนุเคราะหจากอาจารยท่ี

ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.วีระ โลจายะ ท่ีไดกรุณาสละเวลาอันมีคารับเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ และใหความรูและคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบความ

เรียบรอยของวิทยานิพนธฉบับนี้จนแลวเสร็จ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูง ณ 

โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย เล่ือนฉวี ประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ท่ีไดกรุณาแนะนํา ช้ีแนะขอสังเกต และประเด็นท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งในการทํา

วิทยานิพนธฉบับนี้ดวยความเมตตา ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวง กราบขอบพระคุณ 

ศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ พิพัฒนกุล กรรมการสอบวิทยานิพนธท่ีไดกรุณาสละเวลาอันมีคารับเปน

กรรมการสอบวิทยานิพนธ กราบขอบพระคุณ ดร.มาโนช นามเดช กรรมการสอบวิทยานิพนธท่ีได

ช้ีแนะประเด็น ขอคิดเห็น และขอสังเกตตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวทิยานิพนธฉบับนี้

ดวยความเมตตา ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวง  

 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณตอบิดา มารดา อันเปนผูใหกําเนิดและเปนท่ีรักเคารพอยาง

ยิ่ง ท่ีคอยดูแล สนับสนุนและใหโอกาสในการศึกษา พรอมท้ังเปนกําลังใจใหผูเขียนเสมอมา   

 ขอขอบคุณ นายพสธร พันธุสวรรณ และสมาชิกคลินิกวิชาการ และนางสาวนรินทร

ทิพย จุมศรี ท่ีไดใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้แกผูเขียน เปนแรง

บันดาลใจและกําลังใจเสมอมาในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้     

 อนึ่ง หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีคุณคาและมีประโยชนตอการศึกษาคนควาของผูสนใจอยู

บาง ผูเขียนขออุทิศใหแกบุพการี คณาจารย ตลอดจนผูแตงตํารา บทความตางๆ ท่ีผูเขียนไดใชใน

การศึกษาคนควา หากมีความบกพรองประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ตั้งแตอดีตกาล จนถึงยุคสงครามโลกครั้งท่ีสอง เปนท่ีแนชัดวา ภาวะสงคราม เปน

สาเหตุหลัก ท่ีผลักดันใหมนุษย คิดคนวิธี ท่ีจะจัดสงขาวสาร ใหไดรวดเร็วท่ีสุด เนื่องจาก “ส่ือ” ท่ี

มนุษยประดิษฐคิดคนขึ้นมา มีความสามารถและระยะทางท่ีส่ือสารไดอยางมีขอบเขตจํากัด เชน     

สัญญาณไฟ มีขอจํากัดการใชงานเฉพาะชวงเวลากลางคืน หรือในชวงทัศนวิสัยท่ีเหมาะสม รวมถึง

สัญญาณควันท่ีคลายคลึงกัน สวนสัญญาณเสียงจากกลอง แตร หรือตนกําเนิดเสียงรวมสมัยอ่ืนๆ 

นั้นก็มีระยะทางท่ีผูรับจะสังเกต หรือไดยินท่ีจํากัดเชนกัน ในท่ีสุดมนุษย จึงไดคิดคนตอยอดในการ

ขยายระยะดังกลาวนั้นออกไปดวยการสรางประภาคาร (Beacon) เพ่ือสงสัญญาณดังกลาว (ไฟและ

ควัน) ใหไดไกลขึ้นหรือสังเกตไดจากระยะท่ีไกลขึ้นจึงทําใหเกิดเปนระบบการส่ือสารแรกของ

มนุษยท่ีเกินขอบเขตปกติของ “ส่ือ” ท่ีสรางไดจากธรรมชาติโดยท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการส่ือสารเชิง

แสง (Optical Communication ส่ือสารดวยสัญญาณเชิงแสงลักษณะนี้ไดกลายเปนระบบ

โทรคมนาคมระบบแรก ซ่ึงในเวลาตอมาก็คือระบบสงสัญลักษณเชิงแสงหรือดวยเสาสงสัญลักษณ 

(Semaphore)0

1 ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนการส่ือสารหรือการโทรคมนาคมท่ีเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก 

กิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยไดมีการเริ่มตนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว หรือรัชกาลท่ี 5 พระมหากษัตริยไทยพระองคแรก ท่ีทรงสนพระทัยในการ

เขียนจดหมายโตตอบเปนภาษาอังกฤษ และทรงใชการไปรษณียในการติดตอกับประมุขและบุคคล

ท้ังภายในและภายนอกประเทศ นับเปนกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตร

ประเทศ ดวยเหตุนี้ “กิจการไปรษณียไทย” จึงถือกําเนิดในรูปแบบตางๆ การจัดทําตั๋วแสตมป

สําหรับการสงหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยครั้งแรก ซ่ึงถือเปนการเริ่มตนกิจการไปรษณียภายใน

กรุงเทพฯ นับแตนั้นเปนตนมา และดวยความสําคัญ และประโยชนของการสงขาวสารนี้เอง ท่ีทําให

รัฐบาลสยาม เตรียมการจัดตั้งกิจการไปรษณียในกรุงเทพมหานคร 

                                                
1เดือนเพ็ญ ศรีพร.   (2555).  โทรคมนาคม: นิยามและความหมาย (Definition of   Telecommunications), 

สืบคน  20  สิงหาคม 2555, จาก   http://www.thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/Definition_of_ 

Telecommunications/index.php. 
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กิจการไปรษณียของคนไทยในยุคสมัยนั้น มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาใหดียิ่งขึ้นอยูเสมอ 

จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการตางๆ เพ่ืองานไปรษณียในทุกดาน ท้ังการเขารวมกับกลุมสหภาพ

สากลไปรษณีย เพ่ือใหสามารถขนสงและแลกเปล่ียนไปรษณียภัณฑกับตางประเทศไดและเพ่ือ

จัดเตรียมบุคลากรเขาศึกษาและฝกงานดานไปรษณียสําหรับเขาทํางานในกรมไปรษณียอยางมี

ประสิทธิภาพ ในเวลาตอมาไดจัดตั้งโรงเรียนไปรษณียและคมนาคมขึ้น รวมไปถึงการขยายกิจการ

ไปรษณีย ดวยการจัดสรางท่ีทําการไปรษณียแหงท่ี 2 ขึ้นอีก 

เม่ือเขาสูรอยตอครั้งสําคัญท่ีสุดในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองระดับประเทศ

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยนั้นกรมไปรษณียโทรเลขตองเผชิญ

กับความเปล่ียนแปลงอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะการแกไขปรับปรุงและตรากฎหมายขึ้นมาบังคับใช

หลายฉบับ รวมไปถึงการจัดสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกา เพ่ือแยกงานดานตางๆ ท่ีเคยอยู

ภายใตกรมไปรษณยีโทรเลข มาจัดตั้งเปนหนวยงานเอกเทศ ความพยายามท่ีจะปรับปรุงกิจการ ใหมี

ความคลองตัว ในระบบการบริหาร เพ่ือใหเกิดการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ จนเกิดการพลิกโฉม

หนาประวัติศาสตรครั้งสําคัญของกรมไปรษณียโทรเลข เม่ือมีประกาศใชพระราชบัญญัติ

การส่ือสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 เพ่ือแยกงานระดับปฏิบัติการออกไป และจัดตั้งเปน

รัฐวิสาหกิจ นับเปนจุดเริ่มตนการเปนรัฐวิสาหกิจตั้งแตนั้นเปนตนมา 1

2 ซ่ึงนับวาเปนจุดเริ่มตนของ

กิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย และไดมีการพัฒนากิจการโทรคมนาคมสืบเนื่องมาจนถึงยุค

ปจจุบัน 

ในสังคมปจจุบันนี้นับไดวาเปนยุคโลกาภิวัตนท่ีมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี

เปนอยางมาก ทําใหการดําเนินกิจการหรือธุรกิจ การติดตอส่ือสารตางๆ ท้ังในประเทศไทยและ

ตางประเทศสามารถติดตอเช่ือมโยงถึงกันไดงายและไดกวางไกลท่ัวทุกมุมโลก อันเปนผลสืบ

เนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยขีองการส่ือสาร และระบบโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น ทําใหการดําเนินการของกิจการโทรคมนาคมในปจจุบันนั้นเปนสาขาการผลิตหนึ่งของ

ประเทศท่ีเริ่มมีบทบาทตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้นเปนลําดับ เพราะ

หากกิจการโทรคมนาคมนั้นสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพแลวก็จะสงผลใหการดําเนิน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีประสิทธิภาพตามไปดวย ซ่ึงในมุมกลับกันหากการดําเนินกิจการ

โทรคมนาคมนั้นเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพก็อาจสงผลกระทบท่ีเสียหายตามมาตอระบบ

เศรษฐกิจหรือการติดตอเจรจาเรื่องการคาและธุรกิจหรือเรื่องสําคัญอ่ืนๆ ได  

                                                
2ไปรษณียไทย, (2555), ประวัติกิจการไปรษณียไทย,  สืบคน 20 สิงหาคม 2555, จาก 

http://www.thailandpost.com/ history.php. 
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จากความเปนมาและความสําคัญของกิจการโทรคมนาคมท่ีไดกลาวมานั้น จะเห็นไดวา

กิจการโทรคมนาคมซ่ึงเปนปจจัยพ้ืนฐานหรือความตองการพ้ืนฐานอีกประการหนึ่งของประชาชน     

ภาครัฐนั้นไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ภาครัฐจึงมีการดําเนินการดังกลาวเพ่ือใหสิทธิแก

ภาคเอกชนดําเนินกิจการโทรคมนาคมโดยการใหสัมปทานแกภาคเอกชนเพ่ือดําเนินการจัดการ     

ซ่ึงการใหสัมปทานของรัฐนั้นเปนสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่ง โดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง     

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ไดใหคํานิยามความหมายของ 

“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาท่ีคูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงาน

ทางปกครองหรือเปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีให

จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

นอกจากนี้การดําเนินการกิจการโทรคมนาคมนั้นจะตองดําเนินการอยูภายใตพระราชบัญญัติ      

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 เพ่ือเปนการควบคุมการดําเนินกิจการโทรคมนาคม 

รวมถึงเพ่ือจัดใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมระหวางผูประกอบการ และเปนการปองกันการ       

ผูกขาด ดวย โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ขึ้นเปนองคการอิสระ    

ทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม โดยใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีในการ

อนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและใหมีการตรากฎหมายวาดวยการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมขึ้นดวย2

3 

การดําเนินกิจการโทรคมนาคมของภาคเอกชนในฐานะผูท่ีไดรับสัมปทานจากภาครัฐ

ตามกฎหมายนั้น ไดมีกฎหมายหลายฉบับท่ีบัญญัติขึ้นเพ่ือกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินการ

ดังกลาว รวมถึงในกรณีท่ีเกิดปญหาขอพิพาทระหวางผูดําเนินกิจการโทรคมนาคมกับองคกรหรือ

หนวยงานของรัฐขึ้น การระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาทดังกลาวโดยการใชสิทธิทางศาลนั้นอยู

ภายใตบังคับของพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงอยูใน

เขตอํานาจของศาลปกครองเปนผูพิจารณาช้ีขาดในการระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาท เนื่องจากการ

ดําเนินกิจการโทรคมนาคมของภาคเอกชนนั้นมีความเกี่ยวพันกับปจจัยหรือความตองการพ้ืนฐาน

ของประชาชน และอาจกลาวไดวามีความเกี่ยวพันถึงประโยชนของสาธารณะ นอกจากการระงับขอ

พิพาทดังกลาวโดยใชสิทธิทางศาลปกครองแลว ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545  

ยังไดบัญญัติถึงวิธีการระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการอีกดวย ซ่ึงบทบัญญัติตาม

มาตรา 15 ใหสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็ตาม 

คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิ ธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทไดและใหสัญญา

                                                
3หมายเหตุทายพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
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อนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา ทําใหในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหรือ

ขอตกลงในการดําเนินกิจการโทรคมนาคมขึ้นนั้น กอนท่ีจะมีการดําเนินการฟองรองเปนคดีพิพาท

ตอศาลปกครอง คูกรณีสามารถจัดใหมีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามบทบัญญัติของ

กฎหมายได โดยเจตนารมณของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการนั้นก็คือการระงับขอพิพาท

ระหวางคูกรณีโดยอนุญาโตตุลาการนอกศาล เพราะเปนวิธีท่ีสามารถแกไขปญหาขอขัดแยงได

โดยสะดวกรวดเร็วไม ส้ินเปลืองเวลาและคาใชจาย ท้ังยังเปนการแกปญหาในลักษณะ

ประนีประนอม อันจะชวยลดจํานวนคดีความท่ีจะขึ้นสูศาลอีกดวยและเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันยิ่งขึ้น3

4  

อยางไรก็ดี การดําเนินการของอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ

นั้นยังมีปญหาและขอบกพรองอยูบางประการ ทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาวยังไม

เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย กลาวคือ บทบัญญัติบางขอนั้นยังขาดความชัดเจนแนนอน ซ่ึง

ทําใหการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเกิดความลาชาไมเปนไปตามเจตนารมณของ

กฎหมาย โดยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 20 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีคูพิพาท

มิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน คูพิพาทฝายท่ีประสงคจะคัดคานอนุญาโตตุลาการจะตองยื่นหนังสือ

แสดงเหตุแหงการคัดคานตอคณะอนุญาโตตุลาการภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรูถึงการตั้ง

อนุญาโตตุลาการ หรือรู ถึงขอเท็จจริงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 วรรคสามและหาก

อนุญาโตตุลาการซ่ึงถูกคัดคานไมถอนตัวจากการเปนอนุญาโตตุลาการหรือคูพิพาทอีกฝายหนึ่งไม

เห็นดวยกับขอคัดคานนั้น ใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยคําคัดคานนั้น 

ถาการคัดคานโดยวิธีตามท่ีคูพิพาทตกลงกันหรือตามวิธีท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ไม

บรรลุผลหรือในกรณีมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คูพิพาทฝายท่ีคัดคานอาจยื่นคํารองคัดคานตอ

ศาลท่ีมีเขตอํานาจภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยคําคัดคานนั้น หรือนับ

แตวันท่ีรูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 วรรคสาม 

แลวแตกรณีและเม่ือศาลไตสวนคําคัดคานนั้นแลวใหมีคําส่ังยอมรับหรือยกเสียซ่ึงคําคัดคานนั้น 

และในระหวางการพิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงรวมถึงอนุญาโตตุลาการซ่ึงถูก

คัดคานอาจดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตอไปจนกระท่ังมีคําช้ีขาดได ท้ังนี้ เวนแตศาลจะมีคําส่ัง

เปนอยางอ่ืน 

ในกรณี ท่ีมีเหตุจําเปน  คณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการคัดคาน

อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งออกไปไดอีกไมเกินสิบหาวัน” 

                                                
4หมายเหตุทายพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 
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จากบทบัญญัติของมาตรา 20 วรรคสอง จะเห็นไดวาในระหวางท่ีรอการพิจารณาการ

คัดคานอนุญาโตตุลาการของศาลนั้น อนุญาโตตุลาการท่ีถูกคัดคานยังสามารถท่ีจะดําเนินการไกล

เกล่ียทางอนุญาโตตุลาการตอไปได ซ่ึงเปนผลจากบทบัญญัติของกฎหมาย โดยอาจมีการไกลเกล่ีย

ตอไปจนเสร็จส้ินแลว ภายหลังหากผลการพิจารณาของศาลมีคําส่ังใหถอดถอนอนุญาโตตุลาการ

ตามคํารองคัดคานอนุญาโตตุลาการท่ีคูกรณีไดยื่นตอศาลนั้น ก็จะสงผลใหเกิดความลาชาในการ

ระงับขอพิพาทระหวางคูกรณีขึ้น นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมมีการบัญญัติถึง

ระยะเวลาในการพิจารณาขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการวามีกําหนดระยะเวลาเพียงใด รวมท้ังใน

ระหวางพิจารณาขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการนั้น ตามพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมมีการบัญญัติ

ถึงการใหนําวิธีการคุมครองช่ัวคราวมาใชอีกดวย ซ่ึงหากระยะเวลาในการพิจารณาขอพิพาทของ

อนุญาโตตุลาการนั้นมีระยะเวลานานเกินไปก็จะสงผลตอผูท่ีไดรับสัมปทานในการดําเนินกิจการ

โทรคมนาคมในเรื่องของดอกเบ้ีย และภาษีซ่ึงถือไดวาเปนการสรางภาระท่ีมากขึ้นใหแกผูดําเนิน

กิจการโทรคมนาคมตามมาได สงผลใหการดําเนินการโดยอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาท

ในสัมปทานกิจการโทรคมนาคมยงัไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและยังไมมีประสิทธิภาพ

อยางเพียงพอ นอกจากนี้ยังทําใหการดําเนินกิจการโทรคมนาคมไดรับผลกระทบในการดําเนินการ 

และอาจสงผลตอประชาชนผูใชบริการตามมาไดอีกดวย  

ดัง นั้ น  ผู วิ จั ยจึ ง มี ค วา ม สนใ จ ท่ี จะ ศึ ก ษ าถึง ป ญห า ก าร ร ะ งั บข อ พิ พา ท โ ด ย

อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมวาควรมีการ

ดําเนินการแกไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวอยางไร ซ่ึงจากกรณีดังกลาวผูวิจัยจึงแบงปญหา

เพ่ือวิเคราะหออกไดดังนี้ 

1) ปญหาการคัดคานอนุญาโตตุลาการและระยะเวลาในการพิจารณาการคัดคาน 

2) ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

3) ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการในระหวางรอการการพิจารณา

การคัดคานอนุญาโตตุลาการของศาล 

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาถึงทฤษฎี หลักกฎหมาย เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

สัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

2.  เพ่ือศึกษาถึงกฎหมายของประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

สัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมรวมท้ังกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 
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3.  เพ่ือศึกษาถึงปญหาของการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง

เกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

4.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการแกไขปญหาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทาง

ปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

ในการดําเนินกิจการโทรคมนาคมนั้น หากมีกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวางผูดําเนินกิจการ

โทรคมนาคมกับองคกรหรือหนวยงานของภาครัฐขึ้นนั้น ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 

พ.ศ.2545 มาตรา 15 นั้นไดกําหนดใหสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญา

ทางปกครองหรือไมก็ตาม คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได 

และใหสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคู สัญญา แต ท้ังนี้การดําเนินการของ

อนุญาโตตุลาการยังมีปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติอยูหลายประการ ตามมาตรา 20 ในเรื่องของการ

คัดคานตัวอนุญาโตตุลาการท่ีกําหนดใหในระหวางการพิจารณาของศาล อนุญาโตตุลาการซ่ึงถูก

คัดคานอาจดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตอไปจนกระท่ังมีคําช้ีขาดได ทําใหหากมีการช้ีขาดของ

ศาลเพ่ือถอดถอนอนุญาโตตุลาการท่ีถูกคัดคานนั้นก็อาจสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ

ระงับขอพิพาท รวมท้ังระยะเวลาในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการท่ีไมมีกําหนดท่ีแนนอน  

ดังนั้นจึงควรมีการแกไขบทบัญญัติมาตรา 15 ของ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  

พ.ศ.2545ใหมีความชัดเจน เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาและวิจัยครั้งนีจ้ะครอบคลุมถึงทฤษฎี หลักกฎหมายและพัฒนาการเกี่ยวกับ

การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัมปทานกิจการโทรคมนาคม โดยศึกษาอยูภายใต

ขอบเขตของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ        

พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง          

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 

นอกจากนี้ยังมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาในสวนของกฎหมายตางประเทศเพ่ือเปนแนวทาง        

การแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัมปทานกิจการ

โทรคมนาคมของประเทศไทยตอไป 
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1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนหลัก โดยเปนการ

คนควารวบรวมจากหนังสือ ตํารา วารสารกฎหมาย บทความทางวิชาการจากวารสารทางวิชาการ

ตางๆ หนังสือพิมพ รายงานการวิจัย ผลงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ วิทยานิพนธ 

รวมท้ังส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับปญหาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญา

ทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม  

 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ทําใหทราบถึงทฤษฎี หลักกฎหมาย เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

สัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

2.  ทําใหทราบถึงกฎหมายของประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมรวมท้ังกฎหมายตางประเทศท่ี

เกี่ยวของ 

3.  ทําใหทราบถึงปญหาของการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง

เกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

4.  ทําใหทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญา

ทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎี หลักกฎหมายและพัฒนาการเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท 

โดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

 

จากอดีตจนถึงปจจุบัน เทคโนโลยีการติดตอส่ือสารไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องและ

รวดเร็ว ทําใหการติดตอส่ือสารสามารถทําไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงขีดจํากัดท่ี

ไรพรมแดน จึงไมอาจปฏิเสธไดวา การส่ือสารเขามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจการคาและ

ชีวิตประจําวัน จากความสําคัญดังกลาวทําใหเกิดมีการแขงขันในการดําเนินกิจการโทรคมนาคมขึ้น

อยางตอเนื่อง แตเนื่องจากการโทรคมนาคมมีบทบาทและผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ

ประเทศ ภาครัฐจึงมีการดําเนินการเพ่ือใหสิทธิแกภาคเอกชนดําเนินกิจการโทรคมนาคมโดยการให

สัมปทานแกภาคเอกชนเพ่ือดําเนินการจัดการ โดยกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการจัดใหมี

สัมปทานกิจการโทรคมนาคมในกรอบของกฎหมายปกครอง ซ่ึงการใหสัมปทานในกิจการ

โทรคมนาคมของภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีนิติสัมพันธขึ้นในลักษณะของสัญญาทางปกครอง    

ซ่ึงการทําสัญญาทางปกครองของสัมปทาน กฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขของสัญญา

ทางปกครองไว ตลอดจนการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในสัญญาทางปกครอง โดยเม่ือเกิดขอพิพาท

เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานในกิจการโทรคมนาคมขึ้น ฝายปกครองตองใชดุลพินิจพิจารณา          

อยางรอบคอบวาควรจะนําวิธีการระงับขอพิพาทวิธีใดมาใชในกรณีท่ีเกิดขอพิพาท วิธีการระงับขอ

พิพาทวิธีการหนึ่งซ่ึงไดมีการนํามาใชก็คือ การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ แตท้ังนี้ในการ

ระงับขอพิพาทดังกลาวยังมีปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑและขั้นตอนในบทบัญญัติของกฎหมาย ทําให

การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร ดังนั้นในการศึกษางานวิจัยเรื่อง “ปญหาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

สัมปทานกิจการโทรคมนาคม” ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี หลักกฎหมายและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

2.1  ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและอนุญาโตตุลาการ 

การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัมปทานกิจการโทรคมนาคม เปนการ

ระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาทางปกครองในลักษณะสัมปทานเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
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ซ่ึงการศึกษาถึงเรื่องดังกลาวนั้น มีความจําเปนตองศึกษาถึงทฤษฎีของกฎหมายปกครองประกอบ

กับทฤษฎีของอนุญาโตตุลาการควบคูกัน เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหปญหาของมาตรการทาง

กฎหมายในการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัมปทานกิจการโทรคมนาคม โดยผูวิจัยได

แบงการศึกษาถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของออก ดังนี้ 

2.1.1  ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและสัญญาทางปกครอง 

กฎหมายปกครองเปนสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน ท่ีวาดวยการจัดระเบียบ              

การปกครองหรือการบริหารภายในรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับจัดการบริการสาธารณะ ในดานตางๆ 

เพ่ือสนองความตองการสวนรวมของประชาชนซ่ึงเปนภารกิจของรัฐ หรือท่ีเรียกวา “ประโยชน

สาธารณะ” หรือ “การบริการสาธารณะ” ในการดําเนินการดังกลาว รัฐจะตองจัดตั้งเจาหนาท่ีมา

ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการใหบรรลุภารกิจของรัฐ ดวยเหตุนี้กฎหมายปกครองจึงเปนกฎหมาย

วางหลักการวาดวยความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีฝายปกครองกับเอกชน การศึกษาถึงทฤษฎี

เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและสัญญาทางปกครองนั้น เพ่ือทําใหทราบถึงทฤษฎีท่ีเปนแนวคิด

พ้ืนฐานของสัญญาทางปกครอง ท่ีเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหนาท่ีของรัฐในการดําเนินการจัดทํา

การบริการสาธารณะใหแกประชาชนภายใตหลักเกณฑของสัญญาทางปกครอง ตามแนวทางของ

เจตนารมณและหลักกฎหมายปกครอง 

1)  ทฤษฎีวาดวยบริการสาธารณะ 

คําอธิบายถึงภารกิจในการบริหารจัดการสังคมของฝายปกครองก็คือ การจัดทําบริการ

สาธารณะ ทฤษฎีบริการสาธารณะจึงเปนหัวใจของกฎหมายปกครองซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกฎหมาย

มหาชน ไมเฉพาะจะครอบคลุมการกระทําฝายเดียวของฝายปกครอง (การออกกฎ คําส่ัง) เทานั้น 
แตยังรวมไปถึงการทําสัญญาของฝายปกครองอีกหลายลักษณะดวย  

บริการสาธารณะ (Public Service) หมายความถึง กิจการท่ีอยูในความอํานวยการหรือ

ในความควบคุมของฝายปกครองท่ีจัดทําเพ่ือสนองความตองการสวนรวมของประชาชน 

จากนิยามดังกลาว อาจแยกลักษณะสําคัญของบริการสาธารณะออกพิจารณาได 5 

ประการ คือ0

1  

(1)  บริการสาธารณะเปนกิจการท่ีอยูในความอํานวยการหรือในความควบคุมของฝาย

ปกครอง บริการสาธารณะนั้นไมวาจะเปนประเภทใด จะตองอยูในความรับผิดชอบของฝาย

ปกครองในฐานะเปนผูอํานวยการจัดทําเอง หรือในฐานท่ีเปนผูควบคุมดูแลใหผูอ่ืนจัดทําเสมอ 

                                                
1คําบรรยายกฎหมายปกครอง (น.108-115).  โดย ประยูร กาญจนดุล, 2535.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
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บริการสาธารณะสวนใหญฝายปกครองเขาอํานวยการจัดทําเอง เชน การรักษาความ

สงบภายใน การปองกันประเทศ การคลัง เปนตน แตมีกิจการบางอยางท่ีฝายปกครองอาจมอบหมาย

ใหองคการของรัฐบาล หรือมอบหมายใหเอกชนรับไปดําเนินการแทนได เชน การใหสัมปทาน

สาธารณูปโภคใหเอกชนรับไปจัดทํา ในกรณีเชนนี้ฝายปกครองเปนเพียงผูควบคุมดูแล มิไดเขา

อํานวยการจัดทําเอง แตอยางไรก็ดีกิจการท่ีจะถือวาเปนบริการสาธารณะไดนั้น จะตองอยูในความ

อํานวยการหรือในความควบคุมของฝายปกครองอยางใดอยางหนึ่งเสมอ ถาไมอยูในความ

อํานวยการหรือในความควบคุมของฝายปกครองเลยก็ถือไมไดวาเปนบริการสาธารณะ เพราะเปน

กิจการท่ีไมเกี่ยวของกับฝายปกครอง 

(2)  บริการสาธารณะตองมีวัตถุประสงคในการสนองความตองการสวนรวมของ

ประชาชน ความตองการสวนรวมของประชาชนนั้น อาจแบงไดเปนสองประเภทใหญๆ คือความ

ตองการไดรับความปลอดภัยอยางหนึ่ง และความตองการไดรับความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต

อีกอยางหนึ่ง ฉะนั้น บริการสาธารณะจึงตองจัดใหมีขึ้นเพ่ือสนองความตองการดังกลาว เพราะเปน

กิจการท่ีเกี่ยวแกประโยชนสาธารณะโดยตรง กิจการใดท่ีฝายปกครองเห็นวาจําเปนตอประชาชนก็

ตองเขาจัดทําเปนบริการสาธารณะ เพราะหากปลอยใหเอกชนทําตามลําพังแลว ความตองการของ

ประชาชนจะไมมีทางไดรับสนองอยางเต็มท่ี เนื่องจากการสนองความตองการสวนรวมบางอยาง

ของประชาชนนั้นเอกชนมิไดจัดทําหรือบางทีก็จัดทําอยางไมเพียงพอ ฝายปกครองจึงตองเขา

แทรกแซงจัดทํากิจการนั้นๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะ ในทุกวันนี้การแทรกแซงของฝายปกครองได

ขยายตัวออกไปเปนอันมากท้ังในทางเศรษฐกิจและสังคม ฝายปกครองเขาจัดทํากิจการหลายอยาง

ซ่ึงเคยเปนกิจการท่ีเอกชนทํา แตอยางไรก็ดีกิจการท่ีเอกชนจัดทําและกิจการท่ีฝายปกครองจัดทํา

เปนบริการสาธารณะนั้น ถึงแมจะมีลักษณะคลายคลึงกันเพียงใดก็ตาม แตก็มีขอแตกตางใน

สาระสําคัญ ดังนี้  

1.  กิจการของเอกชนนั้นเอกชนเปนผูกอตั้งและเปนผูดําเนนิการ สวนบริการสาธารณะ

ท่ีฝายปกครองจัดทํานั้นรัฐเปนผูกอตั้งขึ้นและฝายปกครองเปนผูอํานวยการจัดทํา 

2.  หลักกฎหมายท่ีใชบังคับแกบริการสาธารณะบางอยางยอมไมใชบังคับแกกิจการ

ของเอกชนตามปกติ 

ตามปกติบริการสาธารณะประเภทท่ีทําเปนราชการยอมอยูภายใตระบบพิเศษของ

กฎหมาย กลาวคือหลักกฎหมายท่ีใชบังคับเปนหลักกฎหมายปกครองอันเปนกฎหมายมหาชน ไม

ถือตามหลักกฎหมายเอกชนเหมือนกับกิจการของเอกชน ท้ังนี้เพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ 

(3)  การจัดระเบียบและวิ ธีการจัดทําบริการสาธารณะยอมจะตองมีการแกไข

เปล่ียนแปลงไดเสมอโดยบทกฎหมาย การแกไขเปล่ียนแปลงเชนวานี้ ผูใดจะถือวาทําใหเสียหาย
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หรือเสียสิทธิอยางใดไมได ท้ังนี้เพราะการจัดทําบริการสาธารณะจําเปนจะตองปรับปรุงแกไขอยู

เสมอ เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนในทางปกครองท่ีจะรักษาประโยชน

สาธารณะ ดวยเหตุนี้ ในปหนึ่งๆ จึงมีกฎหมายเปนจํานวนมากท่ีไดตราขึ้นใหมเพ่ือแกไข

เปล่ียนแปลงการจัดระเบียบในทางปกครอง 

การดําเนินบริการสาธารณะนั้นจะตองคํานึงถึงความเปล่ียนแปลงเนื่องจากความจําเปน

ในการรักษาประโยชนสาธารณะอยูเสมอ และจะตองปรับปรุงใหเขากับวิวัฒนาการของความ

ตองการสวนรวมของประชาชน สิทธิและประโยชนท่ีบุคคลไดรับจากบริการสาธารณะไมเปนส่ิงท่ี

จะขัดขวางไมใหมีการแกไขเปล่ียนแปลง เม่ือมีความจําเปนตองทําเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

หลักการนี้ยอมมีผลบังคับแกบุคคลทุกคนท่ีเกี่ยวของกับบริการสาธารณะ ไมวาจะเปนขาราชการ

หรือบุคคลผูเปนคูสัญญากับฝายปกครอง หรือเอกชนผูรับประโยชนจากบริการสาธารณะ 

(4)  บริการสาธารณะจะตองจัดดําเนินการอยูเปนนิจและโดยสมํ่าเสมอ เนื่องจาก

บริการสาธารณะเปนกิจการท่ีมีความจําเปนสําหรับประชาชน ดังนั้นหากบริการสาธารณะ

หยุดชะงักลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใชบริการสาธารณะยอมไดรับความเดือดรอนหรือ

เสียหายได ดวยเหตุนี้ บริการสาธารณะจึงตองมีความตอเนื่องในการจัดทํา1

2 

สําหรับบุคคลท่ีเปนคูสัญญากับฝายปกครอง หลักท่ีวาบริการสาธารณะจะตองจัด

ดําเนินการอยูเปนนิจโดยสมํ่าเสมอ ยอมมีผลบังคับอยางเครงครัดในกรณีเกี่ยวกับผูรับสัมปทาน

บริการสาธารณะ ถากิจการท่ีใหสัมปทานตองหยุดชะงักลงเพราะการกระทําผิดของผูรับสัมปทาน 

ผูรับสัมปทานตองถูกลงโทษตามท่ีกําหนดไวเปนเง่ือนไขในสัมปทาน 

(5)  เอกชนยอมมีสิทธิไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะเทาเทียมกัน การจัดทํา

บริการสาธารณะนั้นมิไดมุงหมายท่ีจะจัดทําบริการสาธารณะขึ้นเพ่ือประโยชนของผูหนึ่งผูใด

โดยเฉพาะ แตเปนการจัดทําเพ่ือประโยชนของประชาชนทุกคน ประชาชนทุกคนยอมมีสิทธิไดรับ

การปฏิบัติหรือไดรับผลประโยชนจากบริการสาธารณะอยางเสมอภาคกัน2

3 

สวนบุคคลผูเปนคูสัญญากับฝายปกครองนั้น ความเสมอภาคในการท่ีจะไดรับ

ประโยชนจากบริการสาธารณะก็ยอมมีอยูเชนเดียวกัน เชน ความเสมอภาคในการท่ีจะมีโอกาสเขา

ทําสัญญากับฝายปกครองเทาเทียมกับบุคคลอ่ืน ดวยเหตุนี้จึงไดมีระบบของทางราชการวางไวใหมี

การเรียกประกวดราคาในการจัดหาพัสดุหรือในการกอสรางอาคารตางๆ เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคล

                                                
2เอกสารอัดสําเนาประกอบการบรรยายวิชากฎหมายปกครองช้ันสูง 2, โดย โภคิน  พลกุล.  2544, 

เอกสารอัดสําเนาประกอบการบรรยายวิชากฎหมายปกครองช้ันสูง 2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาค

การศึกษาท่ี 1/44 (1 ก.ย.44). 
3แหลงเดิม. 

DPU



 12 

ท่ัวไปท่ีมีความสนใจไดเขาแขงขันกับผูอ่ืนเพ่ือทําสัญญากับฝายปกครอง และในการวินิจฉัยช้ีขาด

ใหผูใดเปนผูรับสัญญาฝายปกครองตองกระทําดวยความเท่ียงธรรมโดยคํานึงถึงประโยชน

สาธารณะเปนขอสําคัญ 

ดังนั้น กิจการใดเปนบริการสาธารณะตองประกอบดวยเง่ือนไข 2 ประการ คือ กิจการ

นั้นเปนกิจการท่ีจะตองมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะและตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชน และเปนกิจการท่ีรัฐเปนผูดําเนินกิจการนั้นเอง หรือรัฐมอบหมายใหเอกชนเปน

ผูดําเนินการภายใตการควบคุมดแูลของฝายปกครอง34  นอกจากนั้น บริการสาธารณะดังกลาวตองมี

ความตอเนื่องและปรับเปล่ียนใหเหมาะสมตอความตองการของประชาชนอยางทันทวงทีกับ

สภาวการณท่ีแปรเปล่ียนไป  

จากกรณีดังกลาวขางตนนั้น จะเห็นไดวาการจัดทําบริการสาธารณะนั้นเปนหนาท่ีของ

ฝายปกครองเปนผูดําเนินการ ซ่ึงฝายปกครองอาจจะดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหเอกชน

เปนผูดําเนินการภายใตการควบคุมของฝายปกครองในรูปแบบของสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับ

สัมปทานก็ได โดยเม่ือมีการมอบหมายแลว เอกชนตองดําเนินบริการสาธารณะนั้นภายใตเง่ือนไข

ของการใหบริการสาธารณะดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน แตการใหสัมปทานบริการสาธารณะนั้น

อาจมีการส้ินสุดลงไดในกรณีดังตอไปนี้45 

(1)  เม่ือส้ินอายุสัมปทาน สัมปทานบริการสาธารณะนั้นยอมตองมีกําหนดเวลาหรือ

อายุเสมอ จะใหสัมปทานโดยไมกําหนดเวลาไมได เม่ือส้ินอายุแลวสัมปทานยอมเปนอันระงับไป 

แตอาจจะมีการตออายุสัมปทานอีกก็ได เม่ือฝายปกครองผูใหสัมปทานเห็นวาสมควร อายุของ

สัมปทานนั้นจะยาวหรือส้ันยอมกําหนดโดยพิจารณาถึงขนาดของกิจการท่ีใหสัมปทานและจํานวน

เงินผูรับสัมปทานนํามาลงทุน ตามหลักการปฏิบัติในประเทศไทยกําหนดอายุสัมปทานบริการ

สาธารณะไวไมเกิน 30 ป แตถาเปนกิจการขนาดเล็กจะกําหนดอายุนอยกวานั้นก็ได 

(2)  ผูรับสัมปทานขอเลิกสัมปทาน ถาผูรับสัมปทานประสงคจะขอเลิกสัมปทานกอน

ส้ินกําหนดเวลา จะตองทําหนังสือใหผูใหสัมปทานทราบ แตผูรับสัมปทานยังคงมีหนาท่ีปฏิบัติตาม

สัมปทานจนกวาจะถึงวันท่ีผูใหสัมปทานกําหนดใหเปนวันเลิกสัมปทาน 

(3) การเพิกถอนสัมปทาน ในกรณีท่ีผูรับสัมปทานบริการสาธารณะฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามขอกําหนดขั้นมูลฐานในสัมปทานหรือตามกฎหมาย ฝายปกครองหรือผูใหสัมปทานมี

อํานาจเพิกถอนสัมปทานไดกอนส้ินกําหนดเวลา เม่ือสัมปทานถูกเพิกถอนก็ยอมเปนอันระงับไป 

                                                
4สัญญาทางปกครอง : หลักกฎหมายของฝรั่งเศสและไทย (น.9).  โดย บุบผา อัครพิมาน.  2545.  

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
5คําบรรยายกฎหมายปกครอง (น.152-153).  เลมเดิม. 
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(4)  การถอนคืนสัมปทานเพ่ือซ้ือ สัมปทานบริการสาธารณะอาจส้ินสุดลงดวยการท่ี

ฝายปกครองถอนคืนสัมปทานเพ่ือซ้ือ ในกรณีเชนนี้ผูรับสัมปทานไมไดทําผิดขอกําหนดประการใด 

แตฝายปกครองพิจารณาเห็นวาเปนการสมควรท่ีจะเขาจัดทําบริการนั้นเสียเอง ก็อาจถอนคืน

สัมปทานดวยการซ้ือกิจการ โดยการแจงลวงหนาใหผูรับสัมปทานทราบตามกําหนดเวลาใน

สัมปทานหรือถาไมไดกําหนดเวลาไวฝายปกครองอาจกําหนดเวลาใหตามสมควร 

2)  ทฤษฎีวาดวยอํานาจมหาชน 

ทฤษฎีวาดวยอํานาจมหาชนเปนทฤษฎีท่ีมีผลโดยตรงท่ีกอใหเกิดสัญญาทางปกครอง

ขึ้นตางหากจากสัญญาทางแพง เพราะเหตุวา แมรัฐจะแสดงเจตนาทําสัญญา หากวาสัญญาดังกลาว

เกิดจากการแสดงเจตนาท่ีไมเสมอภาคระหวางคูสัญญา ซ่ึงฝายปกครองจะมีอํานาจเหนือเอกชน

คูสัญญาเสมอ เนื่องจากกิจการของรัฐมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสวนรวม หรือประโยชนมหาชน 

รัฐจึงจําเปนตองใชอํานาจมหาชนในการควบคุมกํากับดูแลสัญญาอันเปนลักษณะอํานาจพิเศษของ

รัฐ5

6   

ท้ังนี้ การบริการสาธารณะถือเปนภารกิจหลักของรัฐ และเครื่องมือท่ีรัฐใชอาจใชอํานาจ

มหาชน หรือใชวิธีการบริหารจัดการแบบเอกชนก็ได แตถึงแมรัฐจะเลือกใชวิธีการบริหารจัดการ

แบบเอกชนอํานาจมหาชนก็ยังเปนของรัฐ แมรัฐจะบริหารจัดการแบบเอกชน แตหากความตองการ

ของสังคมเปล่ียนแปลงไปรัฐก็จําเปนท่ีจะตองใชอํานาจมหาชน ท้ังนี้ ก็เพ่ือทําใหการจัดทําบริการ

สาธารณะมีประสิทธิภาพ6

7 

ฉะนั้น ทฤษฎีวาดวยอํานาจมหาชนจึงเปนหลักท่ีสอดคลองกับภารกิจของรัฐในการ

จัดบริการสาธารณะแกประชาชน ซ่ึงสัญญาท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําบริการสาธารณะระหวางรัฐและ

เอกชนถือเปนสัญญาทางปกครอง จึงมีขอสัญญาท่ีรัฐสามารถเปล่ียนแปลงขอสัญญาใหสอดคลอง

กับการบริการสาธารณะ รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของเอกชน หรือแมแต

ยกเลิกสัญญากรณีมีบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ังนี้ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะนั่นเอง 

2.1.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการถือเปนหลักการอันเปนท่ีมาเกี่ยวกับกฎหมายและแนว

ปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการอนุญาโตตุลาการและมีความสําคัญเปนอยางมากตอกระบวนการ อํานาจ

หนาท่ี บทบาท รวมถึงการบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ และสิทธิหนาท่ีของคูกรณี

พิพาทตามสัญญาอนุญาโตตลุาการในการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึน้ระหวางคูสัญญา โดยในการศึกษา

                                                
6สัญญาทางปกครอง : หลักกฎหมายของฝรั่งเศสและไทย (น.17).  เลมเดิม. 
7ขอกําหนดพิเศษในสัญญาท่ีแสดงถึงเอกสิทธของรัฐ (น.8-9).  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, โดย 

ธนูฤทธ์ิ วะชุม.  2554.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.  
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ถึงปญหาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในกิจการโทรคมนาคม ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึง

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวโดยแบงไดดังนี้ 

1) ทฤษฎีอํานาจรัฐหรือทฤษฎีเขตอํานาจ (Jurisdictional Theory) 

ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นชวงเวลาท่ีกษัตริยมีอํานาจสูงสุด โดยกษัตริยเปนรัฐาธิปตย (sovereign) 

สามารถใชอํานาจไดในทุกดาน  รวมถึงอํานาจในการระงับขอพิพาทดวย ซ่ึงตอมามีการสราง

หลักการเพ่ือถวงดุลอํานาจของกษัตริยท่ีไมตั้งอยูในทศพิธราชธรรมและไดพัฒนามาเปน “ทฤษฎี

สัญญาประชาคม” ท่ีถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของรัฐ เม่ือมีขอพิพาทเกิดขึ้นและไมสามารถตกลง

กันไดก็ใชวิธีการฟองคดีตอศาล ซ่ึงเปนการใชอํานาจรัฐทางหนึ่ง โดยเอกชนไมมีอํานาจในการ

ดําเนินการตัดสินขอพิพาทท่ีเกิดขึ้น การระงับขอพิพาททางแพงเปนอํานาจของตุลาการโดยอํานาจ

ของอนุญาโตตุลาการเปนเรื่องขอยกเวนซ่ึงกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น ขอพิพาทท่ีไมเกี่ยวกับ

ความสงบเรียบรอยภายในรัฐและเปนเรื่องของเอกชนโดยตรง รัฐก็อาจยอมใหเอกชนไปดําเนินการ

ช้ีขาดขอพิพาทกันเองไดโดยการตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งทําหนาท่ีตัดสินช้ีขาดขอพิพาทซ่ึงไมใชศาล

ยุติธรรม แตตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายท่ีรัฐกําหนดไว78 ซ่ึงโดยปกติแลวการพิจารณาช้ีขาดขอ

พิพาทเปนหนาท่ีของศาลซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยรัฐ คูกรณีสามารถท่ีจะนําขอพิพาทไปใหอนุญาโตตุลาการ

วินิจฉัยช้ีขาดไดเพียงเฉพาะภายในขอบเขตท่ีกฎหมายของประเทศท่ีอนุญาโตตุลาการจะไปทําการ

พิจารณาคดียอมรับเทานั้นและจะเปนขอพิพาทท่ีไมเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยภายในรัฐและเปน

เรื่องของเอกชนโดยตรง 

ทฤษฎีนี้ เ ห็นว ารัฐมี อํานาจ เต็ม ท่ี ท่ีจะควบคุมและกํ าหนดกฎเกณฑ เกี่ ยวกับ

อนุญาโตตุลาการ แมวาจะยอมรับวาอนุญาโตตุลาการเปนการริเริ่มดวยความสมัครใจของคูกรณี

โดยการตกลงกัน แตทฤษฎีนี้ก็ถือวา การพิจารณาช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ การมีผลบังคับใชของ

ขอตกลงอนุญาโตตุลาการ อํานาจของอนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคําช้ีขาด ลวนขึ้นอยูกับ

กฎหมายของรัฐท่ีมีการบังคับตามคําช้ีขาดท้ังส้ิน ดังนั้น หากไมมีกฎหมายของรัฐใดท่ีจะนํามาใช

บังคับไดในฐานะท่ีเปน “Applicable Law” เพ่ือยินยอมใหคูกรณีเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ

หรือใหอํานาจแกอนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาและช้ีขาดขอพิพาท หรือยอมรับท่ีจะใหคําช้ีขาดนั้น

มีผลบังคับไดแลว อนุญาโตตุลาการก็ไมมีความหมายและไมมีผลในทางกฎหมายแตประการใด 

อนุญาโตตุลาการจึงไมใชเปนส่ิงท่ีเปนสิทธิของคูกรณีหากแตเปนส่ิงท่ีรัฐจะอนุญาตหรือไมขึ้นอยู

กับรัฐเทานั้น ทฤษฎีนี้จึงถือวา อนุญาโตตุลาการหรือผูพิพากษาในศาลมีอํานาจและหนาท่ีก็โดย

                                                
8พัฒนาการของความคิดบางเรื่องในการอนุญาโตตุลาการพาณิชยระหวางประเทศ (น.12 -13). 

วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต.  โดย วิรวรรณ เหรียญนาค.  2541.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
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อาศัยกฎหมายของรัฐ บทบาทและหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการจึงคลายคลึงกับศาล กลาวคือ จะตอง

ช้ีขาดขอพิพาทไปตามตัวบทกฎหมายและจิตสํานึกในการประสาทความยุติธรรม ส่ิงท่ีแตกตาง

ระหวางศาลกับอนุญาโตตุลาการอยูท่ีวาศาลและผูพิพากษานั้นมาจากการจัดตั้งและแตงตั้งของรัฐ

โดยตรง สวนการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นเปนเรื่องของคูกรณีท่ีจะตกลงกัน 

เม่ืออํานาจของอนุญาโตตุลาการมีลักษณะคลายคลึงกับศาล โดยปกติแลวจึงควรถือวา

คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการมีสถานะและผลอยางเดียวกับคําพิพากษาของศาล ซ่ึงผลของคําช้ีขาด

นี้ก็เปนไปตามกฎหมายของรัฐท่ีจะทําการบังคับตามคําช้ีขาด คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการก็

เหมือนกับคําพิพากษา เม่ือคูกรณีไมปฏิบัติตามก็ตองรองขอตอศาลเพ่ือใหมีการบังคับ ดังนั้นคํา     

ช้ีขาดแตโดยลําพังแลวเปนส่ิงไมมีคา เวนแตจะสามารถบังคับตามนั้นได ถาคูกรณีฝายท่ีแพคดีไม

ปฏิบัติตามคําช้ีขาดฝายท่ีชนะจะตองรองขอตอศาลเพ่ือใหบังคับตามคําช้ีขาดเสมือนหนึ่งบังคับตาม

คําพิพากษาของศาล8

9 

จากสาระสําคัญของทฤษฎีอํานาจรัฐหรือทฤษฎีเขตอํานาจ (Jurisdictional Theory) จะ

เห็นไดวา  การตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นแมจะเกิดขึ้นจากการท่ีคู สัญญาไดตกลงทําสัญญา

อนุญาโตตุลาการโดยกําหนดบทบาท อํานาจ หนาท่ีของอนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาช้ีขาด         

ขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นระหวางคูสัญญาแทนการนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาล แตท้ังนี้ การท่ีคูสัญญา

นั้นสามารถทําสัญญาไดนั้นก็ยังคงตองมีกฎหมายบัญญัติไวเพ่ือรับรองหรือใหสิทธิแกคูกรณีในการ

ทําสัญญาตั้งอนุญาโตตุลาการ โดยถือหลักท่ีวาการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเปนอํานาจของรัฐ

เทานั้นท่ีจะกระทําได ซ่ึงหากรัฐไมไดบัญญัติกฎหมายขึ้นเพ่ือใหสิทธิแกเอกชนในการทําสัญญาตั้ง

อนุญาโตตุลาการแลวนั้น เอกชนก็ไมสามารถตั้งอนุญาโตตุลาการได  และบทบาทอํานาจหนาท่ีของ

อนุญาโตตุลาการนั้นมีลักษณะคลายกับอํานาจหนาท่ีของศาลหรือผูพิพากษา แตมีความแตกตางกัน

ท่ีวาอนุญาโตตุลาการอยูท่ีวาศาลและผูพิพากษานั้นมาจากการจัดตั้งของรัฐโดยตรง สวนการแตงตั้ง

อนุญาโตตุลาการนั้นเปนเรื่องของสัญญาท่ีจะตกลงกัน 

2)  ทฤษฎีสัญญา (Contractual Theory)  
ทฤษฎีนี้ถือวา อนุญาโตตุลาการเปนเรื่องของสัญญาเกิดขึ้นไดก็แตโดยอาศัยสัญญาท่ี

คูกรณีทําขึ้น และส้ินสุดลงถาคูกรณีตกลงยกเลิก คูกรณีเปนผูตัดสินใจวาจะใชอนุญาโตตุลาการใน

รูปแบบใด เปนผูเลือกอนุญาโตตุลาการท่ีจะมาทําการช้ีขาดเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีใน

การพิจารณา และยังเปนผูกําหนดวิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ นอกจากนี้คูกรณียังตกลงท่ีจะ

                                                
9ทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ (น.21-13).  รวมบทความ ขอบังคับ ขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมาย

และคําพิพากาศาลฎีกาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 1.  โดย อนันต จนัทรโอภากร.  สํานักงานอนุญาโตตุลาการ 

กระทรวงยุติธรรม: เพอเฟกท กราฟฟก กรุป. 
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ยอมรับในคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันในทางสัญญาและสมัครใจท่ีจะปฏิบัติตาม 

ขอบเขตอํานาจและหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการจึงเปนไปตามสัญญาระหวางคูกรณี 
ทฤษฎีสัญญาปฏิเสธอํานาจของรัฐท่ีจะแทรกแซงอนุญาโตตุลาการ โดยใหเหตุผลวา 

อนุญาโตตุลาการเปนเรื่องเจตนาและความสมัครใจของคูกรณ ีซ่ึงเปนไปตามหลักท่ัวไปในเรื่องของ 

“Pacta Sunt Servanda” ไมใชเรื่องท่ีรัฐใหอํานาจ คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการสามารถบังคับใน

ศาลไดในสถานะเดียวกับสัญญา อนุญาโตตุลาการเปนผูไดรับมอบอํานาจจากคูกรณีท้ังสองฝาย     

คําช้ีขาดจึงเปนเสมือนหนึ่งขอตกลงระหวางคูกรณี ซ่ึงทําขึ้นโดยอาศัยอนุญาโตตุลาการในสถานะท่ี

เปนตัวแทนของตน เม่ือถือวาท้ังการตกลงใหมีอนุญาโตตุลาการและคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ

เปนสัญญา คูกรณีก็มีเสรีภาพภายใตขอบเขตของกฎหมายท่ีจะ ตกลงกันกําหนดเง่ือนไขและ

รายละเอียดตางๆ ไดตามใจสมัคร ซ่ึงกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญาของประเทศตางๆ ก็ยอมรับ

หลักเสรีภาพในการทําสัญญาและความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนาอยูแลว9

10 
ความเห็นของทฤษฎีนี้ไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการ

อนุญาโตตุลาการท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ หลักการมีอํานาจในตัวเองของคูสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

(Party Autonomy) ท่ีทําใหคูสัญญาในขอตกลงอนุญาโตตุลาการสามารถตกลงกําหนดวิธีพิจารณาท่ี

จะใชกับการอนุญาโตตลุาการได  เชน การแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ การเลือกใชกฎหมาย สถานท่ีทํา

การอนุญาโตตุลาการ ภาษาท่ีใชในการพิจารณา เปนตน ทําใหบทบัญญัติตางๆ เกี่ยวกับวิธีพิจารณา

ท่ีกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการกําหนดไวมีผลบังคับเฉพาะในกรณีท่ีคูกรณีมิไดตกลงกันไวเปน

อยางอ่ืนเทานั้น จนมีผูกลาววา ขอตกลงในการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการระหวางคูกรณีก็

คือเครื่องยืนยันการปฏิเสธการระงับขอพิพาทโดยศาลภายในประเทศ และในหลายๆ กรณีก็รวมไป

ถึงกฎหมายวิธีสบัญญัติท่ีเครงครัดดวย (The simple agreement of the party to refer disputes to 

arbitration is a positive rejection of the national courts and in many cases strict national law 

procedure.)10

11 
อยางไรก็ตาม แมวาทฤษฎีนี้จะเห็นวาการอนุญาโตตุลาการนั้นเกิดขึ้นจากเจตจํานงของ

คูกรณีในการเขาทําสัญญาใหมีการอนุญาโตตุลาการขึ้น โดยบทบาทอํานาจหนาท่ีของ

อนุญาโตตุลาการยอมขึ้นอยูกับความตกลงของคูกรณี แตทฤษฎีนี้ก็ไมไดปฏิเสธอํานาจของรัฐโดย

ส้ินเชิง และยอมรับขอเท็จจริงวาศาลอาจไมบังคับมากกวาขอตกลงเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการได

และศาลอาจไมบังคับคําช้ีขาดซ่ึงขัดตอความสงบเรียบรอยหรือเม่ือปรากฏวาอนุญาโตตลุาการช้ีขาด

ขอพิพาทโดยไมคํานึงถึงหลักแหงความยุติธรรม เนื่องจากเปนเรื่องของเจตจํานงของคูสัญญาท่ีได

                                                
10แหลงเดิม (น.23-24). 
11Julian D. M. Lew, Loukas A. Mistelis and Stefan M. Kröll, Comparative International Com. 
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ตกลงกันไว นอกจากนี้ศาลไมมีอํานาจท่ีจะทบทวนท้ังในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ี

อนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัย ไมมีอํานาจท่ีจะแกไขหรือเปล่ียนแปลงคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ซ่ึงในเรื่องนี้เปนความแตกตางไปจากทฤษฎีท่ีถือวาการช้ีขาดขอพิพาทเปนอํานาจของรัฐ 
3)  ทฤษฎีผสม (Mixed of Hybrid Theory) 

ท้ังทฤษฎีท่ีถือวาการช้ีขาดขอพิพาทเปนอํานาจของรัฐและทฤษฎีสัญญาตางก็ไม

สามารถอธิบายลักษณะของอนุญาโตตุลาการไดครบถวน อนุญาโตตุลาการมีลักษณะท้ังท่ีเปน

กระบวนการในการระงับขอพิพาทและท้ัง ท่ีเปนสัญญาขอตกลงใหระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการ รูปแบบของอนุญาโตตุลาการ และวิธีพิจารณาความเปนเรื่องท่ีคูกรณีจะตกลงกัน 

สวนผลของขอตกลงและลักษณะของการบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการเปนไปตาม

กฎหมายของประเทศท่ีจะมีการขอใหบังคับ 

ผูพัฒนาทฤษฎีผสมนี้คือ ศาสตราจารย ซอเซอร-ฮอลล (Sauser Hall) โดยปรากฏอยูใน

รายงานท่ีทานเสนอตอสถาบันกฎหมายระหวางประเทศ (Institute de Droit International) เม่ือ ค.ศ.

1952 ซ่ึงไดอธิบายวาอนุญาโตตุลาการไมสามารถท่ีจะตัดขาดออกจากกฎหมายไดโดยส้ินเชิง

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศจะตองอิงกฎหมายของรัฐใดรัฐ

หนึ่งท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาวาขอตกลงเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนั้นสมบูรณหรือไม และคําช้ีขาด

จะมีผลบังคับไดหรือไมเพียงใด ในขณะเดียวกันก็ไดยอมรับความจริงวาอนุญาโตตุลาการมีขึ้นไดก็

โดยขอตกลงของคูกรณี และคูกรณีเปนผูกําหนดบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีเปนอนุญาโตตุลาการ และ

กฎเกณฑในการพิจารณาคดี 

ความจริงแลวท้ังทฤษฎีท่ีถือวาการช้ีขาดขอพิพาทเปนอํานาจของรัฐ (Jurisdictional 

Theory) และทฤษฎีสัญญา(Contractual Theory)ท้ังสองทฤษฎีไมไดขัดแยงกันเลยอนุญาโตตุลาการ 

เกี่ยวของกับท้ังกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน มีลักษณะท้ังท่ีเปนกระบวนพิจารณาความและ

สัญญา (Procedural and Contractual features) ขอตกลงใหใชอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับขอพิพาท

นั้นเปนสัญญา และก็ไมมีเหตุผลอ่ืนท่ีจะถือวาไมใชสัญญา ดังนั้นความสมบูรณของขอตกลง

ดังกลาวเปนเรื่องท่ีจะพิจารณาตามกฎหมายท่ีใชควบคุมการทําสัญญา วิ ธีพิจารณาของ

อนุญาโตตุลาการในขณะเดียวกันก็ตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายวิธีสบัญญัติของรัฐ11

12 

ทฤษฎีนี้เห็นวาทฤษฎีอํานาจรัฐและทฤษฎีสัญญาตางก็มีขอบกพรองเพราะไมสามารถท่ี

จะอธิบายลักษณะของการอนุญาโตตุลาการไดครบถวน เพราะการอนุญาโตตุลาการมีท้ังเรื่อง

อํานาจรัฐและเรื่องสัญญา กลาวคือ ขอตกลงท่ีจะระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการก็ดี รูปแบบ 

สถานท่ี หรือรายละเอียดในกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการก็ดี ลวนแตเปนเรื่องท่ีคูสัญญา

                                                
12แหลงเดิม (น.24-25). 
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สามารถตกลงกันไดซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีสัญญา สวนรัฐจะเขามาควบคุมผลของขอตกลงและการ

บังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการซ่ึงจะตองเปนไปตามกฎหมายของประเทศท่ีมีการ

ดําเนินการอนุญาโตตุลาการ โดยนําหลักกฎหมายของประเทศนั้นหรือกฎหมายวาดวยการขัดกัน

แหงกฎหมายมาบังคับใช อันเปนการสนับสนุนทฤษฎีวาการช้ีขาดขอพิพาทเปนอํานาจของรัฐหรือ

ทฤษฎีอํานาจรัฐ12

13 

จากทฤษฎีผสมนี้  จึงเห็นไดวา เปนการนําทฤษฎีอํานาจรัฐและทฤษฎีสัญญามา

ผสมผสานกัน โดยมิไดยึดหลักทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเปนการเฉพาะ กลาวคือ ทฤษฎีนี้เห็นวาการ

อนุญาโตตุลาการนั้นเปนเจตจํานงของคูกรณีโดยการทําสัญญาอนุญาโตตุลาการเพ่ือกําหนดบทบาท 

อํานาจหนาท่ี วิธีพิจารณา ภาษา สถานท่ีของการอนุญาโตตุลาการภายใตกรอบของบัญญัติของ

กฎหมายท่ีรัฐเปนผูกําหนดขึ้น อีกท้ัง เม่ืออนุญาโตตุลาการไดพิจารณาช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นตาม

สัญญาของคูกรณีแลวนั้น หากคูกรณีมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามผลดังกลาวแลว การบังคับใหเปนไป

ตามผลของการอนุญาโตตุลาการถือวาเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐท่ีจะเขามาดําเนินการดังกลาว 

รวมท้ังรัฐตองควบคุมใหการอนุญาโตตุลาการนั้นดําเนินไปภายใตกรอบของบทบัญญัติและ

เจตนารมณของกฎหมายภายในประเทศนั้นๆ 

4)  ทฤษฎีความเปนเอกเทศ (Autonomous Theory) 

ทฤษฎีนี้เสนอโดย Madame Rubelin Devichi ซ่ึงเห็นวาลักษณะของอนุญาโตตุลาการ

นั้นจะตองดูจากวัตถุประสงคของการใช จะเห็นไดวาท้ังสามทฤษฎีดังท่ีกลาวมาขางตนนั้นพยายาม

ท่ีจะจัดวา อนุญาโตตุลาการอยูในสวนใดของระบบกฎหมายภายในประเทศหรือกฎหมายระหวาง

ประเทศ และกฎหมายนั้นๆ ไดกําหนดขอบเขตของสิทธิในการเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ

ช้ีขาด หรือวิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการไวอยางไรหรือไม แตทฤษฎีความเปนเอกเทศ 

อนุญาโตตุลาการนี้มองอนุญาโตตุลาการในฐานะท่ีเปนตัวของมันเองวา อนุญาโตตุลาการนั้นทํา

อะไรบาง มีเปาหมายอยางไร หนาท่ีของมันคืออะไร และทําไมถึงคงตองเปนเชนนั้น กฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับอนุญาโตตุลาการเปนเพียงส่ิงท่ีพัฒนาขึ้นมาตามความจําเปนเพ่ือชวยเหลือ ใหการ

อนุญาโตตุลาการเปนไปไดดี13

14 

ทฤษฎีนี้ไมใหความสําคัญแกความสัมพันธของการอนุญาโตตุลาการท่ีมีตอกฎหมาย

ภายในรัฐ และมองวากฎหมายท่ีเกี่ยวของเปนเพียงเครื่องมือสําหรับสงเสริมการระงับขอพิพาทโดย

                                                
13ขอกําหนดวาดวยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง (น.47).  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, 

โดย พรพิมล บุญทวีเวช.  2547.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
14ทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ (น.21-13).  รวมบทความ ขอบังคับ ขอตกลงระหวางประเทศ 

กฎหมายและคําพิพากาศาลฎีกาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 1.  (น.25-26).  เลมเดิม. 
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การอนุญาโตตุลาการเทานั้น ทฤษฎีนี้จึงเห็นวา การอนุญาโตตุลาการไมควรถูกจํากัดโดยกฎหมาย

ภายในของรัฐ เพ่ือใหการระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการสามารถตอบสนองความตองการ

ของคูกรณีอยางมีประสิทธิภาพ การอนุญาโตตุลาการจึงควรมีอิสระหรือความเปนเอกเทศในตัวเอง

และไมจํา เปนตองยึดติดกับกฎหมายภายในของรัฐ  ทําใหการระงับขอพิพาทโดยการ

อนุญาโตตุลาการในปจจุบันถูกพิจารณาในลักษณะท่ีเปนกฎหมายระหวางประเทศและถูกเรียกดวย

ถอยคําท่ีแสดงถึงความเปนอิสระจากกฎหมายภายในของรัฐมากขึ้นเรื่อยๆ เชนคําวา international 

arbitration, non-national arbitration, transnational arbitration เปนตน 14

15 

ผลของทฤษฎีนี้ทําใหเกิดการยอมรับวา อนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศไม

จําเปนตองอยูภายใตกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได ท่ีเรียกกันวา “Denationalised 

Arbitration” หรือ “Non-National Arbitration” และยอมรับเสรีภาพของคูกรณีอยางไมมีขอบเขต

จํากัดท่ีจะตกลงกันในเรื่องตางๆ ของอนุญาโตตุลาการ เปนตนวา กฎหมายท่ีจะใชบังคับ วิธี

พิจารณาตลอดจนรูปแบบของการอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการก็ไมจําเปนตองผูกมัดอยูกับ

หลักวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายของประเทศท่ีตนไปทําการพิจารณาคดีแตสามารถใชหลักท่ีตน

เห็นวาเหมาะสมกับสถานการณแตละคดี หรืออาจใชกฎหมายหรือมาตรฐาน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และแนวในการปฏิบัติในทางระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของได 

นอกจากนี้ยังไดมีการวิจารณแนวความคิดของทฤษฎีเอกเทศนี้วา “ขอบกพรองของ

สํานักนี้  ก็คือ การไม อิงกฎหมายภายในประเทศและไม อิงสัญญา ทําให อํานาจของการ

อนุญาโตตุลาการไมมีส่ิงรองรับ การอางความสงบเรียบรอยระหวางประเทศหรือความจําเปนเพ่ือ

ความราบรื่นในการคาระหวางประเทศเปนการอธิบายในเชิงผลมากกวาตนเหตุแหงอํานาจของการ

อนุญาโตตุลาการ”16 

จากการศึกษาถึงทฤษฎีเอกเทศหรือทฤษฎีอิสระนั้น จะเห็นไดวาทฤษฎีนี้ มุงไปท่ี

เจตจํานงของคูสัญญามากกวา เพ่ือใหการระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการสามารถ

ตอบสนองความตองการของคูกรณีอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมจําตองอยูภายใตกรอบของกฎหมาย

ภายในประเทศและไมจําเปนตองผูกมัดอยูกับหลักวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายของประเทศท่ีไป

ทําการพิจารณาคดี การใชหลักเกณฑในการอนุญาโตตุลาการนั้นมุงเนนถึงความเหมาะสมของ

สถานการณหรือขอเท็จจริงเปนหลักเพ่ือใหการอนุญาโตตุลาการดําเนินไปตามความมุงหมายของ

                                                
15การคัดคานอนุญาโตตุลาการ (น.33).  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต.  โดย วโรดม            

ศิริมณีธรรม.  2549.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
16รวมขอคิดเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทในทางการคา (น.48).  โดย พชัิยศักด์ิ หรยางกูร.  2529.  

กรุงเทพฯ: ศรีสมบัติการพิมพ.  
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คูสัญญา แตท้ังนี้ แมวาทฤษฎีเอกเทศอาจจะมองไดวาเปนการดําเนินการเพ่ือเจตจํานงของคูกรณี

เปนหลัก แตการอนุญาโตตุลาการโดยทฤษฎีนี้ก็ยังมีขอเสียอยูบางประการ กลาวคือ เม่ือไมอยู

ภายใตกรอบของกฎหมายภายในและเรื่องของกฎหมายขัดกันแลว ก็จะสงผลใหหลักเกณฑของการ

อนุญาโตตุลาการไมมีท่ีอางอิงถึงบทบาท อํานาจหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการท่ีชัดเจน 

 

2.2 หลักกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและสัญญาทางปกครอง 

สัญญาเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมนั้น เปนสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่ง

ท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการระงับขอพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้นโดยอนุญาโตตุลาการได ท้ังนี้การศึกษาถึง

ปญหาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัมปทานกิจการโทรคมนาคมจึงตองพิจารณาถึง

หลักการของกฎหมายปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งสัญญาทางปกครอง ซ่ึงเปนหลักเกณฑพ้ืนฐาน

ของเรื่องท่ีทําการศึกษา ซ่ึงในการระงับขอพิพาทของสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการ

โทรคมนาคมดังกลาว การบังคับใชกฎหมายปกครองยอมมีความเกี่ยวพันกันในการระงับขอพิพาท

โดยอนุญาโตตุลาการในสัมปทานกิจการโทรคมนาคม และในการบังคับใชบทบัญญัติของกฎหมาย 

จากความสําคัญดังกลาวจึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาและกลาวถึงหลักการเกี่ยวกับกฎหมาย

ปกครอง เพ่ือเปนหลักเกณฑพ้ืนฐานและเปนกรอบในการวิเคราะหและพิจารณาตอไป  

2.2.1 ความหมายและลักษณะของกฎหมายปกครอง 

ศาตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ ไดใหความหมายของกฎหมายมหาชนไววา 

“กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการบริหารราชการ (บริการสาธารณะ) และ

กําหนดอํานาจแกเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ีราชาการ” 17 

ศาสตราจารย ดร.ประยูร กาญจนดุล  ไดใหความหมายของกฎหมายปกครองวาเปน

กฎหมายท่ีวางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองหรือท่ีเรียกวา “การจัดระเบียบราชการ

บริหาร” รวมท้ังการวางระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมของฝายปกครองท่ีเรียกวา “บริการสาธารณะ”     

ซ่ีงฝายปกครองจัดทําเพ่ือสนองความตองการสวนรวมของประชาชน กลาวงาย ๆ ก็คือ วางหลัก

เกี่ยวกับการจัดระเบียบฝายปกครองและการดําเนินกิจกรรมของฝายปกครอง รวมท้ังความเกี่ยวพัน

ในทางปกครองระหวางฝายปกครองกับเอกชน17

18   

ศาตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดใหคําอธิบายไววา “กฎหมายปกครองเปน

กฎหมายท่ีกําหนดสถานะและความสัมพันธระหวางฝายปกครอง (administration) ของรัฐตอกัน

และตอประชาชน จุดท่ีนาสนใจและเปนปญหาทางทฤษฎีจุดแรก ก็คือ การแบงแยกระหวางฝาย

                                                
17บทบรรณาธิการ.  โดย อมร จันทรสมบูรณ.  วารสารกฎหมายปกครอง เลม 1 ตอน 1, 2525. 
18 คําบรรยายกฎหมายปกครอง (น.20).  เลมเดิม.  
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ปกครอง (administration) กับฝายการเมือง (autorité politique) ซ่ึงในหลายกรณี ผูดํารงตําแหนงอาจ

มีหลายสถานะได เชนรัฐมนตรีในฐานะฝายการเมืองและในฐานะผูบังคับบัญชาระดับสูงของฝาย

ปกครอง ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาทางวิชาการตามมาวา ถาเปนฝายการเมืองก็เปนเรื่องของรัฐธรรมนูญ 

ถาเปนฝายปกครองก็เปนเรื่องของกฎหมายปกครอง กลาวคือ เม่ือใดท่ีรัฐมนตรี   กระทําการอันเปน

เรื่องการกระทําของรัฐบาล (acte de gouvernement) ซ่ึงจะมีระบบควบคุมและตรวจสอบทางการ

เมืองโดยรัฐสภาหรือโดยวิธีอ่ืนแลว ก็ตองถือวารัฐมนตรีกระทําในฐานะฝายการเมือง แตเม่ือใด

รัฐมนตรีทํานิติกรรมทางปกครอง (acte administratif) อันเปนการใชอํานาจในฐานะผูบังคับบัญชา

สูงสุดของกระทรวงนั้นๆ เชน การแตงตั้งขาราชการ การอนุมัติ การอนุญาต ตางๆ ก็ตองถือวา 

รัฐมนตรีเปนฝายปกครอง (administration) ซ่ึงจะตองอยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมายและการ

ควบคุมโดยศาล18

19  

จากความหมายและลักษณะของกฎหมายปกครองดังกลาว จึงสามารถแยกลักษณะของ

กฎหมายปกครองไดดังนี้ 

1)   กฎหมายปกครองเปนสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน 

กฎหมายมหาชน คือกฎหมายท่ีกําหนดความสัมพันธระหวางรัฐหรือหนวยงานของรัฐ

กับเอกชนในฐานะท่ีเปนฝายปกครอง กลาวคือ ในฐานะท่ีรัฐมีฐานะเหนือกวาเอกชน ซ่ึงหาก

พิจารณาความหมายของกฎหมายปกครองขางตนจะพบวาหลักการของกฎหมายปกครองเปนสวน

หนึ่งของกฎหมายมหาชน ในลักษณะท่ีมีหลักเกณฑกําหนดสถานะ ความสัมพันธระหวางรัฐและ

เอกชนในฐานะท่ีรัฐเปนฝายปกครองตองใชอํานาจปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติและจะกระทํา

การใดๆ นอกจากท่ีกฎหมายใหอํานาจไวมิได  

2)  กฎหมายปกครองเปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการของรัฐ 

กฎหมายปกครองเปนกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารของรัฐ

ในแงของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน โดยมีการจัดองคกรและระบบการ

ทํางานของสวนราชการภายใตหลักการ 2 หลัก คือ19

20  

(1)  หลักการรวมอํานาจ (Centralization) เปนหลักท่ีจัดระเบียบราชการบริหารท่ีให

อํานาจในการตัดสินใจตางๆ รวมไวท่ีสวนกลาง โดยมีกระทรวง ทบวง กรม เปนผูประสานงาน

                                                
19กฎหมายมหาชน : การแบงแยกกฎหมายมหาชน – เอกชน และพัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศ

ไทย (น.20-21).  โดย บวรศักด์ิ อุวรรณโณ.  กรุงเทพ ฯ: นิติธรรม. 
20คําอธิบายกฎหมายปกครอง (พิมพครั้งท่ี 1) (น.132-133).  โดย ชาญชัย แสวงศักด์ิ.  2550.  กรุงเทพ ฯ :

วิญูชน,. 
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ท่ัวไป โดยบุคลากรของหนวยงานดังกลาวจะมีความสัมพันธในรูปของสายการบังคับบัญชา       

การบริหารงานท่ีเรียกวา “การบริหารราชการสวนกลาง”   

การกระจายการรวมศูนยอํานาจการปกครองหรือการแบงแยกอํานาจปกครอง

(deconcentration) เปนวิธีการท่ีสวนกลางมอบอํานาจการตัดสินใจหรือวินิจฉัยส่ังการบางสวนใหแก

เจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูแทนของสวนกลางไปปฏิบัติหนาท่ีในสวนภูมิภาคท่ัวราชอาณาจักรเพ่ือจัดทํา

บริการสาธารณะท่ีกฎหมาย รัฐบาลหรือผูบังคับบัญชามอบหมาย ท้ังนี้ ภายใตการบังคับบัญชา

ตามลําดับช้ัน  

(2)  หลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) คือ วิธีการท่ีรัฐมอบอํานาจ

ปกครองบางสวนใหองคการอ่ืนท่ีมิใชองคการสวนกลางจัดทําบริการสาธารณะบางอยาง ซ่ึงอํานาจ

ท่ีจะดําเนินการนี้เปนอํานาจท่ีไดรับมอบหมายไปจากรัฐ โดยออกกฎหมายจัดตั้งองคการนั้นใหเปน

นิติบุคคลสามารถดําเนินกิจการของตนไดโดยอิสระภายในขอบเขตแหงกฎหมายนั้นและมีรัฐเปน

เพียงผูควบคุมกํากับการใหเปนไปตามกฎหมาย 

กลาวไดวา การจัดระเบียบการบริหารราชการของรัฐท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาคและ

สวนทองถ่ินเปนหลักการของกฎหมายปกครอง ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมของรัฐเปนไปตาม

เจตนารมณของกฎหมายในการบริหารราชการอยางถูกตองและเปนธรรม  

3) กฎหมายปกครองเปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของฝายปกครองใน

การจัดทําบริการสาธารณะ 

การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีอยูในความอํานวยการหรืออยูในความควบคุม

ของฝายปกครองท่ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการของสวนรวมของ

ประชาชน ซ่ึงองคกรฝายปกครองท่ีมีหนาท่ีจัดทําไดแก รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการ

มหาชนหรือรัฐวิสาหกิจหรืออาจเปนกรณีท่ีเอกชนดําเนินกิจการบางอยางในลักษณะท่ีเปนการ

จัดทําแทนรัฐโดยรัฐมีหนาท่ีในการควบคุมการดําเนินกิจกรรมใหมีสภาพเดียวกับท่ีรัฐเปนผูจัดทํา20

21  

ดังนั้น รัฐจึงมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของคนสวน

ใหญท้ังนี้  ตองคํานึงประโยชนสาธารณะเปนหลักการพิจารณาในการใชอํานาจหนาท่ีตามหลัก

กฎหมายปกครอง  

4)  กฎหมายปกครองเปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการใชอํานาจปกครองของรัฐ 

                                                
21หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ (น.31-33).  โดย นันทวัฒน บรมานันท.  2547. 

กรุงเทพ ฯ: วิญูชน, พิมพครั้งท่ี 3. 
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กฎหมายปกครองเปนกฎหมายท่ีใหอํานาจรัฐในฐานะฝายปกครองในการกระทําทาง

ปกครอง อยางไรก็ดี การใชอํานาจของรัฐจําเปนตองมีการตรวจสอบและควบคุมเพ่ือมิใหมีการใช

อํานาจตามอําเภอใจ อีกท้ังเพ่ือใหเอกชนซ่ึงเปนผูอยูใตปกครองไดรับความเปนธรรมตามกฎหมาย 

การควบคุมการใชอํานาจของรัฐหรือฝายปกครอง หมายถึง การตรวจสอบฝายปกครอง

ท่ีอาจกระทําการทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการแกไขความเสียหายแกประชาชนผู

ไดรับความเดือดรอนอันเนื่องมาจากการกระทําของฝายปกครอง ท้ังท่ี เปนการควบคุม                     

โดยฝายปกครองเองและการควบคุมจากภายนอก เชน โดยศาล โดยรัฐสภาหรือโดยองคกรพิเศษ       

กลาวอีกนัยหนึ่ง “การควบคุมฝายปกครอง” ก็คือ “การคุมครองประชาชน” จากการกระทําของรัฐ21

22  

ดังนั้น เม่ือพิจารณาความหมายและลักษณะของกฎหมายปกครองดังกลาวขางตนจะ

เห็นไดวากฎหมายปกครองเปนกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารของรัฐ การ

ดําเนินกิจกรรมของฝายปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมถึงเปนการวางหลักความ

เกี่ยวพันในทางปกครองระหวางฝายปกครองกับเอกชนและฝายปกครองดวยกันเอง กําหนดสถานะ

และการกระทําทางปกครองและเปนระบบกลไกในการตรวจสอบควบคุมการใชอํานาจของรัฐให

เปนไปตามกฎหมายอีกดวย 

2.2.2  ความหมายและลักษณะของสัญญาทางปกครอง 

ในสวนของบทนิยามของสัญญาทางปกครองนั้น กฎหมายท่ีเกี่ยวของบัญญัติไววา 

“สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาท่ีคูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงาน

ทางปกครอง หรือเปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีให

จัด ทํา บริ กา รสา ธา รณ ะ หรื อ จัด ให มี ส่ิ งสา ธา รณู ปโ ภค  หรื อแ สว งห า ปร ะโ ยช นจ า ก

ทรัพยากรธรรมชาติ”23 

ในการพิจารณาวาสัญญาใดเปนสัญญาทางปกครองหรือไมนั้น มีหลักเกณฑสําคัญซ่ึง

เปนองคประกอบของสัญญาทางปกครอง 2 ดาน คือ หลักเกณฑดานตัวคูสัญญาและหลักเกณฑดาน

เนื้อหาของสัญญา ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวเปนขอสรุปท่ีไดมาจากการประชุมใหญตุลาการในศาล

ปกครองสูงสุดครั้งท่ี 6/2544 เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2544 ไดกําหนดขอบเขตความหมายของสัญญา

ทางปกครองไววา 

“สัญญาใดจะเปนสัญญาทางปกครองตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ไดนั้น ประการแรก คูสัญญาอยางนอยฝาย

ใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซ่ึงไดรับมอบหมายกระทําการแทนรัฐ 

                                                
22คําอธิบายกฎหมายปกครอง (น.293).  เลมเดิม.  
23มาตรา 3  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
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ประการท่ีสอง สัญญานั้นมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัด

ใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาท่ีหนวยงาน

ทางปกครองหรือบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือรวม

ดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาท่ีมีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษท่ี

แสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง

ซ่ึงก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล ดังนั้น หากสัญญาใดเปนสัญญาท่ีหนวยงานทางปกครองหรือ

บุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐมุงผูกพันตนกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งดวยใจสมัครบนพ้ืนฐานแหงความ

เสมอภาค และมิไดมีลักษณะเชนท่ีกลาวมาแลวขางตน สัญญานั้นยอมเปนสัญญาทางแพง” 

ฉะนั้น การพิจารณาวาสัญญาของฝายปกครองใด เปนสัญญาทางปกครองหรือสัญญา

ทางแพงของฝายปกครองจะตองพิจารณาหลักเกณฑ ท้ังดานตัวคูสัญญา และหลักเกณฑดานเนื้อหา

ของสัญญาจะขาดหลักเกณฑขอใดขอหนึ่งมิได ดังนี้ 

1)  หลักเกณฑดานตัวคูสัญญา 

จากบทนิยามของสัญญาทางปกครองกฎหมายกําหนดใหสัญญาทางปกครองตองมี

คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลท่ีกระทําการแทนรัฐ ซ่ึง 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 3 ไดบัญญัติวา 

“หนวยงานทางปกครอง หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกช่ือ

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดย

พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ และใหหมายความรวมถึง

หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง”24 ซ่ึงตาม

บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว อาจพิจารณากําหนดแบงแยกหนวยงานทางปกครองออกไดเปน    

6 ประเภท คือ  

(1)  หนวยงานของรัฐท่ีเปนราชการสวนกลาง ไดแก กระทรวง ทบวง กรม สวน

ราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงหนวยงานของรัฐในสวนนี้กฎหมายจะกําหนดให

มีสถานะทางกฎหมายเปนนิติบุคคล24

25 

                                                
24พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  มาตรา 3   
25พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 

มาตรา 7 ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 

(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 

(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
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(2)  หนวยงานของรัฐท่ีเปนราชการสวนภูมิภาค ซ่ึงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 กําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด อําเภอ 2 5

26

และหนวยงานทางปกครองสวนทองถ่ิน26

27 คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร

สวนตําบล และการบริหารราชการสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานครและเมือง

พัทยา 

(3)  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงหากจะพิจารณาคํานิยามของคําวา “รัฐวิสาหกิจ” มี

กฎหมายหลายฉบับไดใหคํานิยามไวแตกตางกันซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายแตละ

ฉบับ27

28 อยางไรก็ดี สามารถสรุปไดวารัฐวิสาหกิจไดแกองคกร 7 ประเภท คือ  

1.  องคกรของรัฐบาล 

2.  กิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดตั้งนั้น 

3.  หนวยงานธุรกิจตามกฎหมายท่ีรัฐหรือรัฐบาลเปนเจาของ 

4.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกนิกวารอยละ 

50 

5. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 1) 

และ/หรือ2) และ/หรือ 3) และ/หรือ 4) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

6.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 1. 

และ/หรือ 2. และ/หรือ 3. และ/หรือ 4. และ/หรือ 5. มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

                                                                                                                                       
(4) กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไมสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง 

สวนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเปนนิติบุคคล 
26มาตรา 51 “ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ดังนี้ 

(1) จังหวัด 

(2) อําเภอ” 
27มาตรา 70 “ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังนี้ 

(1) องคการบริหารสวนจังหวัด 

(2) เทศบาล 

(3) สุขาภิบาล (ปจจุบันไดถูกยกเลิกไปแลว) 

(4) ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนด” 
28คําอธิบายกฎหมายปกครอง.  (น.214).  เลมเดิม. 
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7. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 1. 

และ/หรือ 2., 3. และ/หรือ 4. และ/หรือ 5. และ/หรือ 6. ทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 5028

29 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจจึงถือเปนหนวยงานท่ีผสมระหวางการเปนวิสาหกิจเอกชน

และวิสาหกิจมหาชนท่ีรัฐใชในการประกอบภารกิจในทางเศรษฐกิจซ่ึงตองอาศัยความคลองตัวใน

การตัดสินใจในการดําเนินการ และในดานการเงินเชนเดียวกับวิสาหกิจเอกชนเพราะเปนการ

ดําเนินงานดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมท่ีรัฐเห็นวามีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของ

สวนรวม ดังนั้น รัฐจึงตองเลือกใชเครื่องมือในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ 2 9

30  ท้ังนี้เพ่ือสนองตอบความ

ตองการของประชาชนโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนหลัก 

อนึ่ง หนวยงานของรัฐท่ีเปนรัฐวิสาหกิจสามารถจัดตั้งขึ้นโดย  3 รูปแบบ คือ3031 

1.  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งเปนองคกรของรัฐบาล ซ่ึงหมายถึง หนวยงานในทาง

กฎหมายซ่ึงกอตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาหรือพระบรมราชโองการ และ

กําหนดใหมีหนาท่ีดําเนินกิจการงานซ่ึงเปนหนาท่ีของรัฐโดยเฉพาะ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของชาต3ิ132 

ท้ังนี้ รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา เชน การ

เคหะแหงชาติ การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

เปนตน และกรณีจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจะรวมถึงรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชกําหนดดวย 

สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา เชน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ องคการ

ตลาด องคการฟอกหนัง องคการสวนสัตว เปนตน 

2.  หนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเปนหนวยงานท่ีรัฐหรือรัฐบาลเปนเจาของ เปน

หนวยงานท่ีการจัดทําธุรกิจถือเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน แตมิไดดําเนินงานราชการตาม

วัตถุประสงคอันระบุไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน แตเปนงานซ่ึงสวน

ราชการแหงใดแหงหนึ่งเขามาดําเนินงานธุรกิจและใชเงินงบประมาณเปนตนทุนดําเนินงาน จึงตอง

อยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณดวย 

                                                
29วิสาหกิจ (รัฐวิสาหกิจ) ในประเทศไทย : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตรและเชิงวิเคราะหขอความคิด             

(น.72-80).  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต.  โดย จันทจิรา เอี่ยมมยุรา.  2529.  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
30คําอธิบายกฎหมายปกครอง.  (น.211-212).  เลมเดิม. 
31แหลงเดิม.  (น.217 – 221). 
32การจัดระบบองคการมหาชนอิสระในกระบวนการจัดทําบริการสาธารณะในประเทศไทย (น.145).  

วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต.  โดย วันเพ็ญ ทรัพยสงเสริม.  2539.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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หนวยงานเหลานี้มักจัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เชน โรงพิมพตํารวจ สถานธนา-       

นุเคราะหของกรมประชาสงเคราะห โรงงานไพและองคการสุรากรมสรรพสามิต เปนตน 

3.  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด มีฐานะเปนนิติบุคคลโดยมีทุนของภาครัฐ

ท้ังหมดหรือบางสวน โดยรัฐบาล นิติบุคคลมหาชนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน ผูถือหุน

และมีความสามารถในการใชมาตรการควบคุมภายในรัฐวิสาหกิจโดยมีอํานาจออกเสียงในฐานะ          

ผูถือหุนหรือโดยมีสิทธิแตงตั้งคณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น 

(4)  หนวยงานอ่ืนของรัฐ ไดแก องคการมหาชนตางๆ ท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงองคกร

ตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนองคกรท่ีจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

หรือเปนองคกรท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นอีกดวย ซ่ึงในทางรัฐธรรมนูญจะเรียกวา องคกรตาม

รัฐธรรมนูญ (Constitutional organization) แตในทางกฎหมายปกครองจะเรียกวา องคกรของรัฐท่ี

เปนอิสระ (Independent administrative organization) องคกรดังกลาว ไดแก คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี และ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 3 2

33 และยัง

หมายความรวมถึงหนวยงานท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหจัดตั้งขึ้นโดย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติเพ่ือทําหนาท่ีเปนหนวยงานทางธุรการ

ของศาล เชน สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลปกครอง สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

(5)  หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทาง

ปกครอง หนวยงานในลักษณะนี้ไมใชหนวยงานของรัฐ  แตเปนหนวยงานท่ีตั้งขึ้นในระบบราชการ 

หรืออาจเปนหนวยงานท่ีตั้งขึ้นนอกระบบราชการก็ได โดยการดําเนินการตองมีลักษณะเปนการใช

อํานาจทางปกครอง ซ่ึงหนวยงานดังกลาวนี้ ไดแก องคกรวิชาชีพตางๆ เชน สภาทนายความ    

แพทยสภา โดยหลักแลว องคกรเหลานี้มีอํานาจทํานิติกรรมทางปกครองฝายเดียว เชน อํานาจใน

การใหอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต การใชอํานาจในลักษณะนี้ถือเปนการใชอํานาจในทาง

ปกครอง นิติกรรมหรือคําส่ังท่ีมาจากองคกรเหลานี้จึงอาจถูกฟองตอศาลปกครองเพ่ือขอใหเพิก

ถอนได เชนเดียวกับการฟองขอเพิกถอนนิติกรรมฝายเดียวท่ีออกโดยหนวยงานทางปกครอง 

                                                
33รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  หมวด 11 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ. 
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(6)  บุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ นอกจากคูสัญญาท่ีเปนหนวยงานทางปกครองแลว 

หากมีบุคคลอ่ืนซ่ึงกระทําการแทนรัฐ สัญญาท่ีกระทําขึ้นโดยบุคคลเชนวานี้อาจเปนสัญญาทาง

ปกครองได โดยบุคคลอ่ืนท่ีกระทําการแทนรัฐจะหมายถึงบุคคล ดังนี้ 

1.  บุคคลผูไดรับมอบหมายจากรัฐใหดําเนินการโดยตรง ซ่ึงมักปรากฏวา ไดรับ

มอบหมายเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจงวา สัญญาท่ีทําขึ้นโดยบุคคลดังกลาว ยอมถือวาเปน

สัญญาท่ีกระทํา การแทนรัฐ เพราะปรากฏหลักฐานเปนลายลักษณอักษรอันชัดเจนวา บุคคล

ดังกลาวไดรับมอบหมายจากรัฐ 

2.  บุคคลผูไดรับมอบหมายจากรัฐใหดําเนินการโดยปริยาย กรณีเชนวานี้มักเกิดขึ้นใน

กรณีท่ีผูรับสัมปทาน หรือเปนกรณีของรัฐวิสาหกิจท่ีมิไดตั้งขึ้นโดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกฤษฎีกาไดเขาทําสัญญากับบุคคลภายนอกเพ่ือใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําหรือ

ดําเนินงานท่ีตนไดรับมอบหมายจากรัฐ เชน การจางใหเปนผูรับเหมากอสราง ส่ิงสาธารณูปโภค 

หรือกอสรางทรัพยสินท่ีจะใชในการใหบริการสาธารณะ 

2)  หลักเกณฑดานเนื้อหา 

หลักเกณฑเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญาทางปกครองนั้น มีองคประกอบ 2 ประการ คือ 

ประการแรก หลักเกณฑ ท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนสัญญาทางปกครอง และประการท่ีสอง 

หลักเกณฑโดยสภาพของสัญญาหรือเนื้อหาของสัญญาท่ีมีวัตถุประสงคใหคูสัญญาฝายหนึ่งเขา

ดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาท่ีมีขอกําหนดในสัญญาซ่ึง

มีลักษณะพิเศษท่ีแสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนิน

กิจการทางปกครองซ่ึงก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล 

ดังนั้น ตามหลักเกณฑดานเนื้อหาของสัญญา เราอาจพิจารณาแบงแยกสัญญาทาง

ปกครองออกเปน 4 ประเภท คือ 

(1)  สัญญาสัมปทาน 

“สัญญาสัมปทาน” ไมปรากฏมีคํานิยามตามกฎหมายไวโดยตรง หากแตมีความหมาย

ตามพจนานุกรมและความเห็นทางกฎหมาย ดังนี ้

“สัมปทาน” หมายถึง การท่ีรัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดทํา

ประโยชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติภายในระยะเวลาและตามเง่ือนไขท่ีรัฐกําหนด 33

34 

ศาสตราจารย ดร.ประยูร กาญจนดุล กลาววา “สัมปทานเปนวิธีการท่ีฝายปกครอง

มอบหมายใหเอกชนมีสิทธิจัดทําบริการสาธารณะอยางหนึ่งอยางใดในระยะเวลาท่ีกําหนด ดวยทุน

                                                
34พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย (น.537).  โดย ฝายหนังสือสงเสริมเยาวชน.  2543.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดบุค

ยูเคช่ัน. 
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และความเส่ียงภัยของตนเอง โดยฝายปกครองไมไดจายเงินคาจางใหแกผูรับสัมปทาน แตให

ผลประโยชนแกผูรับสัมปทานเปนการตอบแทนดวยการใชสิทธิท่ีจะเรียกเก็บคาบริการหรือ

คาตอบแทนจากประชาชนผูใชประโยชนในกิจการนั้น”34

35 

แมจะไมปรากฏคํานิยามของสัมปทานตามกฎหมายไทย แตการพิจารณาความหมาย

ของสัมปทาน อาจเริ่มตนจากเนื้อหาและลักษณะของสัมปทาน จากการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กับสัมปทานในประเทศไทย ทําใหเห็นถึงลักษณะสําคัญของสัมปทานในเรื่องตางๆ ดังนี้  

1.  เปนกิจการท่ีมีกฎหมายใหสิทธิหรืออํานาจรัฐในการอนุญาตหรือยินยอมใหเอกชน

แสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือมอบหมายใหเอกชนเปนผูจัดทําบริการสาธารณะ 

2.  เปนกรณีท่ีรัฐผูใหสัมปทานมีอํานาจพิเศษบางประการเหนือเอกชนในเรื่องตางๆ 

เชน 

 2.1  อํานาจในการควบคุมและกํากับการใหบริการสาธารณะแกประชาชนอยาง

ใกลชิด โดยท่ีสัมปทานบริการสาธารณะเปนเรื่องท่ีรัฐบาลมอบใหเอกชนไปจัดทําบริการสาธารณะ

แทนรัฐ รัฐจึงตองมีอํานาจควบคุมและกํากับการจัดทําบริการสาธารณะดังกลาว  

 2.2  อํานาจในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงประโยชนสาธารณะ เชน พระราชบัญญัติ

การรถไฟฟาแหงประเทศไทย พ.ศ.254336 

 2.3  อํานาจในการยกเลิกเพิกถอนสัมปทานและโอนเปนของรัฐ โดยหลักแลวรัฐไม

มีอํานาจเพิกถอนสัมปทานฝายเดียว แตในบางกรณีรัฐมีอํานาจในการยกเลิกเพิกถอนสัมปทานโดย

การโอนเปนของรัฐได36

37  

                                                
35คําอธิบายกฎหมายปกครอง (น.146).  โดย ประยูร กาญจนดุล.  2538.  กรุงเทพ ฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, พิมพครั้งท่ี 4. 
36มาตรา 43 “ในการดําเนินกจิการรถไฟฟาตามพระราชบัญญัตินี้ รฟม. โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีอาจใหสัมปทานกิจการรถไฟฟาท้ังหมดหรือบางสวนแกเอกชนก็ได 

ในกรณีท่ีการใหสัมปทานตามวรรคหนึ่งไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน

หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ ใหการเสนอโครงการ การดําเนนิโครงการและการกํากับดูแลและติดตามผล

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 
37พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ.2543 

มาตรา 53 “ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อรักษาประโยชนสาธารณะ คณะรัฐมนตรี อาจมีมติดังตอไปนี้ 

(1) ใหผูรับสัมปทานกระทําการหรือแกไขการใด 

(2) เพิกถอนสัมปทานในกรณีท่ีมีเหตุสําคัญอันมิอาจหลีกเลี่ยงได 
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 2.4  อํานาจในการออกขอกําหนดหรือเปล่ียนแปลงอยางใดก็ไดในการสัมปทาน 

 2.5  อํานาจในการออกขอกําหนดหรือเปล่ียนแปลงขอกําหนดเพ่ือความปลอดภัย

ของผูบริการ 

 2.6  อํานาจในการส่ังใหผูรับสัมปทานปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการท่ีอาจ

กอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลอ่ืน 

 2.7  อํานาจในการควบคุมการกําหนดอัตราคาบริการ37

38 

ดังนั้น สัญญาสัมปทานเปนนิติวิธีทางปกครองท่ีรัฐมอบหมายใหเอกชนมีสิทธิเขาจัดทํา

หรือดําเนินการในกิจการท่ีรัฐมีอํานาจผูกขาดหรือกิจการท่ีรัฐมีหนาท่ีและมีอํานาจดําเนินการไดแต

เพียงฝายเดียว โดยใหจัดทําไดภายในระยะเวลาอันมีกําหนดดวยทุนและความเส่ียงภัยของฝาย

เอกชนเอง แตใหฝายเอกชนคูสัญญามีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนจากประชาชน

ผูใชบริการในกิจการนั้นเปนการตอบแทน สัญญาสัมปทานประเภทตางๆ เปนสัญญาท่ียอมรับกัน

โดยท่ัวไปวาเปนสัญญาทางปกครอง ซ่ึงเปนสัญญาท่ีหนวยงานทางปกครองทํากับเอกชนเพ่ือใหเขา

มาลงทุนสรางสาธารณูปโภค แตดําเนินการบรหิารภายใตการควบคุมของหนวยงานทางปกครอง 

สัญญาสัมปทานในประเทศอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ สัญญาสัมปทานบริการ

สาธารณะ และสัญญาสัมปทานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

1.  สัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ ไดแก การท่ีฝายปกครองมอบบริการสาธารณะ

อันอยูในอํานาจหนาท่ีของรัฐบาลใหเอกชนเปนผูจัดทํา เชน การเดินรถประจําทาง สัมปทาน

รถไฟฟามหานคร  

ตัวอยางของสัญญาสัมปทานตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

สัญญาการดําเนินงานและรวมลงทุนในเขตโทรศัพทภูมิภาคระหวางองคกรโทรศัพท

แหงประเทศไทยกับบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 3 8

39 สัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานี

วิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกับบริษัท ไอทีวี จํากัด 

(มหาชน) 3 9

40 สัญญาท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติซ่ึงเปนหนวยงานทาง

                                                                                                                                       
เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติตาม (1) ให รฟม. แจงใหผูรับสัมปทานกระทําการหรือแกไขการนั้น ในกรณีท่ี

ผูรับสัมปทานไมกระทําการหรือแกไขการนั้น ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให รฟม. เปนผูกระทําการหรือแกไข

การนั้น โดยใหผูรับสัมปทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนนิการดังกลาว...” 
38สัญญาสัมปทาน : ศึกษากรณีผูลงทุนตางชาติเปนผูรับสัมปทานในประเทศไทย (น.35-39).  

วิทยานิพนธนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  โดย อารยา กิตติเวช.  2550.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
39คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 622/2545 
40คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 930/2547 
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ปกครอง อนุญาตใหเอกชนเชาใชเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณวิทยุคมนาคม พรอมไดรับการ

จัดสรรความถ่ีวิทยุ40

41  

2.  สัญญาสัมปทานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

สัมปทานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติมีวัตถุประสงคในการท่ีจะสงวน

รักษาทรัพยากรของชาติไมใหถูกทําลายโดยไมไดรับประโยชนคุมคา มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชนดังเชนสัมปทานบริการสาธารณะแตอยางใด        

อยางไรก็ตาม สัญญาสัมปทานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวก็เปนผลท่ีมาจาก 

“สวนหนึ่ง” ของการปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของรัฐนั้นเอง 

สัญญาสัมปทานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ จึงไมใชสัญญาท่ีเกี่ยวของ

การบริการสาธารณะ แตกฎหมายกํ าหนดให เปนสัญญาทางปกครอง เพราะโดยหลัก 

ทรัพยากรธรรมชาติเปนของชาติหรือเปนทรัพยสินของประชาชนโดยรวม โดยมีรัฐเปน                              

ผูควบคุมดูแล การท่ีจะใหบุคคลใดเขามาแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจะตองขอ

อนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐกอนและตองจายคาตอบแทนใหแกรัฐในการเขาแสวงหา

ประโยชนดังกลาวดวย ท้ังนี้เพ่ือใหรัฐสามารถเขาควบคุมแลการแสวงหาประโยชนใหเปนไปโดย

เกิดประโยชนอยางแทจริงตอสวนรวม 

(2)  สัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ 

สัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ หมายความถึง การใหเอกชนเขามามีสวนรวมใน

กิจการท่ีอยูในความอํานวยการหรือควบคุมของฝายปกครองท่ีจัดทําเพ่ือสนองความตองการ

สวนรวมของประชาชน โดยกิจกรรมนั้นจะตองมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะและจะตอง

ดําเนินการอยูเปนนิจและสมํ่าเสมอไมมีการหยุดชะงัก โดยท่ีประชาชนท่ัวไปจะไดประโยชนจาก 

การบริการสาธารณะนั้นอยางเทาเทียม และอยูในความดูแลหรือควบคุมของฝายปกครองหรืออาจ

มอบอํานาจใหเอกชนดําเนินการแทน41

42 

กิจการท่ีอยูในความอํานวยการหรืออยูในความควบคุมของฝายปกครองท่ีจัดทําขึ้นโดย

มีวตัถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการสวนรวมของประชาชน เชน สัญญาใหบริการทางการ

แพทยท่ีสํานักงานประกันสังคมทํากับโรงพยาบาลเอกชนเพ่ือใหบริการทางการแพทยแก

ผูประกันตนตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม เปนตน 

 

                                                
41คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 966/2548 และ 190/2549 
42สัญญาทางปกครองของไทย (ตอนท่ี  6) (2555).  โดย นันทวัฒน บรมานันท.  สืบคน 2 ธันวาคม 2555.  

จาก http://www.pub-law.net/article/ac thcon 06a.html. 
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องคประกอบของบริการสาธารณะมี 2 ประการคือ 

1.  บริการสาธารณะเปนกิจการท่ีอยูในความอํานวยการหรืออยูในความควบคุมของ

ฝายปกครอง 

ลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดของบริการสาธารณะ คือ ตองเปนกิจการท่ีรัฐจัดทําขึ้นเพ่ือ

ตอบสนองความตองการสวนรวมของประชาชน นั่นก็คือเปนกิจการท่ีอยูในความอํานวยการของรัฐ 

แตเนื่องจากปจจุบันภารกิจของรัฐมีมากขึน้ กิจกรรมบางอยางตองใชเทคโนโลยีการจัดทําสูง ใชเงิน

ลงทุนสูง รัฐไมมีความพรอมท่ีจะทํา จึงตองมอบใหบุคคลอ่ืนซ่ึงอาจเปนหนวยงานของรัฐหรือ

เอกชนเปนผูดําเนินการ ซ่ึงเม่ือรัฐมอบหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหบุคคลอ่ืนทําแลว 

บทบาทของรัฐในฐานะผูจัดทําหรืออํานวยการก็จะเปล่ียนเปนผูควบคุม โดยรัฐจะเปนผูควบคุม

มาตรฐานของบริการสาธารณะ ควบคุมความปลอดภัย รวมท้ังควบคุมคาบริการ ท้ังนี้ เพ่ือให

ประชาชนไดรับประโยชนตอบแทนมากท่ีสุดและเดือดรอนนอยท่ีสุด 

2.  บริการสาธารณะจะตองมีวัตถุประสงคเพ่ือสาธารณะประโยชน 

กิจการใดท่ีรัฐเห็นวามีความจําเปนตอการอยูอยางปลอดภัยหรือการอยูอยางสบายของ

ประชาชน รัฐก็จะตองเขาไปจัดทํากิจการนั้น และนอกจากนี้ ในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ 

รัฐไมสามารถจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใดได รัฐ

จะตองจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

(3)  สัญญาท่ีเกี่ยวกับการจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค 

ส่ิงสาธารณูปโภค หมายถึง บริการสาธารณะท่ีจัดทําเพ่ือประโยชนแกประชาชนในส่ิง

อุปโภคท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิต เชน การรถไฟ การประปา การเดินรถประจําทางการโทรศัพท 42

43  

นอกจากนี้ ในกฎหมายฉบับตางๆ ก็ไดมีการใหคําจํากัดความเกี่ยวกับ“สาธารณูปโภค” 

ไวดวย เชน “กิจการดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค 

1.  การรถไฟ 

2.  การรถราง 

3.  การขุดคลอง 

4.  การเดินอากาศ 

5.  การประปา 

6.  การชลประทาน 

7.  การไฟฟา 

8.  การผลิตเพ่ือจําหนายหรือจําหนายกาซโดยใชระบบสงทอไปยังอาคารตางๆ 

                                                
43คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 673/2544 
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9.  บรรดากิจการอ่ืนอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน

ตามท่ี ระบุไว ในพระราชกฤษฎีกา”44 

จากลักษณะและการใชประโยชนของ ส่ิงสาธารณูปโภคแลว  อาจสรุปไดว า

สาธารณูปโภคนั้น สามารถแบงออกเปนสองประเภทใหญ คือ 

ประเภทแรก ทรัพยสินท่ีมีลักษณะเปนถาวรวัตถุซ่ึงจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหประชาชน

โดยท่ัวไปสามารถเขาใชประโยชนรวมกันไดโดยตรง เชน ถนน สะพาน สวนสาธารณะ ทางเดิน

เทาสาธารณะ ทอระบายน้ําสาธารณะ ทาเทียบเรือสาธารณะ ท่ีพักผูโดยสารรถประจําทาง 

ประเภทท่ีสอง ทรัพยสินตาง ๆ ท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐใชเปน

เครื่องมือโดยตรงเพ่ือประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะ และเพ่ือประโยชนแกประชาชนใน

ส่ิงอุปโภคท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิต เชน เสาไฟฟา สายไฟฟา ทอประปา เขื่อน โรงเรียน 

โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง โรงบําบัดน้ําเสีย โรงกําจัดขยะ 

(4)  สัญญาแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

สัญญาประเภทนี้มีขอความคิดมาจากหลักการพ้ืนฐานในการจัดสรรทรัพยากรทาง

เศรษฐศาสตร (Economics) ท่ีวา การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด เพ่ือสนองความ

ตองการของมนุษยท่ีมีอยูอยางไมจํากัด ทรัพยากรธรรมชาตินี้ถือวาเปนกรรมสิทธ์ิของชาติ อธิปไตย

ของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตนนี้ไดรับการรับรองจากสหประชาชาติโดยมติของสมัชชา

ใหญท่ี 1803 (XVII) เม่ือ ค.ศ.1962 ผูใดจะทําการใดๆ ตอทรัพยากรธรรมชาติ โดยไดรับอนุญาต

ไมได ทรัพยากรธรรมชาติภายในรัฐใดถือเปนประโยชนของรัฐท่ีตองจัดสรรเพ่ือประโยชน

สวนรวม โดยรัฐตองเปนผูดูแลรักษา และจะหามมิใหบุคคลขุดคนหรือทําประโยชนใน

ทรัพยากรธรรมชาติ การท่ีเอกชนรายใดจะแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเชนวานี้จะตอง

ไดรับอนุญาตจากรัฐ และจะตองชําระคาตอบแทนใหแกรัฐในการไดสิทธิแสวงประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาตินั้น เพ่ือใหรัฐเขาควบคุมดูแลการกระทําดังกลาว ซ่ึงจะตองกอใหเกิดประโยชน

ตอสวนรวมอยางแทจริง เชน สัญญาใหทําไม เหมืองแร ขุดเจาะ น้ํามัน กาซธรรมชาติ เปนตน 

ลักษณะของการแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจะแตกตางจากการใหรวม

จัดทําบริการสาธารณะ เพราะทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม เหมืองแร เปนทรัพยท่ีอยูในความดูแล

ของรัฐ เม่ือเอกชนจะเขาทําประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวจะตองไดรับอนุญาตใน

รูปแบบของสัมปทานจากรัฐและอยูในความควบคุมดูแลของรัฐโดยเสียคาใชจายใหแกรัฐตาม

สมควร รูปแบบของสัญญาใหแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจึงเปนไปตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย เพราะการเขาทําสัญญาใหแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจะเปนรูปแบบของ

                                                
44 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี  58 ลงวันท่ี  26 มกราคม 2525 ขอ 3 วรรคหนึ่ง 

DPU



 34 

สัญญาสัมปทานท่ีเปนไปตามแบบของทางราชการซ่ึงผูขอสัมปทานตองยื่นคําขอเม่ือรัฐอนุญาตก็จะ

ออกประทานบัตรให สัญญาใหแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจึงไมมีรูปแบบท่ีเปน

ลักษณะเฉพาะตัว  แตจะเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดยังไดวินิจฉัยเพ่ิมเติมวาสัญญาท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้เปน

สัญญาทางปกครองอีกดวย คือ44

45 

1.  สัญญาท่ีหนวยงานทางปกครองตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขา

รวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง เชน สัญญารวมการงานและรวมลงทุนขยายบริการ

โทรศัพท 1.5 ลานเลขหมายในเขตโทรศัพทภูมิภาค เปนตน 

2.  สัญญาท่ีมีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษท่ีแสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ ท้ังนี้

เพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองหรือบริการสาธารณะบรรลุผล 

เชน สัญญาท่ีใหขาราชการลาไปศึกษาตอในตางประเทศ ซ่ึงมีขอกําหนดในสัญญาใหสิทธิทาง

ราชการบอกเลิกสัญญาไดฝายเดียวหรือเรียกตัวขาราชการกลับจากตางประเทศกอนครบกําหนดไม

วากรณีใดๆ สัญญาจางกอสรางอาคารท่ีมีขอกําหนดในสัญญาท่ีใหหนวยงานทางปกครองสามารถ

บอกเลิกสัญญาไดฝายเดียวโดยท่ีคูสัญญาเอกชนไมตองผิดสัญญา และส่ังผูรับจางใหทํางานพิเศษ

เพ่ิมเติมได แมไมไดระบุไวในสัญญา เปนตน 

 

2.3 หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

กิจการโทรคมนาคมเปนอีกหนึ่งภาคเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอการพัฒนา

ประเทศ เนื่องจากเปนกิจการท่ีถือเปนโครงการพ้ืนฐาน (Infrastructure) ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนให

ระบบเศรษฐกิจและสังคมสามารถดําเนินตอไปได ท้ังในสวนท่ีเปนตลาดสินคาและบริการหนึ่งซ่ึง

สามารถสรางรายไดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เปนภาคบริการท่ีสงเสริมใหมีการผลิตและจัด

จําหนายสินคาและบริการในตลาดอ่ืนๆ และเปนภาคกิจการท่ีชวยลดปญหาความไมเทาเทียมกัน

ของขอมูล (Asymmetry of information) ระหวางปจเจกชน ลดตนทุนทางธุรกรรม (Transaction 

cost) ในภาคเศรษฐกิจ ท้ังยังสงเสริมการพัฒนา และการกระจายขอมูลขาวสารอันเช่ือมตอสังคม

และสังคมชนบทเขาดวยกัน45

46  

                                                
45คดีปกครองประเภทใดท่ีอาจฟองตอศาลปกครองได.  (2557).  โดย ศาลปกครอง, สืบคน 10 

พฤษภาคม 2557 จาก http://www.admincourt.go.th/00_web/00_info/book101.htm. 
46กฎหมายการแขงขันทางการคาในกิจการโทรคมนาคม (น.1).  โดย สุธรรม อยูในธรรม, ร.ศ., 2554,

เอกสารวิชาการการอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน 15, กรุงเทพฯ: วิทยาลัย

การยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม. 
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กิจการโทรคมนาคมจึงเอ้ือประโยชนแกประชาชนท้ังในแงการคา การลงทุนและการ

ติดตอส่ือสารระหวางบุคคลท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ อีกท้ังยังถือเปนถือเปนกิจการเกี่ยวกับ

การส่ือสารของชาติอันเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติรองรับไว46

47 

2.3.1  ความหมายและลักษณะของกิจการโทรคมนาคม 

คํานิยามของ “โทรคมนาคม” นั้นมีการใหคํานิยามไวหลายแงมุมท้ังจาก อาทิ 

“โทร” มีพ้ืนฐานมาจากคําวา “tele” ในภาษากรีก หมายถึง “ไกลออกไป (far away)” 

และคําวา “คมนาคม (Communication)” มาจากภาษาละตินพ้ืนฐานของคํา “Communicare” 

หมายถึง การใชงานรวมกับผูอ่ืน ความหมายรวมพ้ืนฐานจึงไดรับการนําเสนอวา “การส่ือสารท่ี

ครอบคลุมระยะทางท่ีไกลออกไป”48 

“โทรคมนาคม” หมายถึง การสง การกระจาย หรือการรับภาพและสัญญาณตาง ๆ โดย

อาศัยระบบวิทยุส่ือสาร หรือระบบแมเหล็กไฟฟาอ่ืน48

49 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 4 ไดใหคําจํากัด

ความ ดังนี้  

“กิจการโทรคมนาคม” หมายความวา กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยองคกร

จัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  

พระ ราช บัญ ญัติอ งคก รจั ดสร รค ล่ื นค วาม ถ่ีแล ะกํ ากับ การ ปร ะกอ บกิจ กา ร

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 4 ไดใหคําจํากัดความ 

ของ “กิจการโทรคมนาคม” หมายความวา 

                                                
47รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

 มาตรา 47 “คลื่นความถี่ท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคมเปน

ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาท่ีจัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอื่น และการแขงขันโดยเสรีอยางเปน

ธรรม รวมท้ังตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการควบรวมการครอง

สิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเปนการขัดขวาง

เสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายของประชาชน” 
48Göran Binersson, Principles of Lightware Communications, England : Wiley, 1996. 
49พจนานุกรมไทย.  (น 269).  เลมเดิม. 

DPU



 36 

“กิจการโทรคมนาคม” หมายความวา กิจการซ่ึงใหบริการการสง การแพร หรือการรับ

เครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงสามารถใหเขาใจ

ความหมายไดโดยระบบคล่ืนความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอ่ืน

ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซ่ึงใหบริการดาวเทียมส่ือสาร หรือ

กิจการอ่ืนท่ี กสทช.50 กําหนดใหเปนกิจการโทรคมนาคม แตไมรวมถึงกิจการท่ีเปนกิจการกระจาย

เสียงกิจการโทรทัศนและกิจการวิทยุคมนาคม 

อยางไรก็ดี การจําแนกประเภทธุรกิจโทรคมนาคมมีลักษณะไมตายตัว  ท้ังนี้ เนื่องจากมี

แนวทางในการจําแนกประเภทธุรกิจโทรคมนาคมท่ีหลากหลาย ซ่ึงหากพิจารณาตามแนวทาง

องคการการคาโลก (WTO) ไดทําการจําแนกบริการโทรคมนาคม โดยจัดใหเปนสาขายอยของสาขา

การส่ือสารและมีกิจกรรมท่ีถือเปนบริการโทรคมนาคม ดังนี5้0

51 

1)  Voice telephone services บริการโทรศัพท 

2)  Packet-switched data transmission services บริการรับ -สงขอมูลโดยใชเทคโนโลยี

แบบ Packet-switched  

3)  Circuit-switched data transmission services บริการรับ-สงขอมูลโดยใชเทคโนโลยี

แบบ Circuit-switched  

4)  Telex services บริการโทรพิมพ 

5)  Telegraph services บริการโทรเลข 

6)  Facsimile services บริการโทรสาร 

7)  Private leased circuit services บริการใหเชาวงจรสําหรับใชเฉพาะกลุม 

8)  Electronic mail บริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

9)  Voice mail บริการรับฝากขอความ 

10) On-line information and database retrieval บริการขอมูลออนไลน หรือสืบคน

ฐานขอมูล 

11) Electronic Data Interchange (EDI) บริการรับ – สงขอมูลผานระบบ Electronic 

Data Interchange (EDI)  

                                                
50คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
51บริการโทรคมนาคม (2555).  สืบคน 20 สิงหาคม 2555.  จาก, www.dtn.go.th/vtl_upload_file// 

1191251801843/communication.pdf . 
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12)  Enhanced/value-added facsimile services, including store and forward, store and 

retrieve บริการโทรสารท่ีมีการใชงานพิเศษเพ่ิมเติมจากเดิม เชน การจัดเก็บโทรสารเพ่ือสงตอ หรือ

การจัดเก็บโทรสารเพ่ือการสืบคนภายหลัง 

13)  Code and protocol conversion บริการเปล่ียนรหัสหรือรูปแบบของขอมูล เพ่ือใช

ในระบบการรับ-สงขอมูลท่ีแตกตางกัน 

14) On-line information and/or data processing including transaction processing 

บริการประมวลผลขอมูลออนไลน ซ่ึงครอบคลุมถึงการประมวลผลการทําธุรกรรมทางการเงิน 

15)  Other บริการอ่ืนๆ 

ท้ังนี้  การจําแนกประเภทกิจกรรมตาม WTO ไมใชการจําแนกประเภทกิจกรรมท่ี เปน

ทางการ และไมไดถูกใชเปนหลักในการแบงประเภทกิจกรรมโทรคมนาคมจากผูเช่ียวชาญดาน

โทรคมนาคมแตอยางใด หากแตเปนเพียงการจําแนกประเภทเพ่ือเปนเครื่องมือคราว ๆ ในการสราง

ความเขาใจรวมกันระหวางผูเจรจาเทานั้น แตเม่ือพิจารณาวาบริการโทรคมนาคม คือ กิจกรรมท่ีทํา

หนาท่ีรับ – สงสัญญาณ (เสียงหรือขอมูล) ระหวางผูใชบริการสองฝายหรือหลายฝาย (โดยอาศัย

คล่ืนแมเหล็กไฟฟาหรือตัวกลางประเภทอ่ืนส่ือนําสัญญาณ) นั้นหมายถึง กิจกรรมท่ีจะจัดวาอยูใน

ขอบเขตธุรกิจโทรคมนาคมได ซ่ึงตองมีท้ังการรับและสงสัญญาณระหวางผูใชบริการ เชน 

โทรศัพท ท่ีมีการสนทนาท้ังไปและกลับ อินเตอรเน็ตท่ีมีการรับ-สงสัญญาณขอมูลผานแมขาย

ตลอดเวลา เปนตน 

ดังนั้น กิจการโทรคมนาคมจึงเปนกิจการดานการติดตอส่ือสาร ขนสงขอมูลขาวสาร

รูปแบบตางๆ  ซ่ึงตองมีการรับและสงสัญญาณระหวางผูใชบริการและผูรับบริการโดยใหบริการสง 

การแพร หรือการรับเครื่องหมายสัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอ่ืนใด ซ่ึง

สามารถเขาใจความหมายไดโดยระบบสาย ระบบความถ่ี ระบบแสดง ระบบแมเหล็กไฟฟาอ่ืน หรือ

ระบบอ่ืน ระบบใดหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงกิจการโทรคมนาคมตามท่ีมีกฎหมายบัญญัต ิ

หรือตามท่ีคณะกรรมการรวมกําหนดใหเปนกิจการโทรคมนาคม 

ลักษณะของกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงขายโทรคมนาคม  ถือเกณฑการกําหนด

ลักษณะกิจการโทรคมนาคม โดยพิจารณาจากหลักกรรมสิทธ์ิ และสิทธิการครอบครองโครงขาย

โทรคมนาคม 

ท้ังนี้ สามารถจําแนกลักษณะกิจการโทรคมนาคมสําหรับการใหบริการโทรคมนาคมได 

4 ลักษณะ ดังนี้51

52 

                                                
52ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องกําหนดลักษณะและประเภทกิจการ

โทรคมนาคม (น.10 -11).  เลม 122 ตอนพิเศษ 45ง ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2448. 
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1)   การใหบริการโครงขายโทรคมนาคม เพ่ือใหเชาใช  และเพ่ือใหบริการโทรคมนาคม 

(Network Provider and Service Provider)  

2)  การใหบริการโครงขายโทรคมนาคมเพ่ือใหเชาใช (Network Provider Only)  

3)  การเชาใชโครงขายโทรคมนาคมเพ่ือใหบริการโทรคมนาคม (Leasing the Network 

for Service Provider Only)  

4)  การใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกดานโทรคมนาคม (Telecommunications 

Facility) 

ท้ังนี้ หากพิจารณาประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ีเปนการใหบริการโทรคมนาคม 

(Service Based) ถือเกณฑการกําหนดประเภทกิจการโทรคมนาคมตามสารสนเทศ (Information 

Based) ท่ีใหบริการแกผูใชบริการโทรคมนาคมปลายทาง (End User) ซ่ึงสามารถจําแนกประเภท

กิจการโทรคมนาคมสําหรับการใหบริการโทรคมนาคมได 3 ประเภท  คือ การใหบริการเสียง 

(Voice) การใหบริการขอมูล (Data) และการใหบริการพหุส่ือ หรือส่ือผสม (Multimedia) 

2.3.2  ความสําคัญของกิจการโทรคมนาคม 

เม่ือพิจารณาประเทศมีรายไดต่ําความตองการโครงสรางพ้ืนฐานจะเปนดานการ

ชลประทาน ถนน แตเม่ือประเทศมีรายไดสูงขึ้น  ความตองการโครงสรางพ้ืนฐานดานโทรคมนาคม  

และไฟฟาจะมีสูงขึ้น52

53 โดยบริการโทรคมนาคมเปนกิจกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญใน 2 ดาน คือ  

1)  เปนภาคเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ ครอบคลุมการใหบริการแกประชาชนในทุกระดับ

ของระบบเศรษฐกิจ  

2)  เปนบริการท่ีมีบทบาทเปนตัวกลางหรือเปนตนทุนท่ีสําคัญในการประกอบกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจประเภทอ่ืนๆ นอกจากนี้ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการหลอมรวมของส่ือ

ตางๆ ยังเปนตัวกระตุนบทบาทของการบริการโทรคมนาคมใหทวีความสําคัญมากขึ้น 

นอกจากนี้กิจการโทรคมนาคมถือเปนโครงสรางพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ ท้ังยัง

เกี่ยวของกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานดานการส่ือสารและการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน นอกจากนี้

แนวความคิดเรื่องเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานซ่ึงเปนบริการสาธารณะท่ีรัฐจําตองจัดทําใหแก

ประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญอีกดวย 

 

                                                
53World Development Report 1994 Infrastructure for Development : Executive Summary (pp. 1-2).  

Retriered March 12, 2014, from The world bank, http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK= 

64165259&theSitePK= 469382&piPK=64165421&menuPK=64166322&entityID=000011823_ 

20071010172019. 

DPU



 39 

2.4  หลักกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับ

สัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

การอนุญาโตตุลาการนั้นเปนหลักการระงับขอพิพาทท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีถูกนํามาใช

ในการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึน้ในสัญญาทางปกครอง ซ่ึงหลักการอนุญาโตตุลาการนั้นมีขั้นตอนท่ีมี

ความแตกตางจากการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในสัญญาทางปกครองโดยศาลปกครอง เนื่องจาก

ขั้นตอนการอนุญาโตตุลาการนั้นเปนขั้นตอนการระงับขอพาทท่ีเกิดขึ้นกอนมีการนําคดีขึ้นสูศาล 

แตท้ังนี้ในบางกรณีขั้นตอนการดําเนินการอนุญาโตตุลาการนั้นก็มีความสัมพันธกับช้ันศาล 

เนื่องจาก เม่ือมีกรณีพิพาทท่ีคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายนั้นมีประเด็นท่ีเกิดความไม

ชัดเจนขึ้น ไมวาจะในเรื่องของขอกฎหมายหรือเรื่องของขั้นตอนในการดําเนินการอนุญาโตตุลาการ 

แลวนั้น ก็มีความจําเปนท่ีจะตองนําประเด็นดังกลาว รองตอศาลเพ่ือใหศาลไดวินิจฉัยหรือพิจารณา

ใหเกิดความชัดเจนขึ้น เพ่ือใหการอนุญาโตตุลาการนั้นเปนไปตามเจตนารมณของคูกรณีและ

เจตนารมณของกฎหมาย ซ่ึงการศึกษาถึงปญหาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

สัมปทานกิจการโทรคมนาคมนั้น มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาถึงหลักการท่ี

สําคัญตางๆ เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครอง เพ่ือเปน

กรอบของการศึกษาถึงเรื่องดังกลาว รวมถึงในการท่ีผูวิจัยจะไดใชเปนหลักเกณฑในการวิเคราะห

ในบทท่ี 4 ตอไป 

2.4.1 ความหมายและลักษณะของอนุญาโตตุลาการ 

“อนุญาโตตุลาการ” มีความหมายสองประการ คือ อาจหมายถึงบุคคลท่ีไดรับการ

แตงตั้งใหทําหนาท่ีเปนคนกลางช้ีขาดขอพิพาทระหวางคูกรณ ีซ่ึงอาจเปนบุคคลเดียวหรือหลายคนก็

ได บุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนอนุญาโตตุลาการนี้ ภาอังกฤษเรียกวา “Arbitrator” แตในบางครั้งคําวา 

“อนุญาโตตุลาการ” อาจถูกนําไปใชในลักษณะท่ีไมไดหมายถึงตัวบุคคลท่ีทําหนาท่ีช้ีขาดขอพิพาท 

แตหมายถึงวิธีการระงับขอพิพาทวิธีหนึ่ง ซ่ึงแตกตางจากการฟองรองดําเนินคดี (Litigation) ในศาล

และตรงกับภาษาอังกฤษวา “Arbitration” ดังนั้นจึงควรตองระมัดระวังวาคําดังกลาวไดถูกนําไปใช

ในท่ีตางๆ ในความหมายใด เพราะหากแปลบทบัญญัติมาตราตางๆ ในพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการเปนภาษาตางประเทศโดยไมระมัดระวังวา คําวา “อนุญาโตตุลาการ” ท่ีใชในแตละ

มาตรานั้น บางมาตราอาจหมายถึงตัวบุคคลและบางมาตราอาจหมายถึงวิธีการระงับขอพิพาท ทําให

เนื้อความของการแปลกฎหมายคลาดเคล่ือนไป53

54 

                                                
54การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ (น.82).  โดย อนันต จันทรโอภากร, มีนาคม-เมษายน 2533.  

ดุลพาห 2, 37. 
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ในปจจุบันพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มิไดบัญญัติใหนิยามความหมาย

ของคําวา “การอนุญาโตตุลาการ” และ “อนุญาโตตุลาการ” ไวเปนการเฉพาะ แตท้ังนี้ใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใหคํานิยามความหมายของ “อนุญาโตตุลาการ” 

เพียงคําเดียวซ่ึงหมายความวา5 4

55 บุคคลท่ีคูกรณีตกลงกันตั้งขึ้นเพ่ือใหเปนคนกลางในการช้ีขาดใน  

ขอพิพาท โดยมิไดแยกคําวา “การอนุญาโตตุลาการ” กับ “อนุญาโตตุลาการ” ออกจากกันแตอยางใด 

นอกจากนี้ยังไดมีการใหคํานิยามความหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการไวดังนี้ 

อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หมายถึง การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการซ่ึง

เปนบุคคลท่ีสาม  โดยคูกรณี  อาจเลือกบุคคลท่ีสามเปนอนุญาโตตุลาการจํานวนหนึ่งคน                   

(Sole Arbitrator) หรือหลายคนเปนคณะอนุญาโตตุลาการ (Arbitral Tribunal) ก็ได (แตตองเปน

จํานวนเลขคี่) หรืออาจเลือกสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Institution Arbitration) ท้ังนี้ คูกรณีอาจ

กําหนดวิธีการระงับขอพิพาทไวในสัญญาเรียกวา “สัญญาอนุญาโตตุลาการ” หรืออาจระบุเปนขอ

สัญญา (Arbitration Clause) ก็ได โดยอนุญาโตตุลาการจะทําหนาท่ีวินิจฉัยการช้ีขาดขอพิพาทท่ี

เกิดขึ้นเปนคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ (Arbitral Award) ซ่ึงคูกรณีตองผูกพันตามคําช้ีขาด

ดังกลาว ท้ังนี้ หากคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามคําช้ีขาด คูกรณีอีกฝายอาจยื่นคํารองตอศาลท่ี

มีเขตอํานาจใหบังคับตามคําช้ีขาดได55

56  

การอนุญาโตตุลาการ หมายความถึง การระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยวิธีหนึ่ง ซ่ึง

เกิดจากความตกลงระหวางคูสัญญาดวยความสมัครใจเสนอขอพิพาทของตนท่ีเกิดขึ้นแลวหรือท่ีจะ

เกิดขึ้นในอนาคตใหบุคคลภายนอกซ่ึงเรียกวา อนุญาโตตุลาการ การพิจารณาช้ีขาดและคูกรณียอม

ผูกพันท่ีจะปฏิบัติตามคําช้ีขาดนั้นสวน“อนุญาโตตุลาการ” คือ บุคคลซ่ึงเปนบุคคลภายนอกคนเดียว

หรือหลายคนท่ีคูกรณีพิพาทหรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายตั้งขึ้น เพ่ือใหเปนคนกลางและทํา

หนาท่ีพิจารณาช้ีขาดขอพิพาทของคูกรณี56

57 

อนุญาโตตุลาการ หมายความถึง บนพ้ืนฐานของความชอบดวยกฎหมายในการท่ีตกลง

กันใหมีอนุญาโตตุลาการนั้น คูพิพาทอาจกําหนดใหขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ไดรับการช้ีขาดอันมีผลผูกพันโดยบุคคลท่ีตนเปนผูเลือก ซ่ึงผลจากการตกลงดังกลาวทําให          

                                                
55พจนานุกรมไทย (น.597).  โดย ฝายหนังสือสงเสริมเยาวชน.  2543.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทซีเอ็ด

ยูเคช่ัน.   
56อนุญาโตตุลาการ (Arbitration).  (2555).  โดย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการ

มหาชน), สืบคน 20 สิงหาคม 2555.  จาก http://www.etda.or.th/etda_website/mains/display/941. 
57ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ (พิมพครั้งท่ี 2) (น.4).  โดย เสาวนีย อัศวโรจน.  2540.  

กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
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ขอพิพาทไมอยูในอํานาจของศาล ดังนั้น คูพิพาทจึงเปนผูทรงสิทธิในการท่ีจะใหมีอนุญาโตตุลาการ 

กระบวนการจะจบลงดวยการมีคําช้ีขาด ซ่ึงมีสภาพบังคับทํานองเดียวกับคําพิพากษาของศาลและ

ในท่ีสุดคําช้ีขาดดังกลาวสามารถท่ีจะถูกโตแยงโดยคูพิพาทท่ีไมพอใจไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

57

58 

แมวาจะมีการใหนิยามความหมายของอนุญาโตตุลาการไวมากมาย แตท้ังนี้โดยท่ัวไป

แลว การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมีลักษณะท่ีสําคัญๆ ดังตอไปนี้58

59 

1)  อนุญาโตตุลาการเปนวิธีระงับขอพิพาทวิธีหนึ่ง สวนขอพิพาทชนิดใดบางท่ีจะระงับ

ไดโดยอนุญาโตตุลาการยอมเปนไปตามกฎหมายของแตละประเทศ ซ่ึงขึ้นอยูกับนโยบายของ

ประเทศนั้นๆ  

2)  บุคคลท่ีทําการระงับขอพิพาทหรือเปนอนุญาโตตุลาการนั้นจะตองไมใชเปนฝายใน

ขอพิพาท คือเปนบุคคลภายนอกซ่ึงเปนคนกลาง จะมีจํานวนหนึ่งทานหรือหลายทานก็ได โดย

ไดรับเลือกจากผูเปนฝายในขอพิพาทหรือไดรับแตงตั้งตามวิธีการท่ีผูเปนฝายในขอพิพาทไดตกลง

กันไวหรือตามกฎหมายกําหนดใหทําการพิจารณาช้ีขาดขอพิพาทเรื่องใดๆ โดยเฉพาะ 

3)  ขอบเขตอํานาจของอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาและช้ีขาดขอพิพาทเปนไปตาม

ขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงระหวางผูเปนฝายในขอพิพาท ดังนั้น อนุญาโตตุลาการจะทําการ

เกินขอบเขตอํานาจท่ีกําหนดไวโดยสัญญาไมได สวนคูสัญญาจะมีเสรีภาพในการตกลงกันไดมาก

นอยเพียงใดเปนไปตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการและกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญาของแตละ

ประเทศ 

4)  อนุญาโตตุลาการตองทําการช้ีขาดขอพิพาทตามกระบวนวิธีพิจารณาความ แตไมได

หมายความวาจะตองผูกติดอยูกับกฎหมายวิธีพิจารณาความโดยเครงครัดดังท่ีศาลปฏิบัติ เพราะ

เจตนารมณของอนุญาโตตุลาการ คือ ความตองการท่ีจะลดขอยุงยากในเรื่องของพิธีการและขั้นตอน

ท่ีซับซอนของระบบศาล อยางไรก็ตามอนุญาโตตุลาการจะตองพิจารณาและช้ีขาดไปตามหลักแหง

ความยุติธรรม เปนตนวาใหคูกรณทุีกฝายมีโอกาสเทาเทียมกันในการตอสูคดี และจะตอง ช้ีขาดโดย

การรับฟงจากน้ําหนักของพยานหลักฐานท่ีเสนอโดยคูกรณีทุกฝาย 

5)  อนุญาโตตุลาการเปนวิธีพิจารณาและช้ีขาดขอพิพาทอันเปนระบบเอกชน ดังนั้น 

กฎหมายในประเทศตางๆ จึงพยายามใหเสรีภาพแกเอกชนมากท่ีสุดเพ่ือใหตกลงกันในเรื่องของวิธี

พิจารณาความ การแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ และอํานาจหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการโดยรัฐจะมี

                                                
58หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (น.28-29).  โดย วรรณชัย บุญบํารุง, ธนกร วรปรัชญา

กูล, สิริพันธ พลรบ.  2548.  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
59ทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ (น.83-85).  เลมเดิม. 

DPU



 42 

บทบาทในฐานะเปนผูคอยชวยเหลือใหการอนุญาโตตุลาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

พยายามหลีกเล่ียงการเขาแทรกแซงโดยไมจําเปน 

6)  คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นโดยท่ัวไปแลวจะถือวาเปนท่ีสุด หมายความวา มี

ผลเปนการยุติขอพิพาทท้ังปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย และคูกรณีจะตองผูกพันตาม        

คําช้ีขาดนั้น เม่ือคูกรณีผูเปนฝายแพคดีไมปฏิบัติตามคําช้ีขาด อีกฝายก็สามารถอาศัยองคกรของรัฐ

โดยเฉพาะอยางยิ่งคือศาล ใหทําการบังคับตามคําช้ีขาดนั้นได 

7)  การพิจารณาคดีและการทําคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ไมใชการใชอํานาจ

อธิปไตยทางศาลของรัฐ โดยปกติแลวศาลจะเขามาเกี่ยวของก็เปนเพียงกรณีจําเปนเพ่ือใหคูกรณี

ปฏิบัติตามสัญญาเพ่ือควบคุมกระบวนพิจารณาคดีและเพ่ือบังคับตามคําช้ีขาดเทานั้น ขอบเขตการ

แทรกแซงของศาลอาจแตกตางกันไปตามกฎหมายของแตละประเทศ และเม่ือการช้ีขาดของ

อนุญาโตตุลาการไมใชสวนหนึ่งของการใชอํานาจอธิปไตยในทางปฏิบัติแลว การนําคําช้ีขาดไปให

ศาลตางประเทศยอมรับหรือบังคับจึงงายกวาการนําคําพิพากษาของศาลไปใหศาลตางประเทศ

บังคับ 

แมวาพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 จะมิไดมีการใหนิยามความหมายของ 

“อนุญาโตตุลาการ” ไวเปนการเฉพาะ แตท้ังนี้จากคํานิยามตางๆ ท่ีกลาวมาแลวขางตนจึงอาจกลาว

ไดวา “การอนุญาโตตุลาการ” หมายความถึง การระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคตท่ีคูกรณีตกลงกันเสนอขอพิพาทนั้นใหบุคคลภายนอกคนเดียวหรือหลายคนท่ีฝายตนเลือก

และมีความเปนกลาง ซ่ึงเรียกวา “อนุญาโตตุลาการ” พิจารณาและช้ีขาดขอพิพาทนั้น โดยคูกรณี

ยอมผูกพันตามคําช้ีขาดนั้น และคูกรณีเปนผูกําหนดบทบาท ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวิธีการ

เพ่ือใหอนุญาโตตุลาการใชในการระงับขอพาทท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงเรียกวาสัญญาอนุญาโตตุลาการ ซ่ึง

ผูวิจัยเห็นวา การใชคําวา “การอนุญาโตตุลาการ” และ “อนุญาโตตุลาการ” โดยท่ัวไปของประเทศ

ไทยนั้นอาจใชคํากลาวถึงในลักษณะรวมกัน คือ “อนุญาโตตุลาการ” ซ่ึงความหมายของ   คําท้ังสอง

ดังกลาวนั้นมีความแตกตางกัน เนื่องจาก “การอนุญาโตตุลาการ” นั้นมีความหมายถึงขั้นตอนในการ

ระงับขอพิพาท สวน “อนุญาโตตุลาการ” หมายความถึงบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการ

ดําเนินขั้นตอนการระงับขอพิพาท แตท้ังนี้พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานก็ไดใหนิยามเฉพาะของคาํ

วา “อนุญาโตตุลาการ” เทานั้นดังนั้น ในการพิจารณานยิามความหมายของคําวา “อนุญาโตตุลาการ” 

จึงควรพิจารณาถึงหลักเกณฑสําคัญท่ีผูวิจัยไดกลาวถึงขางตนเพ่ือนํามาประกอบถึงการใหนิยาม

ความหมายของคําวา “อนุญาโตตุลาการ” 
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2.4.2  บทบาท อํานาจหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการ 

บทบาท อํานาจหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทในสัมปทานกิจการ

โทรคมนาคมนั้น นับวาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากการดําเนินกระบวนการ

ระงับขอพิพาทในเรื่องดังกลาวนั้น ในเบ้ืองตนตองทราบกอนวาอนุญาโตตุลาการมีบทบาท อํานาจ

หนาท่ีอยางไรบาง เพราะหากไมอาจทราบไดวาอนุญาโตตุลาการมีบทบาท อํานาจหนาท่ีอยางไรก็

คงไมสามารถท่ีจะวิเคราะหถึงปญหาในเรื่องท่ีทําการศึกษาได โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงบทบาท 

อํานาจหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการไดดังนี้ 

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 24 วรรคแรก ไดบัญญัติถึงอํานาจ

ของคณะอนุญาโตตุลาการไวในมาตรา 24 วา “คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจวินิจฉัยขอบเขต

อํานาจของตนรวมถึงความมีอยูหรือความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการ ความสมบูรณของ

การตั้งคณะอนุญาโตตุลาการและประเด็นขอพิพาทอันอยูภายในขอบเขตอํานาจของ                  

คณะอนุญาโตตุลาการไดและเพ่ือวัตถุประสงคนี้ใหถือวาขอสัญญาอนุญาโตตุลาการซ่ึงเปนสวน

หนึ่ งของสัญญาหลักเปนขอสัญญาแยกต างหากจากสัญญาหลัก  คําวินิจฉัยของคณะ

อนุญาโตตุลาการท่ีวาสัญญาหลักเปนโมฆะหรือไมสมบูรณจะไมกระทบกระเทือนถึงขอสัญญา

อนุญาโตตุลาการ...” 

อํานาจของอนุญาโตตุลาการท่ีจะวินิจฉัยอํานาจของตนเองนั้น เปนหลักท่ียอมรับกัน

เปนสากล ความหมายของบทบัญญัตินี้ก็คือ ในการมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ี

ขาดขอพิพาท คูพิพาทอาจมีประเด็นโตแยงวาอนุญาโตตลุาการไมมีอํานาจท่ีจะทําการพิจารณาช้ีขาด  

ขอพิพาทดวยเหตุผลตางๆ กัน ในกรณีดังกลาวกฎหมายใหอํานาจอนุญาโตตุลาการท่ีจะวินิจฉัยไป

พลางกอนวาตนมีอํานาจท่ีจะทําการพิจารณาขอพิพาทนั้นตอไปไดหรือไม เพราะหากใหศาลเปน          

ผูวินิจฉัยแลว กระบวนการอนุญาโตตุลาการก็จะตองสะดุดหยุดลงจนกวาศาลจะวินิจฉัยเสร็จ อัน

เปนการผิดวัตถุประสงคของการระงับขอพิพาทโดยทางอนุญาโตตุลาการ ขอสําคัญคือศาลยังคงมี

อํานาจท่ีจะวินิจฉัยเกี่ยวกับอํานาจของอนุญาโตตุลาการหากคดีมาสูศาลในท่ีสุด คําวินิจฉัยของ

อนุญาโตตุลาการในเรื่องนี้เปนคําวนิิจฉยัช่ัวคราว เพ่ือใหกระบวนการอนุญาโตตุลาการสามารถเดิน

ตอไปไดเทานั้น มาตรา 24 วรรคแรกจึงอาจแบงการพิเคราะหได ดังนี้59

60 

1) ความมีอยูของสัญญาอนุญาโตตุลาการ  

อํานาจของอนุญาโตตุลาการมีบอเกิดมาจากสัญญาอนุญาโตตุลาการ หากไมมีสัญญา

ดังกลาวก็จะระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไมได ตองไปฟองตอศาล ในกรณีท่ีคูพิพาท          

                                                
60อนุญาโตตุลาการ ทฤษฎีและปฏิบัติ (น.99-107).  โดย ไชยวัฒน บุนนาค.  2545.  กรุงเทพฯ: ทรัพยสุรีย

จํากัด, พิมพครั้งท่ี 2 แกไขเพิ่มเติม. 
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ทําสัญญากันไวอยางแจงชัดและลงลายมือช่ือไวเปนพยานหลักฐานก็ไมนาจะมีประเด็นโตแยง

เกี่ยวกับความมีอยูของสัญญาอนุญาโตตุลาการแตอยางใด กรณี ท่ีจะมีปญหาวามีสัญญา

อนุญาโตตุลาการหรือไม ไดแกกรณีท่ีมีการอางวาสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นปรากฏในรูปของ

สัญญาในเอกสารท่ีคูพิพาทโตตอบทางจดหมาย โทรสาร โทรเลข โทรพิมพ การแลกเปล่ียนขอมูล

โดยมีการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสหรือทางอ่ืนท่ีมีการบันทึกขอสัญญาไว ฯลฯ ซ่ึงเปนกรณีท่ีตอง

อนุมานจากพฤติการณดังกลาววามีสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือไม มาตรา 24 วรรคหนึ่งให

อนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยปญหานี้เปนอันดับแรก 

นอกจากนี้ หากสัญญาอนุญาโตตุลาการมีขอกําหนดเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการไว

อยางไร  การท่ีอนุญาโตตุลาการดําเนินการใดๆ ภายในขอบเขตของขอกําหนดนั้นถือวา

อนุญาโตตุลาการกระทําการโดยสุจริต 

2)  ความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

ในเม่ืออํานาจของอนุญาโตตุลาการขึ้นอยูกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ หากสัญญา

อนุญาโตตุลาการไมสมบูรณดวยเหตุใดๆ อนุญาโตตุลาการก็ไมมีอํานาจท่ีจะทําการพิจารณาช้ีขาด

ขอพิพาทนั้น นอกจากประเด็นท่ีจะถกเถียงกันเกี่ยวกับความมีอยูของสัญญาอนุญาโตตุลาการตาม

มาตรา 11 แลว อาจมีประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการตามมาตรา 

12 หรือมาตรา 13 อันจะกระทบถึงอํานาจของอนุญาโตตุลาการเชนกัน ซ่ึงกฎหมายไดใหอํานาจ

อนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยในเบ้ืองตนวาสัญญาอนุญาโตตุลาการสมบูรณหรือไม 

ในการพิจารณาเกี่ยวกับความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการ มาตรา 24 ใหถือวา

ขอสัญญาอนุญาโตตุลาการซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลักเปนขอสัญญาแยกตางหากจากสัญญา

หลัก และคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการท่ีวาสัญญาหลักเปนโมฆะหรือไมสมบูรณจะไม

กระทบกระเทือนถึงขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ ท่ีกฎหมายบัญญัติไวเชนนี้ก็เพ่ือใหกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการเดินหนาไปได เพราะถาถือวาขอสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนสวนหนึ่งของสัญญา

หลักแลว คูพิพาทฝายท่ีไมตองการใหกระบวนการอนุญาโตตุลาการดําเนินตอไปอาจโตแยงวา

สัญญาหลักเปนโมฆะ ดังนั้น สัญญาอนุญาโตตุลาการซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลักก็ตกเปน

โมฆะดวย เม่ือไมมีสัญญาอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการก็ไมมีโอกาสท่ีจะเขาสูกระบวนการ

เพ่ือพิจารณาวาสัญญาหลักเปนโมฆะตามท่ีไดมีการกลาวอางไดเลย กฎหมายจึงจําเปนจะตอง

บัญญัติใหสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนอิสระจากสัญญาหลัก 

3)  ความสมบูรณของการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ 

ปญหาวาคณะอนุญาโตตุลาการไดตั้ งขึ้นโดยชอบหรือไมก็ เปนอํานาจท่ีคณะ

อนุญาโตตุลาการนั้นเองจะเปนผูวินิจฉัยในเบ้ืองตน การตั้งอนุญาโตตุลาการตองเปนไปตาม มาตรา 
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17, 18, และ 22 ศาลมีหนาท่ีท่ีจะวินิจฉัยวาคณะอนุญาโตตุลาการไดตั้งขึ้นโดยชอบหรือไมหากมี

ประเด็นมาสูศาลในท่ีสุด  

4)  ประเด็นขอพิพาทอันอยูในขอบเขตอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ 

คูพิพาทอาจยอมรับกันวามีสัญญาอนุญาโตตุลาการอยูจริง แตขอพิพาทยังไมเกิดเพราะ

คู พิพาทฝายใดฝายหนึ่งยังมิไดปฏิบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีไดกําหนดไวในขอสัญญา

อนุญาโตตุลาการหรือในสัญญาหลัก ดังนั้น อนุญาโตตุลาการจึงยังไมมีอํานาจในการพิจารณา 

5)  ขอสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกตางหากจากสัญญาหลัก 

กฎหมายถือวาขอสัญญาอนุญาโตตุลาการซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลักเปน      ขอ

สัญญาแยกตางหากจากสัญญาหลัก ดังนั้น แมวาอนุญาโตตุลาการจะวินิจฉัยวาสัญญาหลักเปน

โมฆะหรือไมสมบูรณจะไมกระทบกระเทือนขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ เหตุท่ีกฎหมายบัญญัติไว

เชนนี้ก็เพ่ือใหอํานาจ (โดยขอสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกลาว) แกอนุญาโตตุลาการท่ีจะดําเนิน

กระบวนการอนุญาโตตุลาการตอไป ซ่ึงรวมท้ังการวินิจฉัยขอบเขตอํานาจของตนเองแมวามีการ

กลาวอางวาสัญญาหลักท่ีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนสวนหนึ่งนั้นจะเปนโมฆะหรือไมสมบูรณ

ดวยประการใดๆ ก็ตาม หากถือวาขอสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลัก 

อนุญาโตตุลาการก็จะไมมีอํานาจดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการตอไปจนกวาศาลจะวินิจฉัย

วาสัญญาหลักไมเปนโมฆะ 

อนุญาโตตุลาการมีอํานาจเทาท่ีคูพิพาทไดใหไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือใน

ขอกําหนดเกี่ยวกับการพิจารณาช้ีขาดคดีท่ีคูพิพาทหรือขอบังคับอนุญาโตตุลาการท่ีคูพิพาทเลือกใช

กําหนดใหทําขึ้น และหากสัญญาหรือขอกําหนดดังกลาวไมบัญญัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดไวโดยเฉพาะ ก็

ตองเปนไปตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการ ท่ีบังคับกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้น ซ่ึงปกติก็

ไดแกกฎหมายอนุญาโตตุลาการแหงสถานท่ีท่ีทําการพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการนั้น เชน หากทํา

การพิจารณาในประเทศไทยก็ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ตัวอยาง

ของการกระทําเกินขอบอํานาจของอนุญาโตตุลาการ ไดแก ในกรณีท่ีขอบังคับอนุญาโตตุลาการ

ไมไดใหอํานาจอนุญาโตตุลาการท่ีจะทําการพิจารณาขอพิพาทโดยไมตองยึดติดอยูกับตัวบท

กฎหมาย หรือช้ีขาดขอพิพาทโดยอาศัยหลักความยุติธรรมมากกว าหลักกฎหมาย หาก

อนุญาโตตุลาการกระทําการในลักษณะดังกลาว คูพิพาทก็สามารถคัดคานได 

นอกจากนี้ยังอาจกลาวไดวาอนุญาโตตุลาการเปนการทําหนาท่ีคลายผูพิพากษา ซ่ึงใน

หลายประเทศท่ีมีระบบอนุญาโตตุลาการมานานแลว เชนในสหรัฐอเมริกา มีประมวลจริยธรรมของ
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อนุญาโตตุลาการ ซ่ึงเรียกวา The Code of Ethic for Arbitration in Commercial Dispute ซ่ึง

อนุญาโตตุลาการแตกตางกับผูพิพากษาท้ังในบทบาท หนาท่ี และฐานะ กลาวคือ60

61 

ประการแรก อนุญาโตตุลาการอาจจะไมใชนักกฎหมาย อาจจะไมใชขาราชการหรือแม

จะเปนขาราชการท่ีมาทําหนาท่ีเปนอนุญาโตตุลาการก็ไมไดมาทําหนาท่ีในฐานะเปนขาราชการ ซ่ึง

ตางจากผูพิพากษาตองเปนนักกฎหมายเพ่ือทําหนาท่ีตัดสินคดี 

ประการท่ีสอง อนุญาโตตุลาการสวนใหญประกอบวิชาชีพหรืออาชีพอ่ืน และมีงาน

หลักประจําอยูแลว การทําหนาท่ีเปนอนุญาโตตุลาการจึงเปนงานช่ัวคราวเทานั้น 

ประการท่ีสาม ซ่ึงเปนขอท่ีสําคัญมากขอหนึ่ง คือ อนุญาโตตุลาการจะเปนผูท่ีคูกรณี

เลือกขึ้นมาใหตัดสินขอพิพาทของตน แตคูกรณีไมสามารถเลือกผูพิพากษาสําหรับตัดสินคดีของ

ตนเองได แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธสวนตัวระหวางอนุญาโตตุลาการกับคูกรณีนั้น ซ่ึงตางกับ            

ผูพิพากษาจะไมมีความสัมพันธกับคูความเลย 

ประการท่ีส่ี ขอพิพาทท่ีอนุญาโตตุลาการตัดสินนั้นเปนเรื่องทางแพงและพาณิชย 

ฉะนั้นอนุญาโตตุลาการไมอาจจะช้ีขาดขอพิพาทในทางอาญาได  

ประการท่ีหา การพิจารณาคดีของศาลตองยึดถือตัวบทกฎหมายเปนหลักของการดําเนิน

กระบวนพิจารณาตามกฎหมายวิธีพิจารณาและกฎหมายลักษณะพยานโดยเครงครัดการดูเหมือนจะ

เนนเรื่องความรวดเร็ว ความเปนกันเอง การรักษาความลับและยึดความเปนธรรมเปนจุดมุงหมาย 

จะไมเครงครัดตอกฎระเบียบหรือขอกฎหมายมากนัก 

ประการสุดทาย คือ คูกรณีจะเปนผูจายคาจางใหแกอนุญาโตตุลาการ ตางกับผูพิพากษา

ซ่ึงรับเงินเดือนจากทางราชการ กรณีนี้มีผลตอการวางตัวและการระมัดระวังของอนุญาโตตุลาการ

ยิ่งกวาผูพิพากษามาก 

เม่ือพิจารณาถึงบทบาท อํานาจหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 24 จะเห็นไดวาอนุญาโตตุลาการนั้นมีอํานาจหนาท่ีท่ีมี

ความสําคัญอยูหลายประการ กลาวคือ มีอํานาจในการวินิจฉัยอํานาจของตนวามีอํานาจในการระงับ

ขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นหรือไม และยังมีอํานาจในการพิจารณาถึงความมีอยูและความสมบูรณของสัญญา

อนุญาโตตุลาการ เนื่องจากอํานาจของอนุญาโตตุลาการขึ้นอยูกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ หาก

สัญญาอนุญาโตตุลาการไมสมบูรณดวยเหตุใดๆ อนุญาโตตุลาการก็ไมมีอํานาจท่ีจะทําการพิจารณา

ช้ีขาดขอพิพาทนั้น ซ่ึงกรณีนี้อํานาจหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการนั้นมีความคลายคลึงกับอํานาจ

                                                
61ปญหาและแนวทางการใชสัญญาอนุญาโตตุลาการเพื่อการระงับ/ยุติขอพิพาทในงานกอสรางกรณี

สัญญากอสรางงานราชการ (น. 27-28).  วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.  โดย อานนท ไทยจํานง, เรือ

เอก.  2548.  กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
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หนาท่ีของผูพิพากษา กลาวคือ ในการฟองคดีตอศาลนั้น ในเบ้ืองตนผูพิพากษาตองวินิจฉัยกอนวา

คดีท่ีคูความไดฟองหรือรองตอศาลนั้นอยูในเขตอํานาจของตนหรือไม เพราะหากคดีไมอยูในเขต

อํานาจของศาลตนแลว ผูพิพากษาก็ยอมไมมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีไดเชนกัน ซ่ึงอํานาจ

หนาท่ีของอนุญาโตตุลาการนั้นเปนไปตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ แตอํานาจหนาท่ีของผูพิพากษา

นั้นเปนไปโดยบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี้อนุญาโตตุลาการยังมีอํานาจในการกําหนดเวลา

ใหคูกรณีในการคัดคานอํานาจของอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาประเด็นขอพิพาทบางประเด็น

หรืออนุญาโตตุลาการกระทําการเกนิขอบเขตอํานาจอีกดวย ท้ังนี้ แมวาอํานาจของอนุญาโตตุลาการ

บางสวนจะมีความคลายคลึงกับอํานาจหนาท่ีของผูพิพากษานั้น แตอนุญาโตตุลาการก็ยังมีความ

แตกตางจากผูพิพากษาอยูหลายประการเชนกัน กลาวคือ อนุญาโตตุลาการอาจเปนบุคคลใดก็ได

โดยไมจําเปนตองเปนนักกฎหมายท่ีคูกรณียินยอมหรือตกลงกันไวเบ้ืองตนวาใหบุคคลหรือคณะ

บุคคลใดทําหนาท่ีเปนอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงแตกตางจากผูพิพากษาท่ี

ตองเปนนักกฎหมายและคูกรณีไมอาจเลือกไดวาจะใหผูพิพากษาคนใดเปนผูพิจารณาพิพากษาคดี

ของตน นอกจากนี้ในการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นโดยอนุญาโตตุลาการนั้นเปนเรื่องทางแพงและ

พาณิชย อนุญาโตตุลาการไมอาจจะช้ีขาดขอพิพาทในทางอาญาได  นอกจากนี้ ยังอาจกลาวไดอีกวา

ในสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น นอกจากจะเปนการตกลงระหวางคูกรณีในการกําหนดอํานาจหนาท่ี

ของอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นแลว ยังเปนการท่ีคูกรณีไดมีอิสระในการแสดง

เจตนาของตน (หลักอิสระในการแสดงเจตนาทางแพง) ในการเขาทําสัญญาอนุญาโตตุลาการอีกดวย 

สัญญาอนุญาโตตุลาการจึงเปนการระงับขอพิพาททางเลือกรูปแบบหนึ่งท่ีเกิดขึ้นจากความยินยอม

ของคูสัญญา 
2.4.3  ขั้นตอนของการอนุญาโตตุลาการ 

ดังท่ีไดพิจารณาขางตนวาการอนุญาโตตุลาการ คือ การดําเนินการระงับขอพิพาทท่ี

เกิดขึ้นได แตการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นได ก็ตอเม่ือคูสัญญามีการตกลง

ท่ีจะมอบขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นระหวางกันใหบุคคลท่ีสามหรือท่ีเรียกวาอนุญาโตตุลาการเปนผูตัดสิน   

ช้ีขาดการระงับขอพิพาททางการคาโดยวิธีอนุญาโตตุลาการอาจกระทําไดตั้งแตเม่ือมีขอพิพาท

เกิดขึ้น โดยคูกรณียังมิไดฟองคดีตอศาลหรืออาจกระทําไดแมในขณะท่ีขอพิพาทเปนคดีในศาลแลว 

หรืออาจดําเนินการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการท่ีคูพิพาทตกลงกันใชบริการ  

การอนุญาโตตุลาการมักเกิดจากความสมัครใจของคูกรณี โดยอาจตกลงกันเม่ือมี          

ขอพิพาทเกิดขึ้นแลว (Submission) หรือตกลงกันไวกอนในสัญญาหนึ่งสัญญาใดท่ีมีอยู (ซ่ึงเรียกวา 

“สัญญาหลัก”) วาเกิดขอพิพาทขึ้นจากสัญญานั้นจะใหมีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ท้ังนี้ เรียกสัญญาดังกลาววา “สัญญาอนุญาโตตุลาการ” อันหมายถึง สัญญาท่ีคูสัญญาตกลงใหระงับ      
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ขอพิพาทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีเกิดขึ้นแลวหรือท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตไมวาจะเกิดจากนิติสัมพันธ

ทางสัญญาหรือไมโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ท้ังนี้ สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเปนขอสัญญาหนึ่งใน

สัญญาหลัก หรือเปนสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกตางหากก็ได61

62 โดยขอท่ีควรตระหนักอยูเสมอ คือ 

อํานาจของอนุญาโตตุลาการเกิดมาจากสัญญา ดังนั้น คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการเกิดมาจาก

สัญญา คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการจึงไมมีผลผูกพันบุคคลภายนอกท่ีไมใชคูสัญญา และถาหาก

เปนคดีอาญาแลวแมจะเปนความผิดอันยอมความกันไดก็ไมนาจะระงับโดยอนุญาโตตุลาการได 

อนึ่ง กรณีสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็ตาม 

คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได62

63 โดยหลักประเด็นพิพาท

ท่ีสามารถเสนอใหคณะอนุญาโตตุลาการพิจารณามักจะระบุไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงกอนท่ี

จะมีการนําประเด็นพิพาทเสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาตองมีการปฏิบัติตามสัญญา

ดังกลาวครบเสียกอน อาทิ มีการเจรจาของคูกรณีเพ่ือตกลงในประเด็นพิพาทกอนเปนการเบ้ืองตน 

หากไมสามารถตกลงไดจึงจะมีการนําประเด็นพิพาทเสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการตอไป เปนตน 

ท้ังนี้ เง่ือนไขยอมเปนไปตามขอสัญญาท่ีปรากฏในสัญญาอนุญาโตตุลาการท่ีมีการตกลงกัน  

หลักการพิจารณาในช้ันอนุญาโตตุลาการนั้น พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.

2545 มาตรา 25 เปนบทบัญญัติหลักเกี่ยวกับการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงบัญญัติวา  

                                                
62พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545, มาตรา 11. 

มาตรา 11 สัญญาอนุญาโตตุลาการ หมายถึง สัญญาท่ีคูสัญญาตกลงใหระงับขอพิพาทท้ังหมดหรือ

บางสวนท่ีเกิดข้ึนแลวหรือท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไมวาจะเกิดจากนิติสัมพันธทางสัญญาหรือไมโดยวิธี

อนุญาโตตุลาการ ท้ังนี้  สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเปนขอสัญญาหนึ่งในสัญญาหลัก หรือเปนสัญญา

อนุญาโตตุลาการแยกตางหากก็ได 

สัญญาอนุญาโตตุลาการตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือคูสัญญา เวนแตถาปรากฏขอสัญญาใน

เอกสารท่ีคูสัญญาโตตอบทางจดหมาย โทรสาร โทรเลข โทรพิมพ การแลกเปลี่ยนขอมูลโดยมีการลงลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกสหรือทางอื่นซึ่งมีการบันทึกขอสัญญานั้นไว หรือมีการกลาวอางขอสัญญาในขอเรียกรองหรือขอ

คัดคานและคูสัญญาฝายท่ีมิไดกลาวอางไมปฏิเสธใหถือวามีสัญญาอนุญาโตตุลาการแลว 

สัญญาท่ีมีหลักฐานเปนหนังสืออันไดกลาวถึงเอกสารใดท่ีมีขอตกลงใหระงับขอพิพาทโดยวิธี

อนุญาโตตุลาการ โดยมีวัตถุประสงคใหขอตกลงนั้น เปนสวนหนึ่ งของสัญญาหลัก ใหถือว ามีสัญญา

อนุญาโตตุลาการแลว 
63มาตรา 15 ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็ตาม 

คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได และใหสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกลาว

มีผลผูกพันคูสัญญา 
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“ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ใหคูพิพาทไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม

กัน และใหมีโอกาสนําสืบพยานหลักฐานและเสนอขออางขอตอสูของตนไดตามพฤติการณแหง         

ขอพิพาทนั้น 

ในกรณีท่ีคูพิพาทมิไดตกลงกันหรือกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ใหคณะ

อนุญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆไดตามท่ีเห็นสมควร อํานาจของ             

คณะอนุญาโตตุลาการนี้ใหรวมถึงอํานาจวินิจฉัยในเรื่องการรับฟงพยานหลักฐานและการช่ัง

น้ําหนักพยานหลักฐานท้ังปวงดวย 

เพ่ือประโยชนแหงหมวดนี้ คณะอนุญาโตตุลาการอาจนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงวาดวยพยานหลักฐานมาใชโดยอนุโลม” 

บัญญัติดังกลาวอาจแยกวิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการไดดังนี้  

1)  คูพิพาทตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม 

การพิจารณาขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการตองคํานึงถึงหลักการดําเนินกระบวนการ

พิจารณาอยางเปนธรรม (Due Process) ในกรณีท่ีคูกรณีจําเปนตองขออํานาจศาลในการบังคับให

เปนตามคําบังคับไปตามคําช้ีขาด ศาลจะตองตรวจสอบวาการดําเนินกระบวนพิจารณาของ

อนุญาโตตุลาการกระทําไปดวยความเปนธรรมหรือไม แตศาลจะตองกระทําในขอบเขตท่ีเหมาะสม

และพยายามสรางดุลยภาพ (Equilibrium) ระหวางการเคารพเจตนารมณของคูกรณี และการดูแลให

กระบวนการพิจารณาดําเนินไปอยางเปนธรรม โดยจุดท่ีเปนดุลยภาพนาจะอยูท่ีกระบวนการของ

อนุญาโตตุลาการ (Arbitral Proceedings) วาไดดําเนินการตามท่ีขอสัญญาและขอกฎหมายกําหนด

หรือไม และไดใหโอกาสคูกรณีท้ังสองฝายในการดําเนินนําสืบพยานอยางเต็มท่ีเทากันหรือไม63

64 

ดังนั้น การพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการแมมิใชการพิจารณาในศาล แตคณะ

อนุญาโตตุลาการตองเปดโอกาสใหคูกรณีพิพาทนาํพยานหลักฐานของตนเขาสืบตามประเด็นพิพาท

อยางไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังมีการปฏิบัติตอคูกรณีพิพาทท้ังสองฝายอยางเทาเทียม หากการพิจารณา

เปนไปโดยไมชอบธรรมอาจสงผลตอการท่ีศาลจะบังคับตามคําช้ีขาดได 

2)  การพิจารณาในช้ันอนุญาโตตุลาการ 

การพิจารณาในช้ันอนุญาโตตุลาการคอนขางมีความยืดหยุน หลักพ้ืนฐานของวิธี

พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คือการดําเนินกระบวนพิจารณาใหเปนไปตามท่ีคูพิพาทตกลง

                                                
64การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง ศึกษาเฉพาะกรณี : ความเหมาะสมใน

การกําหนดใหนําวิธีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครอง (น.50).  โดย มณเฑียร 

กุลธํารง.  2550.  เอกสารวิชาการสวนบุคคลหลักสูตร “ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุน 10  

วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม. 
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กําหนดไว แตหากในเรื่องใดท่ีคูพิพาทไมไดตกลงไวหรือไมสามารถหาขอสรุปรวมกันได การ

ดําเนินกระบวนพิจารณาจึงจะเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับหลักความเปนอิสระ

ของคู สัญญาในการกําหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในกฎหมายแมแบบ 6 4

65โดย

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ไดบัญญัติหลักการดังกลาวไวในมาตรา 25 วรรคสอง 

อนุญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรได รวมถึงในการพิจารณา

อนุญาโตตุลาการก็สามารถกําหนดแนวทางการรับฟงพยานหลักฐานและช่ังน้ําหนัก พยานหลักฐาน

ไดดวย ซ่ึงอาจมีการนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของมาปรับ

ใช   

ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติอนุญาโตตุลาการมักจะไมบอกลวงหนาวาตนจะใชวิธีพิจารณาแบบ

ใด เพราะตองการรักษาความยืดหยุนของกระบวนการไว แตกําหนดแนวทาง (direction) การดําเนิน

กระบวนพิจารณาเปนครั้งคราวหรือเม่ือคูกรณีรองขอ 6 5

66 การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจึง

สามารถปรับวธีิพิจารณาแกกรณีพิพาทเปนตามแตลักษณะประเด็นขอพิพาทไดอยางเหมาะสม 

ในสวนของกฎหมายและหลักในการใชพิจารณาช้ีขาดขอพิพาทพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 34 ไดกําหนดใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาตัดสินช้ีขาด          

ขอพิพาทใหเปนตามหลักการท่ีกฎหมายกําหนด โดยคูกรณีจะตกลงกันกําหนดกฎหมายท่ีจะใช

ขอบังคับกับขอพิพาท ซ่ึงหากคูกรณีมิไดกําหนดหลักกฎหมายท่ีจะใชบังคับกับขอพิพาทไว

โดยเฉพาะ ก็ใหอนุญาโตตุลาการช้ีขาดขอพิพาทไปตามกฎหมายไทย เวนแตเปนกรณีท่ีมีการขัดกัน

แหงกฎหมาย ก็ใหพิจารณาจากหลักวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายท่ีคณะอนุญาโตตุลาการ

เห็นสมควรนํามาปรับใช นอกจากนี้ คูพิพาทอาจกําหนดไวโดยชัดแจงใหคณะอนุญาโตตุลาการ     

มีอํานาจช้ีขาดขอพิพาทโดยใชหลักแหงความสุจริตและเปนธรรม (Amiable Compositeur) ก็ได 

 

 

 

 

 

 

                                                
65ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน (หนา 

92).  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต.  โดย นวลนภา อภิบาลศรี.  2555.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย       

ศรีปทุม. 
66อนุญาโตตุลาการ ทฤษฎีและปฏิบัติ (น.111).  เลมเดิม. 
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3)  ผลการช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

การช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นหากคณะอนุญาโตตุลาการมีมากกวา 1 คนตองถือ

ตามเสียงขางมาก และกรณีไมไดมีการกําหนดไวเปนอยางอ่ืนอนุญาโตตุลาการตองมีการแสดง

เหตุผลในการกําหนดขอช้ีขาดไวดวย66

67 ซ่ึงคําช้ีขาดตองไมเกินขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

ผลการช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการผูกพันคูกรณีพิพาทใหตองปฏิบัติตาม และหาก

คูกรณีพิพาทไมยอมปฏิบัติตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตองใหศาลเปนผูบังคับการใหคูกรณี

ปฏิบัติตาม67

68 โดยมีขอสงวนวาจะมีผลบังคับเทาท่ีประเทศไทยยอมตนเขาผูกพันในกรณีคําช้ีขาดอยู

ในบังคับของสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศ 6 8

69 ดังนั้น การตกลงกันของ

คูกรณีพิพาทอนุญาตใหอนุญาโตตุลาการตัด สินขอพาท  ซ่ึงขอตกลงดังกลาวเปนผลให              

คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจในการตัดสินขอพิพาท ผลการช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการผูกพัน

คูกรณีพิพาทใหตองปฏิบัติตาม มิฉะนั้นสามารถนําผลช้ีขาดใหศาลบังคับใหได   

อยางไรก็ตาม ศาลอาจปฏิเสธไมบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการได ในบาง

กรณี หากคูพิพาทฝายท่ีจะถูกบังคับตามคําช้ีขาดสามารถพิสูจนถึงเหตุท่ีทําใหคําช้ีขาดดังกลาวไม

                                                
67มาตรา 37 คําช้ีขาดตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือคณะอนุญาโตตุลาการถาคณะอนุญาโตตุลาการมี

จํานวนมากกวาหนึ่งคน การลงลายมือช่ือของอนุญาโตตุลาการเสียงขางมากถือวาเพียงพอแลวแตตองจดแจง

เหตุขัดของของอนุญาโตตุลาการผูซึ่งไมลงลายมือช่ือนั้นไวดวย 

ในกรณีท่ีคูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คําช้ีขาดตองระบุเหตุผลแหงการวินิจฉัยท้ังปวงไวโดยชัด

แจง แตจะกําหนดหรือช้ีขาดการใดใหเกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคําขอของคูพิพาทไมได เวน

แตจะเปนคําช้ีขาดตามขอตกลงประนีประนอมยอมความตามมาตรา 36 หรือเปนการกําหนดคาธรรมเนียมและ

คาใชจายในช้ันอนุญาโตตุลาการ หรือคาปวยการอนุญาโตตุลาการตามมาตรา 46 

คําช้ีขาดตองระบุวันและสถานท่ีดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งและใหถือวา

คําช้ีขาดดังกลาวไดทําข้ึน ณ สถานท่ีเชนวานั้น 

เม่ือทําคําช้ีขาดเสร็จแลว ใหคณะอนุญาโตตุลาการสงสําเนาคําช้ีขาดนั้นใหแกคูพิพาททุกฝาย 
68มาตรา 41 ภายใตบังคับมาตรา 42 มาตรา 43 และมาตรา44 คําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไมวาจะ

ไดทําข้ึนในประเทศใดใหผูกพันคูพิพาท และเม่ือไดมีการรองขอตอศาลท่ีมีเขตอํานาจยอมบังคับไดตามคําช้ีขาด

นั้น 

ในกรณีคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกระทําข้ึนในตางประเทศ ศาลท่ีมีเขตอํานาจจะมีคําพิพากษา

บังคับตามคําช้ีขาดใหตอเม่ือเปนคําช้ีขาดท่ีอยูในบังคับแหงสนธิสัญญา อนุสัญญาหรือความตกลงระหวาง

ประเทศซึ่งประเทศไทยเปนภาคี และใหมีผลบังคับไดเพียงเทาท่ีประเทศไทยยอมตนเขาผูกพันเทานั้น 
69ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน (หนา 

94).  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต.  เลมเดิม. 
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ชอบดวยกฎหมายได69

70 หรือหากศาลเห็นวาคําช้ีขาดเกี่ยวกับขอพิพาทท่ีไมสามารถระงับไดโดยการ

อนุญาโตตุลาการหรือการบังคับตามคําช้ีขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน70

71 

2.4.4  ความสําคัญของการอนุญาโตตุลาการ 

การอนุญาโตตุลาการถือเปนการระงับขอพิพาทซ่ึงถือเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีรวดเร็ว 

และคูกรณีพิพาทสัญญาตามอนุญาโตตุลาการสามารถกําหนดวิธีการระงับขอพาทได ท้ังนี้ คูกรณี

พิพาทแตละฝายสามารถเลือกผูท่ีจะเปนอนุญาโตตุลาการไดเอง ดังนั้นคดีพิพาทกันในทางปญหา

เทคนิคเฉพาะสาขา คูกรณีจึงตั้งผูเช่ียวชาญในสาขานั้นๆ เปนอนุญาโตตุลาการ71

72  

อนึ่ง การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมีขอดีหลายประการ อาทิ 

1) การพิจารณาขอพิพาทสามารถทําไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากการอนุญาโตตุลาการมี

ความยืดหยุน แตกตางจากการฟองคดีตอศาลนั้นมีขั้นตอนซับซอน คูความจึงใชเวลามากกวา  

2)  กรณีท่ีขอพิพาทความยุงยากและสลับซับซอนของคดีสามารถคล่ีคลายไดโดยงาย 

เนื่องจากโดยปกติ ผู ท่ีเปนอนุญาโตตุลาการมักเปนผู เ ช่ียวชาญในดานนั้นๆ  การพิจารณา

พยานหลักฐานจึงสามารถทําไดอยางเปนธรรมและรวดเร็ว 

3)  การรักษาช่ือเสียงและความลับ  เนื่ องจากหลักการพิจารณาขอพิพาทของ

อนุญาโตตุลาการนั้นกระทําโดยลับ ดังนั้น เฉพาะคูกรณีและผูมีสวนเกี่ยวของเทานั้นท่ีสามารถเขา

รวมการพิจารณาคดีได 

4)  สามารถรักษาความสัมพันธระหวางคูพิพาท เนื่องจากรูปแบบการอนุญาโตตุลาการ

เปดโอกาสใหคูกรณีพิพาทสามารถเจรจาปญหากันไดโดยตรงตามสมควรแกเจตนารมณของคูกรณี

พิพาท ไมมุงเนนการเปนปรปกษหรือแพชนะเชนการพิจารณาคดีของศาล จึงเปนการรักษา

ความสัมพันธดีระหวางคูกรณีพิพาทนั่นเอง 

 

2.5  พัฒนาการของอนุญาโตตุลาการ 

พัฒนาการของอนุญาโตตุลาการไมปรากฏหลักฐานยืนยันแนชัดวา การระงับขอพิพาท

ระหวางเอกชนโดยอนุญาโตตุลาการนั้นเริ่มมีครั้งแรกเม่ือใด แตพบวาในสมัยกรีกและโรมันมีการ

นําเอาการอนุญาโตตุลาการมาใชแลว และในกฎหมายสิบสองโตะก็มีการบัญญัติไวในมาตรา 5 โตะ

                                                
70พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 43. 
71พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 44. 
72ปญหาและแนวทางการใชสัญญาอนุญาโตตุลาการเพื่อการระงับ/ยุติขอพิพาทในงานกอสรางกรณี

สัญญากอสรางงานราชการ (น.13).  วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, เลมเดิม. 
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ท่ี 7 ถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการเพ่ือกระทําการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับท่ีดินขางเคียง โดยมีบุคคลท่ี

เปนกลาง 3 คน ทําหนาท่ีเปนอนุญาโตตุลาการ และตอมาเม่ือการขยายตัวทางดานธุรกิจการคา

เปนไปอยางกวางขวงและรวดเร็ว บรรดาพอคาจึงนิยมระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมากกวา

นําคดีขึ้นสูศาล72

73 และกฎหมายในยุคโรมันฉบับหลังๆ ก็ไดบัญญัติถึงการอนุญาโตตุลาการเชนกัน 

แตเปล่ียนจากความสมัครใจเปนการบังคับใหคูกรณีใชวิธีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ซ่ึงอยูภายใตการแนะนําดูแลของเจาหนาท่ีปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้เพราะรัฐใชการอนุญาโตตุลาการ

เปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการเขาควบคุมกิจการคาและกิจการของประชาชน 

หลังจากยุคกลางการอนุญาโตตุลาการก็ไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลายในหมู

พอคาของประเทศตางๆ และในระดับระหวางประเทศ เชน ในประเทศอังกฤษ ซ่ึงมีสมาคมการคาง

ตางๆ (Guilds Merchant) อยูในเมืองตางๆ เกือบทุกเมืองและมีบทบาทในวงการคาเปนอยางมาก   

จึงไดจัดใหมีการระงับขอพิพาทระหวางพอคาซ่ึงเปนสมาชิกโดยการอนุญาโตตุลาการและการ

อนุญาโตตุลาการยิ่งไดรับความนยิมมากขึน้ เม่ือบริษัทการคาตางๆ ของประเทศอังกฤษไดทําการคา

กับตางประเทศกันอยางกวางขวางและก็ไดมีกฎหมายอนุญาโตตุลาการเปนลายลักษณอักษรป 

ค.ศ.169774  

สําหรับประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปนั้นก็ยอมรับการอนุญาโตตุลาการโดยไดรบัอิทธิพล

จากกฎหมายโรมันและกฎหมายพระและมีกฎหมายลายลักษณอักษรของประเทศตางๆ ตั้งแต

คริสตศตวรรษท่ี 19 เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส ค.ศ.1806 ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงอิตาลี ค.ศ.1865 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเยอรมนี 

ค.ศ.1877 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงสวีเดน ค.ศ.1877 สวนประเทศสหรัฐอเมริกา

เริ่มใชอนุญาโตตุลาการตั้งแตสมัยท่ีเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษโดยใชกันในหมูพอคาและมี

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการใน ค.ศ.1768 ซ่ึงกฎหมายดังกลาวก็ไดมีการรางขึ้นและ

ประกาศใชใหมหลังจากการ เปล่ียนแปลงการปกครองโดยไดแบบอยางจากกฎหมาย

อนุญาโตตุลาการของอังกฤษใน ค.ศ.178175  

                                                
73 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง ศึกษาเฉพาะกรณี: ความเหมาะสมใน

การกําหนดใหนําวิธีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครอง (น.30),โดย มณเฑียร 

กุลธํารง, 2550, กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม. 
74ประวัติศาสตรกฎหมายไทย (น.73), สุทธิวาทนฤพุฒิ,  หลวง, 2546, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
75, History of Commercial Arbitration in England and the United States, (pp. 132-134), โดย William 

Carton Jones, 1975, A Sumary View, 14(2),. 
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ปจจุบันการอนุญาโตตุลาการไดรับการสนับสนุนใหกวางขวางยิ่งขึ้นโดยเปนท่ียอมรับ

วามีสวนชวยลดคดีความท่ีจะนํามาสูการพิจารณาของศาลไดมาก จนในท่ีสุดประเทศตางๆ ไดมีการ

พัฒนาเปนกฎหมายยอมรับการมีผลใชไดของขอตกลงวาดวยอนุญาโตตุลาการเปนแบบอยางท่ีใช

ตอกันมา 

ในสวนอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยนั้น ไดมีการบัญญัติไวอยูในกฎหมายตราสาม

ดวงโดยเรียกวา “อนุญาโตตุลาการ”76 ซ่ึงเปนประเภทหนึ่งของตุลาการ (กระลาการ) ซ่ึงเปนตุลาการ

ท่ีคูความท้ังสองฝายตั้งขึ้นเอง และจะตัดสินความผิดถูกอยางไรก็ไมมีโทษ ซ่ึงตางกับตุลาการท่ี

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และเม่ือตัดสินอยางไรแลว คูความท่ีไมเห็นดวยกับคําตัดสินก็จะ

อุทธรณไมได ดังจะเห็นไดจากถอยคําในกฎหมายตราสามดวงซ่ึงกลาวไววา “อันวากระลาการ

คูความท้ังสองขางยอมใหบังคับนั้นถาแลบังคับบัญชาผิดไซรหาโทษมิได เหตุคูความท้ังสองขางให

บังคับเอง” และขอความในอีกวรรคหนึ่ง กลาววา “อันวากระลาการแลคูความมันยอมกันใหบังคับ

นั้น ถาบังคับคดีนั้นคูความมิเต็มใจ และจะอุทธรณเอาเนื้อความนั้นมาบังคับใหมเลามิไดเลย เหตุ

เนื้อความนั้นคนท้ังสองกอปรดวยอุตสาหะยอมใหผูนั้นบังคับ” ซ่ึงจะเห็นไดวากฎหมายไทยในสมัย

โบราณนั้นเขาใจถึงลักษณะพ้ืนฐานของอนุญาโตตุลาการไดอยางถูกตอง และตรงกับแนวความคิด

ในสมัยปจจุบันท่ีถือปฏิบัติกันในประเทศสวนใหญ 

กฎหมายตราสามดวงนี้ใชบังคับเรื่อยมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ก็ไดมีการปฏิรูปกฎหมายโดยมีความคิดท่ีจะทําใหระบบกฎหมายในประเทศไทยทัดเทียม

กับประเทศมหาอํานาจในตะวันตก และในสวนเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการก็ไปบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติกระบวนวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ.115 หมวดท่ี 19 มาตรา 116-121 ซ่ึงแสดงใหเห็น

วารัฐเขาไปแทรกแซงกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการมากขึ้น และพยายามท่ีจะจํากัดใช

อนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับขอพิพาทระหวางเอกชน กลาวคือจะตองเปนขอพิพาทท่ีเปนคดีอยูใน

ศาลช้ันตนแลว และคูความเห็นพองตองกันและรองขอตอศาลใหเชิญผูหนึ่งผูใดคนเดียวหรือหลาย

                                                
76พระไอยการลักษณะตระลาการ 

 “อันวาลักษณะตระลาการหถจําพวกโดยพระธรรมสาครอางหลักอินทภาษกลาวดังนี้ 

  ปกฺขอตฺถํ ปตฺโต เจโก รฏฐโก สมนานิโก 

  อนุถมีโก รฺญาโต อนฺุญาโต ฉธา มโต 

 ปกฺขอตถํ ปตฺโต เจโก ประการหนึ่งตระลาการเปนฝกฝายคูความขางหนึ่ง รฏฐโก ประการ

หนึ่งกระลาการเปนนายรอยนายแขวงเมืองนอก สมมานิโก ประการหนึ่งกระลาการมีใจเสมอท้ังสองขางคือมิได

ลําเอียง อนุภบีโก ประการหนึ่งกระลาการต้ังไวรองกระลาการผูใหญ รฺญาโต ประการหนึ่งกระลาการอันพระ

มหากษัตราธิราชต้ังไว อนฺุญาโต ประการหนึ่งกระลาการอันคูความยอมใหบังคับเอง” 
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คนมาเปนอนุญาโตตุลาการตัดสินคดีนั้น ใหศาลมีอํานาจเชิญบุคคลนั้นมาเปนอนุญาโตตุลาการ       

ช้ีขาดคดีได (มาตรา 116, 117 พระราชบัญญัติกระบวนวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ.115) การดําเนิน

กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการก็ถูกจํากัดโดยกฎหมายอยางเครงครัด (มาตรา 118) เม่ือ

อนุญาโตตุลาการช้ีขาดแลวก็ตองนําคําช้ีขาดนั้นมาเสนอตอศาล ใหศาลพิพากษาตามคําช้ีขาดของ

อนุญาโตตุลาการเสียกอนจึงจะมีผลบังคับได และถาคําช้ีขาดนั้นไมถูกตอง ศาลก็จะไมพิพากษาให 

(มาตรา 120) และเม่ือศาลพิพากษาตามคําช้ีขาดแลวใหถือเปนท่ีสุดจะอุทธรณคําพิพากษาไมได เวน

แตคําพิพากษาของศาลนั้นไมถูกตองตรงตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ (มาตรา 121) ทัศนะของ

กฎหมายตออนุญาโตตุลาการของไทยในขณะนั้นจึงใกลเคียงกับกฎหมายของอังกฤษในชวง

ศตวรรษท่ี 17-18 โดยพยายามท่ีจะจํากัดและควบคุมการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการอยาง

เครงครัด นอกจากนั้นศาลไทยก็มักจะมองอนุญาโตตุลาการวาคลายกบัเปนคูแขงท่ีไมควรจะยอมรบั

งาย 7ๆ6

77  

ตอมาในป ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความ

แพง ร.ศ.127 โดยไมมีการประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติกระบวนวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ.115 

แตอยางใด เรื่องท่ีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนั้นบัญญัติไวในหมวด 15 มาตรา 108-114 ซ่ึงสวนใหญ

แลวมีขอความคลายคลึงกับมาตรา 116-121 ของพระราชบัญญัติกระบวนวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ.

115 เพียงแตเพ่ิมเหตุท่ีจะอุทธรณคําพิพากษาตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการอีก 2 ประการ คือ 

กรณีท่ีอนุญาโตตุลาการทุจริตและคําช้ีขาดไมไดเปนไปโดยสุจริต นอกเหนือไปจากเหตุผลท่ีวา              

คําพิพากษาของศาลไมถูกตองตรงกับคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ (มาตรา 114) 

พระราชบัญญัติกระบวนวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ.115 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

ความแพง ร.ศ.127 ไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง        

พ.ศ.2577 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1ตุลาคม พ.ศ.2478 โดยไดบัญญัติ เรื่องเกี่ยวกับ

อนุญาโตตุลาการไวในภาค 2 หมวด 3 มาตรา 210-222 ซ่ึงในมาตรา 221 และ 222 ไดบัญญัติ

เกี่ยวกับการบังคับตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตลุาการนอกศาลและการอุทธรณคําส่ังหรือคําพิพากษา

ของศาล แตก็ไมไดมีการบัญญัติไวอยางละเอียดวาการอนุญาโตตุลาการนอกศาลนั้นจะตองทํา

อยางไรบาง ซ่ึงเขาใจวาท่ีตองบัญญัติมาตรา 221 เอาไวก็เกรงวาจะมีการเขาใจผิดเหมือนกับเม่ือตอน

                                                
77ความรูเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ (น.8).  โดย จิตติ ติงศภัทิย, ดุลพาห 3, 34 

(พฤษภาคม-มิถุนายน 2530). 
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ใชพระราชบัญ ญัติกระบวนวิ ธี พิจารณาคว ามแพง  ร .ศ .115ว าศาลไมย อมรับให มีกา ร

อนุญาโตตุลาการนอกศาล77

78  

เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไมไดบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับ

อนุญาโตตุลาการนอกศาลไว จึงกอใหเกิดความไมแนนอนและความไมม่ันใจในทางปฏิบัติ และ

ความนิยมในการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการธุรกิจการคา

แพรหลายมาก ประกอบกับประเทศไทยไดเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการอยู

หลายฉบับ แตยังมิไดมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ืออนุวัติการความตกลงระหวางประเทศเหลานั้น      

ในท่ีสุดจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 13 

สิงหาคม พ.ศ.2530 เปนตนไป78

79 และไดมีการยกเลิกบทบัญญัติวาดวยอนุญาโตตุลาการนอกศาลใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (มาตรา 221) โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2530 และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา 221 การ

เ สน อ ข อ พิ พ า ท ใ ห อ นุ ญ า โ ต ตุ ล า ก า ร ช้ี ข า ด น อ ก ศ า ล ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย

อนุญาโตตุลาการ”80ดังนั้น ในปจจุบันอนุญาโตตุลาการนอกศาลจึงตกอยูภายใตบังคับของ

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.253081  

จากพัฒนาการของอนุญาโตตุลาการท่ีไดศึกษามาขางตนนั้น ไมวาจะเปนใน

ตางประเทศหรือในประเทศไทยเองนั้น จะเห็นไดวา วิธีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนัน้

ไดมีการนํามาใชในประเทศไทยตั้งแตในยุคอดีตจนมาถึงยุคปจจุบัน ซ่ึงกรณีขอพิพาทระหวาง

คูกรณีท่ีเกิดขึ้นและไดนําวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใช โดยสวนใหญจะเปนการอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีพิพาททางแพง โดยเฉพาะกรณีพิพาทเกี่ยวกับการคาขาย จึงอาจกลาวไดวากรณีพิพาท

                                                
78คําพิพากษาฎีกาท่ี 242 ร.ศ.118 (อางจากพระเจาลูกยาเธอกรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ คําพิพากษาฎีกา

บางเรื่อง ป ร.ศ.117-120) เปนขอพิพาทในเรื่องของมรดก ทายาทไดต้ังอนุญาโตตุลาการเพื่อช้ีขาดขอพิพาท ศาล

ช้ันตนพิพากษาตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ แตพอถึงช้ันศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณตัดสินวาใช

อนุญาโตตุลาการไมไดในช้ันฎีกา ศาลฎีกาตัดสินวาต้ังอนุญาโตตุลาการได โดยกลาววาการท่ีราษฎรผูหนึ่งผูใดจะ

ต้ังอนุญาโตตุลาการระหวางกันเองยอมทําได ไมมีขอหามและไมจําเปนตองใหศาลต้ัง ถึงแมพระราชบัญญัติ

กระบวนวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ.115 จะมีแตบทบัญญัติเฉพาะแตการต้ังอนุญาโตตุลาการในศาลเทานั้น อํานาจ

ของคูกรณีท่ีจะทําสัญญาอนุญาโตตุลาการเองนั้นเปนอํานาจท่ีราษฎรมีมากอนพระราชบัญญัตินี้ในเม่ือ

พระราชบัญญัตินี้ไมมีขอความยกเลิกอํานาจของราษฎรท่ีจะทําสัญญาดังกลาวราษฎรยอมทําสัญญานั้นได 
79พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 
80พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 
81การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ (น.77-81).  เลมเดิม. 
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เกี่ยวกับการคาขายนั้นเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการนําวิธีการระงับขอพิพาทระหวางคูสัญญาโดย

อนุญาโตตุลาการมีพัฒนาการอยางตอเนื่องและมีการนํามาใชจนเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศไทย

และในตางประเทศ และไดมีการบัญญัติและประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการอยางเปน

รูปธรรม 

 

 

 DPU



 

 

บทท่ี 3 

กฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของตางประเทศเกี่ยวกับการระงับ 

ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

 

การดําเนินการใหบริการกิจการโทรคมนาคมนับวาเปนสวนหนึ่งของการจัดการบริการ

สาธารณูปโภคท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากตอนานาอารยะประเทศ เนื่องจากการติดตอส่ือสารใน

ปจจุบันเปนปจจัยหลักของการขับเคล่ือนกลไกในดานตางๆ ของประเทศ อาทิเชน ดานเศรษฐกิจ 

สังคม เปนตน การใหบริการกิจการโทรคมนาคมจึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีภาครัฐตอง

จัดใหมีการใหบริการแกประชาชน แตท้ังนี้การใหบริการดังกลาวในทางปฏิบัตินั้นภาครัฐจะ

มอบหมายใหแกภาคเอกชนเปนผูดําเนินการภายใตเง่ือนไขท่ีภาครัฐกําหนดให โดยรูปแบบของการ

ท่ีภาครัฐไดจัดใหเอกชนเปนผูดําเนินการแทนนั้นอยูในลักษณะของสัญญาสัมปทาน ซ่ึงภาครัฐจะ

เปนผูกําหนดเง่ือนไขของสัญญาสัมปทานและระยะเวลาของการดําเนินการในการใหบริการกิจการ

โทรคมนาคม การดําเนินการของภาคเอกชนจึงตองดําเนินอยูภายใตกรอบและเง่ือนไขของสัญญาท่ี

ภาครัฐกําหนด สัญญาสัมปทานในลักษณะนี้จึงเปนสัญญาท่ีมีความแตกตางจากสัญญาทางแพง  

ท่ัวๆ ไป ทําใหเม่ือเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับหลักเกณฑ เง่ือนไขหรือขอกําหนดของสัญญาสัมปทานขึ้น 

การระงับขอพิพาทจึงมีความแตกตางจากสัญญาแพงทางท่ัวๆ ไปดวยเชนกัน การระงับขอพิพาทท่ี

เกิดขึ้นในสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคมโดยอนุญาโตตลุาการนั้นเปนวิธีการระงับขอพิพาทท่ี

เกิดขึ้นประเภทหนึ่งท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญอยางยิ่งตอสัญญาสัมปทาน ซ่ึงการระงับขอพิพาท

ดวยวิธีดังกลาวยอมมีความแตกตางกันตามความเหมาะสมของลักษณะของระบบกฎหมายและจารตี

ประเพณีของแตละประเทศ  

ดังนั้น การศึกษาเรื่อง ปญหาเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

สัมปทานกิจการโทรคมนาคม จึงมีความจําเปนตองศึกษาทบทวนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของ

กฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของตางประเทศในสวนของประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซี

วิลลอว (Civil Law System) และระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law System) เพ่ือ

ประกอบการวิเคราะหอยางองครวมและกอใหเกิดประโยชนในการศึกษามากยิ่งขึ้น 
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3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับ

สัมปทานกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย 

การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัมปทานกิจการโทรคมนาคมของประเทศ

ไทย มีความเกี่ยวโยงกับกฎหมายหลายฉบับ โดยไดมีการบัญญัติหลักเกณฑและขั้นตอนตางๆ ใน

การนําวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองอันเกี่ยวกับสัมปทานกิจการ

โทรคมนาคม ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาถึงกฎหมายของประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว โดยแบง

กฎหมายท่ีเกี่ยวของออกไดดังนี้ 

3.1.1  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

การพิจารณาถึงการนําวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองนั้น ใน

เบ้ืองตนตองพิจารณากอนวาสัมปทานกิจการโทรคมนาคมนั้นเปนสัญญาทางปกครองหรือไม ซ่ึง

ในเรื่องนี้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ไดใหนิยาม

ความหมายและหลักเกณฑของสัญญาทางปกครองในมาตรา 3 ซ่ึงบัญญัติวา 

““สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาท่ีคูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่ง

เปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน 

สัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ” 

จากคํานิยามดังกลาวกฎหมายกําหนดหลักเกณฑท่ีสําคัญเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไว  

2 ประการ คือ  

ประการแรก หลักเกณฑของตัวคูสัญญา กลาวคือ คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปน

หนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ ซ่ึงหนวยงานทางปกครอง จะหมายถึง

หนวยงานของรัฐท่ีมีลักษณะใดบางนั้น มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ไดบัญญัติ คํานิยามไววา “หนวยงานทางปกครอง” หมายความวา 

กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค 

ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือให

ดําเนินกิจการทางปกครอง  

ประการท่ีสอง หลักเกณฑเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญา กลาวคือสัญญานั้นมีลักษณะเปน

สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงหา

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาท่ีหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซ่ึงกระทํา

การแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง 

DPU



 60 

หรือเปนสัญญาท่ีมีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษท่ีแสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ ท้ังนี้ เพ่ือให

การใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองซ่ึงก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล  

การพิจารณาวาสัญญาใดจะเปนสัญญาทางปกครองหรือไมตองพิจารณาจากหลักเกณฑ

ของบทบัญญตัิดังกลาว กิจการโทรคมนาคมนั้นเปนสัญญาสัมปทานประเภทหนึ่งท่ีมีคูสัญญาอยาง

นอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานของรัฐ ซ่ึงบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยมี

สถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ซ่ึงมี

กระทรวงการคลังเปนผูถือหุน 100% ของทุนจดทะเบียน 0

1 ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 42 ตามนิยามความหมายของหนวยงานทางปกครองดังกลาว 

เม่ือ กสท. ไดมีการทําสัญญาสัมปทานกับเอกชนเกี่ยวกับการดําเนินการโทรคมนาคมซ่ึงเปนการจัด

ใหมีส่ิงสาธารณูปโภคประเภทการติดตอส่ือสารท่ีมีความจําเปน จึงเปนสัญญาทางปกครองตาม

นิยามความหมายของพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือสัมปทานกิจการโทรคมนาคมเปนสัญญาทาง

ปกครองแลว เม่ือเกิดกรณีพิพาทขึ้นเกี่ยวกับสัญญาดังกลาวศาลปกครองจึงเปนผูมีอํานาจในการ

วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ.2542 มาตรา 92

3   

3.1.2  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 

ในปจจุบันการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการระงับขอพิพาททางการพาณิชยระหวางประเทศ ซ่ึงพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ของประเทศไทยไดบัญญัติขึ้นตามหลักแมแบบวาดวยอนุญาโตตุลาการ

ทางพาณิชยระหวางประเทศของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง

สหประชาชาติ  ซ่ึงเปนท่ียอมรับและรูจักอย างกว างขวางมาเปนหลักเ พ่ือพัฒนาระบบ

อนุญาโตตุลาการในประเทศไทยใหทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และสงเสริมใหมีการใช

กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยระหวางประเทศให

                                                
1ขอมูลบริษัท.  (2556).  โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน).  สืบคน 20 ธันวาคม  2556, จาก 

http://www.cattelecom.com/site/th/company_detail.php?cat=58. 
2พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 4 บัญญัติวา  

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา  

...(ข)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ” 
3พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 บัญญัติวาศาลปกครอง

มีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้ 

 … (4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง. 
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แพรหลายยิ่งขึ้น3

4 และมีเจตนารมณเพ่ือเปนการลดปริมาณคดีท่ีจะขึ้นมาสูศาลอีกทาง อีกท้ังยังเปน

การประหยัดคาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลและเปนการสะดวก รวดเร็วแก

คูสัญญาอีกดวย  

จึงกลาวไดวาโดยหลักแลวการอนุญาโตตุลาการเปนหลักการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้น

ทางแพงและพาณิชยภายใตหลักกฎหมายเอกชน แตท้ังนี้ก็ไดมีการนําหลักการอนุญาโตตุลาการมา

ใชในสัญญาทางปกครองท่ีอยูภายใตหลักกฎหมายมหาชน ซ่ึงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 

พ.ศ.2545 มาตรา 15 บัญญัติวา  

“ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็

ตาม คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทไดและใหสัญญา

อนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา” 

จากบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวา แมสัญญาทางปกครองซ่ึงอยูภายใตหลักกฎหมาย

มหาชน แตก็มีการนําวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใชเพ่ือระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นของสัญญาทาง

ปกครองท่ีมีคูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซ่ึงกระทํา

การแทนรัฐ แมวาการอนุญาโตตุลาการนั้นเปนการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในสัญญาโดยมี

เจตนารมณเพ่ือลดปริมาณคดีท่ีขึ้นสูศาล แตในสวนของกฎหมายปกครองนั้นเปนกฎหมายมหาชนท่ี

มีความแตกตางกับกฎหมายเอกชน กลาวคือ กฎหมายเอกชนมีเจตนารมณเพ่ือผลประโยชนของ

เอกชนเอง ซ่ึงในสวนของกฎหมายมหาชนนั้นมีเจตนารมณเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะหรือ

ประโยชนสวนรวม จึงมีขอท่ีตองพิจารณาวาการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองนั้นเปน

การบัญญัติกฎหมายท่ีขัดตอหลักการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือไม ปญหาดังกลาวผูวิจัยจะ

ไดวิเคราะหตอไป 

เนื่องจากการดําเนินกิจการโทรคมนาคมนั้นตองมีการใชเงินลงทุนและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ประกอบกับตองมีการใหบริการอยางตอเนื่องภาครัฐจึงเปดโอกาสใหแกฝายเอกชน

สามารถเขามาลงทุนดําเนินกิจการดังกลาวแทนหนวยงานของรัฐไดในลักษณะของสัญญาทาง

ปกครองอันเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม เม่ือสัญญาดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาทาง

ปกครองทําใหหนวยงานของรัฐมีเอกสิทธ์ิเหนือกวาเอกชนตามลักษณะของสัญญาทางปกครอง 

เพ่ือใหการดําเนินกิจการดังกลาวเปนไปตามหลักการของกฎหมายมหาชน กลาวคือ เพ่ือใหการ

จัดทําส่ิงสาธารณูปโภคเปนไปอยางตอเนื่องและมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือ

ประโยชนสวนรวม การนําวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในสัญญา

ดังกลาวจึงเปนการนําหลักการระงับขอพิพาทตามหลักกฎหมายเอกชนมาใชโดยอาศัยอํานาจ

                                                
4 หมายเหตุ, พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 
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บทบัญญัติของกฎหมาย มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 เพ่ือใหเกิดความ

รวดเร็ว ประหยัดคาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล และลดคดีท่ีจะขึ้นสูศาล

ปกครอง 

นอกจากนี้  การเปนอนุญาโตตุลาการนั้นจะตองมีลักษณะซ่ึงเปนคุณสมบัติของ

อนุญาโตตุลาการ โดยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 19 บัญญัติวา  

“อนุญาโตตุลาการตองมีความเปนกลางและเปนอิสระ รวมท้ังตองมีคุณสมบัติตามท่ี

กําหนดไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือในกรณีท่ีคูสัญญาตกลงกันใหหนวยงานซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพ่ือ

ดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนผูดําเนินการตองมีคุณสมบัติตามท่ีหนวยงาน

ดังกลาวกําหนด 

บุคคลซ่ึงจะถูกตั้งเปนอนุญาโตตุลาการจะตองเปดเผยขอเท็จจริงซ่ึงอาจเปนเหตุอันควร

สงสัยถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระของตน และนับแตเวลาท่ีไดรับการตั้งและตลอด

ระยะเวลาท่ีดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ บุคคลดังกลาวจะตองเปดเผยขอเท็จจริงเชนวานั้นตอ

คูพิพาทโดยไมชักชาเวนแตจะไดแจงใหคูพิพาทรูลวงหนาแลว 

อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดคานได หากปรากฏขอเท็จจริงซ่ึงเปนเหตุอันควรสงสัยถึง

ความเปนกลางหรือความเปนอิสระ หรือการขาดคุณสมบัติตามท่ีคูพิพาทตกลงกัน แตคูพิพาทจะ

คัดคานอนุญาโตตุลาการซ่ึงตนเปนผูตั้งหรือรวมตั้งมิได เวนแตคูพิพาทฝายนั้นมิไดรูหรือควรรูถึง

เหตุแหงการคัดคานในขณะท่ีตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น” 

จากบทบัญญัติดังกลาวแยกพิจารณาไดดังนี4้5 

1)  อนุญาโตตุลาการตองมีความเปนกลางและเปนอิสระ 

อนุญาโตตุลาการก็คือผูท่ีคูพิพาท “อนุญาต” ใหเปน “ตุลาการ” ในการพิจารณาช้ีขาด

ขอพิพาท คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการเม่ือไดทําภายในกรอบท่ีกฎหมายกําหนดแลว ศาลก็จะ

ยอมรับบังคับใหเสมือนกับเปนคําพิพากษา กระบวนการอนุญาโตตุลาการไมใชการประนีประนอม

ยอมความหรือการไกลเกล่ียขอพิพาท คูพิพาทจะไดผานขั้นตอนเหลานั้นมาแลวแตก็ยังตกลงกัน

ไมไดจึงตองมีการ “ตัดสิน” ขอพิพาทนั้น ซ่ึงแมวาเม่ือเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการแลว

คูพิพาทอาจตกลงกันกลับไปใชกระบวนการประนีประนอมยอมความหรือไกลเกล่ียขอพิพาทกัน

อีกก็ได และเม่ือมีการตกลงกันแลวจะใหอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยช้ีขาดตามท่ีตกลงกันดั่งเชน

ศาลพิพากษาตามยอมได 

เม่ืออนุญาโตตุลาการทําหนาท่ีเสมือนผูพิพากษา อนุญาโตตุลาการจําตองมีความเปน

กลางและเปนอิสระ การวางตัวเปนกลางหมายความวาตองไมเขาขางฝายหนึ่งฝายใดแมฝายนั้นจะ

                                                
5 อนุญาโตตุลาการ ทฤษฎีและปฏิบัติ (น.75-79), เลมเดิม. 
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เปนฝายท่ีเสนอช่ือตนใหเปนอนุญาโตตุลาการ ยังเปนท่ีเขาใจกันแพรหลายในหมูบุคคลท่ัวไปและ

อนุญาโตตุลาการบางคนวา อนุญาโตตุลาการตองเขาขางฝายท่ีเสนอช่ือตนเปนอนุญาโตตุลาการ ซ่ึง

เปนความเขาใจผิดและขัดตอมาตรานี้โดยชัดแจง เม่ือมีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการขึ้นแลวและ  

ไมมีการคัดคานโดยคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดก็ตองหมายความวา อนุญาโตตุลาการท้ังคณะนั้นเปน

อนุญาโตตุลาการของคูพิพาททุกฝาย ไมใชเปนอนุญาโตตุลาการของคูพิพาทฝายท่ีเสนอช่ือตน

เทานั้น แมวาอาจมีระบบอนุญาโตตุลาการในบางประเทศหรือบางสถาบันท่ีอนุญาตให

อนุญาโตตุลาการท่ีคูพิพาทเสนอช่ือทําหนาท่ีคลายทนายความใหคูพิพาทนั้น แตแมในระบบ

ดังกลาวก็ยังตองมีผูช้ีขาดท่ีเปนกลางทําหนาท่ีช้ีขาดขอพิพาท 

ความเปนอิสระหมายความวา ความไมอยูภายใตอิทธิพลหรือความควบคุมของผูใดใน

ลักษณะท่ีอาจถูกผูนั้นเขามาครอบงําหรือแทรกแซงในการพิจารณาช้ีขาดขอพิพาทได 

2)  อนุญาโตตุลาการตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือ

ในกรณีท่ีคู สัญญาตกลงกันใหหนวยงานซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิ ธี

อนุญาโตตุลาการเปนผูดําเนินการตองมีคุณสมบัติตามท่ีหนวยงานดังกลาวกําหนด 

สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจกําหนดคุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการไวก็ได เม่ือคูพิพาท

ไดกําหนดคุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการไวลวงหนา การตั้งอนุญาโตตุลาการก็ตองถือคุณสมบัติ

ตามท่ีคูพิพาทกําหนด มิฉะนั้นคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นอาจถูกเพิกถอน หรือศาลอาจ

ปฏิเสธไมรับบังคับใหก็ได 

3)  บุคคลซ่ึงถูกตั้งเปนอนุญาโตตุลาการจะตองเปดเผยขอเท็จจริงซ่ึงอาจเปนเหตุอัน

ควรสงสัยถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระของตน 

คูพิพาทฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายอาจไมทราบถึงความสัมพันธท่ีบุคคลท่ีตนตั้งเปน

อนุญาโตตุลาการมีตอคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งก็ได ผูท่ีไดรับการรองขอใหเปนอนุญาโตตุลาการ

จะตองเปดเผยขอเท็จจริง ซ่ึงในความรูสึกของคูพิพาทอาจเกิดความสงสัยอันสมควรในความเปน

อิสระความเปนกลางของตนเกี่ยวกับผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดไมวาทางตรง

หรือทางออมในผลของการอนุญาโตตุลาการ หรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเงินธุรกจิไมวาในอดีตหรือ

ปจจุบัน ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอาชีพ ความสัมพันธทางครอบครัวหรือทางสังคม ซ่ึงนาจะมีผลกระทบ

ตอความเปนอิสระและเปนกลาง ขอเท็จจริงเหลานี้ ไมวาผูท่ีไดรับการรองขอเปนอนุญาโตตุลาการ

เอง สมาชิกในครอบครัว นายจางหรือผูรวมธุรกิจของตนจะมีความเกี่ยวพันกับอนุญาโตตุลาการคน

อ่ืน คูพิพาทฝายใด ทนายความ หรือบุคคลซ่ึงอาจจะตองมาเปนพยานในคดี 
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4)  อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดคานได 

อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดคานได หากปรากฏขอเท็จจริงซ่ึงเปนเหตุอันควรสงสัยถึง

ความเปนกลางหรือความเปนอิสระ หรือการขาดคุณสมบัติตามท่ีคูพิพาทตกลงกัน แตคูพิพาทจะ

คัดคานอนุญาโตตุลาการซ่ึงตนเปนผูตั้งหรือรวมตั้งไมได เวนแตคูพิพาทฝายนั้นมิไดรูหรือควรรูถึง

เหตุแหงการคัดคานในขณะท่ีตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น กลาวคือ ผูท่ีจะตั้งอนุญาโตตุลาการจะตองทํา

การตรวจสอบภูมิหลังของผูท่ีตนจะเสนอเปนอนุญาโตตุลาการกอนท่ีจะทําการแตงตั้ง ในทาง

ปฏิบัติ หากเปนการอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

สํานักงานศาลยุติธรรม หรือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการหอการคานานาชาติ องคกรดังกลาวจะ

ใหผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนอนุญาโตตุลาการใหคํารับรองเปนลายลักษณอักษรวาตนไมมีสวนได

เสียกับคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดและสามารถทําหนาท่ีอนุญาโตตุลาการไดอยางเปนกลางและเปน

อิสระ ในขั้นตอนนี้ หากผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนอนุญาโตตุลาการมีขอเท็จจริงท่ีอาจทําใหคูพิพาท

ฝายหนึ่งฝายใดสงสัยในความเปนกลางหรือเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีอนุญาโตตุลาการของตน

ได ก็ควรจะเปดเผยขอเท็จจริงนั้นในแกคูพิพาททราบ เพ่ือท่ีคูพิพาทจะไดตัดสินใจไดวาจะตั้งตน

เปนอนุญาโตตุลาการหรือไมอยางไร 

กฎหมายหามคูพิพาทคัดคานอนุญาโตตุลาการซ่ึงตนเปนผูตั้งหรือรวมตั้ง แตไมนาจะ

รวมถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการท่ีทําหนาท่ีเปนประธานอนุญาโตตุลาการดวย เพราะสวนใหญ

อนุญาโตตุลาการท่ีไดตั้งขึ้นมาแลวเปนผูรวมกันตั้งประธาน ไมใชคูพิพาทเปนผูตั้งโดยตรง การท่ีจะ

อางวาอนุญาโตตุลาการกระทําการแทนฝายท่ีตนตั้งก็ไมนาจะได เพราะอนุญาโตตุลาการมิไดเปน

ตัวแทนของฝายหนึ่งฝายใด อนุญาโตตุลาการตองดํารงความเปนอิสระ อยางไรก็ตาม หากคูพิพาท

ฝายใดมิไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการคัดคานในขณะท่ีตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นก็สามารถคัดคานได

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรูขอเท็จจริงอันเปนเหตุท่ีจะคัดคานได 

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการไดบัญญัติถึงถึงวิธีการคัดคานอนุญาโตตุลาการใน

มาตรา 20 บัญญัติวา  

“ในกรณีท่ีคูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน คูพิพาทฝายท่ีประสงคจะคัดคาน

อนุญาโตตุลาการจะตองยื่นหนังสือแสดงเหตุแหงการคัดคานตอคณะอนุญาโตตุลาการภายในสิบหา

วันนับแตวันท่ีไดรูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 

วรรคสามและหากอนุญาโตตุลาการซ่ึงถูกคัดคานไมถอนตัวจากการเปนอนุญาโตตุลาการหรือ

คูพิพาทอีกฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับขอคัดคานนั้น ใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยคําคัดคาน

นั้น 
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ถาการคัดคานโดยวิธีตามท่ีคูพิพาทตกลงกันหรือตามวิธีท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่งไม

บรรลุผลหรือในกรณีมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คูพิพาทฝายท่ีคัดคานอาจยื่นคํารองคัดคานตอ

ศาลท่ีมีเขตอํานาจภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยคําคัดคานนั้น หรือนับ

แตวันท่ีรูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 วรรคสาม 

แลวแตกรณีและเม่ือศาลไตสวนคําคัดคานนั้นแลวใหมีคําส่ังยอมรับหรือยกเสียซ่ึงคําคัดคานนั้น 

และในระหวางการพิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงรวมถึงอนุญาโตตุลาการซ่ึงถูก

คัดคานอาจดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตอไปจนกระท่ังมีคําช้ีขาดได ท้ังนี้ เวนแตศาลจะมีคําส่ัง

เปนอยางอ่ืน 

ในกรณี ท่ีมีเหตุจําเปน  คณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการคัดคาน

อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งออกไปไดอีกไมเกินสิบหาวัน” 

จากบทบัญญัติมาตรา 20 อาจแยกพิจารณาได ดังนี้56 

(1)  การคัดคาน  

คําวา “ในกรณีท่ีคูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน” หมายถึง คูพิพาทไมไดตกลงท่ี

จะใชขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือมีขอตกลงพิเศษระหวางกันซ่ึงมี

วิธีการและขั้นตอนในการคัดคานอนุญาโตตุลาการท่ีแตกตางไปจากท่ีมาตรา 20 กําหนดไว หาก

คูพิพาทตกลงกันไวเชนนั้นกต็องเปนไปตามนั้น การคัดคานอนุญาโตตุลาการจะตองทําเปนหนังสือ

แจงเหตุท่ีคัดคานโดยชัดแจงและยื่นตอผูอํานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการภายในสิบหาวันนับแต

วันท่ีไดรับแจงช่ือและรายละเอียดของอนุญาโตตุลาการผูนั้น หรือรูขอเท็จจริงเหตุแหงการคัดคาน

แลวแตกรณี หากคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง เห็นชอบกับการคัดคานอนุญาโตตุลาการหรือผู เปน

อนุญาโตตุลาการขอถอนตัวหลังจากการคัดคาน ใหดําเนินการตั้งแตงอนุญาโตตุลาการใหมแทน

อนุญาโตตุลาการท่ีถูกคัดคาน ท้ังนี้ แมคูพิพาทจะไมไดใชสิทธิในการตั้งอนุญาโตตุลาการตั้งแตแรก

ก็ตาม ถาคูพิพาทอีกฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับการคัดคานหรือหากอนุญาโตตุลาการซ่ึงถูกคัดคานไม

ถอนตัวจากการเปนอนุญาโตตุลาการ ใหผูอํานวยการเสนอเรื่องตอคณะอนุญาโตตุลาการ และให

คณะอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยคําคัดคานใหเสร็จภายในสิบหาวัน ในกรณีท่ีการคัดคาน

อนุญาโตตุลาการไมบรรลุผล หรือในกรณีท่ีมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คูพิพาทฝายท่ีคัดคาน

อาจยื่นคํารองคัดคานตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับทราบคําวินิจฉัยของคณะ

อนุญาโตตุลาการ 

 

 

                                                
6แหลงเดิม.  (น.81-85). 
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(2) เม่ือการคัดคานอนุญาโตตุลาการไมบรรลุผล 

ในระหวางการพิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงรวมถึงอนุญาโตตุลาการซ่ึง

ถูกคัดคานอาจดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตอไปจนกระท่ังมีคําช้ีขาดได เวนแตศาลจะมีคําส่ัง

เปนอยางอ่ืน ท่ีเปนเชนนี้เพราะวายังไมมีการวินิจฉัยวาอนุญาโตตุลาการผูท่ีถูกคัดคานจะสามารถ

วางตัวเปนกลางหรือมีความเปนอิสระในการดําเนินการพิจารณาหรือไมอยางไร จึงยังไมมีเหตุจะให

หยุดดําเนินกระบวนพิจารณา อยางไรก็ตาม คูกรณีฝายท่ีคัดคานอาจยื่นคํารองขอใหศาลส่ังใหหยุด

ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการในระหวางท่ีศาลพิจารณาคําคัดคานนั้น สวนศาลจะอนุญาตหรือไม

เปนดุลพินิจของศาล 

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 นอกจากจะไดบัญญัติถึงการนําวิธีการ

ระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองแลวนั้น ยังไดบัญญัติถึงลักษณะซ่ึง

เปนคุณสมบัติของการเปนอนุญาโตตุลาการอีกดวย แมวาการตั้งอนุญาโตตุลาการจะเปนเรื่องความ

ยินยอมของคูพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการก็ตาม แตท้ังนี้คูพิพาทเองก็ยังสามารถคัดคาน

อนุญาโตตุลาการได เวนแตอนุญาโตตุลาการนั้นตนเปนผูตั้งหรือเปนผูรวมตั้ง ท้ังนี้ เพ่ือเปน

หลักประกันความเปนอิสระและความโปรงใสของอนุญาโตตุลาการท่ีจะตองเขามาทําหนาท่ีระงับ

ขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นตามสัญญา แตการบังคับใชบทบัญญัติดังกลาวยังมีขอบกพรองบางประการ อีก

ท้ังยังไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย ซ่ึงปญหาดังกลาวผูวิจัยจะไดวิเคราะหในบทท่ี 4 

ตอไป 

 

3.2  ประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law System) 

ระบบกฎหมายซีวิลลอว หรือเรียกกันวา “ระบบประมวลกฎหมาย” หรือ “ระบบ

กฎหมายแบบลายลักษณอักษร” มีรากฐานมาจากกฎหมายโรมัน ระบบกฎหมายนีใ้หความสําคัญแก

กฎหมายลายลักษณอักษรเปนอยางมาก จึงมีการตราประมวลกฎหมาย (Code) ขึ้นใชบังคับเพ่ือวาง

หลักกฎหมายท่ีมีลักษณะท่ัวไปและสามารถนํามาปรับใชกับกรณีตางๆ ได โดยประเทศท่ีเปน

แมแบบของกฎหมายระบบนี้คือประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน6ี

7 

ระบบกฎหมายนี้มีการแบงแยกสาขาของกฎหมายออกเปนกฎหมายเอกชนและสาขา

ของกฎหมายมหาชน โดยกฎหมายเอกชนนั้นใชบังคับกับความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชน

ดวยกันซ่ึงเอกชนตางดูแลรักษาประโยชนสวนตน กฎหมายเอกชนจึงใชหลักความเสมอภาคและ

หลักความยินยอมของแตละฝายในการผูกนิติสัมพันธกัน สวนกฎหมายมหาชนนั้นใชบังคับกับ

                                                
7คําอธิบายกฎหมายปกครอง (พิมพครั้งท่ี 12) (น.36).  โดย ชาญชัย แสวงศักด์ิ.  2550.  กรุงเทพฯ: วิญู

ชน. 
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ความสัมพันธระหวางเอกชนฝายหนึ่งกับรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐอีกฝายหนึ่ง ซ่ึง

ท้ังสองฝายอยูในฐานะท่ีไมเทาเทียมกัน เนื่องจากเอกชนดูแลรักษาประโยชนสวนตน สวนรัฐ 

หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐดูแลรักษาประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ 

หลักเกณฑการทําสัญญาทางปกครองและการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของ

ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซีวิลลอวนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงประเทศท่ีเปนแมแบบของระบบ

กฎหมายดังกลาว คือ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีเนื้อหาและ

รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1  ประเทศฝรั่งเศส 

ในประเทศฝรั่งเศส มีการพัฒนาดานกฎหมายมหาชนมากวารอยป และนับวาเปน

ประเทศ “ตนแบบ” ของกฎหมายปกครองและศาลปกครองใหกับหลายๆ ประเทศรวมท้ังประเทศ

ไทยดวย การดําเนินกิจการโทรคมนาคมนับวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาทางปกครอง เนื่องจากเปน

การให “บริการสาธารณะ”8แกประชาชน กระบวนการทําสัญญาทางปกครองของประเทศฝรั่งเศส

นั้นมีความแตกตางกับกระบวนการทําสัญญาทางแพงท่ัวๆ ไป โดยมุงเนนเพ่ือคุมครองประโยชน

สาธารณะมากกวาประโยชนของเอกชน ซ่ึงขอความคิดพ้ืนฐานและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการระงับ

ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของประเทศฝรั่งเศสมีขอท่ีตองพิจารณาโดย

แบงออกไดดังนี้89 

1)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

หลักเกณฑเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของประเทศฝรั่งเศสแยกพิจารณาไดดังนี้910 

 (1)  การแบงแยกสัญญาทางปกครองและสัญญาในระบบกฎหมายเอกชนออกจาก

กัน 

โดยหลักแลว การแบงแยกของสัญญาวาจะใหสัญญาใดเปนสัญญาทางปกครองหรือไม

นั้นเปนเรื่องท่ีจะตองกําหนดเปนกฎหมายระดับรัฐบัญญัติ (loi) ซ่ึงเรียกกันวา สัญญาทางปกครอง

โดยการกําหนดของกฎหมาย เชน สัญญาเกี่ยวกับงานโยธาสาธารณะ ดังท่ีไดบัญญัติไวในรัฐบัญญัติ 

                                                
8สัญญามอบใหจัดทําบริการสาธารณะเปนสัญญาซึ่งฝายปกครองมอบใหนิติบุคคลมหาชนอื่นหรือ

เอกชนเขามาทําหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะแทนตน รูปแบบสําคัญท่ีสุดของสัญญามอบใหจัดทําบริการ

สาธารณะ คือ สัญญาสัมปทาน ซึ่งเปนรูปแบบท่ีฝายปกครองมอบกิจการบริการสาธารณะใหเอกชนดําเนินการ

โดยเอกชนสามารถเก็บคาตอบแทนจากผูใชบริการได 
9หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส (พิมพครั้งท่ี 2) (น.139).  โดย นันทวัฒน บรมานันท.  2551.  

กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
10แหลงเดิม.  (น.140-142). 
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28 pluviôse an VIII (ค.ศ.1799) สัญญาเกี่ยวกับการเขาใชสาธารณะสมบัติของแผนดิน ดังท่ีบัญญัติ

ไวในมาตรา L.84 แหงประมวลกฎหมายวาดวยทรัพยสินของรัฐ ลงวันท่ี 17 มิถุนายน ค.ศ.1938 

หรือสัญญาพัสดุตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายพัสดุ ลงวันท่ี 11 ธันวาคม ค.ศ.2001 เปนตน 

แตในกรณีท่ีไมมีกฎหมายกําหนดก็เปนหนาท่ีของตุลาการท่ีจะเปนผูกําหนด โดยตุลา

การศาลปกครองของฝรั่งเศสจะมีหลักในการพิจารณาวาสัญญาใดเปนสัญญาทางปกครองอยูสาม

ประการดวยกันคือ หลักเกี่ยวกับคูสัญญา หลักเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญา และหลักเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคของคูสัญญา 

การแบงแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพงนั้นเปนเรื่องท่ีสําคัญ เพราะมี

ผลตอการปรับใชกฎหมาย เนื่องจากเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของสัญญาทางปกครองนั้นมี

ความแตกตางกับสัญญาทางแพง กลาวคือ สัญญาทางปกครองนั้นมีเจตนารมณเพ่ือประโยชนสวน

รวมหรือประโยชนสาธารณะ แตสัญญาทางแพงนั้นมุงประโยชนไปท่ีเอกชนมากกวาประโยชน

สวนรวม  โดยอาจแบงหลักเกณฑในการพิจารณาวาสัญญาใดเปนสัญญาทางปกครองหรือสัญญา

ทางแพงได ดังนี้ 

1.  หลักเกี่ยวกับคูสัญญา สัญญาท่ีทําขึ้นระหวางนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนนั้น ศาล

คดีขัดกันไดวางแนวคาํวินิจฉัยไวในคดี UAP เม่ือป ค.ศ.1983 วาเปนสัญญาทางปกครอง แตอยางไร

ก็ตาม สัญญาระหวางนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนอาจเปนสัญญาในระบบกฎหมายเอกชนก็ไดหาก

วัตถุประสงคของสัญญาเปนวัตถุประสงคท่ีมีลักษณะคลายกับวัตถุประสงคของสัญญาในระบบ

กฎหมายเอกชน ดังเชนท่ีศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไววาขอตกลงของสํานักงานเคหะแหงชาติ

กับสํานักงานใหความชวยเหลือทางสังคมเพ่ือเชาเครื่องใชสํานักงานเปนสัญญาในระบบกฎหมาย

เอกชนเนื่องจากวัตถุประสงคของสัญญาดังกลาวเปนการเชาทรัพยเชนเดียวกับสัญญาในระบบ

กฎหมายเอกชน เชนเดียวกันสัญญาระหวางเอกชนอาจเปนสัญญาทางปกครองไดหากคูสัญญาฝาย

หนึ่งทําสัญญานั้นเพ่ือนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนดังท่ีศาลคดีขัดกันไดวินิจฉัยไวในคดี Société 

Entreprise Peyrot เม่ือป ค.ศ.1993 

แตโดยสวนใหญแลว หากสัญญาทําขึ้นระหวางคูสัญญาฝายหนึ่งท่ีเปนนิติบุคคลใน

กฎหมายมหาชนและอีกฝายเปนเอกชน สัญญาดังกลาวจะเปนสัญญาทางปกครองก็ได ตอเม่ือ

ประกอบดวยหลักอ่ืนๆ 

2.  หลักเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญา สัญญาท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนนิติบุคคลในกฎหมาย

มหาชนจะเปนสัญญาทางปกครองไดตอเม่ือสัญญานั้นมีเนื้อหาสาระหรือมีขอความท่ีเปนการให

อํานาจพิเศษแกฝายปกครองเปนพิเศษเหนือกวาคูสัญญาฝายเอกชน 
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ขอกําหนดพิเศษหรือขอความท่ีใหอํานาจพิเศษแกฝายปกครองเหนือกวาฝายเอกชนนี้

สวนใหญแลวจะเปนขอความท่ี “ไมพบ” ในระบบการทําสัญญาระหวางเอกชนดวยกัน หรืออาจ

เปนขอความท่ี “ใหอํานาจเปนพิเศษ” แกฝายปกครอง เชน การกําหนดไวในสัญญาใหมีการยกเวน

ใหคูสัญญาฝายเอกชนไมตองเสียภาษีหรือการกําหนดใหคูสัญญาฝายปกครองสามารถแกไข

เปล่ียนแปลงสัญญาฝายเดียวไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาฝายเอกชน เปนตน 

สัญญาท่ีฝายปกครองทํากับฝายเอกชนมีเนื้อหาสาระท่ีเปนการใหอํานาจแกฝาย

ปกครองมากกวาฝายเอกชนคูสัญญาหรือมีขอความท่ีมีลักษณะเปนการใหสิทธิพิเศษตางๆ แก

คูสัญญาท่ีจะไดรับการยกเวนการบังคับใชกฎหมายบางประเภทถือเปนสัญญาทางปกครองโดย

สภาพ 

3.  หลักเกี่ยวกับวัตถุประสงคของสัญญา โดยท่ัวไปแลวสัญญาท่ีคูสัญญาฝายปกครอง

จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะ เปนสัญญาทางปกครอง สัญญาดังกลาวอาจ

เปนสัญญามอบอํานาจใหคูสัญญาฝายเอกชนเปนผูจัดทําบริการสาธารณะแทนฝายปกครอง หรือ

อาจเปนการทําสัญญาระหวางฝายปกครองกับเอกชนเพ่ือหารายไดใหกับฝายปกครองก็ได เปนตน 

 (2)  ประเภทของสัญญาทางปกครอง 

สัญญาทางปกครองประเภทใหญๆ ท่ีมีความสําคัญมีสองประเภทคือ สัญญาพัสดุและ

สัญญามอบใหจัดทําบริการสาธารณะ โดยสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้10

11 

1.  สัญญาพัสดุ  

เปนสัญญาท่ีฝายปกครองจัดทําขึ้นเพ่ือใหไดมาซ่ึงวัสดุอุปกรณ เครื่องใช บริการ หรือ

เพ่ือการกอสราง สัญญาพัสดุท่ีสําคัญมีอยูสามประเภทคือ สัญญาจัดหาพัสดุ เปนสัญญาท่ีทําขึ้น

เพ่ือใหฝายปกครองใชในการจัดหาหรือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ มาใชในการดําเนินงานของตน 

สัญญาโยธาสาธารณะ เปนสัญญาท่ีฝายปกครองใชในการกอสรางอาคารหรือถนนหนทางตางๆ 

และสัญญาใหจัดทําบริการ เปนสัญญาท่ีฝายปกครองทําขึ้นเพ่ือใหไดบริการบางประเภท เชน 

บริการทําความสะอาดอาคาร สถานท่ีตางๆ ของฝายปกครอง เปนตน ประมวลกฎหมายพัสดุฉบับ

ปจจุบันท่ีประกาศใชบังคับเม่ือป ค.ศ.2001 ก็ไดกําหนดใหท้ังสัญญาท้ัง 3 ประเภทดังกลาวขางตนท่ี

ทําตามหลักเกณฑในประมวลกฎหมายพัสดุเปนสัญญาทางปกครอง 

2.  สัญญามอบใหจัดทําบริการสาธารณะ  

เปนสัญญาซ่ึงฝายปกครองมอบใหนิติบุคคลมหาชนอ่ืนหรือเอกชนเขามาทําหนาท่ีใน

การจัดทําบริการสาธารณะแทนตน รูปแบบท่ีสําคัญท่ีสุดของสัญญามอบใหจัดทําบริการสาธารณะ

                                                
11แหลงเดิม.  (น.143-144). 
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คือ การใหสัมปทาน ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีฝายปกครองมอบกิจการบริการสาธารณะใหเอกชนไป

ดําเนินการโดยเอกชนสามารถเก็บคาตอบแทนจากผูใชบริการได 

 (3)  ระบบกฎหมายของสัญญาทางปกครอง 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสัญญาทางปกครองปจจุบันมีท้ังกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษร 

ซ่ึงสวนใหญแลวมีท่ีมาจากกฎหมายแหงสหภาพยุโรปและแนวคําพิพากษาของศาล กลาวคือ11

12 

1.  หลักเกณฑเกี่ยวกับการทําสัญญา  

นอกเหนือจากหลักเกณฑท่ัวไปเกี่ยวกับอํานาจของคูสัญญาในการทําสัญญาแลว ซ่ึง

จะตองพิจารณาจากขอบอํานาจของท้ังฝายปกครองผูท่ีจะเขามาทําสัญญาและฝายเอกชนแลว ส่ิง

สําคัญท่ีสุดสําหรับการทําสัญญาก็คือ การเลือกคูสัญญาของฝายปกครองนั่นเอง เดิมนั้น ในกรณีท่ี

ไมมีกฎหมายบัญญัติ ฝายปกครองมีอิสระท่ีจะเลือกเอาคูสัญญาของตนตามหลักวาดวยเสรีภาพใน

การทําสัญญา แตในปจจุบันนั้นกฎเกณฑท้ังหลายท่ีมาจากสหภาพยุโรปทําใหอิสระในการเลือก

คูสัญญาของฝายปกครองลดลงเพราะกฎเกณฑแหงสหภาพยุโรปนั้นมุงเนนไปทางการแขงขัน

ทางการคาอยางเสรีและการปราบปรามการทุจริต 

ในกรณีท่ีเปนเรื่องของสัญญาพัสดุนั้นประมวลกฎหมายพัสดุฉบับลงวันท่ี 8 กันยายน 

ค.ศ.2001 ไดวางหลักเกณฑในการทําสัญญาไวตางกันขึ้นอยูกับจํานวนเงินตามสัญญา เชน สําหรับ

การจัดซ้ือจัดจางของฝายปกครองท่ีมีจํานวนเงินต่ํากวา 90,000 euros ฝายปกครองจะมีอิสระในการ

ทําสัญญามากและสัญญาก็มีรูปแบบตามท่ีฝายปกครองกําหนด แตถาหากเปนสัญญาจัดซ้ือจัดจาง

ของรัฐท่ีมีจํานวนเงินไมเกิน 130,000 euros หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีจํานวนเงินไมเกิน 

200,000 euros ฝายปกครองเจาของโครงการจะตองดําเนินการติดประกาศเพ่ือแจงใหผูสนใจเสนอ

ราคา และจะตองมีการเจรจากับผูสนใจอยางนอยสองรายขึ้นไป และนอกจากนี้แลวประมวล

กฎหมายพัสดุยังไดกลาวถึงวิธีการเลือกคูสัญญาไวอีกมากมาย ไมวาจะเปนวิธีการประกวดราคา 

หรือการสอบราคา เปนตน สวนในกรณีท่ีเปนสัญญามอบใหจัดทําบริการสาธารณะนั้น แตเดิม

ฝรั่งเศสใชวิธีพิจารณาถึงคุณสมบัติของคูสัญญาเปนหลัก แตในปจจุบันกฎหมายแหงสหภาพยุโรป

ไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการแขงขันทางการคาอยางเสรีไววา การเลือกคูสัญญาประเภทดังกลาว

จะตองมีการปดประกาศเชิญชวนใหผูสนใจเขารวมเสนอราคา จากนั้นก็เปนหนาท่ีของฝายปกครอง

ท่ีจะตองเขาไปเลือกคูสัญญา 

 

 

 

                                                
12 แหลงเดิม.  (น.144-146). 
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2.  หลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา 

ฝายปกครองมีอํานาจพิเศษหรือเอกสิทธ์ิหลายประการท่ีสามารถนํามาใชกับคูสัญญา

ฝายเอกชนไดตลอดอายุของสัญญาทางปกครอง โดยท่ัวไป อาจแบงแยกการใชเอกสิทธ์ิไดดังนี้12

13 

 2.1  อํานาจการควบคุมและการกําหนดทิศทางของสัญญาทางปกครอง 

อํานาจในการเขาแทรกแซงการปฏิบัติการตามสัญญาของคูสัญญาฝายเอกชนโดย

คูสัญญาฝายปกครองนั้นจะมีสองลักษณะ โดยแยกตามความหนักเบาของการใชอํานาจ กลาวคือ 

อํานาจเขาแทรกแซงลักษณะแรก เปนรูปแบบการควบคุมท่ีมีลักษณะธรรมดาท่ีเรียกวา การควบคุม

ตรวจตรา (contrôle de surveillance) การควบคุมในลักษณะนี้คือ การท่ีคูสัญญาฝายปกครองเขา

ควบคุมตรวจตราวาฝายเอกชนมีการดําเนินการตามหนาท่ีท่ีกําหนดเอาไวในสัญญาหรือไม โดย

รูปแบบการควบคุมก็อาจใชวิธีการเขาไปตรวจงานระหวางท่ีอีกฝายกําลังปฏิบัติการ การเรียก

เอกสารมาเพ่ือตรวจสอบ หรืออาจเปนรูปแบบของการออกคําส่ังใหอีกฝายปฏิบัติก็ได 

การควบคุมอีกลักษณะหนึ่งนั้นจะมีความเขมงวดมากกวาลักษณะแรกโดยคูสัญญาฝาย

ปกครองจะไมเพียงเขาควบคุมตรวจตราใหมีการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาเทานั้น แตจะเขาไป

แทรกแซงการเลือกรูปแบบหรือวิธีการในการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาดวยซ่ึงโดยปกติเปนส่ิงท่ีมิได

กําหนดไวอยางชัดเจนในสัญญา การเขาไปควบคุมในลักษณะนี้ถือวาเปนการเขาไปกําหนดทิศทาง

ของการปฏิบัติการตามสัญญาเลยทีเดียว (pouvoir de direction de l’exécution contractuelle) 

อํานาจในการควบคุมโดยหลักสวนมากจะมีการกําหนดอํานาจในการควบคุมของ

คูสัญญาฝายปกครองไวในขอสัญญาโดยเฉพาะในบันทึกเง่ือนไขตอทายสัญญา (cahier des 

charges) ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา และในบางครั้งหากขอกําหนดในสัญญาเหลานี้มีลักษณะท่ี

ไมคอยพบในสัญญาทางแพงแลว ก็อาจถูกพิจารณาวาเปนขอกําหนดท่ีมีลักษณะพิเศษ (clause 

exorbitante) อันเปนลักษณะท่ีบงช้ีความเปนสัญญาทางปกครองดวยนอกจากจะมีการกําหนด

อํานาจในการควบคมุของฝายปกครองเอาไวในขอสัญญาแลว อํานาจการควบคุมการปฏิบัติการตาม

สัญญาก็อาจมาจากการกําหนดของกฎหมายก็ได โดยกฎหมายดังกลาวอาจเปนกฎหมายท่ีตราขึ้น

โดยฝายนิติบัญญัติ หรืออาจเปนกฎหมายท่ีฝายบริหารกําหนดขึ้นก็ได ซ่ึงบางครั้งอํานาจในการ

ควบคุมท่ีมีแหลงท่ีมาจากกฎหมายนี้ไมไดใหอํานาจฝายปกครองเพียงแตการควบคุมใหเปนไปตาม

สิทธิหนาท่ีในสัญญาเทานั้น แตยังรวมไปถึงอํานาจในการควบคุมการจัดองคกรและการดําเนินการ

                                                
13ผลของสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส (น.2-23).  โดย บุบผา อัครพิมาน.  2547.  รวม

บทความทางวิชาการ เลม 1 : กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติเอกสารประกอบการสัมมนาตุลาการศาลปกครอง

ภูมิภาค ครั้งท่ี 2/2547 เรื่อง สัญญาทางปกครองและพัสดุ จัดโดยสํานักงานศาลปกครอง ระหวางวันท่ี 16 - 18 

กรกฎาคม. 
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ของบริษัทเอกชนคูสัญญาดวย เพ่ือใหเปาหมายสุดทายนั่นก็คือวัตถุประสงคของสัญญาบรรลุผล

นั่นเอง 

อยางไรก็ดี ถึงแมอํานาจในการควบคุมจะถูกกําหนดโดยขอกําหนดในสัญญาหรือ

กฎหมาย แตก็มิไดหมายความไปถึงวาหากไมมีขอกําหนดในสัญญาหรือตาม     กฎหมายแลว ฝาย

ปกครองจะหลุดพนจากหนาท่ีในการควบคุมคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับระดับของการ

ควบคุม 

ในสัมปทานบริการสาธารณะ (concession de service public) จะวางอยูบน

แนวความคิดสองประการคือ การจัดการบริการสาธารณะเปนหนาท่ีของผูรับสัมปทาน 

ขณะเดียวกันวัตถุประสงคของสัมปทานก็คือการดําเนินบริการสาธารณะท่ีดี ซ่ึงฝายปกครองไมอาจ

ละเลยท่ีจะเขาไปดูแลได แมจะเปนบริการสาธารณะท่ีไดใหสัมปทานไปแลวก็ตาม ดังนั้น           

ฝายปกครองจึงสงวนสิทธิในการเขาไปควบคุมดูแลการดําเนินการของบริการสาธารณะนั้นได13

14 

 2.2  อํานาจบังคับการใหเปนไปตามสัญญาทางปกครอง 

คูสัญญาฝายปกครองจะมีอํานาจในลักษณะนี้คอนขางกวางขวาง ท้ังนี้เพ่ือประกันความ

ตอเนื่องของบริการสาธารณะ ดังนั้น หากเอกชนคูสัญญาไมลงมือปฏิบัติงานปฏิบัติงานลาชาไมทัน

ตามกําหนดหรือปฏิบัติงานบกพรองหรือไมเปนไปตามสัญญา หรือโอนงานไปใหบุคคลท่ีสาม

ดําเนินการแทนโดยไมไดรับอนุญาตจากคูสัญญาฝายปกครอง  คูสัญญาฝายปกครองมีอํานาจ

ดําเนินการ ส่ังใหใชเงินโดยการชดใชคาสินไหมทดแทนหรือจายเปนเบ้ียปรับก็ไดตามแตกรณี แต

โดยหลักคูสัญญาฝายปกครองจะใชอํานาจเรียกคาปรับไดก็ตอเม่ือไดเตือนใหคูสัญญาฝายเอกชน

ปฏิบัติตามสัญญากอนขอใหศาลเปนผูส่ัง ซ่ึงรูปแบบการลงโทษกรณีคูสัญญาฝายเอกชนผิดสัญญาก็

มีหลายวิธีการ เชน คําส่ังใหคูสัญญาท่ีผิดสัญญาชดใชคาเสียหายและเบ้ียปรับ การส่ังให

บุคคลภายนอกเขาดําเนินการแทนคูสัญญา หรือฝายปกครองอาจเขาดําเนินการเอง รวมตลอดถึงการ

ส่ังยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญา และการลงโทษทางอาญาดวย14

15 

 2.3  อํานาจการแกไขขอสัญญาฝายเดียว 

ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส 

คือ การใชอํานาจฝายเดียวของคูสัญญาฝายปกครองเขาแทรกแซงเพ่ือแกไขขอกําหนดในสัญญา 

โดยการขอแกไขนั้นอาจทําไดในหลายเรื่อง เชน อาจแกไขระยะเวลาของสัญญา แกไขเพ่ิมเติมหรือ

ลดหนาท่ีของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ลดหรือเพ่ิมจํานวนทรัพยสินตามสัญญาท่ีจะตองสงมอบ หรือ

แมแตการแกไขเง่ือนไขการปฏิบัติการตามสัญญา ท้ังนี้ ในสัญญาทางปกครองคูสัญญาฝายปกครอง

                                                
14แหลงเดิม.  (น.2-5). 
15แหลงเดิม.  (น.5-9). 
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มีสถานะพิเศษอีกประการหนึ่ง คือ สามารถขอแกไขสัญญาไดฝายเดียว โดยอีกฝายไมจําตองยินยอม

และแมในกรณีท่ีคูสัญญาฝายเอกชนมิไดเปนฝายผิดสัญญาดวยสําหรับในกรณีท่ีคูสัญญาฝายเอกชน

ท่ีไมปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติผิดไปจากขอกําหนดในสัญญา ไมวาจะเปนขอกําหนดอันเปน

สาระสําคัญของสัญญาหรือไมก็ตาม เปนเรื่องท่ีมิไดอยูในขอบเขตของเรื่องการแกไขขอสัญญา แต

เปนเรื่องท่ีอยูในขอบเขตของการใชอํานาจลงโทษของฝายปกครอง (sanction) ซ่ึงลักษณะพิเศษของ

การลงโทษกรณีคูสัญญาฝายเอกชนไมปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองก็คือ โดยหลัก ฝายปกครอง

สามารถออกคําส่ังทางปกครองลงโทษคูสัญญาฝายเอกชนไดเองโดยไมจําตองยื่นคํารองขอใหศาล

บังคับใหเหมือนกรณีของสัญญาทางแพง ยกเวนในสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ กรณีการเพิก

ถอนสิทธิของผูรับสัมปทาน (déchéance) คูสัญญาฝายปกครองจะส่ังเพิกถอนเองไมไดตองรอง

ขอใหศาลเปนผูส่ัง ซ่ึงรูปแบบการลงโทษกรณีคูสัญญาฝายเอกชนผิดสัญญาก็มีหลายวิธีการ เชน 

คําส่ังใหคูสัญญาท่ีผิดสัญญาชดใชคาเสียหายและเบ้ียปรับ การส่ังใหบุคคลภายนอกเขาดําเนินการ

แทนคูสัญญา หรือฝายปกครองอาจเขาดําเนินการเอง รวมตลอดถึงการส่ังยกเลิกหรือเพิกถอน

สัญญา และการลงโทษทางอาญาดวย15

16 

ขอจํากัดของอํานาจในการแกไขขอสัญญาฝายเดียวมี 5 กรณี กลาวคือ16

17 

กรณีแรก ในการใชอํานาจแกไขขอสัญญาฝายเดียวนั้น ฝายปกครองตองกระทําการโดย

อยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น ฝายปกครองจะแกไขขอสัญญาท่ีเกี่ยวกับกฎเกณฑ

การดําเนินการบริการสาธารณะ (ท่ีไดมอบหมายโดยสัญญาใหเอกชนเปนผูดําเนินการ) ซ่ึงเปนไป

ตามท่ีกฎหมายระดับรัฐบัญญัติ หรือกฎหมายลําดับรองไดกําหนดเอาไวแลวไมได 

กรณีท่ีสอง ฝายปกครองไมอาจจะแกไขสัญญาถึงขั้นท่ีจะทําใหสถานะ(nature) หรือ

วัตถุประสงคของสัญญาเปล่ียนแปลงไป เชน หากปรากฏวาประโยชนสาธารณะเปล่ียนแปลงไปทํา

ใหจําตองมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบในการดําเนินการบริการสาธารณะหนึ่งๆ รัฐจําเปนจะตองเขา

ดําเนินการบริการนั้นเองแทนท่ีรูปแบบการดําเนินการโดยการใหสัมปทาน ฝายปกครองจะแกไข

เปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินการไดก็แตโดยการซ้ือสัมปทานนั้นคืนเทานั้น แตจะบังคับคูสัญญา

โดยวิธีการแกไขขอสัญญาไมได  

ในกรณีเดียวกัน ถาฝายปกครองสามารถท่ีจะบังคับใหคูสัญญาขยายการบริการออกไป 

แตฝายปกครองไมอาจเรียกรองใหคู สัญญาดําเนินบริการสาธารณะท่ีแตกตางไปจากบริการ

สาธารณะดั้งเดิมท่ีเคยทํากันไว ถึงขนาดนับวาเปนบริการสาธารณะอีกอยางหนึ่ง หรือเปนบริการ

สาธารณะท่ีอยูนอกขอบเขตความสามารถของคูสัญญา 

                                                
16แหลงเดิม.  (น.9-19). 
17แหลงเดิม.  (น.13-15). 
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กรณีท่ีสาม อํานาจการแกไขสัญญาฝายเดียวเปนอํานาจของฝายปกครองโดยแท ดังนั้น 

ฝายปกครองจึงตองใชอํานาจนี้เอง ฝายปกครองหรือคูสัญญาจะผลักภาระโดยการรองขอตอศาล ให

ศาลเปนผูใชอํานาจนี้ไมได ขอกําหนดในสัญญาสัมปทานเปนคําขอท่ีศาลไมอาจส่ังใหได 

กรณีท่ีส่ีโดยหลักแลวการใชอํานาจแกไขขอสัญญาฝายเดียวของฝายปกครองโดยเฉพาะ

ในสัญญามอบหมายใหเอกชนเปนผูดําเนินบริการสาธารณะจะจํากัดอยูเฉพาะขอกําหนดในสัญญา

ท่ีมีลักษณะเปน “กฎ” (clauses réglementaires) ซ่ึงไดแกขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินการบริการ

สาธารณะขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองบุคคลท่ีสามและผูใชบริการ เปนตน สวนขอกําหนดใน

สัญญาท่ีมีลักษณะเปนเรื่องทางสัญญาโดยแท (clauses contractuelles) แลว ฝายปกครองไมมีอํานาจ

แกไขขอสัญญาสวนนี้ไดฝายเดียวโดยปราศจากความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง ขอกําหนดท่ีมีลักษณะ

เปนสัญญาโดยแท ไดแกขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิทางการเงินและผลประโยชนของคูสัญญาฝาย

เอกชนนั่นเอง แตในทางปฏิบัติจะแยกขอกําหนดท้ังสองลักษณะไดคอนขางยาก และในทางทฤษฎี

ก็ยังมีปญหาในการหาหลักเกณฑในการแบงแยกท่ียังไมลงตัว 

กรณีท่ีหา การแกไขเปล่ียนแปลงตัวคูสัญญา โดยหลัก สัญญาทางปกครองอยูภายใต

หลักคูสัญญาเปนสาระสําคัญของสัญญา หรือ “intuitus personae” ซ่ึงทําใหการแกไขสัญญาโดยการ

เปล่ียนตัวคูสัญญาจะทําไมได อยางไรก็ดี การใชหลักนี้จะมีความเขมงวดแตกตาง กันไป แลวแต

ประเภทของสัญญา เชน ในสัมปทานบริการสาธารณะหรือสัญญาจางกอสรางงานโยธาสาธารณะ 

การเปล่ียนตัวคูสัญญาเอกชนจะทําไมได เวนแตมีกฎหมายหรือขอสัญญากําหนดอนุญาตเอาไว

เทานั้น สวนในสัญญาจัดซ้ือพัสดุตางๆ การนําหลักนี้มาใชจะมีความเขมงวดนอยลง เพราะ

จุดมุงหมายสุดทายของสัญญาคือการสงมอบทรัพยสินท่ีมิไดขึ้นอยูกับคุณสมบัติหรือความสามารถ

ของคูสัญญา 

 2.4  อํานาจการยกเลิกสัญญาฝายเดียว 

อํานาจในการยกเลิกสัญญาโดยฝายปกครองนั้น อาจแยกออกไดเปน 2 กรณี คือ17

18  

กรณีคูสัญญาฝายเอกชนผิดสัญญา ในกรณีท่ีคูสัญญาเอกชนไมปฏิบัติตามสัญญาหรือ

ปฏิบัติผิดไปจากขอสัญญา ฝายปกครองมีอํานาจใชมาตรการไดหลายมาตรการเพ่ือเปนการลงโทษ

คูสัญญาฝายนั้น เชน การลงโทษทางการเงิน (sanctions pécuniaires) โดยการเรียกใหคูสัญญาฝาย

เอกชนชดใชคาเสียหาย ไมวาในรูปของคาสินไหมทดแทนหรือเบ้ียปรับ การลงโทษโดยกําหนด

มาตรการบางอยางท่ีมีผลใหการปฏิบัติการตามสัญญาดําเนินไปได (sanctions coercitives) โดยฝาย

ปกครองอาจส่ังใหบุคคลภายนอกเขาปฏิบัติการตามสัญญาแทนคูสัญญา หรือฝายปกครองอาจเขา

                                                
18แหลงเดิม.  (น.15-23). 
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ดําเนินการเองแลวใหคูสัญญาเปนผูรับผิดชอบคาดําเนินการ เปนตน หรือการลงโทษโดยการยกเลิก

สัญญา (sanctions résolutoires) และการลงโทษทางอาญา (sanctions pénales) 

กรณีคูสัญญาฝายเอกชนมิไดผิดสัญญา ในประเทศฝรั่งเศส อํานาจการยกเลิกสัญญาฝาย

เดียวของฝายปกครองโดยคูสัญญาเอกชนมิไดผิดสัญญาเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในฐานะหลัก

กฎหมายท่ัวไป ท้ังในทางวิชาการและโดยแนวบรรทัดฐานของศาล ดังนั้น อํานาจนี้จึงมีอยูแมจะไม

มีการกําหนดเอาไวในสัญญากต็าม เม่ือปรากฏวาวัตถุประสงคของสัญญาไมอาจตอบสนองตอความ

ตองการของสวนรวมอีกตอไป ฝายปกครองก็มีอํานาจยกเลิกสัญญาได 

แตหากมีการส้ินสุดสัญญากอนส้ินอายุสัญญานั้น คู สัญญามีสิทธิบางประการ

โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิท่ีจะไดรับการชดใชเงินหรือสิทธิท่ีจะไดรับเงินชดเชยโดยในกรณีเหตุท่ีเกิด

จากการกระทําของฝายปกครองคูสัญญาอันเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงดานกฎหมายนั้น เม่ือฝาย

ปกครองแกไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาฝายเดียว คูสัญญาก็มีสิทธิท่ีจะเรียก     คาชดเชยได 

สวนในกรณีเหตุท่ีไมสามารถคาดเดาไดลวงหนาอันเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงทางดานขอเท็จจริง

นั้น ฝายปกครองมีขอผูกพันท่ีจะใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกคูสัญญาเพ่ือใหคูสัญญา

สามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได18

19 

กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวา ในสัญญาทางปกครองของประเทศฝรั่งเศสนั้น มีลักษณะ

เปนการทําสัญญาโดยภาครัฐหรือฝายปกครองกับภาคเอกชน โดยแบงประเภทของสัญญาทาง

ปกครองออกเปน 2 ประเภท คือ สัญญาพัสดุ ซ่ึงเปนสัญญาท่ีถูกบัญญัติเปนการเฉพาะใหเปนสัญญา

ทางปกครอง และสัญญามอบใหจัดทําบริการสาธารณะ โดยการท่ีภาครัฐหรือฝายปกครอง

มอบหมายใหภาคเอกชนดําเนินการจดัใหบริการกจิการบางอยางแทนภาครัฐหรือฝายปกครองโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ ซ่ึงสัญญาทางปกครองของประเทศ

ฝรั่งเศสนั้นยังคงลักษณะของความไมเทาเทียมกันระหวางคูสัญญา โดยฝายปกครองมีอํานาจพิเศษ

หรือเอกสิทธ์ิหลายประการท่ีสามารถนํามาใชกับคูสัญญาฝายเอกชนไดตลอดอายุของสัญญาทาง

ปกครอง เชน สิทธิในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของฝายปกครอง การควบคุมการลงโทษ 

การแกไขสัญญาฝายเดียว การบอกเลิกสัญญาฝายเดียว เปนตน สิทธิในการบอกเลิกสัญญาฝายเดียว

ของฝายปกครองนี้ถือวาเปนเอกสิทธ์ิท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีฝายปกครองมี โดยการบอกเลิกสัญญา

อาจทําไดในกรณีท่ีคูสัญญาทําผิดอยางรายแรง หรืออาจเปนกรณีท่ีคูสัญญาไมไดทําผิดอะไร แตฝาย

ปกครองก็อาจบอกเลิกสัญญาเพ่ือประโยชนของฝายปกครองได การเลิกสัญญาของฝายปกครองใน

กรณีดังกลาวเปนไปตามหลักวาดวยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดของการจัดทําบริการสาธารณะ 

โดยมีเง่ือนไขวา การเลิกสัญญาของฝายปกครองกอนครบกําหนดสัญญาจะตองทําขึ้นโดยมีเหตุผล

                                                
19หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส (น.146).  เลมเดิม. 
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เพ่ือประโยชนสาธารณะ ซ่ึงจะเห็นไดวา การทําสัญญาทางปกครองของประเทศฝรั่งเศสท่ีเปน

กฎหมายมหาชนก็ยังคงเจตนารมณเพ่ือประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนของเอกชนนั่นเอง 

2)  การระงับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสัญญาทางปกครองนั้นอาจทําให

เกิดขอพิพาทไดในระหวางการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองหรือเม่ือเสร็จส้ินการดําเนินการตาม

สัญญาแลว โดยปกติเม่ือเกิดขอพิพาทขึ้นก็มักจะเปนหนาท่ีของผูพิพากษาท่ีจะทําการเยียวยาหรือ

แกไขขอพิพาทนั้น แตอยางไรก็ตามในปจจุบัน การเยียวยาหรือการแกไขขอพิพาทอันเกิดจาก

สัญญาทางปกครองมิไดมีเพียงศาลปกครองเทานั้นท่ีสามารถทําหนาท่ีดังกลาวได มีกระบวนการ

ใหมๆ เกิดขึ้นหลายกระบวนการเพ่ือแกไขปญหาขอพิพาทโดยมิตองฟองคดีตอศาลปกครอง 

กระบวนการใหมๆ เหลานี้เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเพ่ือชวยบรรเทาภาระงานของศาลปกครองและ

ในขณะเดียวกันก็เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการแกไขขอพิพาทดวย   

การระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นโดยอนุญาโตตุลาการนั้นก็นับวาเปนวิธีการหนึ่งในระบบ

ของกฎหมายเอกชนท่ีมีการใชระงับขอพิพาทระหวางเอกชนและเอกชนมาเปนเวลานานแลว ระบบ

อนุญาโตตุลาการเปนระบบท่ีมีความคลองตัวและเหมาะสมสําหรับการระงับขอพิพาทในระหวาง

เอกชนกับเอกชนอยูหลายประการดวยกัน เชน ระยะเวลาในการระงับขอพิพาทท่ีส้ันกวา

กระบวนการทางศาล การเสียคาใชจายท่ีนอยกวาและท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ผูช้ีขาด  กลาวคือ ในระบบ

อนุญาโตตุลาการนั้น คูความสามารถท่ีจะเลือกผูท่ีจะเขามาเปนผูช้ีขาดขอพิพาทของตนได การท่ี

คูความสามารถเลือกผูท่ีจะเขามาช้ีขาดขอพิพาทของตนไดทําใหเกิด “ความเหมาะสม” และมี 

“ความหลากหลาย” ในบรรดาผูช้ีขาดขอพิพาทเหลานั้น คูความสามารถเลือกบุคคลตางๆ ท่ีไมใชผู

พิพากษาแตมีความชํานาญในดานตางๆ เชน นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตรเขามาเปนผูช้ีขาดขอ

พิพาทของตนได และนอกจากนี้คูความก็สามารถกําหนดวันเวลาช้ีขาดขอพิพาทใหตอเนื่องได

เพ่ือใหขอพิพาทของตนยุติโดยเร็ว 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฉบับใหม (Nouveau code de procédure civil) 

ไดกําหนดถึงการดําเนินการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไวในมาตรา 1447 ถึงมาตรา 1497 

โดยในมาตรา 1456 ไดบัญญัติถึงระยะเวลาในการช้ีขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไววา หาก

ไมไดกําหนดระยะเวลาไวในสัญญา การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการจะตองไมเกิน     6 

เดือนนับแตเวลาท่ีคูสัญญาตกลงรับท่ีจะใหมีการใชอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาท 

แตในระบบกฎหมายมหาชน มีธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับกันมาเปนเวลานานวา

ไมสามารถใชระบบอนุญาโตตุลาการในการช้ีขาดคดีปกครองได ขอหามดังกลาวมีท่ีมีจากสถานะ
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ของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนท่ีตองอยูภายใตการพิจารณาขอพิพาทโดยศาลปกครองนั่นเอง 

โดยแบงหลักดังกลาวออกไดดังนี้19

20 

 (1)  หลักในการหามการใชอนุญาโตตุลาการกับนิติบุคคลมหาชน 

ในป ค.ศ.1986 สภาแหงรัฐ (Conseil d’Etat) ไดใหความเห็น (avis) ลงวันท่ี 6 มีนาคม 

ค.ศ.1986 ไววา นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนไมสามารถนําเอาระบบอนุญาโตตุลาการมาใชในการ

ระงับขอพิพาทได โดยถือวาหลักดังกลาวเปนหลักท่ัวไปของกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส การท่ีมีการ

นําเอาขอความท่ีมีการใชอนุญาโตตุลาการไปกําหนดไวในสัญญามีผลทําใหสัญญาเปนโมฆะ 

เนื่องจากขัดตอความสงบเรียบรอยสาธารณะ 

หลักดังกลาวมีท่ีมาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฉบับเดิม คือ ฉบับป 

ค.ศ.1806 ท่ีไดบัญญัติไวในมาตรา 1004 และมาตรา 83 ไมยอมรับการใชระบบอนุญาโตตุลาการใน

การระงับขอพิพาทท่ีมีขึ้น จากบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวนี่เองท่ีสงผลใหฝายปกครองไมอาจ

เจรจาตกลงกับคูสัญญาฝายเอกชนไดในทุกกรณีหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น หลักท่ีเกิดขึ้นในหลัก

กฎหมายป ค.ศ.1806 เปนหลักท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการแบงแยกอํานาจในการพิจารณาคดี

ปกครองระหวางศาลปกครองกับศาลยุติธรรมนั่นเอง ในเวลาตอมาไดมีผูใหความเห็นในเรื่อง

ดังกลาวไวหลายคน แตท่ีนาสนใจท่ีสุด คือ นักกฎหมายคนสําคัญท่ีช่ือ LAFERRIERE ท่ีมองหลัก

ดังกลาวในป ค.ศ.1896 และไดแสดงความเห็นวาเปนเรื่องท่ีมีความเกี่ยวพันกับการแบงแยก

กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนออกจากกันโดยกลาววา “ทําไมจะตองใหรัฐยอมรับในระบบ

อนุญาโตตุลาการเพราะในเม่ือรัฐเองก็ยังไมอยูในระบบพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมท้ังๆ ท่ีศาล

ยุติธรรมเปนองคกรหนึ่งของรัฐ” 

หกสิบปตอมานับแตท่ี LAFERRIERE ไดใหความเห็นตอตุลาการผูแถลงคดี GAZIER 

ไดกลาวอธิบายไวในคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดวา “บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวเปน

เพียงรูปแบบภายนอกท่ีมีการเขียนเอาไวเปนกฎหมายท่ีสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบภายในท่ีเปนหลัก

กฎหมายท่ีไมเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงถือวาเปนหลักกฎหมายท่ัวไป ขอหามมิใหนําระบบ

อนุญาโตตุลาการมาใชในการแกไขขอพิพาทท่ีมีฝายปกครองรวมอยูดวยเปนเรื่องท่ีมีความเกี่ยวพัน

กับสถานะของนิติบุคคลมหาชน” หลักดังกลาวไดรับการยืนยันอีกครั้งดวยการท่ีรัฐบัญญัติลงวันท่ี 5 

กรกฎาคม ค.ศ.1972 ซ่ึงแกไขมาตรา 2060 แหงประมวลกฎหมายแพงไดบัญญัติไววา “หามมิใหทํา

การตกลงยินยอมกันในปญหาท่ีเกี่ยวกับสถานะ และความสามารถของบุคคลเกี่ยวกับการหยาราง

และการอยูรวมกัน หรือเกี่ยวกับการโตแยงในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานของฝายปกครองและ

วิสาหกิจมหาชน รวมท้ังทุกๆ เรื่องท่ีเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับความสงบเรียบรอย” แตอยางไรก็ตาม 

                                                
20สัญญาทางปกครอง (น.406-415.).  โดย นันทวัฒน บรมานันท.  2546.  กรุงเทพฯ: วิญูชน.  
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ตอมาไดมีการออกรัฐบัญญัติลงวันท่ี 2 กรกฎาคม ค.ศ.1975 แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในมาตรา

ดังกลาวโดยกําหนดใหองคการมหาชนท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมทําการ

ประนีประนอมยอมความไดโดยตองทําเปนรัฐกฤษฎีกา 

อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม ยั ง ป ร า ก ฏว า มี เ ห ตุ ผ ล อ่ื น อี ก ท่ี สนั บ สนุ น ก า ร ห า ม ใ ช ร ะ บ บ

อนุญาโตตุลาการในคดีปกครอง กลาวคือ ขอตกลงใหมีการใชอนุญาโตตุลาการนั้นถือวากระทบตอ

อํานาจศาลเพราะอนุญาโตตุลาการเปนองคกรวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทเชนกัน ศาลปกครองไดให

ความเห็นในเรื่องดังกลาวไววาเนื่องจากการแบงอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรตุลาการประเภทตางๆ 

นั้นเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจของฝายนิติบัญญัติท่ีตองตราเปนกฎหมายระดับรัฐบัญญัติ ดังนั้น         

รัฐกฤษฎีกาท่ีบังคับใหมีการใชอนุญาโตตุลาการช้ีขาดขอพิพาทจึงถือไดวาขัดตอกฎหมาย และใน

ทายสุด เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีสนับสนุนแนวความคิดท่ีหามใชระบบอนุญาโตตุลาการใน

คดีปกครองก็คือ การใชระบบอนุญาโตตุลาการในคดีปกครองอาจมีผลกระทบตอระบบกฎหมาย

ปกครองไดหากแนวคําวินจิฉยัช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการเปนไปคนละแนวทางกับแนวคําพิพากษา

ศาลปกครอง 

 (2)  ขอยกเวนของการนําเอาระบบอนุญาโตตุลาการมาใชในระบบกฎหมาย

มหาชน 

ขอยกเวนของการนําเอาระบบอนุญาโตตุลาการมาใชในการพิจารณาคดีปกครองมีอยู

สองประการ 

ประการแรก เพ่ือใหเปนการบรรเทาภาระงานของศาลปกครองท่ีมีอยูมาก กับ 

ประการท่ีสอง เพ่ือทําใหการจัดการทางปกครองมีความใกลเคียงกับการจัดการทาง

พาณิชย  

แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันอนุญาโตตุลาการมีสวนแบงเบาภาระงานของศาลปกครอง

นอยมากในการช้ีขาดขอพิพาททางปกครองเพราะบทบาทของอนุญาโตตุลาการยังคงจํากัดอยูใน

ขณะท่ีการทําใหการจัดการทางปกครองและการจดัการทางพาณิชยมีลักษณะใกลเคียงกันกลับไดผล

ดีกวาแตก็ยังตองนับวานอยอยูนั่นเอง 

ขอยกเวนการนําระบบอนุญาโตตุลาการมาใชในระบบกฎหมายมหาชนมีท่ีมาท่ีสําคัญ 2 

ท่ี คือ มีท่ีมาจากกฎหมายภายในและมีท่ีมาจากตางประเทศ ซ่ึงในกฎหมายภายในแมจะมีหลักท่ัวไป

ของกฎหมายมหาชน กําหนดหามการนําระบบอนุญาโตตุลาการมาใชกับนิติบุคคลในกฎหมาย

มหาชนก็ตาม แตก็มีกฎหมายเฉพาะจํานวนหนึ่งท่ี “เล่ียง” ขอกําหนดของหลักท่ัวไปดังกลาว เชน 

การรถไฟ การไปรษณีย และการโทรศัพท ท่ีมีกฎหมายพิเศษอีกจํานวนหนึ่งอันเปนกฎหมายท่ีจัดตัง้
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หนวยงานประเภทองคการมหาชนท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมขึ้นมา จึงมีผลทํา

ใหหนวยงานดังกลาวสามารถนําเอาระบบอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอพิพาทได กลาวคือ  

กรณีการรถไฟฝรั่งเศส มีสถานะทางกฎหมายเปนนิติบุคคลมหาชน ซ่ึงโดยหลัก

ตองหามมิใหใชการระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ แตรัฐบัญญัติลงวันท่ี 30 ธันวาคม 

ค.ศ.1982 ไดกําหนดไวในมาตรา 25 กําหนดใหการรถไฟแหงประเทศฝรั่งเศส (S.N.C.F.) อาจใช

วิธีการประนีประนอมไกลเก ล่ียขอพิพาทดวยวิธีการตกลงกับคูกรณีใหเสนอขอพิพาทตอ

อนุญาโตตุลาการได การรถไฟของฝรั่งเศสจึงอาจระงับขอพิพาทของตนโดยการช้ีขาดของ

อนุญาโตตุลาการ อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติการรถไฟของฝรั่งเศสใชวิธีการอนุญาโตตุลาการนอย

เพราะผูบริหารของการรถไฟของฝรั่ง เศสไมนิยมใหมีการช้ีขาดขอพิพาทของตนโดยวิ ธี

อนุญาโตตุลาการ เนื่องจากเปนการแสดงความไมเช่ือถือองคกรศาลของรัฐและการรถไฟเองก็พอใจ

กับระบบและกระบวนการดําเนินงานของศาลไมวาจะเปนกระบวนการทางศาลยุติธรรมหรือศาล

ปกครองก็ตาม นอกจากนี้ สําหรับการรถไฟของฝรั่งเศสการเสนอคดีตอองคกรศาลของรัฐนั้น

ส้ินเปลืองคาใชจายนอยกวาการเสนอคดีใหอนุญาโตตุลาการช้ีขาด20

21 

กรณีการโทรศัพทนั้นไดมีกฎหมายลงวันท่ี 2 กรกฎาคม ค.ศ.1990 เกี่ยวกับจัดทําบริการ

สาธารณะดานไปรษณียและโทรศัพทไดกําหนดรับรองสภาพความเปนองคการมหาชนท่ีมีลักษณะ

ทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของการไปรษณียและการโทรศัพทแหงฝรั่งเศสเอาไว ตาม

มาตรา 28 กําหนดใหท้ังสององคกรสามารถประนีประนอมไกลเกล่ียขอพิพาทโดยวิธีการเสนอให

อนุญาโตตุลาการช้ีขาดได  

อยางไรก็ดี  การกําหนดไวใหระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในกรณี

องคการโทรศัพทและการไปรษณียอาจจะไมมีความจําเปน เพราะตามมาตรา 25 ของรัฐบัญญัติ

จัดตั้ง ไดกําหนดใหความสัมพันธทางกฎหมายของท้ังสององคกรนี้กับผูใชคูสัญญาในการจัดซ้ือจัด

จาง และบุคคลภายนอกใหเปนไปตามกฎหมายแพง และขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นอยูในอํานาจการ

พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม เวนแตขอพิพาทซ่ึงโดยเนื้อหาเปนเรื่องท่ีตองขึ้นศาลปกครอง 

ดังนั้น ถึงแมจะไมมีการอนุญาตใหใชวิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาท คูกรณีสามารถใช

วิธีการดังกลาวได  แต เนื่องจากศาลปกครองฝรั่ง เศสมักจะตีความจํากัดการใชวิ ธีการ

อนุญาโตตุลาการในคดีพิพาทระหวางนิติบุคคลมหาชนกับเอกชน ซ่ึงโดยระบบกฎหมายของ

                                                
21ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน (น.66). 

เลมเดิม. 
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ฝรั่ง เศสเอง เม่ือผูรางกฎหมายตองการให เรื่องใดสามารถใชวิ ธีการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการได จึงมักจะกําหนดไวใหชัดเจนโดยกฎหมาย21

22 

การจัดระบบอนุญาโตตุลาการ D.FOUSSARD ไดกลาวไววา “ไมวาขอพิพาทจะเปนขอ

พิพาททางกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชนก็ตาม อนุญาโตตุลาการยังคงเปนกระบวนการ

ยุติธรรมเอกชนภายใตระบบกฎหมายเอกชน” ดวยเหตุดังกลาว การจัดระบบอนุญาโตตุลาการและ

กระบวนการดําเนินการของอนุญาโตตุลาการจึงตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง มาตรา 1444 เปนตนไป แตอยางไรก็ตาม บทบัญญัติดังกลาวก็มิไดมีลักษณะท่ีเปนการบังคับ 

กฎเกณฑตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินการของอนุญาโตตุลาการเกิดจากการกําหนดตามเจตนารมณของ

คูสัญญาภายใตกรอบของหลักสําคัญบางประการท่ีมีท่ีมาจากแนวคําพิพากษา 

คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการมีลักษณะเปนคําวินิจฉัยช้ีขาด แตการปฏิบัติตามคํา

วินิจฉัยดังกลาวจะตองใหศาลปกครองเปนผูออกคําบังคับ คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการสามารถ

อุทธรณไดท้ังกรณีอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย และอนุญาโตตุลาการตามสัญญาการตกลงไมให

มีการอุทธรณคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเปนโมฆะ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเอาไว สวน

องคกรท่ีจะรับพิจารณาอุทธรณนั้น แมรัฐบัญญัติลงวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ.1987 จะกําหนดใหศาล

ปกครองช้ันอุทธรณเปนผูมีหนาท่ีในการพิจารณาอุทธรณในคดีท่ีศาลมีอํานาจเต็ม แตก็มิได

หมายความวาศาลปกครองช้ันอุทธรณจะเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาคําอุทธรณคําตัดสินของ

อนุญาโตตุลาการ เพราะอํานาจศาลปกครองช้ันอุทธรณนั้นไดแกการพิจารณาอุทธรณคําพิพากษา

หรือคําส่ังของศาลปกครองช้ันตน ดังนั้น จึงอาจถือไดวาศาลปกครองสูงสุดเปนผูมีอํานาจในการ

พิจารณาอุทธรณคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการ 

ดังนั้น การอนุญาโตตุลาการในประเทศฝรั่งเศสนั้นเปนหลักการภายใตหลักกฎหมาย

เอกชน ซ่ึงโดยหลักแลวหามนํามาใชในกฎหมายมหาชนและสัญญาทางปกครอง หากมีการนํา

หลักการอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองก็จะสงผลในสัญญานั้นมีผลเปนโมฆะ 

เนื่องจากขัดตอความสงบเรียบรอย อีกท้ังยังถือเปนการกระทําท่ีกระทบตออํานาจของศาลปกครอง

ท่ีถูกบัญญัติโดยหลักการแบงแยกอํานาจและรัฐบัญญัติดวย นอกจากนี้หากมีการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการในกฎหมายมหาชนหรือในสัญญาทางปกครองแลวก็อาจเปนการทําใหระบบการ

คุมครองประโยชนสาธารณะโดยศาลปกครองนั้นลดลงและอาจสงผลกระทบตอกฎหมายปกครอง

ของประเทศฝรั่งเศสได แตท้ังนี้ แมวาในกฎหมายมหาชนและสัญญาทางปกครองของประเทศ

ฝรั่งเศสจะหามมิใหนําสัญญาอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในกฎหมาย

มหาชนและสัญญาทางปกครองก็ตาม แตก็ยังมีการนําหลักอนุญาโตตุลาการดังกลาวมาใชในสัญญา

                                                
22แหลงเดิม.  (น.67). 
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ทางปกครองบางประเภทโดยออมหรือท่ีเรียกกันวาเปนการเล่ียงกฎหมายนั้นเอง เนื่องจากการนํา

หลักอนุญาโตตุลาการมาใชเพ่ือระงับขอพิพาททางปกครองก็อาจสงผลดีบางประการได อาทิ เพ่ือ

เปนการลดภาระคดีของศาลปกครอง และเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการระงับขอพิพาทอันจะสงผล

ดีตอประโยชนสาธารณะ เชน การรถไฟ การไปรษณีย และการโทรศัพท ท่ีมีการบัญญัติกฎหมาย

พิเศษขึ้นเปนกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานประเภทองคการมหาชนท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและ

พาณิชยกรรมขึ้นมา จึงมีผลทําใหหนวยงานดังกลาวสามารถนําเอาระบบอนุญาโตตุลาการมาใชใน

การระงับขอพิพาทได ซ่ึงแมกฎหมายจะไดบัญญัติหลักยกเวนใหสามารถนําหลักการระงับขอพิพาท

โดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองไดก็ตาม แตการบัญญัติกฎหมายดังกลาวก็เปน

เพียงหลักการในทางทฤษฎีเทานั้น ซ่ึงในทางปฏิบัติประเทศฝรั่งเศสไมนิยมนับหลักการระงับขอ

พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนการแสดงความไมเช่ือถือ

องคกรศาลของรัฐและการเสนอคดีตอองคกรศาลของรัฐนั้นส้ินเปลืองคาใชจายนอยกวาการเสนอ

คดีใหอนุญาโตตุลาการช้ีขาด 

3.2.2  ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

การดําเนินการท่ีเรียกวาการกระทําของฝายปกครองของประเทศสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนีนั้น เปนไปเพ่ือตอบสนองและคุมครองประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ แตใน

การดําเนินการหรือจัดทําบริการสาธารณะหรือส่ิงสาธารณูปโภค ฝายปกครองตองการเครื่องมือ

ประเภทตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการหรือการจัดทําบรรลุผลและเปนไปตามวัตถุประสงค โดยหลัก

แลวฝายปกครองจะกอตั้งสิทธิหนาท่ีในสวนของกฎหมายมหาชนโดยใชอํานาจฝายเดียว เชน     

การออกกฎทางปกครองกําหนดมาตรการเฉพาะราย ใชบังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตท้ังนี้

กฎหมายของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเองก็ไมไดจํากัดขอบเขตท่ีวาฝายปกครองหรือ

ภาครัฐตองดําเนินการภายใตกฎหมายมหาชนเพียงอยางเดียวเทานั้น ในบางกรณีภาครัฐหรือฝาย

ปกครองอาจดําเนินการตางๆ ภายใตกฎหมายเอกชนโดยการลดอํานาจหรือเอกสิทธ์ิของฝาย

ปกครองลงมาใหเทียบเทากับเอกชนไดเชนกัน หากเห็นวาเปนการสะดวกกวา การกอนิติสัมพันธ

ตาม “สัญญา” ท่ีเกิดขึ้นจึงอาจเปนนิติสัมพันธตาม “สัญญาในระบบกฎหมายมหาชน” หรือ “สัญญา

ในระบบกฎหมายเอกชน” ก็ได  

เนื่องจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบ 

Civil Law และใชระบบศาลคู การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองนั้น 

ในเบ้ืองตนตองพิจารณาถึงหลักเกณฑของสัญญาทางปกครอง จึงจะพิจารณาในเรื่องการนําหลัก

อนุญาโตตุลาการมาใชระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครอง 
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1)  หลักเกณฑของสัญญาทางปกครอง 

 (1)  หลักเกณฑการแบงแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพง 

ในการแบงแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพงนั้นมีขอพิจารณาท่ีสําคัญ

ประการหนึ่ง คือตองพิจารณาในภาวะวิสัย ซ่ึงหมายความวา ความเขาใจของคูสัญญาวาตนตกลงทํา

สัญญาทางปกครอง หรือทางแพงไมใชเปนเครื่องช้ีธรรมชาติทางกฎหมาย (Rechtsnatur) ของ

สัญญานั้น แมวาเกณฑการแบงแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพงในทางตําราของ

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเองยังไมเปนท่ียุติก็ตาม แตความเห็นขางมากเห็นวาควรใช

เกณฑ “วัตถุแหงสัญญา” (Vertragsgegenstand) เปนเครื่องช้ีวาสัญญานั้นเปนสัญญาทางปกครอง

หรือสัญญาทางแพง การพิจารณาวัตถุแหงสัญญาแทท่ีจริงแลวก็คือการพิจารณา “เนื้อหา” นั่นเองวา 

“เนื้อหา” ของวัตถุแหงสัญญาเปนเนื้อหาเกี่ยวกับบทบัญญัติในทางกฎหมายปกครองหรือไม 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง พึงพิจารณาวาเนื้อหาของสัญญาเปนเรื่องของการกอใหเกิดหนาท่ีในกฎหมาย

ปกครองหรือไม ดวยเหตุดังกลาว สัญญาทางปกครองจึงอาจเกิดขึ้นไดในกรณีดังตอไปนี้ คือ22

23 

1.  เนื้อหาของสัญญามีลักษณะเปนการบังคับการใหเปนไปตามบทบัญญัติในกฎหมาย

ปกครอง เชน การตกลงกันของคูสัญญาในระหวางกระบวนการเวนคืนตามกฎหมาย 

2.  เนื้อหาของสัญญามีลักษณะเปนการกําหนดหนาท่ีใหฝายปกครองออกคําส่ังทาง

ปกครอง หรือกระทําการอ่ืนใดในทางปกครอง เชน การออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

3.  เนื้อหาของสัญญามีลักษณะเปนการกําหนดสิทธิหรือหนาท่ีในทางปกครองใหแก

คูสัญญาฝายเอกชน เชน กําหนดใหคูสัญญาฝายเอกชนตองกอสรางท่ีจอดรถ เปนตน 

ในกรณีท่ีเนื้อหาของสัญญามีท้ังสวนท่ีเปนกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ยังเปน

ท่ีถกเถียงกันอยูในทางตําราวาจะถือวาสัญญานั้นเปนสัญญาประเภทใด นักกฎหมายสวนหนึ่งจึง

เห็นวา กรณีนี้เปนกรณีของ “สัญญาผสมทางปกครองและทางแพง” (gemischt offentlichrechtlich/ 

privatrechtlicher Vertrag) เม่ือเกิดกรณีพิพาทขึ้นจะตองแยกพิจารณา หากพิพาทกันในสวนของ

เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน จะตองฟองรองยังศาลยุติธรรม เชน ขอพิพาทท่ีเกิดจากคูกรณีฝาย

เอกชนไมยอมโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินให และหากพิพาทกันในสวนของเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย

ปกครอง เชน ขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินไมลดคาธรรมเนียมให

ตามท่ีตกลง คูสัญญาฝายเอกชนจะตองนําคดีไปฟองรองตอศาลปกครอง 

 

 

                                                
23ขอความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

(น.264-266).  โดย วรเจตน ภาคีรัตน.  วารสารนิติศาสตร ปท่ี 29 ฉบับท่ี 2 (มิถุนายน 2542). 
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 (2)  รูปแบบของสัญญาทางปกครอง 

รัฐบัญญัติวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดบัญญัติรูปแบบของสัญญาทาง

ปกครองโดยพิจารณาถึง “คูสัญญา” และ “เง่ือนไขความชอบดวยกฎหมายของเนื้อหาแหงสัญญา” 

ไวโดยปริยายและโดยชัดแจง ดังนี2้3

24 

1.  รูปแบบของสัญญาทางปกครองพิจารณาในแงคูสัญญา 

 1.1  สั ญ ญ า ท า ง ป ก ค ร อ ง ท่ี โ ด ย ห ลั ก แ ล ว คู สั ญ ญ า มี ฐ า น ะ เ ท า เ ที ย ม กั น 

(koordinationsrechtlicher Verwaltungsvertrag) สัญญาทางปกครองประเภทนี้สวนใหญเปนสัญญา

ระหวางองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองของรัฐดวยกันเอง เหตุท่ีมีสัญญาทางปกครองประเภทนี้เพราะ

กฎหมายตองการใหเครื่องมือแกองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีจะกอตั้งนิติสัมพันธทางปกครองกบั

องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองอ่ืน ซ่ึงนิติสัมพันธเชนวานี้ไมอาจกอตั้งโดยอาศัยคําส่ังฝายเดียวทาง

ปกครองได เพราะคูสัญญามีฐานะเทาเทียมกัน 

 1.2.  สัญญาทางปกครองท่ีโ ดยหลักแลวคู สัญญามี ฐานะไม เท า เ ทียมกั น 

(subordinationsrechtlicher Verwaltungsvertrag) สัญญาทางปกครองประเภทนี้ โดยปกติเปนสัญญา

ระหวางองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองฝายหนึ่งกับเอกชนฝายหนึ่ง ในแงความสัมพันธท่ัวไปทาง

มหาชน ฝายปกครองมีฐานะท่ีเหนือกวาเอกชน แตเม่ือเขาทําสัญญาแลว กฎหมายประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีคงเนนความเทาเทียมกันของคูสัญญา คูสัญญาฝายปกครองจะไดรับสิทธิพิเศษ 

เชน การแสดงเจตนาเลิกสัญญาฝายเดียว ก็เฉพาะในกรณีจําเปนและในเง่ือนไขท่ีเครงครัดจริงๆ 

เทานั้น 

สัญญาทางปกครองท่ีโดยหลักแลวคูสัญญามีฐานะไมเทาเทียมกันนี้ แมวาโดยปกติจะ

เปนเรื่องซ่ึงองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองใชเปนเครื่องมือแทนการออกคําส่ังทางปกครองก็ตาม 2 4

25 

แตสัญญาดังกลาวก็หาไดจํากัดเฉพาะการเปนเครื่องมือแทนการออกคําส่ังทางปกครองเทานั้นไม 

แตรวมถึงกรณีอ่ืนๆ ท่ีเปนความตกลงกอตั้งนิติสัมพันธทางปกครองระหวางองคกรเจาหนาท่ีฝาย

ปกครองกับเอกชนดวย 

2.  รูปแบบของสัญญาทางปกครองพิจารณาในแงเง่ือนไขความชอบดวยกฎหมายของ

เนื้อหาแหงสัญญา 

                                                
24แหลงเดิม.  (น.266-268). 
25รัฐบัญญัติวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, มาตรา 54. 
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 2.1  สัญญาตางตอบแทนทางปกครอง (Austauschvertrag)26 สัญญาทางปกครอง

ประเภทนี้เปนสัญญาท่ีคูสัญญาตกลงยอมรับหนาท่ีท่ีจะกระทําการตอบแทนซ่ึงกันและกัน เนื่องจาก

การตกลงทําสัญญาตางตอบแทนทางปกครองของคูสัญญาฝายรัฐ (ฝายปกครอง) อาจมีลักษณะเปน

“การขายอํานาจรัฐ” รัฐบัญญัติวาดวยวิธีปฏิบัติราชการฯ จึงกําหนดเง่ือนไขความชอบดวยกฎหมาย

ของเนื้อหาแหงสัญญาในมาตรา 56 ดังนี้ คือ การกระทําการตอบแทนของคูสัญญาฝายเอกชนจะตอง  

1) เปนไปเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะท่ีกําหนดในสัญญา  2) เปนไปเพ่ือใหเจาหนาท่ีฝายปกครองบรรลุ

ภาระหนาท่ีทางปกครอง  3) จะตองสมควรเม่ือพิจารณาถึงพฤติการณแหงกรณีแลวและ 4) จะตองมี

ความสัมพันธในทางเนื้อหากับการกระทําการตอบแทนของคูสัญญาฝายปกครอง 

 2.2 สัญญาระงับขอพิพาททางปกครอง (Vergleichsvertrag) ในกรณีท่ีฝาย

ปกครองและเอกชนพิพาทกันเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายซ่ึงมีผลตอการวินิจฉัยเรื่องทาง

ปกครอง และขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นไมแนนอน อีกท้ังเปนการยากท่ีจะพิสูจนขอเท็จจริง

หรือช้ีขาดขอกฎหมายนั้น หรือการพิสูจนขอเท็จจริงหรือช้ีขาดขอกฎหมายนัน้จะทําใหเสียเวลาหรือ

ทุนทรัพยอยางมาก เจาหนาท่ีฝายปกครองหรือเอกชนอาจตกลงกันทําสัญญาระงับขอพิพาททาง

ปกครองได เนื้อหาของสัญญาระงับขอพิพาททางปกครองนี้จึงมีลักษณะเปนการประนีประนอม

ยอมความนั่นเอง รัฐบัญญัติวาดวยวิธีปฏิบัติราชการฯ ไดบัญญัติรับรองการทําสัญญาประเภทนี้ไว

ในมาตรา 55 อนึ่งมีขอสังเกตวาการประนีประนอมยอมความหรือการระงับขอพิพาททางปกครองนี้

อาจกระทําไดในช้ันศาลเชนกัน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองในช้ันศาล (VwGO) 

มาตรา 106) สัญญาระงับขอพิพาททางปกครองในช้ันศาลมีลักษณะพิเศษคือ เปนท้ังการกระทําใน

กระบวนการพิจารณา ซ่ึงเปนเรื่องวิธีสบัญญัติ และเปนสัญญาทางปกครองซ่ึงมีเนื้อหาในทางสาร

บัญญัติดวย26

27 

นอกเหนือจากรูปแบบท่ีกลาวมาขางตนนี้แลว ยังมีสัญญาทางปกครองในรูปแบบอ่ืน ท่ี

มิไดรับการบัญญัติไวในกฎหมายอีก เชน สัญญาทางปกครองท่ีกอใหเกิดเพียงสิทธิเรียกรอง หนาท่ี 

(Verpflichtungsvertrag) หรือสัญญาทางปกครองท่ีมีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงสิทธิ หนาท่ีโดยตรง 

(Verfugungsvertrag) เปนตน ในเรื่องของรูปแบบสัญญาทางปกครองนี้ ฝายนิติบัญญัติไมไดบัญญัติ

                                                
26การแปล “Austauschvertrag” วา สัญญาตางตอบแทนทางปกครองนี้ แมวาจะไมตรงกับคําเดิมนัก 

(Austausch = การแลกเปลี่ยน) และอาจทําใหสับสนกับสัญญาตางตอบแทนทางแพง แตเนื่องจากผูเขียนยังไมพบ

คําแปลอื่นท่ีใหความหมายตรงกับเนื้อหาของสัญญาไดดีกวา ผูเขียนจึงใชคําแปลนี้ไปพลางกอน ความสับสนกับ

สัญญาตางตอบแทนทางแพงนั้น คงจะบรรเทาลงไปไดเพราะมีคําวา “ทางปกครอง” กับคําวา “สัญญาตางตอบ

แทน” อยู 
27คําพิพากษาศาลปกครองแหงสหพันธ BverwGE 14, 103. 
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ไวในกฎหมาย โดยละเอียด แตจงใจปลอยไวใหเปนเรื่องของฝายตํารา และฝายศาลในการพัฒนา

รูปแบบสัญญาทางปกครองตางๆ ตอไป 

 (3)  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ 

1.  การปฏิบัติตามสัญญา ในการปฏิบัติตามสัญญายอมมีสิทธิและหนาท่ีตามสัญญา

เชนเดียวกับสัญญาทางแพง โดยกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 มิได

บัญญัติหลักเกณฑเรื่องการชําระหนี้และการไมปฏิบัติการชําระหนี้ใหเปนไปตามสัญญาทาง

ปกครองไวโดยเฉพาะ ประกอบกับในมาตรา 62 แหงกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ค.ศ.1976 บัญญัติใหนํากฎหมายแพงมาใชบังคับกับสัญญาทางปกครองโดยอนุโลม ดังนั้น การ

พิจารณาเรื่องนี้จึงเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายแพงกําหนดไว เชน เรื่องการผิดนัดชําระหนี้ การ

ชําระหนี้ตกเปนพนวิสัย ความรับผิดชอบในกรณีไมปฏิบัติตามสัญญา หรือหลักความรับผิดชอบ

ของลูกหนี้กอนสัญญา เปนตน แตท้ังนี้จะตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของสัญญาทางปกครองอยู

เสมอ27

28 

อยางไรก็ดีในกรณีสัญญาทางปกครองท่ีเกี่ยวกับสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ

นั้น หนาท่ีของเอกชนคูสัญญาในการปฏิบัติตามสัญญาคือ การสนองความตองการของประชาชน

หรือประโยชนสาธารณะ ตามหลักความตอเนื่องของการบริการสาธารณะ ดังนั้น ในการปฏิบัติตาม

สัญญาบริการสาธารณะของรัฐ เอกชนคูสัญญาจึงมีหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามสัญญาตอเนื่องกัน

ตลอดเวลาโดยไมชะงัก ไมวาจะประสบอุปสรรคและยากลําบากเพียงไร เวนแตการปฏิบัติตาม

สัญญานั้นเปนเหตุสุดวิสัย28

29 

2.  เอกสิทธ์ิของคูสัญญาฝายปกครองในการบังคับตามสัญญา ในกรณีเอกชนคูสัญญา

ผิดสัญญา ไมทําตามสัญญาหรือทําไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามสัญญา ในมาตรา 61 แหง

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 ไดบัญญัติใหอํานาจฝายปกครองคูสัญญา

บังคับการใหเปนไปตามสัญญาทางปกครองได เฉพาะกรณีสัญญาทางปกครองท่ีหนวยงานของรัฐ

ทํากับเอกชน โดยเจาหนาท่ีผูดําเนินการดังกลาวจะตองสําเร็จการศึกษาเปนนกักฎหมายวิชาชีพ หรือ

ท่ีเรียกวา Assessor หรือท่ีมีคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยตุลาการประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี อันเปนหลักประกันในความรูทางกฎหมายของเจาหนาท่ีผูดําเนินการบังคับตาม

                                                
28นิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครอง (น.130).  โดย ชาญชัย แสวงศักด์ิและมานิตย วงศเสรี. 

2541.  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
29กฎหมายปกครอง (น.292).  โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ.  2545.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา. 
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สัญญาทางปกครอง และจะตองไดรับอนุมัติจากเจาหนาท่ีผูตรวจการเฉพาะเรื่องดังกลาวดวย เวนแต

จะเปนการดําเนินการโดยเจาหนาท่ีระดับสูงของสหพันธหรือเจาหนาท่ีระดับสูงของมลรัฐ 

สําหรับกรณีสัญญาทางปกครองท่ีหนวยงานของรัฐทําดวยกันเองนั้น เนื่องจากคูสัญญา

มีฐานะเทาเทียมกัน คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจึงไมอาจใชสิทธิในการบังคับการปฏิบัติตามสัญญาทาง

ปกครองไดเอง จึงตองนําคดีใหศาลปกครองพิจารณา โดยใหนํากฎหมายวาดวยมาตรการบังคับทาง

ปกครองมาใชโดยอนุโลม สวนกรณีท่ีเอกชนคูสัญญากบัฝายปกครองจะเรียกรองคาเสียหายจากฝาย

ปกครอง คูสัญญาจะตองนําคดีใหศาลปกครองพิจารณาออกหมายบังคับคดีจากเจาหนาท่ีฝาย

ปกครอง ตามมาตรา 170 และมาตรา 172 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองในช้ันศาล29

30 

 (3) สิทธิของคูสัญญาในการปรับปรุงแกไขสัญญาทางปกครอง ในเรื่องการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงสัญญาทางปกครอง กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 

ไดกําหนดหลักเกณฑไวในมาตรา 60 เพ่ือกําหนดความสัมพันธระหวางความศักดิ์สิทธ์ิของการ

แสดงเจตนา หรือหลักความผูกพันตามสัญญาตามกฎหมายแพงและหลักการใหความคุมครอง

ประโยชนสาธารณะตามกฎหมายมหาชน ซ่ึงหลักเกณฑในมาตรา 60 (1) กําหนดวา เม่ือปรากฏ

ภายหลังวาขอเท็จจริงหรือพฤติการณหรือบทกฎหมายซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการกําหนดเนื้อหา

สาระของสัญญาทางปกครองไดเปล่ียนแปลงไปอยางมากในสาระสําคัญ โดยคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

ไมอาจคาดการณไดลวงหนา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิขอใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปล่ียนแปลง

แกไขสัญญาทางปกครองได เวนแต ในกรณีการเปล่ียนแปลงแกไขสัญญาทางปกครองดังกลาว

เปนไปไมไดหรือเปนการไมสมเหตุสมผล คูสัญญาอีกฝายก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ดังนั้น จะเห็น

ไดวาการเปล่ียนแปลงแกไขสัญญาทางปกครองในเบ้ืองตนจะอาศัยความยินยอมของคูสัญญา แต

หากอีกฝายหนึ่งไมยินยอม คูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็มีสิทธินําคดีไปฟองศาลปกครองเพ่ือขอใหศาลมี

คําส่ังเปล่ียนแปลงแกไขสัญญาได โดยคําพิพากษาถือวาเปนการแสดงเจตนาของคูสัญญาฝายท่ีไม

ยินยอม 

นอกจากนี้ คูสัญญาอาจเปล่ียนแปลงแกไขสัญญาทางปกครองโดยตกลงกันในรูปแบบ

ของ “สัญญาประนีประนอมยอมความ” ก็ได เม่ือขอเท็จจริงเปนไปตามองคประกอบตามมาตรา 55 

ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 แตกรณีคูสัญญาไดกําหนดขอตกลงไว

ลวงหนาในสัญญาทางปกครองในเรื่องของสิทธิของคูสัญญาในการเปล่ียนแปลงสัญญาทาง

                                                
30แหลงเดิม.  (น.295-296). 
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ปกครอง การเปล่ียนแปลงแกไขสัญญานี้จะกระทําไดโดยอาศัยพ้ืนฐานมาจากขอตกลงโดยไมนํา

หลักเกณฑตามมาตรา 60 (1) มาใชแตอยางใด30

31 

2)  หลักการเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง 

ใ น ร ะ บ บ ก ฎ ห ม า ย ป ร ะ เ ท ศ สห พั น ธ สา ธ า ร ณ รั ฐ เ ย อ ร ม นี  ข อ ต ก ล ง ว า ด ว ย

อนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททางปกครองสามารถกระทําได เนื่องจากประมวลกฎหมายวาดวยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง ลงวันท่ี 21 มกราคม ค.ศ.1960 (Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)) 

มาตรา 168 อนุมาตราหนึ่ง เลขท่ี 532 และมาตรา 17333 ไดบัญญัติรับรองเรื่องการอนุญาโตตุลาการ

ไว  

การอนุญาโตตุลาการเปนท่ีรูจักกันมายาวนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยผูท่ีทําหนาท่ี

ช้ีขาดขอพิพาทมาจากบุคคลท่ีคูกรณีแตงตั้งและใหความไววางใจเอง ประกอบกับระบบการ

พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีไมยุงยาก รวดเร็ว และเสียคาใชจายนอย จึงทําใหมีการนําการ

อนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอพิพาทกันมากในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการระงับขอ

พิพาทในทางการคา อันเปนเรื่องเกี่ยวกับขอโตแยงทางกฎหมายแพง สวนขอโตแยงในทางกฎหมาย

มหาชนนั้น กอนท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง ลงวันท่ี 21 มกราคม ค.ศ.1960 จะมีผล

                                                
31การเปลี่ยนแปลงแกไขและการบอกเลิกสัญญาทางปกครองตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 (Verwaltungsverfahrensgesetz) ของสหพันธสาธารณรัฐประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี (น 85-86).  โดย มานิตย วงศเสรี.  วารสารกฎหมายปกครอง, เลมท่ี 18 ตอนท่ี 2 (สิงหาคม, 

2542). 
32มาตรา 168 อนุมาตราหนึ่ง เลขท่ี 5 ของกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง บัญญัติวา 

“การบังคับคดีใหกระทําได เม่ือมีคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายมหาชน ท้ังนี้ตราบเทาท่ีคําวินิฉัย

เกี่ยวกับเรื่องการบังคับคดีนั้นมีผลบังคับไดตามกฎหมาย หรือมีผลบังคับไดกอนมีคําวินิจฉัยช้ีขาด (ในกรณีการ

บังคับช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัยช้ีขาด)” 
33มาตรา 173 ของกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง บัญญัติวา 

“ตราบเทาท่ีบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองไมไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวน

พิจารณาความไวเปนการเฉพาะ ใหนําหลักเกณฑของบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม เม่ือความแตกตางในสาระสําคัญของลักษณะ

แหงกระบวนวิธีพิจารณาคดีท้ังสองกระบวนวิธีพิจารณานั้นไมไดเปนการปดกั้นหรือหามมิใหนํามาใชกับวิธี

พิจารณาคดีปกครอง ศาลตามนัยแหงบทบัญญัติมาตรา 1062 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไดแก 

ศาลปกครองช้ันตนท่ีมีอํานาจ และศาลตามนัยแหงบทบัญญัติมาตรา 1065 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง ไดแกศาลปกครองช้ันอุทธรณ” 
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บังคับใชแทบจะไมมีการนําการอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอพิพาทหรือขอโตแยงทาง

กฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครองเลย33

34  

ภายหลังจากท่ีประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ลงวันท่ี 21 มกราคม 

ค.ศ.1960 ไดบัญญัติเรื่อง “อนุญาโตตุลาการตามกฎหมายมหาชน” ไว และบัญญัติใหสามารถนํา

หลักเกณฑเรื่องอนุญาโตตุลาการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชในกระบวน

พิจารณาคดีปกครองได ทําใหคูกรณีท่ีมีขอพิพาทในคดีปกครองสามารถตกลงระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการได อยางไรก็ตาม โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองไมไดบัญญัติ

รายละเอียดของหลักเกณฑการระงับขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการในคดีปกครองไวชัดเจน ดังนั้น 

การอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททางปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีพิพาทจากสัญญาทางปกครอง 

จึงตองพิจารณาจากหลักเกณฑดังนี้ 

(1)  ประเภทของอนุญาโตตุลาการ 

ในระบบกฎหมายประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดแบงประเภทของ

อนุญาโตตุลาการไว 2 ประเภท ดังนี3้4

35 

 1.  อนุญาโตตุลาการโดยแท หมายถึง อนุญาโตตุลาการท่ีมาจากการตกลงแตงตั้ง

ของคู สัญญาท่ีมีขอพิพาททางกฎหมาย หรือโดยการตกลงของคูกรณีตามท่ีกําหนดไวใน 

“ขอกําหนดหรือขอบังคับทางกฎหมายเอกชน” อนุญาโตตุลาการโดยแทจึงไดแกอนุญาโตตุลาการท่ี

มีพ้ืนฐานมาจาก “นิติกรรม” นั่นเอง 

 2.  อนุญาโตตุลาการโดยกฎหมาย หมายถึง อนุญาโตตุลาการท่ีมาจากบทบัญญัติ

ของกฎหมาย อนุญาโตตุลาการประเภทนี้จึงเกิดขึ้นมาจากการท่ีรัฐบัญญัติ กฎกระทรวง หรือ

ขอบังคับ ไดบัญญัติในเรื่องอนุญาโตตุลาการไวโดยเฉพาะ ซ่ึงสวนใหญไดแก อนุญาโตตุลาการท่ี

กําหนดไวในกฎหมายปกครอง เชน ในกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณคาของ

ทรัพยสิน ป ค.ศ.1977 กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว ป ค.ศ.1995 กฎหมายวาดวยการคุมครอง

สัตว ป ค.ศ.1993 หรือกฎหมายวาดวยการประปา ป ค.ศ.1991 เปนตน 

(2)  การระงับขอพิพาททางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการ35

36 

แมวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองไดบัญญัติรับรองใหคูกรณีท่ีมีขอพิพาท

ทางปกครองซ่ึงโดยปกติสวนมากจะไดแก เจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานทางปกครองกับเอกชน

                                                
34ขอกําหนดวาดวยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง (น.หนา 80-81) วิทยานิพนธนิติศาสตร

มหาบัณฑิต.  โดย พรพิมล บุญทวีเวช.  2547.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
35แหลงเดิม.  (น.80-81). 
36แหลงเดิม.  (น.81-82). 
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จะสามารถตกลงกันระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไดก็ตาม แตการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการไมไดมีลักษณะและองคประกอบทํานองเดียวกับศาล อีกท้ังอํานาจในการวินิจฉัย

ขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการก็มิไดมาจากกฎหมาย แตมาจากการตกลงกันระหวางคูกรณีท่ีมีขอ

พิพาท ดังนั้น การกําหนดขอตกลงใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาททางปกครอง โดยการ

ตัดอํานาจศาลมิใหพิจารณาตัดสินขอพิพาททางปกครองโดยส้ินเชิงจึงไมอาจกระทําได เนื่องจาก 

ขัดกับ “หลักการรับประกันความคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน” หรือ “หลักการ

รับประกันการนําคดีไปฟองรองตอศาลตามนัยมาตรา 19 อนุมาตรา 4 ของกฎหมายพ้ืนฐาน 3 6

37 ซ่ึงมี

เจตนารมณเพ่ือคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ

การกระทําทางปกครองของฝายปกครองทําใหขาดหลักประกันในการคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ

ประชาชน 

ดวย เ หตุนี้  ก า รตก ลงใ ห มีก ารร ะงับ ขอพิพ าทท างป กคร องโ ดยวิ ธีกา รทา ง

อนุญาโตตุลาการจึงเปนเพียงการกําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนหนึ่งของการระงับขอพิพาททาง

ปกครองเทานั้น ไมมีผลทําใหสิทธิของคูกรณีในการท่ีจะนําคดีขอพิพาททางปกครองดังกลาวไป

ฟองตอศาลปกครองระงับแตอยางใด ขอตกลงเกี่ยวกับการระงับขอพิพาททางปกครองโดยวิธี

อนุญาโตตุลาการจึงเปนเพียง “ขอตอสูในกระบวนพิจารณาความ” ท่ีคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งสามารถ

ยกขึ้นมาคัดคานหรือตอสูคูกรณีอีกฝายหนึ่งเพ่ือใหปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดสัญญาไวกอนท่ีจะนาํคดี

พิพาทดังกลาวไปฟองยังศาลปกครองเทานั้น มิใชเปนขอตกลงท่ีมีผลเปนการตัดอํานาจการพิจารณา

พิพากษาคดีของศาลปกครองหรือมีผลทําใหสิทธิในการนําคดีขอพิพาททางปกครองไปฟองยังศาล

ปกครองระงับไป อยางไรก็ดี กรณีการระงับขอพิพาททางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการซ่ึงเกิด

ขึ้นมาโดย “บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ” หรือ “อนุญาโตตุลาการโดยกฎหมาย” จะมีผลทําให

สิทธิในการนําคดีขอพิพาททางปกครองไปฟองศาลปกครองเปนอันระงับไป ท้ังนี้  เนื่องจาก

อนุญาโตตุลาการโดยกฎหมายมีลักษณะเสมือน “ศาลปกครองพิเศษ” 

(3)  หลักเกณฑการตกลงระงับขอพิพาททางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการ 

เนื่องจากขอตกลงวาดวยอนุญาโตตุลาการหรอืสัญญาอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททาง

ปกครองมีลักษณะเปนเรื่องของการกําหนดสิทธิและหนาท่ีเกี่ยวกับขอพิพาทหรือขอโตแยงทาง

                                                
37มาตรา 19 อนุมาตรา 4 แหงกฎหมายพื้นฐาน (GG) บัญญัติวา 

“มาตรา 19 (4) บุคคลใดซึ่งสิทธิของตนถูกละเมิดโดยการใชอํานาจทางปกครอง บุคคลนั้นยอมมีสิทธิ

ฟองรองคดีตอศาล 

 ในกรณีท่ีไมไดมีการบัญญัติเรื่องเขตอํานาจศาลใดไวเปนการเฉพาะใหฟองรองคดีตอศาลยุติธรรม 

 บทบัญญัติมาตร 10 อนุมาตรา 2 ประโยคท่ีสองยังคงมีผลใชบังคับ” 
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กฎหมาย กอนนําคดีไปฟองตอศาลปกครอง อันเปนสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายมหาชน ดังนั้น 

ขอตกลงวาดวยอนุญาโตตุลาการหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททางปกครองจึงมีลักษณะ

เปน “สัญญาทางปกครอง” ตามมาตรา 54 แหงกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง37

38  

การกําหนดขอตกลงวาดวยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองซ่ึงคูกรณีตกลงให

อนุญาโตตุลาการช้ีขาดขอพิพาทกอนนําคดีไปฟองรองตอศาลปกครอง มีขอพิจารณาดังนี้38

39 

1. ฐานะของคูกรณีในการทําขอตกลงว าดวยอนุญาโตตุลาการหรือสัญญา

อนุญาโตตุลาการ เนื่องจากพ้ืนฐานและสาระสําคัญของกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ไดแก 

ความเทาเทียมของคูสัญญา ดังนั้น คูสัญญาสามารถทําขอตกลงระงับขอพิพาททางปกครองโดยให

อนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดไดนั้น คูสัญญาจะตองอยูในฐานะเทาเทียมกันเทานั้น เนื่องจาก

การวินิจฉัยช้ีขาดหรือการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของฝาย

ปกครองท่ีมีฐานะเหนือกวาเอกชนจะตองอยูภายใต “หลักการรับประกันความคุมครองสิทธิขั้น

พ้ืนฐานของประชาชน” ตามนัยมาตรา 19 (4) แหงกฎหมายพ้ืนฐาน ซ่ึงจะตองกระทําโดยศาล

เทานั้น 

2.  ขอพิพาทท่ีสามารถระงับดวยการอนุญาโตตุลาการ ขอพิพาททางปกครองท่ีเกิด

ขึ้นมาจากความสัมพันธทางกฎหมายปกครอง ประเภทท่ีคูกรณีอยูในฐานะเทาเทียมกันอันเปนเหตุ

ใหสามารถตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการไดเทานั้น ท่ีจะสามารถระงับไดดวยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 

มิใชขอพิพาททางปกครองประเภทท่ีคูสัญญามีฐานะไมเทาเทียมกัน เชน ขอพิพาทเกี่ยวกับการออก

คําส่ังทางปกครอง ขอพิพาทเกี่ยวกับการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง หรือขอพิพาทเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบถึงความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของฝายปกครอง คูสัญญาจะตกลงกันโดย

แตงตั้งหรือมอบหมายใหอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดไมได 

โดยสรุป ในระบบกฎหมายปกครองของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมได

ปฏิเสธการมีอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททางปกครอง อนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททางปกครอง

อาจเกิดขึ้นไดตามท่ีกฎหมายบัญญัติซ่ึงจะเปนกรณีของการอนุญาโตตุลาการโดยกฎหมาย สวนการ

อนุญาโตตุลาการโดยแทซ่ึงเกิดขึ้นมาจากการแตงตั้งของคูสัญญานั้นจะอยูภายใตเง่ือนไขในเรื่อง 

“เนื้อหาสาระ” ของขอพิพาทท่ีสามารถระงับไดโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการและเง่ือนไข ในเรื่อง 

“ฐานะของคูสัญญา” ท่ีจะสามารถทําขอตกลงวาดวยอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททางปกครอง 

                                                
38กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1976 

“มาตรา 54 การกอ เปลี่ยนแปลง หรือระงับไปซึ่งนิติสัมพันธตามกฎหมายมหาชน สามารถกระทําไดใน

รูปแบบของสัญญา (สัญญาทางปกครอง) ตราบเทาท่ีไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 
39ขอกําหนดวาดวยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง (น.หนา 82-83).  เลมเดิม. 
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กลาวคือ ขอพิพาททางปกครองท่ีคูกรณีสามารถระงับไดตองเปนขอพิพาททางปกครองท่ีเกิดจาก

ความสัมพันธของคูสัญญาท่ีมีฐานะเทาเทียมกัน และเฉพาะแตคูกรณีท่ีมีฐานะเทากันเทานัน้จึงจะตก

ลงใหมีการอนุญาโตตุลาการได นอกจากนี้ใน “ขอตกลงวาดวยอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททาง

ปกครอง” จะตัดอํานาจไมใหศาลปกครองตรวจสอบคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการไมได เนื่องจาก

ขัดกับหลักรับประกันความคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ตามมาตรา 19 อนุมาตรา (4) 

ของกฎหมายพ้ืนฐาน และ “หลักท่ัวไปในการฟองคดีพิพาททางปกครองตอศาลปกครอง” ตาม

มาตรา 40 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

3.3 ประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law System) 

ระบบกฎหมายคอมมอนลอวหรือเรียกกันวา “ระบบกฎหมายไมเปนลายลักษณอักษร” 

หรือ “ระบบกฎหมายจารีตประเพณี” มีตนกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษ ระบบกฎหมายคอม

มอนลอวเริ่มตนจากจารีตประเพณี แตเนื่องจากระบบคอมมอนลอว ไมไดมีการรวบรวมเอา

กฎหมายจารีตประเพณีมาบันทึกเปนกฎหมายลายลักษณอักษร กฎหมายคอมมอนลอว จึงเกิดจาก

จารีตประเพณี และคําพิพากษาของศาลยุติธรรมเปนท่ีมาของกฎหมาย กลาวคือเม่ือมีคดีเกิดขึ้นและ

ศาลไดวินิจฉัยไปแลว คําพิพากษาของศาลยอมถือเปนบรรทัดฐานของศาลตอๆ มา ซ่ึงจะพิพากษา

คดีท่ีมีประเด็นอยางเดียวกันเหมือนๆ กัน เปนกรณีท่ีพิจารณาจากเรื่องเฉพาะมาสูหลักเกณฑท่ัวไป   

หลักกฎหมายท่ีใชกับสัญญาภาครัฐกับเอกชนในระบบกฎหมาย Common Law นั้น 

ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษและอเมริกาใชระบบกฎหมายแบบ Common Law ไมมีการ

แบงแยกประเภทของกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ดังเชนประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ีสัญญาระหวางรัฐกับเอกชนของอังกฤษและอเมริกามีลักษณะเหมือน

สัญญาทางแพง ตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยสัญญาท่ัวไปและตองอยูภายใตอํานาจของ

ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีแพงท่ัวไป ไมมีการจัดตั้งศาลพิเศษท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีทางปกครองท่ี

จะทําหนาท่ีวินิจฉัยขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยเฉพาะเหมือนดังเชนประเทศฝรั่งเศส

และประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในทางปฏิบัติในการทําสัญญานั้น คูสัญญาฝายรัฐมิไดมี

เสรีภาพในการทําสัญญาอยางเต็มท่ีเหมือนกับเอกชนในการทําสัญญาทางแพง Colin Turpin     

กลาววา “คูสัญญาฝายรัฐมีหนาท่ีหรือมีขอผูกมัดท่ีจะตองปฏิบัติตามนโยบาย (Policies) หลักการ
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และกฎระเบียบ (Rules) บางประการซ่ึงมีความแตกตางจากหลักกฎหมายแพงในการทําสัญญา

ท่ัวไป”40 

3.3.1  ประเทศสหรัฐอมริกา 

การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้น สามารถแบงการพิจารณาออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 

1)  หลักสัญญาทางปกครอง 

สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เม่ือมีการเสนอขอพิพาทขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาล

ก็จะนํากฎหมายแพงท่ัวไปในเรื่องของสัญญามาบังคับ โดยปรับหลักกฎหมายดังกลาวใหเหมาะสม

กับพฤติการณ ซ่ึงก็ไดปฏิบัติตามแนวทางนี้เรื่อยมาจนมีการพัฒนาหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา

ระหวางรัฐกับเอกชนขึ้น โดยแตกตางจากสัญญาทางแพง กอใหเกิดหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา

ระหวางรัฐกับเอกชนขึ้นมาใชบังคับกับสัญญาดังกลาวโดยเฉพาะ กลาวคือ เม่ือมีขอพิพาทเกี่ยวกับ

สัญญาระหวางภาครัฐกับเอกชนขึ้น โดยปกติในหนวยงานของรัฐท่ีเปนคูสัญญาฝายรัฐจะมีการตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีวินิจฉัยขอพิพาทท่ีคูกรณีไดรองอุทธรณขึ้นมา คือ 

Boards of Contract Appeals และผลของการวินิจฉัยขอพิพาทของคณะกรรมการดงักลาวนีไ้ดมีสวน

อยางสําคัญในการกอใหเกิดหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาภาครัฐขึ้นมา 

2)  การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะแรกๆ สหรัฐอเมริกาก็เดินตามแนวทางของกฎหมาย

อังกฤษ คือมีทัศนะวาสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นมีผลเปนการลิดรอนอํานาจของศาล และคูสัญญา

ฝายหนึ่งสามารถยกเลิกไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง แตในระยะตอมา

ทัศนะนี้ไดเปล่ียนแปลงไป มลรัฐตางๆ ไดตรากฎหมายอนุญาโตตุลาการขึ้น เพ่ือใหสัญญา

อนุญาโตตุลาการนั้นมีผลใชบังคับไดและจะยกเลิกสัญญาอนุญาโตตุลาการไดก็ตอเม่ือไดรับความ

ยินยอมจากคู สัญ ญาทุกฝ าย  กฎห มายของสหรัฐอ เมริกาจึ ง มี ลักษ ณะท่ีสนับสนุนกา ร

อนุญาโตตุลาการ แตถึงกระนั้นก็ตาม ในชวงป ค.ศ.1920 กฎหมายของมลรัฐสวนใหญจํากัดอยูเพียง

วาสัญญาอนุญาโตตุลาการท่ีศาลจะบังคับใหนั้นจะตองเปนเรื่องเกี่ยวกับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นแลว

เทานั้น คงมีแตมลรัฐเพ็นซิลเวเนียท่ียอมรับบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ สําหรับขอพิพาทใน

อนาคตดวย ซ่ึงตอมากฎหมายของมลรัฐนิวยอรคก็เดินตามแนวนี้ มลรัฐอ่ืนๆ ก็ไดลอกเลียนแบบ

                                                
40การระงับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาลงทุนระหวางรัฐกับเอกชนระหวางประเทศ (น. 117). 

วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต.  โดย รุงทอง ไกรยรูเสน.  2541.  กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
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อยางของกฎหมายนิวยอรค และในท่ีสุดรัฐบาลกลางไดบัญญัติกฎหมายคือ The United States 

Arbitration Act โดยมีผลบังคับใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ.192640

41 

ในปจจุบันไดมีการบัญญัติกฎหมายและทัศนะของศาลประเทศสหรัฐอเมริกาจะ

เอ้ืออํานวยตอการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการอยางมาก 

3.3.2  ประเทศอังกฤษ 

การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของประเทศอังกฤษนั้น 

สามารถแบงการพิจารณาออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 

1)  หลักสัญญาทางปกครอง 

ในประเทศอังกฤษไมมีกฎหมายลักษณะ “สัญญาทางปกครอง” โดยเฉพาะอยางเชน

ประเทศฝรั่งเศส หลักเกณฑท่ีใชในสัญญาระหวางรัฐกับเอกชนเปนไปตามกฎหมายท่ัวไป ทํานอง

เดียวกับท่ีใชกันในระหวางเอกชนและเอกชน41

42 ดังนั้น กฎหมายท่ีนํามาใชบังคับกับสัญญาระหวาง

รัฐกับเอกชนนั้น จึงมาจากหลักท่ีวารัฐบาลตองอยูภายใตกฎหมายท่ีใชกับบุคคลท่ัวไป (Ordinary 

Law of the Land) แตในบางกรณีคูสัญญาฝายรัฐมีเอกสิทธ์ิท่ีจะทําใหหลุดพนจากหนาท่ีท่ีจะตอง

ปฏิบัติตามสัญญาได หากเห็นวามีความจําเปนท่ีจะกระทําเพ่ือสาธารณะประโยชน กฎหมายท่ีใช

บังคับแกสัญญาระหวางรัฐกับเอกชนคือ การนําหลักเกี่ยวกับประโยชนของสาธารณะเขามาแทรก

ในหลักนิติกรรมสัญญาท่ัวไป เม่ือเกิดขอพิพาทขึ้นก็ตองถูกฟองในศาลธรรมดา42

43 โดยไมมีการแยก

ระบบศาลพิเศษออกไป จะเห็นไดวาประเทศอังกฤษนั้นใชระบบศาลเดี่ยว คําพิพากษาคือกฎหมาย 

(Case Law) ซ่ึงมีความยืดหยุนท่ีสรางระบบกฎหมายขึ้นมาใชกับสัญญาระหวางรัฐกับเอกชน และ

การท่ีรัฐจะใชกฎหมายดังกลาวจะตองใชอยางระมัดระวังและสามารถเปล่ียนไดตามสภาวการณ 

เพราะคําพิพากษานั้นสามารถแกไขไดงายกวาการแกไขกฎหมายโดยท่ัวๆ ไป43

44 

2)  การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง 

ประเทศอังกฤษ ในยุคท่ีมีการจัดตั้งสมาคมพอคาตางๆ ท่ีเรียกวา “guilds” มีปรากฏ

หลักฐานแนชัดวาบรรดาพอคานิยมการอนุญาโตตุลาการมากกวาการดําเนินกระบวนพิจารณาการ

                                                
41กฎหมายวาดวยการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนอกศาล (น.2-4).  โดย อนันต จัทรโอภากร, 

กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
42สัญญาทางปกครองในกฎหมายอังกฤษ (น.1).  โดย ชัยวัฒน วงศวฒันศานต.   วารสารกฎหมาย

ปกครอง 6, 1 (เมษายน 2530). 
43แหลงเดิม.  (หนา 1). 
44สัญญาระหวางภาครัฐกับเอกชน: วิเคราะหสัญญาสัมปทาน (น.49-60.).  โดย ไชยวัฒน, บุนนาค

วารสารทนายความ 5, 24 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2539).  
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ฟองรองในศาล ในสมัยนั้นพอคามีอํานาจมาก เปนตนวาการผูกขาดกิจการการคาไวใหสมาชิกของ

สมาคมเทานั้น การปกปองผลประโยชนใหกับพอคาท่ีประกอบกิจการในเมืองและสงสินคาไปขาย

ตางเมือง ตลอดจนการเขาไปมีบทบาทในการบริหารและการปกครอง หรือขอพิพาททางการคา

ระหวางเมือง แตกฎหมายคอมมอนลอวของอังกฤษก็ถือเปนหลักท่ัวไปวาสัญญาอนุญาโตตุลาการ

นั้นยกเลิกไดเสมอโดยไมตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ดังนั้น เม่ือคูกรณีฝายใด

นําขอพิพาทมาสูศาล จึงมีผลเทากับประสงคท่ีจะยกเลิกสัญญาอนุญาโตตุลาการ คูกรณีอีกฝายหนึ่งก็

ไมสามารถจะหยิบยกสัญญาอนุญาโตตุลาการขึ้นอางตอศาลเพ่ือใหศาลจําหนายคดี หรืองดการ

พิจารณาคดี หรือส่ังใหไปอนุญาโตตุลาการได 

ในป  ค .ศ .1746 ศาลอังกฤษเริ่ม ท่ีจะมีทัศนะว า การตกลงมอบขอพิพาทให

อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยช้ีขาดนั้นเปนการลิดรอนอํานาจศาล สัญญาอนุญาโตตุลาการจึงมีผลแต

เพียงเปนเง่ือนไขวา คูกรณีจะฟองรองดําเนินคดีในศาลสัญญาอนุญาโตตุลาการจึงมีผลแตเพียงเปน

เง่ือนไขวาคูกรณีจะฟองรองดําเนินคดีในศาลไดก็ตอเม่ือไดผานการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

มากอนเทานั้น ซ่ึงก็เทากับวาในทางปฏิบัตินั้นอนุญาโตตุลาการมีอํานาจแตเพียงช้ีขาดปญหา

ขอเท็จจริง สวนปญหาขอกฎหมายนั้นยังคงเปนอํานาจของศาลท่ีจะวินิจฉัยและตัดสิน 

แมในปจจุ บันประเทศอังกฤษไดตรากฎหมายเ พ่ือยอมรับความสมบูรณของ

อนุญาโตตุลาการ แตกฎหมายของอังกฤษก็ยังใหอํานาจศาลในการท่ีจะเขาแทรกแซงการ

อนุญาโตตุลาการคอนขางกวางขวาง เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอ่ืน เชน สหรัฐอเมริกา 

ฝรั่งเศสหรือประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนตน44

45 

ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) นั้นมีความแตกตางกับระบบกฎหมาย

แบบซีวิลลอว (Civil Law) เนื่องจากเปนระบบศาลเดี่ยว กลาวคือ ในการพิจารณาพิพากษาคดีนัน้ขึน้

ตรงตอศาลยุติธรรม มิไดมีศาลพิเศษท่ีตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีเปนการเฉพาะ ทําใหสัญญา

ทางปกครองในระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) มีความแตกตางกับสัญญาทาง

ปกครองในระบบซีวิลลอว (Civil Law) ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น การทําสัญญาทางปกครอง

ระหวางภาครัฐหรือฝายปกครองกับฝายเอกชนนั้นถือเอาหลักเกณฑและเง่ือนไขตามสัญญาท่ัวไป

หรือสัญญาทางแพง แตก็มีความแตกตางจากสัญญาทางแพง โดยมีหลักการท่ีถูกกําหนดขึ้นเพ่ือใช

บังคับกับสัญญาท่ีถูกทําขึ้นโดยภาครัฐหรือฝายปกครองกับฝายเอกชนมาใชบังคับกับสัญญา

ดังกลาวโดยเฉพาะ กลาวคือ เม่ือมีขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาระหวางภาครัฐกบัเอกชนขึน้ โดยปกติใน

หนวยงานของรัฐท่ีเปนคูสัญญาฝายรัฐจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ี

วินิจฉัยขอพิพาทท่ีคูกรณีไดรองอุทธรณขึ้นมา  ซ่ึงในสวนของการระงับขอพิพาทโดย

                                                
45กฎหมายวาดวยการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนอกศาล (น.2-4).  เลมเดิม. 
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อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น  ในอดีตประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดมีแนวคิดเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการวาเปนการลิดรอนอํานาจของศาลจึงไมนํา

หลักการอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับ แตภายหลังเริ่มมีแนวคิดท่ีเปนการยอมรับหลักการ

อนุญาโตตุลาการมากขึ้น  โดยถือว า เปนความยินยอมของคู สัญญาการจะนํ าหลักการ

อนุญาโตตุลาการมาใชบังคับไดและจะยกเลิกสัญญาอนุญาโตตุลาการไดก็ตอเม่ือไดรับความ

ยินยอมจากคูสัญญาทุกฝาย ซ่ึงแนวคิดดังกลาวไดถูกบัญญัติเปนกฎหมายและถูกนํามาใชจนถึง

ปจจุบัน ในสวนของประเทศอังกฤษนั้นไมมีการกําหนดถึงหลักเกณฑหรือลักษณะของสัญญาทาง

ปกครองเปนการเฉพาะ การเขาทําสัญญาทางปกครองของประเทศอังกฤษเปนไปตามหลักการ

แสดงเจตนาตามหลักสัญญาทางแพงท่ัวไป โดยภาครัฐหรือฝายปกครองไมไดรับเอกสิทธ์ิหรืออยูใน

ฐานะท่ีเหนือกวาฝายเอกชน โดยมีขอยกเวนกรณีเดียวในการท่ีภาครัฐหรือฝายปกครองจะสามารถ

อางหรือกําหนดเพ่ิมเติมในการทํานิติกรรมสัญญากับฝายเอกชนได คือการนําหลักเกี่ยวกับ

ประโยชนของสาธารณะเขามาแทรกในหลักนิติกรรมสัญญาท่ัวไป การพิจารณาพิพากษาคดี

ดังกลาวเปนอํานาจของศาลยุติธรรม เนื่องจากประเทศอังกฤษก็เปนระบบศาลเดี่ยวเชนเดียวกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา การนําหลักการอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาระหวางรัฐกับเอกชนนั้น 

ประเทศอังกฤษมีความเห็นวาเปนการลิดรอนอํานาจของศาล การใชสัญญาอนุญาโตตุลาการเพ่ือมา

ระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในสัญญาจึงเปนเพียงเง่ือนไขการฟองคดีเทานั้น  
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บทท่ี 4 

วิเคราะหปญหาของการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ในสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

  

 การดําเนินกิจการโทรคมนาคมเปนการใหบริการส่ิงสาธารณูปโภคอันจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชน เนื่องจากในปจจุบันการโทรคมนาคมนับเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการ

ขับเคล่ือนและการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และเปนหนาท่ีหนึ่งท่ีภาครัฐหรือฝาย

ปกครองตองดําเนินการเพ่ือใหบริการการโทรคมนาคมแกประชาชนภายใตหลักเกณฑพ้ืนฐานของ

กฎหมายมหาชนวาดวยการใหบริการสาธารณะประเภทสาธารณูปโภค แตในทางปฏิบัติแลวการจัด

ใหบริการโทรคมนาคมนัน้ ภาครัฐจะมอบหมายใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการแทนภาครัฐหรือฝาย

ปกครอง ภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข ระยะเวลาท่ีภาครัฐกําหนด โดยใหฝายเอกชนเขามาทําสัญญา

กับภาครัฐหรือฝายปกครองในลักษณะของการใหสัมปทานภายใตรูปแบบของ “สัญญาทาง

ปกครอง” ซ่ึงเปนสัญญาประเภทหนึ่งท่ีมีพ้ืนฐานมาจากหลักการแสดงเจตนาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

กอใหเกิดนิติสัมพันธขึ้นระหวางคูสัญญา หรือท่ีเรียกกันวาหลักสัญญาทางแพงหรือสัญญาท่ัวไป 

แมวาสัญญาทางปกครองจะมีรากฐานมาจากหลักในการทําสัญญาทางแพงตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย แตก็ยังมีขอแตกตางจากสัญญาทางแพงอยูหลายประการโดยเฉพาะเจตนารมณ

หรือวัตถุประสงคของการทําสัญญา กลาวคือ ในสัญญาทางแพงนั้นคูสัญญามีเจตนาเขาทําสัญญา

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาประโยชนเพ่ือตนเองหรือประโยชนสวนตนเปนหลัก แตในสัญญา

ทางปกครองนั้นมีวัตถุประสงคมุงไปท่ีประโยชนสาธารณะหรือประโยชนสวนรวมเปนหลัก  

ในปจจุบันการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาทางแพงและสัญญาทางปกครองนั้นมี

อยูหลายวิธีดวยกัน แตวิธีการหนึ่งท่ีเปนหลักของสัญญาทางแพงภายใตกฎหมายเอกชนท่ีถูก

นํามาใชในสัญญาทางปกครองซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกฎหมายมหาชนของประเทศไทยนั่นก็คือ “การ

ระงับ  ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ”  

การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนั้นถูกนํามาใชโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการ

แบงเบาภาระคดีของศาล สะดวกรวดเร็ว และประหยัดคาใชจายในการระงับขอพิพาท แตอยางท่ีได

กลาวมาแลวขางตนวาการอนุญาโตตุลาการนั้นเปนหลักการของกฎหมายเอกชนท่ีใชเพ่ือระงับ     

ขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในสัญญาทางแพงระหวางเอกชนดวยกัน อยางไรก็ตาม ในภายหลังไดมีการนํา
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หลักการอนุญาโตตุลาการเขามาใชเพ่ือระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองท่ีมีความแตกตางจาก

สัญญาทางแพงและมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะ จึงทําใหเกิดผลกระทบท้ังผลดีและ

ผลเสีย ประกอบกับเกิดปญหาขึ้นหลายประการ อันเปนผลจากขั้นตอนของการอนุญาโตตุลาการใน

สัญญาทางปกครองซ่ึงปญหาในเรื่องดังกลาวจะทําการวิเคราะหตอไป 

 

4.1  ปญหาการคัดคานอนุญาโตตุลาการและระยะเวลาในการพิจารณาการคัดคาน 

การนําวิธีระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองนั้นมี

เจตนารมณเพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาใชจายในการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดใีน

ศาลและลดปริมาณคดีท่ีขึ้นสูศาลปกครองเชนเดียวกับเจตนารมณของการอนุญาโตตุลาการใน

สัญญาทางแพง แตท้ังนี้ สัญญาทางปกครองนั้นมีความแตกตางกับสัญญาทางแพงอยูหลายประการ 

โดยสัญญาทางแพงอยูภายใตหลักกฎหมายเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคและเจตนารมณเพ่ือประโยชน

ของเอกชน แตสัญญาทางปกครองนั้นอยูภายใตหลักกฎหมายมหาชนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครอง

ประโยชนสาธารณะหรือประโยชนตอสวนรวม นอกจากนี้ในสัญญาท้ังสองดังกลาวก็ยังมีความ

แตกตางกันท้ังในเรื่องขอบเขต รูปแบบและเง่ือนไขรวมไปถึงสถานะของคูสัญญา ซ่ึงในสัญญา

ท่ัวไปนั้น มุงเนนไปท่ีการแสดงออกซ่ึงเจตนาของคูสัญญา โดยมีขอยกเวนวาคูสัญญาสามารถเขาทํา

สัญญาโดยแสดงออกอยางไรก็ไดเทาท่ีไมขัดตอกฎหมาย ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรม

อันดีของประชาชน รวมถึงคูสัญญาท่ีเขาทําสัญญาโดยการแสดงเจตนานั้นจะมีสถานะอยางไรก็ได  

การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทาน

กิจการโทรคมนาคมนั้น ในเบ้ืองตนตองพิจารณากอนวาสัญญานั้นเปนสัญญาทางปกครองหรือไม 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ไดบัญญัติถึง

เง่ือนไขและลักษณะของสัญญาทางปกครอง โดยบัญญัติวา  

“สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาท่ีคูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปน

หนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน 

สัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ”  

จากบทบัญญัติดังกลาวนั้นจึงอาจอธิบายลักษณะ รูปแบบ เง่ือนไขของสัญญาทาง

ปกครองไดวา ตองมีคูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซ่ึง

กระทําแทนหนวยงานทางปกครอง และตองอยูภายใตลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีให

จัด ทํา บริ กา รสา ธา รณ ะ หรื อ จัด ให มี ส่ิ งสา ธา รณู ปโ ภค  หรื อแ สว งห า ปร ะโ ยช นจ า ก

ทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น นอกจากลักษณะ เง่ือนไขและรูปแบบท่ีมีความแตกตางกันแลวนั้น 
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สัญญาทางแพงและสัญญาทางปกครองยังมีความแตกตางกันอีกหลายดาน คือ การใหเอกสิทธ์ิแก

ฝายปกครองมากกวาเอกชนในการแสดงเจตนาในเนื้อหาของสัญญา ไปจนถึงวิธีการระงับขอพิพาท

ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาหรือจากการปฏิบัติตามสัญญา 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจสังกัด

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุน 100% ของ

ทุนจดทะเบียน ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 41 ตาม

นิยามความหมายของหนวยงานทางปกครอง มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินกิจการโทรคมนาคม ซ่ึง

การดําเนินการดังกลาวนั้น กสท. ไดมีการเปดโอกาสใหเอกชนเขามาดําเนินการแทนโดยการทํา

สัญญากับ กสท. ในลักษณะของสัญญาสัมปทานซ่ึงเปนสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่งท่ีมี

คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานของรัฐหรือกระทําการแทนรัฐและมีลักษณะของสัญญาเปน

การจัดทําส่ิงสาธารณูปโภคท่ีจําเปนแกประชาชน โดยสัญญาสัมปทานเปนนิติวิธีทางปกครองท่ีรัฐ

มอบหมายใหเอกชนมีสิทธิเขาจัดทําหรือดําเนินการในกิจการท่ีรัฐมีอํานาจผูกขาดหรือกิจการท่ีรัฐมี

หนาท่ีและมีอํานาจดําเนินการได แตเพียงฝายเดียว โดยใหจัดทําไดภายในระยะเวลาอันมีกําหนด

ดวยทุนและความเส่ียงภัยของฝายเอกชนเอง แตใหฝายเอกชนคูสัญญามีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียม

หรือคาตอบแทนจากประชาชนผูใชบริการในกิจการนั้นเปนการตอบแทน จึงเห็นไดวาการทํา

สัญญาระหวาง กสท. กับเอกชนนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการดานโทรคมนาคมซ่ึงเปนส่ิง

สาธารณูปโภค จึงเปนสัญญาทางปกครอง ซ่ึงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 ไดบัญญัติถึงอํานาจของศาลปกครองวา “ศาลปกครองมีอํานาจ

พิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในเรื่องดังตอไปนี…้ (4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง” ดังนัน้ 

เม่ือเกิดกรณีพิพาทในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมจึงอยูภายใตอํานาจ

ในการวินิจฉัยพิจารณาของศาลปกครองตามนัยของมาตราดังกลาว ในกรณีพิพาทท่ีเกิดจากสัญญา

ทางปกครองนั้นศาลปกครองมีอํานาจในการทําคําพิพากษาหรือทําคําส่ังคดีปกครอง โดยในกรณี

ของสัญญาทางปกครองนั้น ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหฝายผิดสัญญาใชเงินหรือใหสงมอบ

ทรัพยสินใหแกคูกรณีอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงเปนการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาทางปกครองท่ีอยู

ภายใตอํานาจของศาลปกครอง แตท้ังนี้  ในปจจุบันไดมีการนําหลักการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครอง โดยมีเจตนารมณเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัด 

และเปนการลดปริมาณคดีท่ีขึ้นตอศาลปกครองอันเปนการแบงเบาภาระงานของตุลาการ            

                                                
1พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 4 บัญญัติวา  

““รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา  

...(ข)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ” 
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ศาลปกครองท่ีปจจุบันมีเปนจํานวนมาก โดยหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนั้น เดิม

ทีเปนหลักการระงับขอพิพาทในสัญญาทางแพงภายใตหลักกฎหมายเอกชน แตหลักการดังกลาวได

มีบทบัญญัติของกฎหมายใหสามารถนํามาใชเพ่ือระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในสัญญาทางปกครองได 

ซ่ึงการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาทางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการนั้น พระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 15 ไดบัญญัติวา  

“ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็

ตาม คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทไดและใหสัญญา

อนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา” 

จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาประเทศไทยไดยอมรับการนําวิธีระงับขอพิพาทมา

ใชในสัญญาทางปกครอง การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองนั้นเปน

การท่ีคูกรณีในสัญญาทางปกครองไดตกลงกันวาหากมีกรณีพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาทางปกครอง

ก็จะมอบขอพิพาทนั้นใหแกอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยช้ีขาด ซ่ึงอนุญาโตตุลาการผูวินิจฉัยช้ีขาดนั้น      

มาจากการคัดเลือกของคูกรณีท้ังสองฝายใหทําหนาวินิจฉัยกรณีพิพาทท่ีเกิดขึ้น โดยกําหนดอํานาจ

ของอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงการระงับขอพิพาท

โดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองนั้นนับเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยใหเกิดความรวดเร็วในการ

ระงับขอพิพาทแกคูกรณีในสัญญาทางปกครอง แตท้ังนี้การนําหลักการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม พบวามีปญหา

ท่ีเกิดขึ้นจากเรื่องดังกลาวหลายประการสงผลใหการบังคับใชกฎหมายไมเปนไปตามเจตนารมณ 

อีกท้ังยังสงผลใหเกิดความเสียหายแกประโยชนสาธารณะอีกดวย 

ปญหาการคัดคานอนุญาโตตุลาการและระยะเวลาในการพิจารณาการคัดคานนั้นเปน

ปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหการนําวิธีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชใน

สัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมไม เปนไปตามเจตนารมณและ

วัตถุประสงค กลาวคือ การดําเนินการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง

เกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมเกิดความลาชา และเปนการเพ่ิมปริมาณคดีท่ีขึ้นสูศาล

ปกครอง ไมเปนไป ดังเจตนารมณของการใชหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ อีกท้ังยัง

ไดมีคดีขึ้นสูศาลปกครองเกี่ยวกับขั้นตอนของการคัดคานอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 20 ทําใหสงผลกระทบตอการการจัดทําส่ิงสาธารณูปโภคอัน

จําเปนแกประชาชนและสัญญาสัมปทานไมเปนไปตามเจตนารมณท่ีแทจริง ซ่ึงเรื่องนี้บริษัท โทเท่ิล

แอ็คเซ็สคอม มูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดฟองรองบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)         

คํารองท่ี ค.3/2552  
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คดีมีขอพิจารณาตามคํารองอุทธรณคําส่ังของผูรองแตเพียงวาคําส่ังของศาลปกครอง

ช้ันตนท่ีใหยกคํารองคัดคานอนุญาโตตุลาการของผูรองเปนกรณีตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง (2) แหง

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ท่ีไมตองหามอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดหรือไม 

เห็นวา ตามมาตรา 45 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 บัญญัติวา “หามมิ

ใหอุทธรณคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้... เวนแต (2) คําส่ังหรือคําพิพากษา

นั้นฝาฝนตอบทบัญญัติอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน...วรรคสอง 

บัญญัติวา การอุทธรณคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้ใหอุทธรณตอศาลฎีกา

หรือศาลปกครองสูงสุดแลวแตกรณี” คดีนี้ศาลปกครองช้ันตนมีคํา ส่ังยกคํารองคัดคาน

อนุญาโตตุลาการของผูรอง (บริษัท โทเท่ิลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)) เนื่องจากเห็นวา

ผูรองไมไดดําเนินการคัดคานอนุญาโตตุลาการตอคณะอนุญาโตตุลาการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ไวตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ผูรองจึงไมอาจนําคดีนี้

มารองตอศาลขอใหศาลเพิกถอนการตั้งอนุญาโตตุลาการในกรณีนี้ตามมาตรา 20 วรรคสองแหง

พระราชบัญญัติดังกลาวได กรณีจึงเห็นวา บทบัญญัติตามมาตรา 20 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 เปนบทบัญญัติท่ีใหสิทธิแกคูพิพาทท่ีเห็นวามีเหตุอันควรสงสัยถึงความ

เปนกลางหรือความเปนอิสระของอนุญาโตตุลาการไดคัดคานอนุญาโตตุลาการนั้นตอ                

คณะอนุญาโตตุลาการ โดยกําหนดระยะเวลาในการคัดคานไวเพ่ือมิใหอนุญาโตตุลาการถูกคัดคาน

โดยไมมีท่ีส้ินสุดท้ังนี้เพ่ือใหคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเปนท่ียอมรับอันจะทําให

การระงับขอพิพาทสําเร็จลุลวงตามเจตนารมณของกฎหมายอีกท้ังบทบัญญัติดังกลาวเปนการเปด

โอกาสใหคณะอนุญาโตตุลาการไดพิจารณาวินิจฉัยเหตุแหงการคัดคานนั้นกอนท่ีจะยื่นคํารอง

คัดคานตอศาลกรณีจึงถือวาเปนขั้นตอนหรือเปนวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดใหผูคัดคานตอง

ดําเนินการกอนจึงจะมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานอนุญาโตตุลาการตอศาลไดบทบัญญัติตามมาตรา 20 

วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 จึงเปนบทกฎหมายอันเกี่ยวกับความ

สงบเรียบรอยของประชาชนและเม่ือคดีนี้ผูรองยื่นอุทธรณโดยกลาวอางวาไดยื่นคําคัดคานตอคณะ

อนุญาโตตุลาการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 20 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 

พ.ศ.2545 แลว หากขออางของผูรองรับฟงไดกรณีก็จะเปนเหตุใหคําส่ังของศาลปกครองช้ันตนท่ีมี

คําส่ังใหยกคํารองคัดคานอนุญาโตตุลาการของผูรองนั้นฝาฝนตอบทบัญญัติอันเกี่ยวดวยความสงบ

เรียบรอยของประชาชนซ่ึงไมตองหามอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง (2) 

แหงพระราชบัญญัติเดียวกันผูรองจึงชอบท่ีจะอุทธรณคําส่ังยกคําคัดคานอนุญาโตตุลาการของศาล

ปกครองช้ันตนตอศาลปกครองสูงสุดได ท่ีศาลปกครองช้ันตนมีคําส่ังไมรับอุทธรณของผูรองนั้น

ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวยโดยเห็นควรมีคําส่ังกลับคําส่ังของศาลปกครองช้ันตนเปนใหรับ
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อุทธรณ ของผูรองและใหศาลปกครองช้ันตนดําเนินการตามท่ีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 กําหนดไวตอไป จึงมีคําส่ังกลับคําส่ังของศาลปกครอง

ช้ันตน โดยมีคําส่ังใหรับอุทธรณของผูรอง 

เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 พบวาบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

คัดคานอนุญาโตตุลาการดังกลาวมีความขัดแยงตอวัตถุประสงคและเจตนารมณดังกลาวขางตน 

กลาวคือสงผลใหการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทาน

กิจการโทรคมนาคมนั้นเกิดความลาชา อีกท้ังในทางปฏิบัตกิฎหมายบัญญัติโดยเปนการเปดชองให

คูกรณีใชสิทธิคัดคานอนุญาโตตุลาการเพ่ือเปนการประวิงเวลาในการพิจารณาประเด็นขอพิพาทมิ

ใหเสร็จส้ินโดยเร็ว และหากปลอยเวลาใหเนิ่นชาอาจกอใหเกิดความเสียหายแกคูกรณีอีกฝายหนึ่ง

มากยิ่งขึ้น ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะตามมาได นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 15 ก็ไดบัญญัติใหมีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

สัญญาทางแพงดวยเชนกัน ซ่ึงการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางแพงเองก็มีการ

กําหนดใหมีการคัดคานตัวบุคคลซ่ึงถูกตั้งใหเปนอนุญาโตตุลาการดวยเชนกันตามมาตรา 19 วรรค

สามประกอบมาตรา 20 ทําใหปญหาการคัดคานอนุญาโตตุลาการและระยะเวลาในการพิจารณาการ

คัดคานก็สามารถเกิดขึ้นในการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางแพงไดเชนกนั แต

ท้ังนี้ ในสัญญาทางแพงนั้นวางอยูบนหลักของกฎหมายเอกชนท่ีคูสัญญาท้ังสองฝายเปนเอกชนและ

มีสถานะเทาเทียมกัน โดยวัตถุประสงคของสัญญาทางแพงนั้นเปนการท่ีคูสัญญาแตละฝายกระทํา

การตางๆ เพ่ือปกปองผลประโยชนของตนเองมากกวาประโยชนสาธารณะหรือประโยชนสวนรวม 

ซ่ึงหากการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางแพงเกิดความลาชา หรือคูกรณีใช

สิทธิคัดคานอนุญาโตตุลาการเพ่ือเปนการประวงิเวลาในการพิจารณาประเด็นขอพิพาทมิใหเสร็จส้ิน

โดยเร็ว ก็จะเกิดผลกระทบหรือความเสียหายแกเอกชนคูสัญญาเทานั้น แตไมอาจสงผลกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะหรือประโยชนสวนรวมไดดังเชนในสัญญาทางปกครองซ่ึงเปนกฎหมาย

มหาชน เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบของปญหาการคัดคานอนุญาโตตุลาการและระยะเวลาในการ

พิจารณาการคัดคานในสัญญาทางแพงและสัญญาทางปกครองแลว จะเห็นไดวา แมการระงับ       

ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางแพงและสัญญาทางปกครองจะอาจเกิดปญหาดังกลาว

ขึ้นไดท้ังสองกรณี แตสัญญาท้ังสองมีความแตกตางกันในผลกระทบท่ีตามมาจากปญหาการคัดคาน

อนุญาโตตุลาการและระยะเวลาในการพิจารณาการคัดคาน ซ่ึงสัญญาทางแพงนั้นผลกระทบหรือ

ความเสียหายเกิดขึ้นแกเอกชนคูกรณี แตในสัญญาทางปกครอง ความเสียหายเกิดขึ้นแกประโยชน

สาธารณะหรือประโยชนสวนรวมซ่ึงมีความสําคัญและเปนรากฐานของกฎหมายมหาชน 
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ปญหาการคัดคานอนุญาโตตุลาการและระยะเวลาในการพิจารณาการคัดคานในสัญญา

ทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมนั้น ประเด็นปญหาดังกลาวปรากฏใน

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 19 ซ่ึงบัญญัติวา  

“อนุญาโตตุลาการตองมีความเปนกลางและเปนอิสระ รวมท้ังตองมีคุณสมบัติตามท่ี

กําหนดไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือในกรณีท่ีคูสัญญาตกลงกันใหหนวยงานซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพ่ือ

ดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนผูดําเนินการตองมีคุณสมบัติตามท่ีหนวยงาน

ดังกลาวกําหนด 

บุคคลซ่ึงจะถูกตั้งเปนอนุญาโตตุลาการจะตองเปดเผยขอเท็จจริงซ่ึงอาจเปนเหตุอันควร

สงสัยถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระของตน และนับแตเวลาท่ีไดรับการตั้งและตลอด

ระยะเวลาท่ีดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ บุคคลดังกลาวจะตองเปดเผยขอเท็จจริงเชนวานั้นตอ

คูพิพาทโดยไมชักชาเวนแตจะไดแจงใหคูพิพาทรูลวงหนาแลว 

อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดคานได หากปรากฏขอเท็จจริงซ่ึงเปนเหตุอันควรสงสัยถึง

ความเปนกลางหรือความเปนอิสระ หรือการขาดคุณสมบัติตามท่ีคูพิพาทตกลงกัน แตคูพิพาทจะ

คัดคานอนุญาโตตุลาการซ่ึงตนเปนผูตั้งหรือรวมตั้งมิได เวนแตคูพิพาทฝายนั้นมิไดรูหรือควรรูถึง

เหตุแหงการคัดคานในขณะท่ีตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น” 

จากบัญญัติขางตน เปนการบัญญัติถึง “ความเปนกลางและความเปนอิสระ” อัน

หมายถึง การทําหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการตองตองมีความเปนกลาง ปราศจากอคติ  หรือการเอน

เอียงเพ่ือประโยชนของคูกรณีฝายหนึ่งฝายใด รวมท้ังจะตองทําหนาท่ีอยางเปนอิสระ คือ ไมมีการ

ช้ีนําหรือไดรับอิทธิพลจากจากคูกรณีหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงอาจกลาวไดวา หลักความเปนกลาง

และเปนอิสระถือเปนหลักกฎหมายอันเปนพ้ืนฐานสําคัญของการอนุญาโตตุลาการ  เพราะแม

อนุญาโตตุลาการจะมิใชศาล แตอนุญาโตตุลาการคือบุคคลไดรับการตั้งโดยคูกรณีพิพาทเพ่ือทํา

หนาท่ีระงับขอพิพาทอยางเปนธรรม อันเปนการยอมรับหลักความเปนอิสระในการแสดงออกโดย

เจตนาของคูสัญญา 

อนึ่ง ผูท่ีไดรับการตั้งใหเปนอนุญาโตตุลาการมีหนาท่ีเปดเผยขอเท็จจริงอันจะมีผล

กอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยตอการทําหนาท่ีตามหลักความเปนอิสระและความเปนกลาง

เชนกัน อาทิ ความสัมพันธหรือความเกี่ยวพันกับคูกรณี สถานะทางการเงิน หรือประเด็นอ่ืนๆ อัน

จะมีผลตอการทําหนาท่ีอนุญาโตตุลาการ โดยตองมีการเปดเผยและแสดงขอเท็จจริงเหลานี้ตั้งแต

ไดรับการตั้งและตลอดเวลาในการทําหนาท่ีอนุญาโตตุลาการนอกจากนี้ การตั้งอนุญาโตตุลาการ

โดยคูกรณีนั้นมักจะมีการกําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการเพ่ือเปนกรอบใน

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมในการเขาทําหนาท่ี เชน กําหนดความรู ความเช่ียวชาญ
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เฉพาะดาน หรือประสบการณ ฯลฯ ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้จะมีผลตอการพิจารณาขอพิพาทท่ีเกิดขึ้น

ระหวางคูสัญญาเปนอยางยิ่ง 

อยางไรก็ดี แมกฎหมายจะบัญญัติหนาท่ีในการเปดเผยขอเท็จจริง และมีการพิจารณาวา

คุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการเปนไปตามท่ีคูกรณีกําหนดไวหรือไมนั้น  แตกฎหมายยังคุมครอง

คูกรณีพิพาทใหสามารถคัดคานอนุญาโตตุลาการซ่ึงมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความเปนกลางและ

ความเปนอิสระหรือขาดคุณสมบัติได 

ท้ังนี้กระบวนการในการคัดคานเปนไปตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 

มาตรา 20 ซ่ึงบัญญัติวา  

“ในกรณีท่ีคูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน คูพิพาทฝายท่ีประสงคจะคัดคาน

อนุญาโตตุลาการจะตองย่ืนหนังสือแสดงเหตุแหงการคัดคานตอคณะอนุญาโตตุลาการภายใน     

สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 

19 วรรคสามและหากอนุญาโตตุลาการซ่ึงถูกคัดคานไมถอนตัวจากการเปนอนุญาโตตุลาการหรือ

คูพิพาทอีกฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับขอคัดคานนั้น ใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยคําคัดคาน

นั้น 

ถาการคัดคานโดยวิธีตามท่ีคูพิพาทตกลงกันหรือตามวิธีท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ไม

บรรลุผลหรือในกรณีมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คูพิพาทฝายท่ีคัดคานอาจยื่นคํารองคัดคานตอ

ศาลท่ีมีเขตอํานาจภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยคําคัดคานนั้น หรือนับ

แตวันท่ีรูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 วรรคสาม 

แลวแตกรณีและเม่ือศาลไตสวนคําคัดคานนั้นแลวใหมีคําส่ังยอมรับหรือยกเสียซ่ึงคําคัดคานนั้น 

และในระหวางการพิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงรวมถึงอนุญาโตตุลาการซ่ึงถูก

คัดคานอาจดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตอไปจนกระท่ังมีคําช้ีขาดได ท้ังนี้ เวนแตศาลจะมีคําส่ัง

เปนอยางอ่ืน 

ในกรณี ท่ีมี เหตุจํา เปน คณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการคัดคาน

อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งออกไปไดอีกไมเกินสิบหาวัน” 

หากคูกรณีพิพาทฝายใดใชสิทธิคัดคานอนุญาโตตุลาการไมวาดวยเหตุผลการทําหนาท่ี

ขัดตอหลักความเปนอิสระและความเปนกลาง หรืออนุญาโตตุลาการขาดคุณสมบัติจะตองมีการยื่น

หนังสือแสดงเหตุผลของการคัดคานตอคณะอนุญาโตตุลาการภายใน 15 วันนับแตวันตั้ง

อนุญาโตตุลาการหรือนับแตวันทราบเหตุแหงการคัดคานแลวแตกรณี ซ่ึงอาจมีการถอนตัวของ

อนุญาโตตุลาการท่ีถูกคัดคานเอง หรือมิเชนนั้นแลวจะตองพิจารณาประเด็นคัดคานดังกลาวโดย

คณะอนุญาโตตุลาการ หรือพิจารณาโดยศาลหากมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว และระยะเวลาใน
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การพิจารณาหนังสือคัดคานอนุญาโตตุลาการนั้น คณะอนุญาโตตุลาการตองวินิจฉัยคําคัดคานให

เสร็จ ส้ินภายใน 15 วัน 1

2 ซ่ึงหากการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการบรรลุผล กลาวคือ                    

คณะอนุญาโตตุลาการ ไมมีการถอดอนุญาโตตุลาการดังกลาวจากการทําหนาท่ี  คูกรณีท่ีคัดคานจึง

สามารถยื่นคําคัดคานตอศาลเพ่ือพิจารณาภายใน 30 วันนับจากวันท่ีทราบคําวินิจฉัยของ             

คณะอนุญาโตตุลาการหรือนับแตวันท่ีเกิดสิทธิในการคัดคาน (กรณีมีอนุญาโตตุลาการเพียงคน

เดียว) 

การท่ีกฎหมายบัญญัติใหคูกรณีสามารถคัดคานอนุญาโตตุลาการไดนั้น ถือเปนการ

คุมครองสิทธิของคูกรณีในการไดรับการพิจารณาท่ีธรรมประการหนึ่ง  แตในทางกลับกันคูกรณี

อาจอาศัยชองวางแหงบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวเปนการประวิงเวลาเพ่ือใหเกิดประโยชนแก

ตนได กลาวคือ คูกรณีอาจมีการคัดคานอนุญาโตตุลาการซ่ึงในเบ้ืองตนจะสงผลใหการทําหนาท่ีใน

การระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองเกี่ ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมของ

อนุญาโตตุลาการสะดุดลงในหวงเวลาท่ีตองนําคําคัดคานดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาของคณะ

อนุญาโตตุลาการ เกิดขอสังเกตประการหนึ่งวา กฎหมายบัญญัติใชคําวา “คณะอนุญาโตตุลาการ” 

ซ่ึงหมายรวมถึง อนุญาโตตุลาการท่ีถูกคัดคานดวย  ประเด็นนี้จึงขัดตอการอํานวยความยุติธรรมและ

เจตนารมณของกฎหมาย เนื่องจากอนุญาโตตุลาการท่ีถูกคัดคานเปนผูมีสวนไดเสียในการพิจารณา

คําคัดคานโดยตรง และหากการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการไมบรรลุผลหรือในกรณีมี

อนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คูพิพาทฝายท่ีคัดคานอาจยื่นคํารองคัดคานตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยคําคัดคานนั้น หรือนับแตวันท่ีรูถึงการตั้ง

อนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 เม่ือพิจารณาจากจากคํารองท่ี    

ค.3/2552 นั้น จะเห็นไดวาการพิจารณาการคัดคานอนุญาโตตุลาการของคณะอนุญาโตตุลาการนั้น

ไมบรรลุผล คูกรณีท่ีคัดคานก็ยังมีสิทธิท่ีจะยื่นคํารองคัดคานตอศาลปกครองไดตอไป จากกรณี

ขอเท็จจริงดังกลาว แมศาลปกครองช้ันตนจะไดมีคําส่ังยกคํารองคัดคานอนุญาโตตุลาการของผูรอง 

(ผูคัดคานอนุญาโตตุลาการ) ผูรองจึงไดยื่นอุทธรณคําส่ังของศาลปกครองช้ันตนท่ีมีคําส่ังยกคํารอง

คัดคานอนุญาโตตุลาการของผูรอง ซ่ึงเปนคําส่ังตามมาตรา 20 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 โดยไม เขาขอยกเวนกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตามมาตรา 45 2

3 แหง

                                                
2ขอบังคับสํานักงานศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการ 

ขอ 18 วรรคแรก “ถาคูพิพาทอีกฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับการคัดคานหรือหากอนุญาโตตุลาการซึ่งถูก

คัดคานไมถอนตัวจากการเปนอนุญาโตตุลาการ ใหผูอํานวยการเสนอเรื่องตอคณะอนุญาโตตุลาการ และใหคณะ

อนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยคําคัดคานใหเสร็จสิ้นภายในสิบหาวัน” 

  3มาตรา 45 “หามมิใหอุทธรณคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต 
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พระราชบัญญัติดังกลาว อุทธรณของผูรองจึงตองหามอุทธรณ ศาลปกครองช้ันตนจึงมีคําส่ังไมรับ

อุทธรณของผูรอง ซ่ึงตอมาผูรองไดอุทธรณคําส่ังไมรับอุทธรณของศาลปกครองช้ันตนตอศาล

ปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังกลับคําส่ังของศาลปกครองช้ันตนโดยใหศาล

ปกครองช้ันตนรับอุทธรณของผูรองไวเพ่ือพิจารณา ซ่ึงในคดีนี้ไดมีการยื่นคดัคานอนุญาโตตลุาการ

ตั้งแตวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ.2551 จนถึงวันท่ีศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังใหศาลปกครองช้ันตนรับ

อุทธรณของผูรองไวพิจารณาเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2553 จนถึงปจจุบันขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นจาก

สัญญาดังกลาวก็ยังไมไดเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแตอยางใด 

เนื่องจากระบวนการในการพิจารณาการคัดคานอนุญาโตตุลาการนั้นยังไมเสร็จส้ิน ทําใหการบังคับ

ใชบทบัญญัติของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย อีกท้ังขั้นตอน

การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการ

โทรคมนาคมเกิดความลาชา และเปนการเพ่ิมปริมาณคดีท่ีขึ้นสูศาลปกครอง ซ่ึงเปนการขัดตอ

เจตนารมณท่ีแทจริงของการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการอีกดวย 

นอกจากนี้หากกรณีท่ีมีการคัดคานไมบรรลุผลและการยื่นคําคัดคานตอศาลซ่ึงศาลอาจ

มีคําส่ังรับพิจารณาคําคัดคาน ก็นับเปนการสมประโยชนตอผูคัดคานในการประวิงเวลาออกไป 

รวมท้ังไมปรากฏบทบัญญัติวาคําวินิจฉัยของศาลเปนท่ีสุด ดังนั้น คูกรณีท่ีคัดคานอนุญาโตตุลาการ

ยอมมีสิทธิอุทธรณคําส่ังศาลเชนวานั้นได  และหากศาลมีคําส่ังถึงท่ีสุดถอดถอนอนุญาโตตุลาการ

ดังกลาวซ่ึงมีการตั้งอนุญาโตตุลาการเขามาใหมกอ็าจเกิดการคัดคานอนุญาโตตุลาการไดไมมีส้ินสุด

ดังปรากฏในกรณีขอพิพาทระหวางบริษัท กสท. โทรคมนาคม กับบริษัทโทเท่ิลแอ็คเซ็สคอมมู

นิ เค ช่ันจํากัด (มหาชน) ในเรื่องการโอนกรรมสิทธ์ิในเสาสูง มีการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการตั้งแต พ.ศ. 2551 ไดมีการคัดคานอนุญาโตตุลาการจนปจจุบันทําใหการระงับขอ

พิพาทยังไมเสร็จส้ิน สงผลใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะเปนอยางยิ่ง  

                                                                                                                                       
(1) การยอมรับหรือการบังคับตามคําช้ีขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน 

(2) คําสั่งหรือคําพิพากษานั้นฝาฝนตอบทกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 

(3) คําสั่งหรือคําพิพากษานั้นไมตรงกับคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

(4) ผูพิพากษา หรือตุลาการซึ่งพิจารณาคดีนั้นไดทําความเห็นแยงไวในคําพิพากษา หรือ 

(5) เปนคําสั่งเกี่ยวดวยการใชวิธีการช่ัวคราวเพื่อคุมครองประโยชนของคูพิพาท 

ตามมาตรา 16 

การอุทธรณคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอุทธรณตอศาลฎีกาหรือศาล

ปกครองสูงสุด แลวแตกรณี” 
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ท้ังนี้ คูกรณีพิพาทอาจอาศัยประโยชนจากบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยการตั้งบุคคลท่ีขาด

คุณสมบัติหรือไมสามารถทําหนาท่ีดวยความเปนกลางและเปนอิสระ เพ่ือเปนการเปดชองใหคูกรณี

อีกฝายทําการคัดคานซ่ึงจะเปนการเอ้ือประโยชนแกฝายตนได  เพราะไมมีบทบัญญัติกฎหมายเพ่ือ

เอาผิดหรือลงโทษการกระทําดังกลาว นอกจากนี้  การคัดคานอนุญาโตตุลาการนอกจากจะเปน

ชองทางในการประวิงเวลาแลว ยังเปนการนําประเด็นพิพาทขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาลซ่ึงเปน

การขัดกับวัตถุประสงคของการระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอีกดวย  

  

4.2  ปญหาเกีย่วกบัระยะเวลาในการพิจารณาของอนญุาโตตุลาการ 

สัญญาอนุญาโตตุลาการเปนสัญญาท่ีคูสัญญาทางแพงแสดงเจตนาผูกพันตนตามสัญญา

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในสัญญา โดยกอใหเกิดผลดีแกคูสัญญาใน

เรื่องของระยะเวลาในการนําคดีขึ้นสูศาล และเพ่ือความสะดวกรวมถึงระยะเวลาและประหยัดคา

ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลในการระงับขอพิพาททางแพงอันเปนหลักการระงับขอพิพาท

ประเภทหนึ่งของสัญญาทางแพงภายใตกฎหมายเอกชน แตในประเทศไทยไดมีการนําหลักการ

ระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการดังกลาวมาใชในสัญญาทางปกครอง ซ่ึงพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ   พ.ศ.2545 มาตรา 15 ไดบัญญัติวา  

“ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็ตาม คูสัญญา

อาจตกลงใหใชวิธกีารอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทไดและใหสัญญาอนุญาโตตุลาการ

ดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา”  

จากบทบัญญัติดังกลาวสงผลใหคูสัญญาในสัญญาทางปกครองสามารถกําหนดเง่ือนไข

ในสัญญาในการระงับขอพิพาทท่ีจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแลวโดยอนุญาโตตุลาการได โดยมี

วัตถุประสงคและเจตนารมณเพ่ือใหการระงับขอพิพาทตามสัญญานั้นไดยุติลงอยางรวดเร็วเพ่ือ

ความสะดวกแกการดําเนินการใหบริการเกี่ยวกับส่ิงสาธารณูปโภคอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม ภายใตกรอบของหลักการบริการสาธารณะอันเปน

หลักเกณฑและองคประกอบของสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา 3 3

4 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 การนําเอาหลักการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกฎหมายมหาชนอันมี

                                                
4 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 

“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาท่ีคูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทาง

ปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีใหจัดทําบริการ

สาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
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วัตถุประสงคเพ่ือตุมครองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนสวนรวมนั้น แมจะเกิดผลดีตอการ

ระงับขอพิพาทเพียงใด ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบตอเจตนารมณของกฎหมายปกครองในสวนของ

ขั้นตอนการดําเนินการจัดตั้งและระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงอาจสงผลตอระบบ

กฎหมายมหาชนได 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการนําหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญา

ทางปกครองนั้น พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ไดบัญญัติถึงอํานาจของ      

คณะอนุญาโตตุลาการวา  

“คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจวินิจฉัยขอบเขตอํานาจของตนรวมถึงความมีอยูหรือ

ความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการ ความสมบูรณของการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ และ

ประเด็นขอพิพาทอันอยูภายในขอบเขตอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการไดและเพ่ือวัตถุประสงคนี้

ใหถือวาขอสัญญาอนุญาโตตุลาการซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลักเปนขอสัญญาแยกตางหากจาก

สัญญาหลัก คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการท่ีวาสัญญาหลักเปนโมฆะหรือไมสมบูรณจะไม

กระทบกระเทือนถึงขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ...” 

เห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหอนุญาโตตุลาการนั้นมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด

ประเด็นหรือขอพิพาทในสัญญาภายใตกรอบท่ีคูกรณีไดตกลงกันใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

อนุญาโตตุลาการในการทําคําวินจิฉัยช้ีขาด โดยระยะเวลาในการวินิจฉัยทําคําช้ีขาดนั้นไมไดมีการ

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 24 โดยตรง แตไดมีการกําหนดใน

เรื่องของระยะเวลาในการทําคําช้ีขาดไวในขอบังคับขอ 27 ของสํานักงานศาลยุติธรรมวาดวย

อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยกําหนดวาใหอนุญาโตตุลาการทําคําช้ีขาด

ภายใน 180 วัน นับแตตั้ งอนุญาโตตุลาการคนสุดทาย ซ่ึงในทางปฏิบัติก็คือประธาน

อนุญาโตตุลาการนั่นเอง แมวาขอบังคับของสํานักงานศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการจะได

กําหนดระยะเวลาในการทําคาํช้ีขาดไว เพ่ือใหการวินิจฉัยช้ีขาดของอนุญาโตตลุาการดาํเนินไปอยาง

รวดเร็วตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของการอนุญาโตตุลาการท่ีวา เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว   

แตท้ังนี้ ในการบังคับใชบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 24 

ประกอบกับขอบังคับของสํานักงานศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการของสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ ขอ 27 นั้นยังกอใหเกิดปญหาและผลกระทบในการบังคับใชตามมาได กลาวคือ 

กอนท่ีจะเริ่มนับวันแรกของการวินิจฉัยภายใน 180 วันนั้น ตองเริ่มนับตั้งแตวันท่ีมีการตั้ง

อนุญาโตตุลาการคนสุดทายเสียกอน ในทางปฏิบัติการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น พระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 19 วรรคสาม ไดใหสิทธิแกคูสัญญาในการคัดคานการตั้ง

อนุญาโตตุลาการได เพ่ือคุมครองสิทธิของคูสัญญา ซ่ึงบัญญัติวา  
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“…อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดคานได หากปรากฏขอเท็จจริงซ่ึงเปนเหตุอันควรสงสัย

ถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระ หรือการขาดคุณสมบัติตามท่ีคูพิพาทตกลงกัน แตคูพิพาทจะ

คัดคานอนุญาโตตุลาการซ่ึงตนเปนผูตั้งหรือรวมตั้งมิได เวนแตคูพิพาทฝายนั้นมิไดรูหรือควรรูถึง

เหตุแหงการคัดคานในขณะท่ีตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น” 

และไดกําหนดวิธีการคัดคานอนุญาโตตุลาการในมาตรา 20 ซ่ึงบัญญัติวา  

“ในกรณีท่ีคูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน คูพิพาทฝายท่ีประสงคจะคัดคาน

อนุญาโตตุลาการจะตองยื่นหนังสือแสดงเหตุแหงการคัดคานตอคณะอนุญาโตตุลาการภายในสิบหา

วันนับแตวันท่ีไดรูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 

วรรคสามและหากอนุญาโตตุลาการซ่ึงถูกคัดคานไมถอนตัวจากการเปนอนุญาโตตุลาการหรือ

คูพิพาทอีกฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับขอคัดคานนั้น ใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยคําคัดคาน

นั้น 

ถาการคัดคานโดยวิธีตามท่ีคูพิพาทตกลงกันหรือตามวิธีท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่งไม

บรรลุผลหรือในกรณีมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คูพิพาทฝายท่ีคัดคานอาจยื่นคํารองคัดคานตอ

ศาลท่ีมีเขตอํานาจภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยคําคัดคานนั้น หรือนับ

แตวันท่ีรูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 วรรคสาม 

แลวแตกรณีและเม่ือศาลไตสวนคําคัดคานนั้นแลวใหมีคําส่ังยอมรับหรือยกเสียซ่ึงคําคัดคานนั้น 

และในระหวางการพิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงรวมถึงอนุญาโตตุลาการซ่ึงถูก

คัดคานอาจดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตอไปจนกระท่ังมีคําช้ีขาดได ท้ังนี้ เวนแตศาลจะมีคําส่ัง

เปนอยางอ่ืน 

ในกรณี ท่ีมี เหตุจํ า เปนคณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการคัดคาน

อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งออกไปไดอีกไมเกินสิบหาวัน” 

แมวาพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 จะไดบัญญัติเพ่ือใหสิทธิแกคูสัญญา

ในการคัดคานอนุญาโตตุลาการและไดบัญญัติถึงหลักเกณฑและวิธีการคัดคานอนุญาโตตุลาการไว           

ก็ตาม แตท้ังนี้พระราชบัญญัติดังกลาวไมไดมีการบัญญัติจํานวน หรือกรอบของการคัดคาน

อนุญาโตตุลาการวาคูสัญญาสามารถกระทําไดแคไหน เพียงไร มีเพียงการบัญญัติถึงระยะเวลาใน

การทําคําคัดคานไวเทานั้น ซ่ึงกําหนดใหคูพิพาทฝายท่ีประสงคจะคัดคานอนุญาโตตุลาการจะตอง

ย่ืนหนังสือแสดงเหตุแหงการคัดคานตอคณะอนุญาโตตุลาการภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรูถึง

การตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 วรรคสาม ดังท่ีไดเกิดเปน

ปญหาขอเท็จจริงท่ีขึ้นสูศาลปกครอง ใน คํารองท่ี ค.3/2552 ระหวางบริษัท โทเท่ิลแอ็คเซ็สคอม      

มูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดฟองรองบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนคดีเกี่ยวกับ
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สัญญาทางปกครองในลักษณะสัมปทานกิจการโทรคมนาคม ดังท่ีไดกลาวรายละเอียดในขอ 4.1 

เปนเรื่องการคัดคานอนุญาโตตุลาการของคูสัญญา และไดขึ้นสูการวินิจฉัยตอศาลปกครองช้ันตน

ในป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบันยังคงไมไดขอยุติในเรื่องของการตั้งอนุญาโตตุลาการในสัญญาทาง

ปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม ในคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังกลับคําส่ังของ

ศาลปกครองช้ันตนในเรื่องท่ีผูรอง (บริษัท โทเท่ิลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)) ได

อุทธรณคําส่ังไมรับอุทธรณเรื่องการคัดคานอนุญาโตตุลาการของศาลปกครองช้ันตน โดยมีคําส่ัง

ใหศาลปกครองช้ันตนรับอุทธรณของผูรองในเรื่องดังกลาวไวพิจารณา ซ่ึงในปจจุบันยังคงอยูใน

ขั้นตอนของการคัดคานอนุญาโตตุลาการเทานั้น ยังไมไดอยูในขั้นตอนของการวินิจฉัยช้ีขาดใน

ประเด็นพิพาทตามสัญญาทางปกครองแตอยางใด 

ในกรณีขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นตามคดีดังกลาวนั้น หากภายหลังศาลไดมีคําส่ังวาการตั้ง

อนุญาโตตุลาการนั้นชอบแลว ก็จะเริ่มเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

ประเด็นท่ีพิพาทกันตามสัญญาทางปกครอง ซ่ึงระยะเวลาในการทําคําวินิจฉัยช้ีขาดนั้น มีระยะเวลา 

180 วันนับจากวันท่ีมีการตั้งอนุญาโตตุลาการคนสุดทายตามขอบังคับของสํานักงานศาลยุติธรรมวา

ดวยอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอ 27 จึงจะเขาสูกระบวนการในการทําคํา

วินิจฉัย ช้ีขาด  แต ท้ังนี้ เ ม่ือพิจารณาถึงระยะเวลาท่ีคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งได ทําคําคัดคาน

อนุญาโตตุลาการไปจนถึงศาลปกครองมีคําวินิจฉัยวาการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นชอบแลวหรือไม

นั้น จะเห็นไดวาตามอุทาหรณท่ีเกิดขึ้นนั้น ขั้นตอนการคัดคานอนุญาโตตุลาการเกิดขั้นตั้งแตป   

พ.ศ.2551 จนถึงปจจุ บัน  ซ่ึง เปนเวลากวา 7 ปแลว  ก็ยังไม เปนท่ียุติในเรื่องของการตั้ ง

อนุญาโตตุลาการ ทําใหการเริ่มนับเวลา 180 วันนับจากวันท่ีไดมีการตั้งอนุญาโตตุลาการตาม

ขอบังคับของสํานักงานศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอ 27 ก็

ยังไมสามารถเริ่ มนับได  ทําให เกิดความลาช าเปนอย างมากในการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม อีกท้ังยังไมเปนไป

ตามเจตนารมณของหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการอีกดวย 

นอกจากนั้นหากกรณีตามขอเท็จจริงดังกลาวเปล่ียนไป โดยภายหลังศาลปกครองไดมี

คําส่ังวาการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นไมชอบดวยกฎหมายหรือคูพิพาทไมไดกําหนดวิธีการตั้ง

อนุญาโตตุลาการไวตามมาตรา 18 หรือ อนุญาโตตุลาการไมมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 19 ซ่ึงเปน

เหตุใหคูพิพาทสามารถยื่นคํารองใหแกศาลปกครองเพ่ือใหมีคําส่ังตั้งอนุญาโตตุลาการได ซ่ึงเม่ือ

ศาลปกครองไดมีคําส่ังตั้งอนุญาโตตุลาการตามคํารองขอของคูพิพาทแลวนั้น คูพิพาทก็สามารถ

คัดคานอนุญาโตตุลาการท่ีศาลปกครองไดตัง้ขึ้นไดเชนกนั เนื่องจากไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใด

ท่ีหามมิใหคูพิพาทคัดคานอนุญาโตตลุาการท่ีศาลตั้งให หรือหากการเปนอนุญาโตตุลาการส้ินสุดลง
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ตามมาตรา 20 ก็ใหตั้ งอนุญาโตตุลาการแทนตามวิ ธีการท่ีไดกําหนดไวสําหรับการตั้ ง

อนุญาโตตุลาการ4

5 ก็จะสงผลใหคูกรณีมีอิสระท่ีจะสามารถกระทําการคัดคานอนุญาโตตุลาการได

หลายครั้ง ซ่ึงหากมีการคัดคานอนุญาโตตุลาการหลายครั้ง ก็จะเปนการทําใหคูสัญญาฝายใดฝาย

หนึ่งสามารถประวิงเวลาในการทําคําวินิจฉัยช้ีขาดได เนื่องจาก ระยะเวลาในการทําคําวินิจฉัยช้ีขาด 

มีระยะเวลา 180 วันนับจากวันท่ีมีการตั้งอนุญาโตตุลาการคนสุดทาย จึงจะเขาสูกระบวนการในการ

ทําคําวินิจฉัยช้ีขาด เม่ือไมสามารถตั้งอนุญาโตตุลาการได การนับเวลา 180 วันในการทําคําวินิจฉัย 

ช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นตามสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมก็ไมอาจเริ่ม

นับได อีกท้ังยังอาจกอใหเกิดการประวิงเวลาในการทําคําวินิจฉัยช้ีขาดในประเด็นพิพาทตามสัญญา

ทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมโดยวิธีการคัดคานอนุญาโตตุลาการตามมาได 

อีกดวย จากขั้นตอนการคดัคานอนุญาโตตุลาการดังกลาวสงผลใหกวาจะไดมีการดําเนินการวินิจฉัย

ช้ีขาดในเนื้อหาของสัญญาท่ีพิพาทกัน จะตองเสียเวลากับขั้นตอนการพิจารณาในประเด็นท่ี

กฎหมายเปดชองใหทําไดตามท่ี พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 กําหนด คือมีการ

คัดคาน มีการแยง มีการสงเรื่องใหศาลปกครองพิจารณาในประเด็นการคัดคาน เม่ือศาลปกครอง

กลางพิจารณา ก็ยังมีการ อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดดังคดีท่ีไดยกตัวอยางมาขางตน ทําใหการนํา

หลักการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองไมเปนไปตามวัตถุประสงค

และเจตนารมณของกฎหมาย อีกท้ังยังสงผลกระทบตอกฎหมายมหาชนในเรื่องของหลักการบริการ

สาธารณะอีกดวย  

 

4.3  ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของอนุญาโตตุลาการในระหวางรอการพิจารณาการคัดคาน

อนุญาโตตุลาการของศาล 

สืบเนื่ องจาก เหตุกรณี ท่ี มีการคัดค านอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 19 นั้น ผลของการคัดคานอนุญาโตตุลาการตามมาตรา 20 

บัญญัติวา 

“ในกรณีท่ีคูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนคูพิพาทฝายท่ีประสงคจะคัดคาน

อนุญาโตตุลาการจะตองยื่นหนังสือแสดงเหตุแหงการคัดคานตอคณะอนุญาโตตุลาการภายในสิบหา

วันนับแตวันท่ีไดรูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 

                                                
5พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 22 ถาการเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงตามมาตรา 

20 หรือมาตรา21 หรือเพราะเหตุการถอนตัวของอนุญาโตตุลาการ หรือคูพิพาทตกลงกันใหการเปน

อนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงหรือในกรณีท่ีการเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงดวยเหตุอื่น ใหต้ังอนุญาโตตุลาการ

แทนตามวิธีการท่ีไดกําหนดไวสําหรับการต้ังอนุญาโตตุลาการ 
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วรรคสามและหากอนุญาโตตุลาการซ่ึงถูกคัดคานไมถอนตัวจากการเปนอนุญาโตตุลาการหรือ

คูพิพาทอีกฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับขอคัดคานนั้น ใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยคําคัดคาน

นั้น 

ถาการคัดคานโดยวิธีตามท่ีคูพิพาทตกลงกันหรือตามวิธีท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่งไม

บรรลุผลหรือในกรณีมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คูพิพาทฝายท่ีคัดคานอาจยื่นคํารองคัดคานตอ

ศาลท่ีมีเขตอํานาจภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยคําคัดคานนั้น หรือนับ

แตวันท่ีรูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 วรรคสาม 

แลวแตกรณีและเม่ือศาลไตสวนคําคัดคานนั้นแลวใหมีคําส่ังยอมรับหรือยกเสียซ่ึงคําคัดคานนั้น 

และในระหวางการพิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงรวมถึงอนุญาโตตุลาการซ่ึงถูก

คัดคานอาจดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตอไปจนกระท่ังมีคําช้ีขาดได ท้ังนี้ เวนแตศาลจะมีคําส่ัง

เปนอยางอ่ืน 

ในกรณี ท่ีมี เหตุจํ า เปนคณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการคัดคาน

อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งออกไปไดอีกไมเกินสิบหาวัน” 

จากบทบัญญัติดังกลาว เม่ือการคัดคานอนุญาโตตุลาการโดยวิธีตามท่ีคูพิพาทตกลงกัน

หรือตามวิธีท่ีบัญญัติในวรรคหนึ่ง (คือมอบใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัย) ไมบรรลุผล 

คูพิพาทท่ีคัดคานอาจยื่นคํารองคัดคานตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ ซ่ึงในสัมปทานกิจการโทรคมนาคม

เปนสัญญาทางปกครอง ศาลท่ีมีอํานาจดังกลาวคือศาลปกครอง ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ

หนังสือแจงคําวินิจฉัยคําคัดคานนั้น หรือนับแตวันท่ีรูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือขอเท็จจริงซ่ึง

เปนเหตุท่ีจะทําคําคัดคานนั้นได แลวแตกรณี ซ่ึงคําวา “ไมบรรลุผล” ตามมาตรานี้หมายถึง “ไม

ประสบความสําเร็จ” หากตนไมพอใจในคําวินิจฉัยของผูท่ีตนไดมอบใหเปนผูวินิจฉัย หรือของ

คณะอนุญาโตตุลาการแลวแตกรณี ซ่ึงตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ไมไดหาม

คูกรณีท่ีจะอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด 5

6
 

ในระหวางท่ีศาลพิจารณาคํารองคัดคานนั้น คณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงรวมถึง

อนุญาโตตุลาการท่ีถูกคัดคานอาจดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตอไปจนกระท่ังศาลมีคําช้ีขาดได 

ท้ังนี้ เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน ตามมาตรา 20 วรรคสองตอนทาย ท่ีเปนเชนนี้ เนื่องจากยัง

ไมมีการวินิจฉัยวาอนุญาโตตุลาการผูท่ีถูกคัดคานจะสามารถวางตัวเปนกลางหรือมีความเปนอิสระ

ในการดําเนินการพิจารณาหรือไมอยางไร จึงยังไมมีเหตุท่ีจะใหหยุดดําเนินกระบวนพิจารณา

วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท อยางไรก็ตามคูกรณีฝายท่ีคัดคานอาจยื่นคํารองตอศาลปกครองเพ่ือใหศาล

ส่ังใหหยุดดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการในระหวางท่ีศาลพิจารณาคําคัดคานนั้น สวนศาลจะ

                                                
6อนุญาโตตุลาการ ทฤษฎีและปฏิบัติ (น. 85).  เลมเดิม. 
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อนุญาตตามคํารองนั้นหรือไม ไมมีบทบัญญัติใหศาลส่ังใหหยุดดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการใน

ระหวางท่ีศาลพิจารณาคําคัดคานนั้น ซ่ึงหากศาลอนุญาตตามคําขอ โดยส่ังใหระงับการพิจารณา

วินิจฉัยช้ีขาดคดีของอนุญาโตตุลาการไวกอนก็จะไมเกิดปญหาหรือผลกระทบท่ีตามมามากนัก 

นอกจากจะเปนการประวิงเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดประเด็นขอพิพาทตามสัญญาเทานั้น 

อยางไรก็ตาม หากในระหวางพิจารณาคํารองคัดคานอนุญาโตตุลาการของศาลปกครอง

นั้น  ศาลไมไดมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน แมวาคูพิพาทท่ีคัดคานจะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังระงับการ

พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทตามสัญญาของอนุญาโตตุลาการก็ตาม ก็จะทําใหการพิจารณา

วินิจฉัยช้ีขาดประเด็นแหงคดีในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมโดย

อนุญาโตตุลาการดําเนินตอไปตามมาตรา 20 วรรคสองตอนทาย ซ่ึงอาจสงผลของการพิจารณาได 

ดังนี้ 

กรณีแรก หากมีการดํา เนินการพิจารณาวินิจฉัย ช้ีขาดประเด็นขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการตอไปตามมาตรา 20 วรรคสองตอนทาย ไดบัญญัติวา “...ในระหวางการพิจารณา

ของศาล คณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงรวมถึงอนุญาโตตุลาการซ่ึงถูกคัดคานอาจดําเนินการทาง

อนุญาโตตุลาการตอไปจนกระท่ังมีคําช้ีขาดได...” แลวภายหลังศาลเห็นวาการตั้งอนุญาโตตุลาการ

เปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระ หรือ

การขาดคุณสมบัติตามท่ีคูพิพาทตกลงกันตามมาตรา 19 วรรคสาม เม่ือศาลไตสวนคําคัดคานนั้น

แลวก็จะมีคําส่ังยอมรับซ่ึงคําคัดคานนั้น สงผลใหตองมีการดําเนินการตั้งอนุญาโตตุลาการคนใหม

เพ่ือเขามาทําการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดประเด็นขอพิพาทตามสัญญา ทําใหการพิจารณาวินิจฉยัช้ีขาด

ประเด็นพิพาทตามสัญญาของอนุญาโตตุลาการท่ีถูกเพิกถอนนั้นส้ินผลไป และตองมีการพิจารณา

วินิจฉัยประเด็นขอพิพาทกันอีกครั้ง ซ่ึงหากคูพิพาทท่ีทําการคัดคานไดปฏิบัติตามคําช้ีขาดของ

อนุญาโตตุลาการคนเดิมไปแลว เชน อนุญาโตตุลาการท่ีถูกเพิกถอนมีคําช้ีขาดใหผูคัดคานชําระเงิน

ใหแกคูพิพาทอีกฝายและไดมีการปฏิบัติตามคําช้ีขาดแลว เม่ือศาลมีคําส่ังเพิกถอนอนุญาโตตุลาการ

ก็จะทําใหคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการส้ินผลไป ซ่ึงหากมีการชําระเงินตามคําช้ีขาดไปแลวก็ตอง

คืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูคัดคานพรอมดอกเบ้ีย ซ่ึงหากผูคัดคานเปนฝายเอกชนท่ีทําสัญญา

สัมปทานกับ กสท. และเม่ือคําช้ีขาดส้ินผล กสท. ก็ตองคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกฝายเอกชน

พรอมดอกเบ้ีย ทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐได ซ่ึงในหวงเวลาดังกลาวดอกเบ้ียตาม

ทุนทรัพย ท่ีพิพาทในสัญญาอนุญาโตตุลาการยังคงดําเนินไป  และกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทาง

ปกครอง  ทุนทรัพยพิพาทมักเปนจํานวนท่ีสูงมาก  อีกท้ังสัญญาเหลานี้เปนสัญญาท่ีเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ ซ่ึงหากเวลาในการอนุญาโตตุลาการเนิ่นชาออกไปก็ยิ่งมีผลตอดอกเบ้ียในสวน

ดังกลาวในกรณี ท่ีหนวยงานของรัฐเปนฝ ายผิดสัญญา  อีกท้ังหากศาลมีคํา ส่ัง เพิกถอน
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อนุญาโตตุลาการ ก็ตองมีการตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นอีกเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดประเด็นขอพิพาท

ตามสัญญาอีกครั้ง  ทําใหคู พิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจมีการประวิง เวลาโดยการคัดคาน

อนุญาโตตุลาการอีกได ดังท่ีไดเกิดเปนปญหาขอเท็จจริงท่ีขึ้นสูศาลปกครอง ใน คํารองท่ี ค.3/2552 

ระหวางบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดฟองรองบริษัท กสท. โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) เรื่องการยื่นคํารองคัดคานอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครอง สงผลใหการพิจารณา

วินิจฉัยเนื้อหาในประเด็นขอพิพาทนั้นไมสามารถกระทําไดและดําเนินไปอยางลาชา ทําใหการ

ระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม

ไมเปนไปตามวัตถุประสงคอีกดวย  

กรณีท่ีสอง  หากมีการดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดประเด็นขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการตอไปตามมาตรา 20 วรรคสองตอนทาย ไดบัญญัติวา “...ในระหวางการพิจารณา

ของศาล คณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงรวมถึงอนุญาโตตุลาการซ่ึงถูกคัดคานอาจดําเนินการทาง

อนุญาโตตุลาการตอไปจนกระท่ังมีคําช้ีขาดได...” แลวภายหลังศาลเห็นวาการตั้งอนุญาโตตุลาการ

นั้นชอบแลว ใหมีคําส่ังยกคํารองคัดคานอนุญาโตตุลาการนั้นเสีย ก็จะทําใหการพิจารณาวินิจฉัยช้ี

ขาดของอนุญาโตตุลาการท่ีไดดําเนินไปในระหวางท่ีศาลพิจารณานั้นมีผลบังคับตอคูพิพาท ซ่ึงเปน

เหตุใหคูพิพาทฝายท่ีคัดคานสามารถยื่นคํารองไมยอมรับคําวินิจฉัยช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการโดย

อางเหตุตามมาตรา 40 ซ่ึงบัญญัติวา  

“การคัดคานคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทําไดโดยการขอใหศาลท่ีมีเขต

อํานาจเพิกถอนคําช้ีขาดตามท่ีบัญญัติไวในมาตรานี้ 

คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจขอใหเพิกถอนคําช้ีขาดได โดยยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขต

อํานาจภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับสําเนาคําช้ีขาด  หรือถาเปนกรณีมีการขอใหคณะ

อนุญาโตตุลาการแกไขหรือตีความคําช้ีขาด หรือช้ีขาดเพ่ิมเติม นับแตวันท่ีคณะอนุญาโตตุลาการได

แกไขหรือตีความคําช้ีขาดหรือทําคําช้ีขาดเพ่ิมเติมแลว 

ใหศาลเพิกถอนคําช้ีขาดไดในกรณีดังตอไปนี้... 

(2)  มีกรณีปรากฏตอศาลวา… 

(ข)  การยอมรับหรือการบังคับตามคําช้ีขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน...” 

จากบทบัญญัติดังกลาวสงผลใหคูพิพาทท่ีคัดคานอนุญาโตตุลาการสามารถอางเหตุตาม

มาตรา 40 (2) (ข) โดยอางวาคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน เนื่องจากฝายผูคัดคานไมไดยอมรับในตัวอนุญาโตตุลาการท่ีไดทํา      

คําวินิจฉัยช้ีขาด ดังท่ีเกิดขึ้นตามคํารองขอใหศาลมีคาํส่ังเพิกถอนคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตลุาการ 
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คดีหมายเลขดําท่ี 116/2557 ระหวางบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท             

โทเท่ิลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ขอ 5 วาคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไมถูกตอง

และไมชอบดวยกฎหมาย จึงมีเหตุท่ีศาลจะตองเพิกถอนคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตาม

มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545  

จากกรณีคํารองดังกลาวทําใหมีการนําคดีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทขึ้นสูศาลปกครอง

เพ่ือพิจารณาเพิกถอนคํา ช้ีขาดท่ีไมชอบนั้น เนื่องดวย เปนคําวินิจฉัยท่ีออกมาจาก คณะ

อนุญาโตตุลาการท่ีมีอนุญาโตตุลาการท่ีถูกคัดคานพิจารณาอยู โดยเม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณของ

การอนุญาโตตุลาการแลวจะเห็นไดวา การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมีเจตนารมณ

เพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล และเปน

การลดปริมาณคดีท่ีขึ้นสูศาล แตจากกรณีขอเท็จจริงดังกลาวเห็นไดวาการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมมิไดทําใหคดียุติใน

ช้ันอนุญาโตตุลาการแตอยางใด อีกท้ังการระงับขอพิพาทก็ไมไดทําใหเกิดความรวดเร็วและมิได

เปนการลดปริมาณคดี ท่ีขึ้น สูศาลปกครองสมดังเจตนารมณและวัต ถุประสงคของการ

อนุญาโตตุลาการ 

บทบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้ทําใหการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไม

เหมาะสมกับขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซ่ึงเปนสัญญามุงคุมครองประโยชนสาธารณะ

เปนหลักเพราะนอกจากเปนการเปดโอกาสในคูกรณีพิพาทประวิงเวลาแลว ยังกอใหเกิดความ

เสียหายแกคูกรณีพิพาทเปนอยางมาก ซ่ึงจากปญหาดังกลาวจะไดมีการหาแนวทางการแกไขโดย

เปรียบเทียบกับการนําการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของ

ตางประเทศตอไป 

  

4.4  แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

สัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม  

การอนุญาโตตุลาการเปนหลักการระงับขอพิพาทประเภทหนึ่งท่ีถูกนํามาใชเพ่ือระงับ

ขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นตามสัญญาระหวางเอกชนกบัเอกชนหรือสัญญาทางแพง ซ่ึงเปนหลักการระงับขอ

พิพาทภายใตหลักกฎหมายเอกชน ท่ีมีวัตถุประสงคและเจตนารมณเพ่ือคุมครองประโยชนของ

เอกชนเอง โดยวัตถุประสงคและเจตนารมณของการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนั้นเปน

การใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล และเพ่ือ

ลดปริมาณคดีท่ีขึ้นสูศาล 
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ในประเทศไทยก็มีการยอมรับหลักการอนุญาโตตุลาการดังกลาวมาใชในสัญญาทาง

แพง รวมท้ังมีการนําหลักอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการ

โทรคมนาคม โดยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 15 ไดบัญญัติวา  

“ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็

ตาม คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทไดและใหสัญญา

อนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา” 

จากการวิเคราะหถึงปญหาของการนําหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

สัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยนั้น พบวาเกิดปญหาท่ี

ตามมาหลายประการดังท่ีไดวิเคราะหขางตนกลาวคือ 

1)  ปญหาการคัดคานอนุญาโตตุลาการและระยะเวลาในการพิจารณาการคัดคาน 

2)  ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

3)  ปญหาการปฏิบัติหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการในระหวางรอการการพิจารณาการ

คัดคานอนุญาโตตุลาการของศาล 

จากกรณีปญหาดังกลาวจึงควรมีการพิจารณาวาควรนําหลักการอนุญาโตตุลาการมาใช

ในสัญญาทางปกครองหรือไม  โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการนําวิ ธีระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของตางประเทศวามีการใชหลักดังกลาวกับสัญญาทาง

ปกครองอยางไร 

การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของประเทศฝรั่งเศสนั้น

โดยกฎหมายหลักแลวไมอนุญาตใหมีการนําสัญญาอนุญาโตตุลาการมาใชในกฎหมายมหาชนได 

โดยสภาแหงรัฐ (Conseil d’Etat) ไดใหความเห็น (avis) ลงวันท่ี 6 มีนาคม ค.ศ.1986 ไววานิติบุคคล   

ในกฎหมายมหาชนไมสามารถนําเอาระบบอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอพิพาทได โดยถือ

วาหลักดังกลาวเปนหลักท่ัวไปของกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส การท่ีมีการนําเอาขอความท่ีใหมีการใช

อนุญาโตตุลาการไปกําหนดไวในสัญญามีผลทําใหสัญญาเปนโมฆะ เนื่องจากขัดตอความสงบ

เรียบรอยสาธารณะ โดยมีขอยกเวนท่ีอนุญาตใหนําสัญญาอนุญาโตตุลาการมาใชในกฎหมาย

มหาชนได โดยมีกฎหมายเฉพาะจํานวนหนึ่งท่ี “เล่ียง” ขอกําหนดของหลักท่ัวไปดังกลาว เชน    

การรถไฟ การไปรษณีย และการโทรศัพท ท่ีมีกฎหมายพิเศษอีกจํานวนหนึ่งอันเปนกฎหมายท่ีจัดตัง้

หนวยงานประเภทองคการมหาชนท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมขึ้นมา ซ่ึงจะเห็น

ไดวาโดยหลักแลวนั้นประเทศฝรั่งเศสไมอนุญาตใหมีการนําหลักการอนุญาโตตุลาการมาใชใน

กฎหมายมหาชน แมวาจะมีขอยกเวนบางประการท่ีเปนการเล่ียงกฎหมายหลักใหสามารถนําหลัก

อนุญาโตตุลาการมาใชในกฎหมายมหาชนหรือสัญญาทางปกครองไดบางประการก็ตาม แตการนํา
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หลักอนุญาโตตุลาการมาใชในกรณีดังกลาวประเทศฝรั่งเศสก็ไดมีการออกกฎหมายเฉพาะเพ่ือเปน

การรับรองและเพ่ือปองกันมิใหมีการบังคับใชกฎหมายท่ีขัดกับหลักเจตนารมณ กลาวคือ เพ่ือมิให

เกิดผลกระทบตอกฎหมายเอกชนและประโยชนสาธารณะ  

ในสวนของกฎหมายของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้นไมไดปฏิเสธการใช

หลักอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาท แตโดยหลักแลวสัญญาอนุญาโตตุลาการอยูภายใต

ระบบกฎหมายของเอกชน แตหากมีการนําสัญญาอนุญาโตตุลาการมาใชระงับขอพิพาทในสัญญา

ทางปกครองตองกระทําภายใตเง่ือนไขหรือหลักเกณฑท่ีวาภาครัฐหรือฝายปกครองตองอยูใน

สถานะเดียวกับเอกชนเทานั้น โดยตองปราศจากเอกสิทธ์ิทางปกครอง กลาวคือ การทําสัญญา

ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนตองกระทําบนพ้ืนฐานของสัญญาทางแพงท่ัวไปเทานั้นจึงจะสามารถ

นําหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับได เพราะการนําหลักเกณฑของ

อนุญาโตตุลาการมาใชเพ่ือระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองมีความเห็นวาเปนการลิดรอนหรือ

ทอนอํานาจของศาลปกครองลง  

การนําหลักอนญุาโตตุลาการมาใชในระบบกฎหมายคอมมอนลอว เชนประเทศอังกฤษ

และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนระบบศาลเดี่ยวนั้น เนื่องจากประเทศดังกลาวไมมีศาลพิเศษท่ีตั้งขึ้นเพ่ือ

พิจารณาคดีปกครองโดยเฉพาะดังเชนประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและ

ประเทศไทย ทําใหเม่ือมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญาตองนําคดีขึ้นสูศาลยุติธรรมเทานั้น              

ไมวาสัญญานั้นจะเกิดจากคูสัญญาท่ีเปนภาครัฐกับเอกชนหรือเอกชนกับเอกชนก็ตาม แตท้ังนี้

ประเทศดังกลาวเองก็มิไดปฏิเสธนําหลักอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอพิพาททางสัญญา 

เพียงแตการใชหลักดังกลาวตองอยูภายใตหลักของสัญญาทางแพงและเปนเพียงเง่ือนไขของการ

ฟองคดีเทานั้น การใชอนุญาโตตุลาการจึงเปนเพียงการวินิจฉัยช้ีขาดในขอเท็จจริงเทานั้น สวนการ

วินิจฉัยช้ีขาดขอกฎหมายยังคงอยูในอํานาจของศาลเชนเดิม อีกท้ังการอนุญาโตตุลาการยังไมอาจ

เปนการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นทางสัญญาได 

จากการศึกษาของการนําหลักอนุญาโตตุลาการของตางประเทศ ในระบบกฎหมายซี

วิลลอว เชน ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในระบบกฎหมายคอม

มอนลอว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการนําหลัก

อนุญาโตตุลาการมาใชระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาทางปกครอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ 

การนําเอาหลักการระงับขอพิพาทในสัญญาทางแพงภายใตกฎหมายเอกชนมาใชในสัญญาทาง

ปกครองท่ีอยูภายใตกฎหมายมหาชนแลวเห็นวา ในตางประเทศนั้นไดใหความสําคัญกับประโยชน

สาธารณะอันเปนรากฐานของกฎหมายมหาชนมากกวาประโยชนของเอกชน จึงไมยอมรับการนํา

หลักเกณฑการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครอง เนื่องจาก หากใหมี
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การระงับขอพิพาทดังกลาวในสัญญาทางปกครองก็จะทําใหสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ

หรือประโยชนสวนรวมอันเปนหนาท่ีของรัฐท่ีตองใหความคุมครองตอประโยชนสาธารณะ

ดังกลาว 

ในประเทศไทยไดมีการบัญญัติใหสามารถนําเอาหลักการอนุญาโตตุลาการมาใชใน

สัญญาทางปกครองไดโดยเสรี ซ่ึงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 15 ไดบัญญัติ

รองรับไว โดยมีเจตนารมณเพ่ือการลดคดีท่ีเกิดจากสัญญาทางปกครองท่ีขึ้นสูศาลปกครอง อีกท้ัง

เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน และประหยัดคาใชจายในการดําเนินการพิจารณาคดีใน

ศาลปกครอง แตในการปรับใชบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตอินุญาโตตลุาการ พ.ศ.2545 มาตรา 15 

กลับทําใหเกิดผลตรงกันขาม กลาวคือ ขั้นตอนของการอนุญาโตตุลาการ หรือการคัดคาน

อนุญาโตตุลาการตามปญหาท่ีไดวิเคราะหมาดังกลาวขางตนท้ัง 3 ปญหานั้น สงผลใหการระงับขอ

พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการกลายมาเปนอุปสรรคและเปนการประวิงคดีใหเกิดความลาชาขึน้ในการ

ระงับขอพิพาท การนําหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของ

ประเทศไทยเปนการบัญญัติกฎหมายท่ีคลายคลึงกับหลักกฎหมายของประเทศสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี กลาวคือ การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของประเทศ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนเีปนเพียงเง่ือนไขของการฟองคดีเทานั้น ไมไดลิดรอนอํานาจของศาล

ปกครองแตอยางใด การระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นไมไดยุติในช้ันอนุญาโตตุลาการ ยังคงเปนหนาท่ี

ของศาลปกครองท่ีมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคดี ซ่ึงในประเทศไทยแมการระงับ          

ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองจะไมใชเง่ือนไขของการฟองคดีเพราะมี

เจตนารมณเพ่ือลดปริมาณคดีท่ีขึ้นสูศาล โดยประสงคใหคูกรณีสามารถระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นได

โดยไมตองนําคดีขึ้นสูศาล แตในทางปฏิบัติกลับไดผลตรงขาม เนื่องจากการอนุญาโตตุลาการไม

สามารถยุติขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นได กลับเปนการเพ่ิมขั้นตอนและเปดโอกาสใหคูกรณีสามารถประวิง

เวลาได ประกอบกับปจจุบันไดมีคดีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทาง

ปกครองขึ้นสูศาลปกครองเปนจํานวนมาก และสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะซ่ึงเปน

หลักการอันเปนรากฐานของกฎหมายมหาชน อีกท้ังยังกอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ

ในการเสียคาปรับหรือดอกเบ้ียใหแกฝายเอกชนเปนจํานวนมาก 

แ ม ก ฎ ห ม า ย จ ะ ไ ด บั ญ ญั ติ ใ ห คู สั ญ ญ า สา ม า ร ถ ต ก ล ง กั น เ พ่ื อ ย ก เ ลิ ก สัญ ญ า

อนุญาโตตุลาการได เพ่ือนําคดีหรือขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นขึ้นสูการพิจารณาของศาลปกครองก็ตาม แต

การกระทําดังกลาวตองใชระยะเวลามากขึ้น ประกอบกับขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นตามคดีท่ีบริษัท โทเท่ิล

แอ็คเซ็สคอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดฟองรองบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) คํา

รองท่ี ค.3/2552 อีกท้ังการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของประเทศ
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ไทย เปนการท่ีภาครัฐหรือฝายปกครองยอมลดฐานะตัวเองมาเพ่ือใหเทาเทียมกับเอกชนโดยใหสิทธิ

แกฝายเอกชนในการสละสิทธิการใชอนุญาโตตุลาการเพ่ือจะใหการดําเนินคดีเปนไปอยางรวดเร็ว 

เม่ือฝายเอกชนไมยอมสละสิทธิดังกลาว ภาครัฐหรือหนวยงานของรัฐก็ไมสามารถบังคับได จาก

ปญหาท่ีเกิดขึ้นดังกลาวท่ีไดวิเคราะหมาขางตนเปนผลจากการท่ีประเทศไทยไดยอมรับหลักการ

ระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการ

โทรคมนาคมซ่ึงเปนกฎหมายมหาชนท่ีมีเจตนารมณและวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสวนรวมหรือ

ประโยชนสาธารณะ ซ่ึงหลักการอนุญาโตตุลาการเปนการระงับขอพิพาทในสัญญาทางแพงท่ีอยู

ภายใตหลักกฎหมายเอกชน  

แนวทางการแกไขท้ัง 3 ปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา ประเทศไทยควรแกไขบทบัญญัติ

มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 คือการไมยอมรับหลักการระงับขอ

พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง เพ่ือใหการคุมครองผลประโยชนของภาครัฐและ

ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตามเจตนารมณของ

หลักกฎหมายมหาชน ตามหลักกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสท่ีไมยอมรับการนําหลักการระงับขอ

พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครอง เม่ือสัมปทานกิจการโทรคมนาคมเปน

สัญญาทางปกครองประเภทหนึ่ง หากเกิดกรณีพิพาทขึ้นในสัญญาทางปกครองระหวางคูกรณี จึงอยู

ภายใตอํานาจในการวินิจฉัยพิจารณาของศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 และใหศาลปกครองระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในสัญญา

ทางปกครองระหวางคูกรณีโดยมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังคดีปกครอง และบังคับใหเปนไปตามคํา

พิพากษาหรือคําส่ังดังกลาว ซ่ึงแนวทางการแกไขนี้ทําใหประโยชนสาธารณะหรือประโยชน

สวนรวมของประชาชนไดรับความคุมครองอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกท้ังหากมีการแกไข

บทบัญญัติดังกลาวแลว กระบวนการหรือขั้นตอนในการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการก็     

ไมอาจมีได ทําใหปญหาในกรณีดังกลาวท้ัง 3 ประการขางตนก็ไมอาจเกิดขึ้น ทําใหการบังคับใช

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 เปนไปตามเจตนารมณท่ีแทจริง  

นอกจากนี้ ในเรื่องของเอกสิทธ์ิของภาครัฐในการบอกเลิกสัญญานั้น เดิมทีหลักการ

ของสัญญาทางปกครองของประเทศไทย เปนการท่ีเอกชนเขามาทําสัญญาทางปกครองกับภาครัฐ

ยอมมีความแตกตางกันกับการท่ีเอกชนทําสัญญาทางแพงกับเอกชนดวยกัน กลาวคือ “สัญญาทาง

ปกครอง”   แมจะเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาเสนอสนองท่ีตองตรงกันของคูสัญญาท้ังสองฝาย

เชนเดียวกับในสัญญาทางแพง แตสัญญาทางปกครองเปนสัญญาท่ีมีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับการ

บริการสาธารณะ หลักกฎหมายท่ีจะนํามาใชบังคับกับสัญญาทางปกครองจึงมีความแตกตางกับหลัก

กฎหมายท่ีใชบังคับกับสัญญาทางแพงในบางประการ การส้ินสุดของสัญญาทางปกครองก็มีความ
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แตกตางจากการส้ินสุดสัญญาทางแพงดวยเชนกัน กลาวคือ สัญญาทางปกครองอาจส้ินสุดลงได     

2 ประการ ประการแรก ส้ินสุดลงตามปกติเม่ือคูสัญญาบรรลุวัตถุประสงคของสัญญา และประการ

ท่ีสอง ส้ินสุดลงดวยการเลิกสัญญา ซ่ึงเกิดขึ้นไดใน 4 กรณี คือ6

7
  

1)  โดยความยินยอมของคูสัญญาท้ังสองฝาย  

2)  เม่ือสัญญาเลิกกันโดยปริยาย เชน มีเหตุสุดวิสัยทําใหวัตถุประสงคของสัญญาหมด

ไป  

3)  เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเลิกสัญญา  

4)  โดยคูสัญญาฝายปกครองเลิกสัญญาฝายเดียว 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองท่ีสําคัญคือ คูสัญญาฝายปกครองหรือภาครัฐ

มีเอกสิทธ์ิเหนือคูสัญญาฝายเอกชนหลายประการ กลาวคือ เอกสิทธ์ิของคูสัญญาฝายปกครองใน

การแกไขสัญญาหรือยกเลิกสัญญาฝายเดียว โดยคูสัญญาฝายเอกชนมิไดผิดสัญญา เปนหลัก

กฎหมายปกครองท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะ ซ่ึงคูสัญญาฝายปกครองไมอาจใช

อํานาจดังกลาวไดตามอําเภอใจ แตจะกระทําไดดวยเหตุผลในการปรับปรุงบริการสาธารณะใหมี

ประสิทธิภาพสนองความตองการของประชาชนสวนรวมหรือเพ่ือประโยชนสาธารระเทานั้น 7

8
 ซ่ึง

เอกชนคูสัญญาตองยอมรับอํานาจพิเศษหรือเอกสิทธ์ิของฝายปกครองหรือภาครัฐ โดยเฉพาะเอก

สิทธ์ิในการบอกเลิกสัญญาฝายเดียวของฝายปกครองหรือภาครัฐเทานั้น และการเลิกสัญญาทาง

ปกครองก็ไมอยูภายใตมาตรา 389 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น หากขอสัญญา

ไมไดกําหนดใหคูสัญญาฝายเอกชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดในกรณีใด คูสัญญาฝายเอกชนก็ไมมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาทางปกครองโดยอางสิทธิตามกฎหมายดังกลาวได และถึงแมฝายปกครองจะมี

เอกสิทธ์ิเหนือกวาท่ีจะบอกเลิกสัญญาได แตหากการบอกเลิกสัญญาของฝายปกครองกอใหเกิด

ความเสียหายแกฝายเอกชน คูสัญญาฝายเอกชนก็มีสิทธิเรียกคาเสียหายได แตท้ังนี้ เม่ือมีการนํา

หลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 15 คูกรณีในสัญญาทางปกครองจึงสามารถกําหนดใหมีการ

ระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาทางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการได เม่ือมีการตกลงใช

อนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองแลว คูกรณีในสัญญาตองยอมรับ

หลักการของพระราชบัญญัติอนุญาโตตลุาการ พ.ศ.2545 คือ การยกเลิกสัญญาอนุญาโตตุลาการตอง

เปนไปโดยคูกรณีท้ังสองฝายตกลงกันใหสัญญาอนุญาโตตุลาการส้ินสุดลง ซ่ึงเม่ือฝายปกครองหรือ

ภาครัฐไดตกลงกับคูกรณีในการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแลว คูกรณีฝายปกครองหรือ

                                                
7คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 314/2554. 
8คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 292/2552. 
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ภาครัฐไมอาจใชเอกสิทธ์ิยกเลิกสัญญาอนุญาโตตุลาการไดเพียงฝายเดียว ก็อาจจะสงผลใหฝาย

เอกชนสามารถใชเง่ือนไขของสัญญาอนุญาโตตุลาการประวิงเวลาในการดําเนินคดีอันจะสงผลเสีย

ตอภาครัฐและประโยชนสาธารณะได  

การกําหนดใหเอกสิทธ์ิแกฝายปกครองเหนือกวาฝายเอกชนในการแกไขเปล่ียนแปลง

ขอกําหนดหรือเง่ือนไขในสัญญาทางปกครองหรือการบอกเลิกสัญญาทางปกครองของฝายปกครอง

นั้น เปนไปตามหลักเกณฑพ้ืนฐานของการบริการสาธารณะ แตท้ังนี้ แมวากฎหมายจะกําหนดให

เอกสิทธ์ิแกฝายปกครองอยูเหนือฝายเอกชนก็ตาม แตการท่ีฝายปกครองจะใชเอกสิทธ์ิในการแกไข

เปล่ียนแปลงขอกําหนดหรือเง่ือนไขในสัญญาทางปกครองหรือบอกเลิกสัญญาทางปกครองไดโดย

ฝายเอกชนมิไดผิดสัญญานั้น ตองปรากฏวาสัญญาทางปกครองนั้นสงผลกระทบท่ีเสียหายตอ

ประโยชนสาธารณะ ซ่ึงเปนไปตาม “หลักการแกไขเปล่ียนแปลงไดเสมอ” เพราะการจัดทําบริการ

สาธารณะจําเปนจะตองปรับปรุงแกไขอยูเสมอ เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณและความจําเปน

ในทางปกครองท่ีจะรักษาประโยชนสาธารณะ เนื่องจากฝายปกครองมีหนาท่ีในการจัดทําบริการ

สาธารณะและปกปองคุมครองประโยชนสวนรวมเปนหลัก ซ่ึงในเรื่องนี้ไดมีคําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุดท่ี อ. 292/2552 วินิจฉัยวา บันทึกขอตกลงท่ีพิพาทนี้เปนกรณีท่ีหนวยงานทาง

ปกครองตกลงมอบหมายใหผูฟองคดีจัดทําบริการสาธารณะเกี่ยวกับการใหเชาทาเทียบเรือโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือการคมนาคมและการทองเท่ียว บันทึกขอตกลงท่ีพิพาทจึงมีลักษณะเปนสัญญาทาง

ปกครองตามนิยามของมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ.2542 และขอกําหนดในสัญญาท่ีกลาวถึงสิทธิแจงเลิกการบริหารจัดการทาเทียบเรือตํามะลัง

ช่ัวคราวโดยมิไดกําหนดเง่ือนไขใดๆ ในการแจงเลิกขอตกลงไว และกําหนดวาผูฟองคดีในฐานะ

คูสัญญาฝายเอกชนจะฟองเรียกคาเสียหายใดๆ ไมไดท้ังนั้น เปนกรณีท่ีคูสัญญาไดรับรองถึงการใช

เอกสิทธ์ิแกคูสัญญาฝายปกครองท่ีจะยกเลิกสัญญาฝายเดียวโดยท่ีคูสัญญาฝายเอกชนมิไดประพฤติ

ผิดสัญญา อันเปนอํานาจท่ีสืบเนื่องมาจากหลักการปรับเปล่ียนไดของบริการสาธารณะซ่ึงสามารถ

ปรับเปล่ียนไดตามความตองการของประชาชนหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยหลักการนี้ถือเปน

หลักกฎหมายปกครองท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะและเพ่ือใหเปนไปตามหลักการ

ดังกลาวคูสัญญาฝายปกครองอาจใชเอกสิทธ์ิในการแกไขสัญญาฝายเดียว รวมไปถึงการใชเอกสิทธ์ิ

ยกเลิกสัญญาฝายเดียวโดยท่ีคูสัญญาฝายเอกชนมิไดผิดสัญญา ดังนั้น ในการใชเอกสิทธ์ิยกเลิก

สัญญาฝายเดียว ฝายปกครองไมอาจใชอํานาจนี้ไดตามอําเภอใจแตจะกระทําไดก็ดวยเหตุผลในการ

ปรับปรุงบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะเทานั้น และเม่ือ

พิจารณาจากเหตุผลของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ในการบอกเลิกขอตกลงดังกลาวแลวเห็นวาเปนไปเพ่ือการ

ปรับปรุงบริการสาธารณะใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพ่ือประโยชนสาธารณะ กรณีจึงมีเหตุผล
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เพียงพอท่ีจะใชเอกสิทธ์ิของฝายปกครองบอกเลิกสัญญาไดแตฝายเดียว ดังนั้น การแจงการเลิกการ

บริหารทาเรือดังกลาวจึงเปนไปโดยชอบดวยบันทึกขอตกลงท่ีพิพาทแลว 

ซ่ึงในเรื่องดังกลาว จะเห็นไดวา การใหเอกสิทธ์ิแกฝายปกครองเหนือกวาฝายเอกชนใน

สัญญาทางปกครองนั้น เปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ เนื่องจากฝายปกครองมีหนาท่ีเพ่ือดูแล

ประโยชนสาธารณะเปนหลัก แตในขณะเดียวกันฝายเอกชนจะเนนในเรื่องของประโยชนสวนตน

มากกวาประโยชนสาธารณะ จึงมีการกําหนดใหฝายปกครองมีเอกสิทธ์ิเหนือกวาฝายเอกชนในการ

แกไขเปล่ียนแปลงขอตกลงในสัญญาหรือยกเลิกสัญญาไดฝายเดียว โดยท่ีเอกชนมิตองทําผิดสัญญา

แตอยางใด โดยมีเง่ือนไขเกี่ยวกับการใชเอกสิทธ์ินั้นฝายปกครองสามารถกระทําไดโดยตองเปนไป

เพ่ือประโยชนสาธารณะเทานั้น นอกจากนี้ จากกรณีดังกลาวนี้ เม่ือพิจารณาถึงการนําวิธีการระงับ

ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม

แลวนั้น จะเห็นไดวา หากมีการบัญญัติใหสามารถนําวิธีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมา

ใชในสัญญาทางปกครองไดก็จะทําใหฝายปกครองไมสามารถใชเอกสิทธ์ิในการบอกเลิกสัญญา

อนุญาโตตุลาการได ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 21 ซ่ึงบัญญัติวา         

“.. .คู พิพาทตกลงกันใหการเปนอนุญาโตตุลาการส้ินสุดลง.. .” ซ่ึงการส้ินสุดของสัญญา

อนุญาโตตุลาการตองไดรับความยินยอมของคูสัญญาท้ัง 2 ฝายเทานั้น โดยจากกรณีดังกลาวยอมทํา

ใหฝายปกครองไมสามารถคุมครองดูแลประโยชนสาธารณะหรือประโยชนสวนรวมไดตาม

เจตนารมณของหลักกฎหมายมหาชน 

ดังนั้น จึงควรมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545มาตรา 15 

โดยไมใหมีการนําหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชกับสัญญาทางปกครอง

เกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวนัน้ เปนการแกไขปญหา

ท้ัง 3 ประการ กลาวคือ ปญหาการคัดคานอนุญาโตตุลาการและระยะเวลาในการพิจารณาการ

คัดคาน ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และปญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการในระหวางรอการพิจารณาการคัดคานอนุญาโตตุลาการของศาล 

ซ่ึงเปนปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง

เกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม โดยหากมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 

พ.ศ.2545 มาตรา 15 มิใหมีการนําวิธีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทาง

ปกครองแลว ก็จะทําใหไมอาจเกิดปญหาดังกลาวอีก ท้ังยังทําใหการคุมครองดูแลประโยชน

สาธารณะเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปญหาทางกฎหมายของการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม” ผูวิจัยไดทําการศึกษาดวยความสนใจและตระหนักใน

ประเด็นดังกลาว ท้ังความสําคัญในแงของกฎหมาย ความสําคัญในแงภาวการณของโลกท่ีกาวหนา

ท้ังการติดตอส่ือสารท่ีไรพรหมแดน ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีผนวกรวมจึงเกิดเปนความสนใจ

ไดศึกษา โดยผูวิจัยไดคนควา รวบรวม ทบทวน และวิเคราะห สังเคราะหองคความรูเรื่องท้ังในสวน

ของหลักการ แนวคิดทฤษฎีและกฎหมายในประเทศและตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ถึงหลักการเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนในสวนของกฎหมายปกครองภายใตรูปแบบของการทําสัญญา

ทางปกครองประเภทสัมปทาน หลักการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาโดยอนุญาโตตุลาการ 

แนวคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและอนุญาโตตุลาการ เพ่ือศึกษาถึงลักษณะและหลักเกณฑของ

การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการ

โทรคมนาคมของประเทศไทยและของตางประเทศ เพ่ือวิเคราะหโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของ

ตางประเทศ และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาทางกฎหมายของการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

ในการศึกษาและวิจัยครั้งนี้จะครอบคลุมถึงหลักเกณฑในสัญญาทางปกครอง และ

หลักเกณฑการอนุญาโตตุลาการ วามีหลักเกณฑอยางไร โดยศึกษาอยูภายใตขอบเขตของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 

และ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เรื่องการระงับ        

ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

 

5.1  บทสรุป 

จาก กา รศึ กษ าถึง เ รื่ อ งดั งก ล า ว  จะ เห็ นไ ดว า  หลักก าร ระ งับ ขอ พิพ าท โด ย

อนุญาโตตุลาการนั้นเปนหลักการระงับขอพิพาททางกฎหมายเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคและ

เจตนารมณเพ่ือลดปริมาณคดีท่ีขึ้นสูการพิจารณาคดขีองศาล รวดเร็ว สะดวก และประหยัดคาใชจาย

ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล โดยหลักการอนุญาโตตุลาการดังกลาวไดถูกนํามาใชใน

กฎหมายปกครองของประเทศไทย เพ่ือระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาทางปกครอง ซ่ึงสัญญา
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ทางปกครองเปนสวนหนึ่งของกฎหมายมหาชนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือ

ประโยชนสวนรวม และมีความแตกตางกับการทําสัญญาทางแพงซ่ึงเปนกฎหมายเอกชนและมี

วัตถุประสงคเพ่ือผลประโยชนสวนตนของเอกชนมากกวาประโยชนสวนรวม โดยวัตถุประสงค

ของการนําหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองนั้น เพ่ือใหเกิด

ประโยชนตอการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้น กลาวคือ เพ่ือเปนการลดปริมาณคดีท่ีปจจุบันมีคดีขึ้นสู

ศาลปกครองเปนจํานวนมากและเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว สะดวก และประหยัดคาใชจายในการ

ระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาทางปกครองในกระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครอง 

ท้ังนี้ การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของตางประเทศ

นั้น ก็ไดมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมจากการนําหลักการอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับ        

ขอพาทในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว เชน ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว เชน ประเทศอังกฤษและ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงในประเทศฝรั่งเศสนั้นโดยกฎหมายท่ัวไปท่ีเปนหลักของกฎหมายมหาชน

นั้นบัญญัติหามมิใหมีการนําหลักการอนุญาโตตุลาการมาใชในกฎหมายมหาชน โดยถือวาหลักการ

ระงับขอพิพาทดังกลาวเปนหลักการของระบบกฎหมายเอกชนท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาเขาผูกพัน

ตนตามสัญญาระหวางเอกชนกับเอกชนท่ีอยูในฐานะท่ีเทาเทียมกัน โดยมีวัตถุประสงคในการทํา

สัญญาเพ่ือประโยชนสวนตัวของเอกชนเอง โดยมีขอยกเวนท่ีถือเปนการเล่ียงบทบัญญัติของ

กฎหมายท่ัวไปบางประการและในการทําสัญญาทางปกครองบางประเภทเทานั้น เชน สัญญาทาง

ปกครองของทางรถไฟ ไปรษณีย  และการโทรศัพท  เปนตน  ใหสามารถนํ าหลักการ

อนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองได โดยไดมีการออกกฎหมายเฉพาะเพ่ือรองรับและ

ควบคุมใหการนําหลักอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึน้จากสัญญาทางปกครอง

ดังกลาว เพ่ือมิใหสงผลกระทบตอระบบกฎหมายมหาชน และประโยชนสาธารณะ 

ในสวนของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น แมประเทศสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี จะยอมรับนําหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองก็

ตาม แตก็เปนระบบการเขาทําสัญญาทางแพงของเอกชนเทานั้น และไดเห็นวาการนําหลักการ

อนุญาโตตุลาการมาใชในกฎหมายมหาชนหรือสัญญาทางปกครองนั้น จะเปนการลิดรอนอํานาจ

ของศาลปกครองและอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสาธารณะประโยชนได แตท้ังนี้ แมวาประเทศ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนจีะยอมรับหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการภายใตกฎหมาย

เอกชนเทานั้น แตก็ไดมีขอยกเวนในการนําหลักการระงับขอพิพาทดังกลาวมาใชในสัญญาท่ี

ระหวางภาครัฐกับเอกชน หรือสัญญาทางปกครอง โดยมีหลักเกณฑและเง่ือนไขบังคับวาหาก

ภาครัฐมีความประสงคจะแสดงเจตนาโดยการเขาทําสัญญากับภาคเอกชนแลวนั้น ภาครัฐหรือฝาย
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ปกครองจะตองปราศจากเอกสิทธ์ิทางปกครองท่ีใหอํานาจแกภาครัฐหรือฝายปกครองเหนือกวา

เอกชน หรือภาครัฐตองลดอํานาจของตนในการทําสัญญาลงใหมีฐานะเทากับฝายเอกชนท่ีทําสัญญา

จึงจะสามารถนําหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาได หรือกลาวอีกนัย

หนึ่งวา ขอพิพาททางปกครองท่ีคูกรณีสามารถระงับไดตองเปนขอพิพาททางปกครองท่ีเกิดจาก

ความสัมพันธของคูสัญญาท่ีมีฐานะเทาเทียมกัน และเฉพาะแตคูกรณีท่ีมีฐานะเทากันเทานัน้จึงจะตก

ลงใหมีการอนุญาโตตุลาการได นอกจากนี้ใน “ขอตกลงวาดวยอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททาง

ปกครอง” จะตัดอํานาจไมใหศาลปกครองตรวจสอบคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการไมได หรือกลาว

อีกนัยหนึ่งก็คือ การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเปนเพียงเง่ือนไข

ของการฟองคดีเทานั้น 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษซ่ึงเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอม

มอนลอว  และเปนระบบศาลเดี่ยวนั้นไมมีศาลพิเศษท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาคดีปกครองเปนการ

เฉพาะ จึงทําใหเม่ือเกิดมีกรณีพิพาทขึ้นตองนําขอพิพาทดังกลาวขึ้นสูศาลยุติธรรมเทานั้น โดยใน

สวนของหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนั้นท้ังในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

ตองกระทําภายใตหลักกฎหมายเอกชน  หรือกล าว อีกนัยหนึ่ งคือปฏิเสธการนํ า สัญญา

อนุญาโตตุลาการไปใชในการระงับขอพิพาททางปกครอง การเขาทําสัญญาระหวางภาครัฐหรือ

หนวยงานของรัฐนั้นตองกระทําในฐานะท่ีเทาเทียมกันหรือภายใตหลักการแสดงเจตนาเขาทํา

สัญญาของเอกชน ภาครัฐไมมีเอกสิทธ์ิเหนือกวาเอกชนแตอยางใด โดยประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 

การระงับขอพิพาททางปกครองท่ีเกิดขึ้นระหวางภาครัฐหรือฝายปกครองกับเอกชน ไดมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือวินิจฉัยขอเท็จจริงเบ้ืองตน โดยนําเอาหลักของการบริการสาธารณะเปน

หลักเทานั้น และไมมีการลิดรอนอํานาจของศาลแตอยางใด สวนในประเทศอังกฤษเองก็ไดมีการ

ยอมรับและนําเอาหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชอยางกวางขวางในสัญญาทาง

แพงระหวางเอกชนกับเอกชน แตก็มิไดเปนการลิดรอนอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี โดย

สัญญาอนุญาโตตุลาการท่ีทําขึ้นระหวางเอกชนและเอกชนนั้นเปนเพียงเง่ือนไขของการฟองรองคดี

ในประเทศอังกฤษเทานั้น ซ่ึงหากภาครัฐหรือฝายปกครองจะเขาทําสัญญาผูกนิติสัมพันธกับเอกชน

และนําเอาหลักการอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอพิพาทก็สามารถกระทําได แตตองกระทํา

ภายใตหลักกฎหมายของการทําสัญญาท่ัวไปหรือภายใตหลักกฎหมายเอกชน โดยภาครัฐอาจมีเอก

สิทธ์ิท่ีเหนือกวาเอกชนเพียงแคการกําหนดหลักการของสาธารณะประโยชนลงไปในการทํานิติ

กรรมเทานั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งภาครัฐเขาทําสัญญากับเอกชนภายใตหลักกฎหมายเอกชน แต

หากการทําสัญญานั้นจะสงผลใหเกิดความเสียหายขึ้นกับประโยชนสาธารณะก็ใหเอกสิทธ์ิแก

ภาครัฐในการบอกเลิกสัญญาอนุญาโตตุลาการได 
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ในสวนของประเทศไทยนั้นแมวาหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการจะเปน

หลักการของกฎหมายเอกชน แตก็ไดมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือรองรับใหสามารถนําหลักการ

ดังกลาวมาใชเพ่ือระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองได โดยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 

พ.ศ.2545 มาตรา 15 ซ่ึงแมวาการใชหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทาง

ปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมดังกลาวจะมีเจตนารมณและวัตถุประสงคเพ่ือความ

สะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลและเปนการลดปริมาณคดี

ท่ีขึ้นสูศาลปกครอง แตในขณะเดียวกันการบังคับใชหลักการและบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว

นั้นกลับไดผลตรงกันขาม กลาวคือ เกิดผลเสียท่ีกระทบตอผลประโยชนของรัฐและประโยชน

สาธารณะ   อีกท้ังการบังคับใชพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับ

สัมปทานกิจการโทรคมนาคมก็มิไดเปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณท่ีแทจริงของกฎหมาย 

ซ่ึงไดเกิดเปนปญหาตอขั้นตอนการระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 อยูหลายประการ กลาวคือ 1) ปญหาการคัดคานอนุญาโตตุลาการและ

ระยะเวลาในการพิจารณาการคัดคาน  2) ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาของ

อนุญาโตตุลาการ และ 3) ปญหาการปฏิบัติหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการในระหวางรอการการ

พิจารณาการคัดคานอนุญาโตตุลาการของศาล  

ปญหาดังกลาวเปนปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนในการใชหลักอนุญาโตตุลาการในการระงับ

ขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม ท่ีสงผลกระทบตอ

หลักสาธารณะประโยชน และเจตนารมณของการบังคับใชพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ      

พ.ศ.2545 ซ่ึงจากการศึกษาและวิเคราะหถึงปญหาดังกลาว ไดมีแนวทางการแกไขปญหาซ่ึงจะกลาว

ในสวนของขอเสนอแนะตอไป 

 

5.2  ขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาถึงปญหาทางกฎหมายของการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

สัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม ในสวนของขอเสนอแนะนั้น ไดมี

แนวทางในการเสนอแนะเพ่ือแกไขปญหาดังนี้  

จากปญหาดังกลาวท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีประเทศไทยไดยอมรับเอาหลักการระงับขอพิพาท

โดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองนั้น กอใหเกิดผลกระทบตอการระงับขอพิพาทใน

สัญญาทางปกครองของประเทศไทย ท้ังในดานผลประโยชนของรัฐและประโยชนสาธารณะ อีกท้ัง

จากปญหาท้ัง 3 ประการ กลาวคือ ปญหาการคัดคานอนุญาโตตลุาการและระยะเวลาในการพิจารณา

การคัดคาน ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และปญหาเกี่ยวกับการ
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ปฏิบัติหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการในระหวางรอการการพิจารณาการคัดคานอนุญาโตตุลาการของ

ศาล ซ่ึงเปนการเปดชองใหคูกรณีใชสิทธิคัดคานอนุญาโตตุลาการเพ่ือเปนการประวิงเวลาในการ

พิจารณาประเด็นขอพิพาทมิใหเสร็จส้ินโดยเร็ว ทําใหการพิจารณาวินิจฉัยประเด็นพิพาทตามสัญญา

ทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมไมอาจกระทําไดอยางรวดเร็วและทําใหคูพิพาท

สามารถใชวิธีการคัดคานดังกลาวเปนการประวิงเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ี

เกิดขึ้นไดอีกดวย สงผลกระทบใหการบังคับใชพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ไม

เปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของการอนญุาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง โดยใหผล

ตรงกันขามกับเจตนารมณของกฎหมาย เชน ทําใหเกิดความลาชาในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด

ประเด็นพิพาท ทําใหคูพิพาทตองเสียคาใชจายในการดําเนินคดีในช้ันศาลมากขึ้นและเปนการเพ่ิม

ปริมาณคดีท่ีขึ้นสูศาลปกครอง เปนตน 

ในสวนของแนวทางการแกไขจากปญหาดังกลาวขางตนนั้น เม่ือพิจารณากับกฎหมาย

ของตางประเทศแลว ควรมีการแกไขบทบัญญัติมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ       

พ.ศ.2545 โดยไมตองมีการนําหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทาง

ปกครอง ตามแนวทางของประเทศฝรั่งเศสท่ีปฏิเสธการใชการระงับขอพิพาทในสัญญาทาง

ปกครอง เม่ือมีการดําเนินการแกไขบทบัญญัติมาตรา 15 ดังกลาว ก็จะทําใหปญหาเกี่ยวกับขั้นตอน

ของการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการ

โทรคมนาคมท้ัง 3 ประการไมอาจเกิดขึ้นในสัญญาทางปกครองได ซ่ึงเม่ือมีการแกไขบทบัญญัติ

ดังกลาวแลวก็จะทําใหหากเกิดกรณีพิพาทในสัญญาทางปกครองขึ้นจะเปนอํานาจของศาลปกครอง

ในการพิจารณาวินิจฉัย รวมถึงการระงับขอพิพาทดวยเชนกัน ทําใหเปนการประหยัดเวลาและ

คาใชจายในการดําเนินการมากกวาการนําวิธีระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญา

ทางปกครอง ท้ังนี้เนื่องจากหลักการอนุญาโตตุลาการเปนหลักการระงับขอพิพาทในสัญญาทางแพง

ท่ีอยูภายใตหลักกฎหมายเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองประโยชนของเอกชน ซ่ึงแตกตางกับ

กับเจตนารมณของสัญญาทางปกครองท่ีอยูภายใตหลักกฎหมายมหาชน มีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครอง

ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ เพราะหากมีการแกไขบทบัญญัติมาตรา 15 แลวนั้น    

ก็จะไมมีการนําการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการมาใชในสัญญาทางปกครอง ปญหาดังกลาว

ขางตนก็ไมอาจเกิดขึ้นได เพราะในสัญญาทางปกครองนั้น ภาครัฐหรือหนวยงานของรัฐยอมมี    

เอกสิทธ์ิมากกวาฝายเอกชนเนื่องจากตองรักษาผลประโยชนสวนรวมหรือหลักประโยชนสาธารณะ 

ซ่ึงเปนรากฐานของกฎหมายปกครองภายใตหลักเกณฑของกฎหมายมหาชนอยางแทจริง 
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