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บทคัดยอ 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงปญหาของการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม การระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากสัญญา

ทางแพงและสัญญาทางปกครองนั้นมีอยูหลายวิธีดวยกัน แตวิธีการหนึ่งท่ีเปนหลักของสัญญาทาง

แพงภายใตกฎหมายเอกชนท่ีถูกนํามาใชในสัญญาทางปกครองซึ่งเปนสวนหนึ่งของกฎหมาย

มหาชนของประเทศไทยนั้นก็คือ “การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ” การระงับขอพิพาท

โดยอนุญาโตตุลาการนั้นถูกนํามาใชโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการแบงเบาภาระคดีของศาล 

สะดวกรวดเร็ว และประหยัดคาใชจายในการระงับขอพิพาท อยางไรก็ตาม ในภายหลังไดมีการนํา

หลักการอนุญาโตตุลาการเขามาใชเพ่ือระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองที่มีความแตกตางจาก

สัญญาทางแพงและมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะ จึงทําใหเกิดผลกระทบท้ังผลดีและ

ผลเสียประกอบกับเกิดปญหาข้ึนหลายประการ  

จากการศึกษาพบวา ปจจุบันประเทศไทยไดมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อรองรับให

สามารถนําหลักการดังกลาวมาใชเพ่ือระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองได โดยพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 15 แมวาการใชหลักการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมดังกลาวจะมี

เจตนารมณและวัตถุประสงคเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาใชจายในการดําเนินกระบวน

พิจารณาในศาลและเปนการลดปริมาณคดีท่ีข้ึนสูศาลปกครอง แตในขณะเดียวกันการบังคับใช

หลักการและบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวนั้นกลับไดผลตรงกันขาม กลาวคือ เกิดผลเสียท่ี

กระทบตอผลประโยชนของรัฐและประโยชนสาธารณะ กลาวคือ 1) ปญหาการคัดคาน

อนุญาโตตุลาการและระยะเวลาในการพิจารณาการคัดคาน 2) ปญหาเก่ียวกับระยะเวลาในการ

พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และ 3) ปญหาการปฏิบัติหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการในระหวางรอ

การการพิจารณาการคัดคานอนุญาโตตุลาการของศาล 

วิทยานิพนธฉบับนี้จึงขอเสนอแนะแนวทางการแกไข กลาวคือ แกไขบทบัญญัติมาตรา 

15 แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 โดยไมตองมีการนําหลักการระงับขอพิพาท

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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โดยอนุญาโตตุลาการใชในสัญญาทางปกครอง ซึ่งหากมีการแกไขบทบัญญัติดังกลาวแลวนั้นก็จะ

ไมมีการนําการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครอง ปญหาดังกลาว

ขางตนก็ไมอาจเกิดข้ึนได เพราะในสัญญาทางปกครองนั้น ภาครัฐหรือหนวยงานของรัฐยอมมีเอก

สิทธิ์มากกวาฝายเอกชนเนื่องจากตองรักษาผลประโยชนสวนรวมหรือหลักประโยชนสาธารณะ  

 
1.  บทนํา 

การดําเนินกิจการโทรคมนาคมของภาคเอกชนในฐานะผูท่ีไดรับสัมปทานจากภาครัฐ

ตามกฎหมายน้ัน ไดมีกฎหมายหลายฉบับท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินการ

ดังกลาว รวมถึงในกรณีท่ีเกิดปญหาขอพิพาทระหวางผูดําเนินกิจการโทรคมนาคมกับองคกรหรือ

หนวยงานของรัฐข้ึน การระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาทดังกลาวโดยการใชสิทธิทางศาลนั้นอยู

ภายใตบังคับของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่ง

อยูในเขตอํานาจของศาลปกครองเปนผูพิจารณาช้ีขาดในการระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาท 

เนื่องจากการดําเนินกิจการโทรคมนาคมของภาคเอกชนนั้นมีความเก่ียวพันกับปจจัยหรือความ

ตองการพ้ืนฐานของประชาชน และอาจกลาวไดวามีความเก่ียวพันถึงประโยชนของสาธารณะ 

นอกจากการระงับขอพิพาทดังกลาวโดยใชสิทธิทางศาลปกครองแลว ตามพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ยังไดบัญญัติถึงวิธีการระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการอีกดวย ซึ่งบทบัญญัติตามมาตรา 15 ใหสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับ

เอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็ตาม คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการ

ในการระงับขอพิพาทไดและใหสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา ทําใหในกรณี

ท่ีเกิดขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาหรือขอตกลงในการดําเนินกิจการโทรคมนาคมขึ้นนั้น กอนท่ีจะมี

การดําเนินการฟองรองเปนคดีพิพาทตอศาลปกครอง คูกรณีสามารถจัดใหมีการระงับขอพิพาท

โดยอนุญาโตตุลาการตามบทบัญญัติของกฎหมายได โดยเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการนั้นก็คือการระงับขอพิพาทระหวางคูกรณีโดยอนุญาโตตุลาการนอกศาล เพราะ

เปนวิธีท่ีสามารถแกไขปญหาขอขัดแยงไดโดยสะดวกรวดเร็วไมส้ินเปลืองเวลาและคาใชจาย ท้ังยัง

เปนการแกปญหาในลักษณะประนีประนอม อันจะชวยลดจํานวนคดีความท่ีจะข้ึนสูศาลอีกดวย

และเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันย่ิงข้ึน 

อยางไรก็ดี การดําเนินการของอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ

นั้นยังมีปญหาและขอบกพรองอยูบางประการ ทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาวยังไม

เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย กลาวคือ  

1.1 ปญหาการคัดคานอนุญาโตตุลาการและระยะเวลาในการพิจารณาการคัดคาน 

1.2 ปญหาเก่ียวกับระยะเวลาในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

1.3 ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการในระหวางรอการการ

พิจารณาการคัดคานอนุญาโตตุลาการของศาล 
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ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีตองทําการศึกษาปญหาในเร่ืองดังกลาวและควรมีการ

ดําเนินการแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหไปตามเจตนารมณอยางแทจริง 

 

2.  กฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน
กิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย 

การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัมปทานกิจการโทรคมนาคมของประเทศ

ไทย มีความเกี่ยวโยงกับกฎหมายหลายฉบับ โดยไดมีการบัญญัติหลักเกณฑและข้ันตอนตางๆ ใน

การนําวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองอันเก่ียวกับสัมปทานกิจการ

โทรคมนาคม ซึ่งผูเขียนไดศึกษาถึงกฎหมายของประเทศไทยที่เก่ียวกับเร่ืองดังกลาว โดยแบง

กฎหมายท่ีเก่ียวของออกไดดังนี้ 

 
2.1  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

การพิจารณาถึงการนําวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองนั้น ใน

เบื้องตนตองพิจารณากอนวาสัมปทานกิจการโทรคมนาคมนั้นเปนสัญญาทางปกครองหรือไม ซึ่ง

ในเร่ืองนี้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ไดใหนิยาม

ความหมายและหลักเกณฑของสัญญาทางปกครองในมาตรา 3 ซึ่งบัญญัติวา 

“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาท่ีคูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่ง

เปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐและมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน 

สัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณหรือจัดใหมี ส่ิงสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ” 

จากคํานิยามดังกลาวกฎหมายกําหนดหลักเกณฑท่ีสําคัญเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง

ไว 2 ประการ คือ  

ประการแรก หลักเกณฑของตัวคูสัญญา กลาวคือ คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่ง

เปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ ซึ่งหนวยงานทางปกครอง จะ

หมายถึงหนวยงานของรัฐท่ีมีลักษณะใดบางนั้น มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติ คํานิยามไววา “หนวยงานทางปกครอง” 

หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการ

สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทาง

ปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง  

ประการท่ีสอง หลักเกณฑเก่ียวกับเนื้อหาของสัญญา กลาวคือสัญญานั้นมีลักษณะเปน

สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงหา

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาท่ีหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทํา
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การแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง 

หรือเปนสัญญาท่ีมีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษท่ีแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ท้ังนี้ เพ่ือให

การใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล  

การพิจารณาวาสัญญาใดจะเปนสัญญาทางปกครองหรือไมตองพิจารณาจาก

หลักเกณฑของบทบัญญัติดังกลาว กิจการโทรคมนาคมนั้นเปนสัญญาสัมปทานประเภทหนึ่งท่ีมี

คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) โดยมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุน 100% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจตาม

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 4 ตามนิยามความหมายของหนวยงานทาง

ปกครองดังกลาว เม่ือ กสท ไดมีการทําสัญญาสัมปทานกับเอกชนเก่ียวกับการดําเนินการ

โทรคมนาคมซึ่งเปนการจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคประเภทการติดตอส่ือสารท่ีมีความจําเปน จึงเปน

สัญญาทางปกครองตามนิยามความหมายของพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือสัมปทานกิจการ

โทรคมนาคมเปนสัญญาทางปกครองแลว ดังนั้นเม่ือเกิดกรณีพิพาทข้ึนเก่ียวกับสัญญาดังกลาว

ศาลปกครองจึงเปนผูมีอํานาจในการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทที่เกิดข้ึน ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 9 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
 

2.2  พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 
ในปจจุบันการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการระงับขอพิพาททางการพาณิชยระหวางประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ของประเทศไทยไดบัญญัติข้ึนตามหลักแมแบบวาดวย

อนุญาโตตุลาการทางพาณิชยระหวางประเทศของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวาง

ประเทศแหงสหประชาชาติ ซึ่งเปนท่ียอมรับและรูจักอยางกวางขวางมาเปนหลักเพ่ือพัฒนาระบบ

อนุญาโตตุลาการในประเทศไทยใหทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และสงเสริมใหมีการใช

กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยระหวางประเทศให

แพรหลายย่ิงข้ึนและมีเจตนารมณเพ่ือเปนการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนมาสูศาลอีกทาง อีกท้ังยังเปน

การประหยัดคาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลและเปนการสะดวก รวดเร็วแก

คูสัญญาอีกดวย  

จึงกลาวไดวาโดยหลักแลวการอนุญาโตตุลาการเปนหลักการระงับขอพิพาทที่เกิดข้ึน

ทางแพงและพาณิชยภายใตหลักกฎหมายเอกชน แตท้ังนี้ก็ไดมีการนําหลักการอนุญาโตตุลาการ

มาใชในสัญญาทางปกครองท่ีอยูภายใตหลักกฎหมายมหาชน ซึ่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 

พ.ศ. 2545 มาตรา 15 บัญญัติวา  

“ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครองหรือไมก็

ตาม คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทไดและใหสัญญา

อนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา” 
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จากบทบัญญัติดงักลาว จะเห็นไดวา แมสัญญาทางปกครองซึ่งอยูภายใตหลักกฎหมาย

มหาชน แตก็สามารถนําวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใชเพ่ือระงับขอพิพาทที่เกิดข้ึนของสัญญาทาง

ปกครองท่ีมีคูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทํา

การแทนรัฐ แมวาการอนุญาโตตุลาการนั้นเปนการระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนในสัญญาโดยมี

เจตนารมณเพ่ือลดปริมาณคดีท่ีข้ึนสูศาล แตในสวนของกฎหมายปกครองนั้นเปนกฎหมายมหาชน

ท่ีมีความแตกตางกับกฎหมายเอกชน กลาวคือ กฎหมายเอกชนมีเจตนารมณเพ่ือผลประโยชนของ

เอกชนเอง ซึ่งในสวนของกฎหมายมหาชนนั้นมีเจตนารมณเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะหรือ

ประโยชนสวนรวม จึงมีขอท่ีตองพิจารณาวาการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองนั้นเปน

การบัญญัติกฎหมายท่ีขัดตอหลักการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือไม  

เนื่องจากการดําเนินกิจการโทรคมนาคมนั้นตองมีการใชเงินลงทุนและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ประกอบกับตองมีการใหบริการอยางตอเนื่องภาครัฐจึงเปดโอกาสใหแกฝายเอกชน

สามารถเขามาลงทุนดําเนินกิจการดังกลาวแทนหนวยงานของรัฐไดในลักษณะของสัญญาทาง

ปกครองอันเก่ียวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม เม่ือสัญญาดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาทาง

ปกครองทําใหหนวยงานของรัฐมีเอกสิทธิ์เหนือกวาเอกชนตามลักษณะของสัญญาทางปกครอง 

เพ่ือใหการดําเนินกิจการดังกลาวเปนไปตามหลักการของกฎหมายมหาชน กลาวคือ เพ่ือใหการ

จัดทําส่ิงสาธารณูปโภคเปนไปอยางตอเนื่องและมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือ

ประโยชนสวนรวม การนําวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอพิพาทที่เกิดข้ึนในสัญญา

ดังกลาวจึงเปนการนําหลักการระงับขอพิพาทตามหลักกฎหมายเอกชนมาใชโดยอาศัยอํานาจ

บทบัญญัติของกฎหมาย มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 

2545 เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัดคาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลและ

ลดคดีท่ีจะข้ึนสูศาลปกครอง 

 

3.  กฎหมายของตางประเทศเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน
สัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

 

 3.1  ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law System) 
การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของประเทศฝรั่งเศสนั้น

โดยกฎหมายหลักแลวไมอนุญาตใหมีการนําสัญญาอนุญาโตตุลาการมาใชในกฎหมายมหาชนได 

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

นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนไมสามารถนําเอาระบบอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอพิพาท

ได โดยถือวาหลักดังกลาวเปนหลักท่ัวไปของกฎหมายมหาชนฝร่ังเศส การที่มีการนําเอาขอความท่ี

มีการใชอนุญาโตตุลาการไปกําหนดไวในสัญญามีผลทําใหสัญญาเปนโมฆะ เนื่องจากขัดตอความ

สงบเรียบรอยสาธารณะ โดยมีขอยกเวนท่ีอนุญาตใหนําสัญญาอนุญาโตตุลาการมาใชในกฎหมาย
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มหาชนได โดยมีกฎหมายเฉพาะจํานวนหนึ่งท่ี “เล่ียง” ขอกําหนดของหลักท่ัวไปดังกลาว เชน     

การรถไฟ การไปรษณีย และการโทรศัพท ท่ีมีกฎหมายพิเศษอีกจํานวนหนึ่งอันเปนกฎหมายท่ี

จัดตั้งหนวยงานประเภทองคการมหาชนท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมข้ึนมา ซึ่ง

จะเห็นไดวาโดยหลักแลวนั้นประเทศฝร่ังเศสไมอนุญาตใหมีการนําหลักการอนุญาโตตุลาการมาใช

ในกฎหมายมหาชน แมวาจะมีขอยกเวนบางประการท่ีเปนการเล่ียงกฎหมายหลักใหสามารถนํา

หลักอนุญาโตตุลาการมาใชในกฎหมายมหาชนหรือสัญญาทางปกครองไดบางประการก็ตาม แต

การนําหลักอนุญาโตตุลาการมาใชในกรณีดังกลาวประเทศฝร่ังเศสก็ไดมีการออกกฎหมายเฉพาะ

เพ่ือเปนการรับรองและเพ่ือปองกันมิใหมีการบังคับใชกฎหมายท่ีขัดกับหลักเจตนารมณ กลาวคือ 

เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอกฎหมายเอกชนและประโยชนสาธารณะ  

ในสวนของกฎหมายของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้นไมไดปฏิเสธการใช

หลักอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาท แตโดยหลักแลวสัญญาอนุญาโตตุลาการอยูภายใต

ระบบกฎหมายของเอกชน แตหากมีการนําสัญญาอนุญาโตตุลาการมาใชระงับขอพิพาทในสัญญา

ทางปกครองตองกระทําภายใตเง่ือนไขหรือหลักเกณฑท่ีวาภาครัฐหรือฝายปกครองตองอยูใน

สถานะเดียวกับเอกชนเทานั้น โดยตองปราศจากเอกสิทธิ์ทางปกครอง กลาวคือ การทําสัญญา

ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนตองกระทําบนพ้ืนฐานของสัญญาทางแพงท่ัวไปเทานั้นจึงจะสามารถ

นําหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับได เพราะการนําหลักเกณฑของ

อนุญาโตตุลาการมาใชเพ่ือระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองมีความเห็นวาเปนการลิดรอนหรือ

ทอนอํานาจของศาลปกครองลง 

 

 3.2  ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law System) 
การนําหลักอนุญาโตตุลาการมาใชในระบบกฎหมายคอมมอนลอว เชนประเทศ

อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนระบบศาลเดี่ยวนั้น เนื่องจากประเทศดังกลาวไมมีศาลพิเศษท่ี

ตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาคดีปกครองโดยเฉพาะดังเชนประเทศฝร่ังเศส ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี และประเทศไทย ทําใหเม่ือมีกรณีพิพาทเกิดข้ึนจากสัญญาตองนําคดีข้ึนสูศาลยุติธรรม

เทานั้น ไมวาสัญญานั้นจะเกิดจากคูสัญญาท่ีเปนภาครัฐกับเอกชนหรือเอกชนกับเอกชนก็ตาม แต

ท้ังนี้ประเทศดังกลาวเองก็มิไดปฏิเสธนําหลักอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอพิพาททาง

สัญญา เพียงแตการใชหลักดังกลาวตองอยูภายใตหลักของสัญญาทางแพงและเปนเพียงเง่ือนไข

ของการฟองคดีเทานั้น การใชอนุญาโตตุลาการจึงเปนเพียงการวินิจฉัยช้ีขาดในขอเท็จจริงเทานั้น 

สวนการวินิจฉัยช้ีขาดขอกฎหมายยังคงอยูในอํานาจของศาลเชนเดิม อีกท้ังการอนุญาโตตุลาการ

ยังไมอาจเปนการระงับขอพิพาทที่เกิดข้ึนทางสัญญาได 

จากการศึกษาของการนําหลักอนุญาโตตุลาการของตางประเทศ ในระบบกฎหมายซี

วิลลอว เชน ประเทศฝร่ังเศส และประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในระบบกฎหมายคอม

มอนลอว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการนําหลัก

อนุญาโตตุลาการมาใชระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาทางปกครอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ 
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การนําเอาหลักการระงับขอพิพาทในสัญญาทางแพงภายใตกฎหมายเอกชนมาใชในสัญญาทาง

ปกครองท่ีอยูภายใตกฎหมายมหาชนแลวเห็นวา ในตางประเทศนั้นไดใหความสําคัญกับประโยชน

สาธารณะอันเปนรากฐานของกฎหมายมหาชนมากกวาประโยชนของเอกชน จึงไมยอมรับการนํา

หลักเกณฑการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครอง เนื่องจาก หากให

มีการระงับขอพิพาทดังกลาวในสัญญาทางปกครองก็จะทําใหสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ

หรือประโยชนสวนรวมอันเปนหนาท่ีของรัฐท่ีตองใหความคุมครองตอประโยชนสาธารณะดังกลาว 

 
4.  วิเคราะหปญหาของการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญา
สัมปทานกิจการโทรคมนาคม 

 4.1   ปญหาการคัดคานอนุญาโตตุลาการและระยะเวลาในการพิจารณาการคัดคาน  
การคัดคานอนุญาโตตุลาการดวยเหตุปรากฏขอเท็จจริงอันควรสงสัยถึงความเปน

กลางหรือความเปนอิสระ หรือการขาดคุณสมบัติตามท่ีคูพิพาทตกลงกัน บทบัญญัติดังกลาวการ

เปดชองใหคูกรณีใชสิทธิคัดคานอนุญาโตตุลาการเพ่ือเปนการประวิงเวลาในการพิจารณาประเด็น

ขอพิพาทใหเสร็จส้ินโดยเร็ว  และหากปลอยเวลาใหเนิ่นชาอาจกอใหเกิดความเสียหายแกคูกรณี

อีกฝายหนึ่งมากย่ิงข้ึน นอกจากนี้ หากการคัดคานอนุญาโตตุลาการไมบรรลุผลในช้ันการพิจารณา

ของอนุญาโตตุลาการ คูกรณีพิพาทท่ีย่ืนคําคัดคานดังกลาวยังสามารถย่ืนคําคัดคานเพ่ือใหศาล

พิจารณา รวมถึงมีอาจมีการอุทธรณคําส่ังดังกลาวไดอีกดวย ท้ังนี้หากศาลมีคําส่ังเพิกถอน

อนุญาโตตุลาการ   ก็ตองมีการดําเนินการตั้งอนุญาโตตุลาการใหมและไมวาจะเปนการตั้งโดยศาล

หรือโดยคูพิพาทก็จะสงผลใหคูพิพาทสามารถคัดคานอนุญาโตตุลาการไดอีก ทําใหการพิจารณา

วินิจฉัยประเด็นพิพาทตามสัญญาทางปกครองเก่ียวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมไมอาจกระทํา

ไดอยางรวดเร็วและทําใหคูพิพาทสามารถใชวิธีการคัดคานดังกลาวเปนการประวิงเวลาในการ

พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทที่เกิดข้ึนไดอีกดวย  

 

 4.2  ปญหาเก่ียวกับระยะเวลาในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 กําหนดใหอนุญาโตตุลาการนั้นมีอํานาจ

วินิจฉัยช้ีขาดประเด็นหรือขอพิพาทในสัญญาภายใตกรอบท่ีคูกรณีไดตกลงกันใหเปนอํานาจหนาท่ี

ของอนุญาโตตุลาการในการทําคําวินิจฉัยช้ีขาด แตมิไดมีการบัญญัติเก่ียวกับระยะเวลาในการทํา   

คําช้ีขาดไว โดยตรง ซึ่งในเร่ืองของระยะเวลาในการทําคําช้ีขาดไวในขอบังคับขอ 27 ของ

สํานักงานศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยกําหนดวาให

อนุญาโตตุลาการทําคําช้ีขาดภายใน 180 วัน นับแตตั้งอนุญาโตตุลาการคนสุดทาย ซึ่งในทาง

ปฏิบัติก็คือประธานอนุญาโตตุลาการนั่นเอง แมวาพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

จะไดบัญญัติเพ่ือใหสิทธิแกคูสัญญาในการคัดคานอนุญาโตตุลาการได แตไมไดมีการบัญญัติถึง

จํานวนคร้ังหรือกรอบของการคัดคานอนุญาโตตุลาการวาคูสัญญาสามารถกระทําไดแคไหน 
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เพียงไร ทําใหคูกรณีมีอิสระท่ีจะสามารถกระทําการคัดคานอนุญาโตตุลาการไดหลายคร้ัง ซึ่งหากมี

การคัดคานอนุญาโตตุลาการหลายคร้ัง ก็จะสงผลใหระยะเวลา 180 ในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด

ประเด็นพิพาทของอนุญาโตตุลาการไมอาจเ ร่ิมนับได  ทําใหการระ งับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเก่ียวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคมดําเนินไปอยางลาชา

และไมเปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมาย  

 
 4.3  ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของอนุญาโตตุลาการในระหวางรอการการ

พิจารณาการคัดคานอนุญาโตตุลาการของศาล  
ในระหวางท่ีคูพิพาทไดย่ืนคํารองคัดคานอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองนั้น              

คณะอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดคานอาจดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตอไป

จนกระท่ังมีคําช้ีขาดไดตามมาตรา 20 วรรคสองตอนทายแหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ   

พ.ศ. 2545 ทําใหหากภายหลังศาลมีคําส่ังเพิกถอนอนุญาโตตุลาการตามคํารองของผูคัดคานก็จะ

สงผลใหการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดประเด็นพิพาทตามสัญญาของอนุญาโตตุลาการที่ถูกเพิกถอน

นั้นส้ินผลไป และตองมีการพิจารณาวินิจฉัยประเด็นขอพิพาทกันอีกคร้ัง สงผลใหเกิดความลาชา

ในการวินิจฉัยช้ีขาดประเด็นขอพิพาท นอกจากนั้น หรือในกรณีหากศาลเห็นวาการตั้ง

อนุญาโตตุลาการชอบแลวโดยมีคําส่ังยกคํารองของฝายท่ีย่ืนคํารองคัดคานก็จะทําใหคําวินิจฉัยช้ี

ขาดของอนุญาโตตุลาการมีผลบังคับแกคูพิพาท ทําใหคูพิพาทฝายท่ีเสียหายไมยอมรับคําวินิจฉัยช้ี

ขาดของอนุญาโตตุลาการและย่ืนคํารองขอตอศาลใหศาลพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดประเด็นพิพาทตาม

สัญญาทางปกครองเ ก่ียวกับสัมปทานกิจการโทรคมนาคม  โดยอางว าคํ า วินิจ ฉัยของ

อนุญาโตตุลาการนั้นขัดตอความสงบเรียบรอยและศาลธรรมอันดีตามพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการมาตรา 40 (2) (ข)  

 

5. ขอเสนอแนะ 

จากปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนจากการที่ประเทศไทยไดยอมรับเอาหลักการระงับขอ

พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญาทางปกครองนั้น กอใหเกิดผลกระทบตอการระงับขอ

พิพาทในสัญญาทางปกครองของประเทศไทย ท้ังในดานผลประโยชนของรัฐและประโยชน

สาธารณะ อีกท้ังจากปญหาดังกลาว ทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.

2545 ไมเปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง 

โดยใหผลตรงกันขามกับเจตนารมณของกฎหมาย เชน ทําใหเกิดความลาชาในการพิจารณา

วินิจฉัยช้ีขาดประเด็นพิพาท ทําใหคูพิพาทตองเสียคาใชจายในการดําเนินคดีในช้ันศาลมากข้ึน

และเปนการเพิ่มปริมาณคดีท่ีข้ึนสูศาลปกครอง เปนตน 

ในสวนของแนวทางการแกไขจากปญหาดังกลาวขางตนนั้น เม่ือพิจารณากับกฎหมาย

ของตางประเทศแลว ผูเขียนเห็นควรใหมีการแกไขบทบัญญัติมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
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อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 โดยไมตองมีการนําหลักการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใช

ในสัญญาทางปกครอง ตามแนวทางของประเทศฝรั่งเศสท่ีปฏิเสธการใชการระงับขอพิพาทใน

สัญญาทางปกครอง เนื่องจากหลักการอนุญาโตตุลาการเปนหลักการระงับขอพิพาทในสัญญาทาง

แพงท่ีอยูภายใตหลักกฎหมายเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองประโยชนของเอกชน ซึ่ง

แตกตางกับกับเจตนารมณของสัญญาทางปกครองที่อยูภายใตหลักกฎหมายมหาชน มี

วัตถุประสงคเพ่ือคุมครองประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ เพราะหากมีการแกไข

บทบัญญัติมาตรา 15 แลวนั้นก็จะไมมีการนําการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใชใน

สัญญาทางปกครอง ปญหาดังกลาวขางตนก็ไมอาจเกิดข้ึนได เพราะในสัญญาทางปกครองน้ัน 

ภาครัฐหรือหนวยงานของรัฐยอมมีเอกสิทธิ์มากกวาฝายเอกชนเนื่องจากตองรักษาผลประโยชน

สวนรวมหรือหลักประโยชนสาธารณะ 
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