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บทคัดย่ อ

งานวิ จัยนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสั ญ ญาทางปกครองและการอนุ ญ าโตตุ ลาการในพระราชบั ญ ญั ติ
อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และกฎหมายว่าด้วยการอนุ ญาโตตุลาการของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี
อังกฤษ และสหรัฐอเมริ กา คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์
ปั ญหาการอนุ ญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้างของประเทศไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาสําหรับการปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้าง
ผลการวิจัย พบว่า ปั ญ หาที่ ท าํ ให้ ข้อพิ พ าทในสั ญ ญาทางปกครองด้านงานก่ อ สร้ างระหว่างหน่ วยงานของรั ฐกับ
ภาคเอกชนไม่อาจยุติได้โดยการอนุญาโตตุลาการ และมีการนําข้อพิพาทขึ้นสู่ ศาลปกครอง ทําให้สิ้นเปลืองเวลา และ
ค่าใช้จ่าย เกิดจากการไม่มีกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้าง
ทําให้ ไ ม่ มี ห ลัก เกณฑ์ ก ารจัด ทําสั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการที่ มี ค วามละเอี ย ดและรั ด กุ ม อย่างเพี ยงพอ และจากการ
เปรี ยบเที ย บกฎหมาย ในบางประเทศมี ก ารกํา หนดหลัก เกณฑ์ ก ารจั ด ทํา สั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการเพิ่ ม เติ ม
จากหลักการทัว่ ไป ให้ตอ้ งกําหนดเรื่ องที่สามารถใช้การอนุญาโตตุลาการได้ รวมถึงกรอบวงเงินสู งสุ ดซึ่ งอนุญาโตตุลาการ
สามารถสั่งให้คู่พิพาทจ่ายให้แก่กนั ได้เมื่อมีคาํ วินิจฉัยไว้ จึงเสนอให้มีการจัดทํากฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง
ด้านงานก่อสร้าง โดยให้มีหลักเกณฑ์ดงั กล่าวรวมอยูด่ ว้ ย

คําสําคัญ : สัญญาทางปกครอง การอนุญาโตตุลาการ งานก่อสร้าง การระงับข้อพิพาท
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Arbitration in Administrative Construction Contract
Rapeporn Rattanaliam * and Saowani Atsawarot

Abstract

The purpose of this research is to study administrative law, the practice of arbitration under
the Arbitration Act B.E. 2545, foreign arbitration laws and the problems of arbitration in administrative construction
contract of Thailand in comparison with foreign countries, namely Germany, France, England and the United
States. This research emphasized on studying construction contract cases in which a party is a government agency
and the private sector based on author experience in order to provide solution and recommendation for the
development, improvement or amendment of Thailand administrative law related arbitration process. The research
found that the main factors that make government still have to face problems arising from dispute resolution by
arbitration and the dispute is proposed to administrative court causing consumption of time and financial expense is
the lack of substantive and procedural laws for specifying the compulsory details in preparation of an arbitration
agreement in administrative construction contact that is not yet comprehensive and still inadequacy. The comparison of
foreign laws found that some countries have established rules for preparation of arbitration contract in addition to
general principles included specification of subject matters of dispute that can be resolved by arbitration and
maximum amount of money for which the arbitrator can order the parties to pay when the decision is made.
Therefore, the study proposes to establish a new law for administrative construction contact with such criterions included.
Keywords : Administrative contract, Arbitration, Civil construction, Dispute resolution
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1. บทนํา

ด้านงานก่อสร้างที่ไม่สามารถบังคับให้เป็ นไปตามที่คู่สัญญา
ได้ตกลงยิ นยอมด้วยความสมัครใจ ณ ขณะเข้าทําสั ญญา
ในเรื่ องของค่ าปรั บ เนื่ องจากอนุ ญาโตตุ ลาการสามารถ
ใช้ดุลยพิ นิ จในการวินิ จฉัยลดค่ าปรั บ ได้หากพิจารณา
แล้ ว เห็ น ว่ า สู งเกิ น ส่ วน มี ผ ลทํ า ให้ คู่ สั ญ ญาไม่ เกิ ด
ความเกรงกลัวต่อผลที่ จะได้รับจากการปฏิ บัติผิ ดสั ญญา
ปัญหาการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ชี้ ข าดข้อ พิ พ าทที่ ข าดความรู ้ ขาดประสบการณ์ และ
ขาดความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน และการกําหนดจํานวน
อนุ ญ าโตตุ ล าการที่ ไ ม่ เหมาะสม ที่ อ าจส่ ง ผลให้ ก าร
พิ จ ารณาและการออกเสี ย งชี้ ขาดในประเด็ น ปั ญ หา
ข้อ เท็ จ จริ ง ในเชิ งเทคนิ คงานก่ อสร้ างเกิ ดข้อบกพร่ อง
ก่ อนการปรั บ ใช้ กั บ ข้ อกฎหมาย ทั้ งนี้ ปรากฏข้ อ มู ล
สนับสนุ นความคิดเห็ นดังกล่าวจากกรณี ศึกษาคําพิพากษา
ของศาลปกครองสู งสุ ด ในคําฟ้ อ งที่ เกี่ ยวกับ คําชี้ ขาด
ของอนุ ญ าโตตุ ล าการ คดี ห มายเลขดําที่ อ.437/2560
คดีหมายเลขแดงที่ อ.1374/2560 และในคดีหมายเลขดํา
ที่ อ.761/2552 คดีหมายเลขแดงที่ อ.676/2554 ซึ่ งชี้ให้เห็น
ถึงสาเหตุหลักที่ ทาํ ให้หน่ วยงานของรัฐตกเป็ นฝ่ ายแพ้คดี
และไม่ อ าจบัง คับ ให้ คู่ สั ญ ญาฝ่ ายเอกชนผู ้ผิ ด สั ญ ญา
ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาทางปกครองด้ า นงานก่ อ สร้ า ง
ซึ่ งเป็ นสั ญ ญาหลัก ได้ เมื่ อ ใช้ วิ ธี ก ารระงับ ข้อ พิ พ าท
โดยการอนุญาโตตุลาการ ดังนี้
1) การกําหนดรายละเอียดข้อสัญญาอนุ ญาโตตุลาการ
ที่ไม่ละเอียดรอบคอบและรัดกุมเพียงพอ เช่น หลักกฎหมาย
ที่ตอ้ งการบังคับใช้ คุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการ เป็ นต้น
2) การขาดกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดคุณสมบัติ
ความเชี่ ยวชาญที่ เหมาะสมและชัดเจนในแต่ ละข้อพิ พาท
ในเรื่ องคุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการ

1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
สัญญาก่อสร้างเป็ นสัญญาที่มกั เกิดปั ญหาข้อขัดแย้ง
จนกลายเป็ นกรณี พิพาทระหว่างเจ้าของโครงการและ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ด้วยเหตุที่จากสภาพและลักษณะของ
งานก่อสร้างเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยกําลังคนมาเข้าร่ วมทํางาน
จากหลายส่ วนเป็ นจํานวนมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ
เป็ นงานที่มีความสลับซับซ้อนทางเทคนิค ในแต่ละโครงการ
ก่อสร้างจึงมักเกิดข้อขัดแย้งจนกลายเป็ นข้อพิพาทขึ้น[1]
ในทางปฏิ บั ติ “การอนุ ญ าโตตุ ลาการ” (Arbitration)
ถื อเป็ นวิ ธี ก ารระงับ ข้ อ พิ พ าทวิ ธี ก ารหนึ่ งที่ นิ ย มใช้
ในข้อพิพาททางธุรกิจ เนื่องจากเป็ นวิธีการระงับข้อพิพาท
ที่ ให้ ผล รวดเร็ ว คู่ กรณี พิ พ าท ส าม ารถคั ด เลื อ ก
“อนุญาโตตุลาการ” (Arbitrator) ที่จะมาทําหน้าที่ตดั สิ น
ชี้ ขาดจากบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ อง
ที่ พิ พาทได้เอง สามารถรั กษาชื่ อเสี ยงและความลับของ
คู่กรณี ช่ วยรั กษาความสั มพัน ธ์ ของคู่ก รณี พิ พ าท และ
ยัง เหมาะสมสํ าหรั บ ข้อ พิ พ าททางธุ ร กิ จ ที่ ยุ่งยากและ
สลับซับซ้อน [2]
อย่ างไรก็ ต าม การนําการอนุ ญ าโตตุ ล าการมาใช้
ในสั ญ ญาทางปกครองด้านงานก่ อสร้ างซึ่ งมี คู่ สั ญ ญา
เป็ นหน่ ว ยงานของรั ฐ ฝ่ ายหนึ่ งและมี ภ าคเอกชนเป็ น
คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เห็นว่า ยังไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร
จากการที่ หน่ วยงานของรั ฐยังคงต้องประสบกับปั ญหา
ความล่ าช้าของกระบวนการพิ จารณาหรื อจากคําวิ นิ จฉั ย
ของอนุ ญาโตตุลาการซึ่ งไม่เป็ นที่สุดและไม่สามารถใช้บงั คับ
ได้ ทั น ที เนื่ อ งจากคําวิ นิ จ ฉั ยอาจถู ก เปลี่ ย นแปลงได้
ตามคําพิ พ ากษาของศาลปกครองและอาจต้องไปเริ่ ม
การพิจารณาใหม่ ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับสัญญาทางปกครอง
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3) การขาดกฎหมายเกี่ ยวกั บ การอนุ ญ าโตตุ ลาการ
ในสั ญญาทางปกครอง ทําให้ การพิ จารณาเกี่ ยวกับสั ญญา
ทางปกครองต้ อ งดํ า เนิ นการตามพระราชบั ญ ญั ติ
อนุ ญาโตตุ ลาการ พ.ศ. 2545 ที่ มี หลักการพิ จารณาอยู่บน
พื้นฐานของกฎหมายเอกชน
4) กฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ ในการควบคุ มคําชี้ ขาด
ของอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองโดยศาลปกครอง
ยังมีขอ้ จํากัด
ประกอบกับข้อมูลเชิงสถิติของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
THAC (Thailand Arbitration Center) ที่พบว่า จํานวนสถิติ
ของข้อพิพาทในภาพรวมที่เข้าสู่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2558 มีจาํ นวนมากขึ้นและ
ส ะ ส ม ม าก ขึ้ น ทุ ก ปี (ดู ข้ อ มู ล ใน ภ าพ ที่ 1) แ ล ะ
เมื่ อ พิ จ ารณาจํา นวนคดี ที่ แ บ่ ง ตามผลการพิ จ ารณา
โดยศาลฎีกาและศาลปกครองสู งสุ ด ในช่วงเวลาระหว่าง
ปี พ.ศ. 2545 ถึ งปี พ.ศ. 2558 พบว่ า มี สั ดส่ วนของผล
การพิจารณาของศาลในกรณี ที่มีคาํ สั่งยอมรับและบังคับ
ตามคํ า ชี้ ขาดที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากกรณี ที่ ศ าลมี ค ํ า สั่ ง
ให้ เพิ ก ถอนคําชี้ ขาด ซึ่ งสะท้อ นให้ เห็ น นั ย สํ า คัญ ว่ า
หากการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองสามารถ
ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และได้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ
จากคู่ กรณี พิ พาทแล้ว สั ดส่ วนจํานวนคดี การขอให้ ศาล
พิ จารณ าเพิ กถอนคํ า ชี้ ขาดของอนุ ญ าโตตุ ลาการ
ควรจะต้องมี ค่ าลดลงและแตกต่ างมากกว่ านี้ (ดู ข้อ มู ล
ในภาพที่ 2) นอกจากนี้ เมื่ อศึ กษาข้ อมู ลในส่ วนที่ เป็ น
คดี ปกครองอันเกี่ ยวกับคําชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการ
ซึ่ งมี ห น่ ว ยงานของรั ฐ เป็ นคู่ ก รณี พิ พ าทฝ่ ายหนึ่ ง และ
เอกชนฝ่ ายหนึ่ง ยังพบข้อมูลอีกว่า ในช่วงเวลาระหว่างปี
พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2558 หน่วยงานของรัฐตกเป็ นฝ่ าย
แพ้คดีมากกว่าเป็ นฝ่ ายชนะคดี (ดูขอ้ มูลในภาพที่ 3) [3]

ภาพที่ 1 จํานวนคดีอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาระหว่างปี
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2558: (a) จํานวนคดีรวมในแต่ละปี ที่ข้ ึนสู่
ศาลฏีกาและศาลปกครองสู งสุ ด และ (b) จํานวนคดีสะสม
แบ่งตามลักษณะศาล (ผูแ้ ต่งนําข้อมูลจาก [3] มาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบและสร้างเป็ นกราฟ เพื่อประกอบการอธิบาย)

ภาพที่ 2 จํานวนคดีที่แบ่งตามผลการพิจารณาโดยศาลฎีกา
และศาลปกครอง ในช่ วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึ งปี
พ.ศ. 2558 (ผูแ้ ต่งนําข้อมูลจาก [3] มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
แล ะส ร้ างเป็ น กราฟ เพื่ อ ป ระกอบ การอธิ บ าย)
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ภาพที่ 3 จํานวนคดีปกครองประเภทคดีอนุญาโตตุลาการ กรณี หน่วยงานของรัฐเป็ นคู่กรณี พิพาทฝ่ ายหนึ่งและเอกชนฝ่ ายหนึ่ง
ในช่ วงเวลาระหว่ างปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2558 (ผู แ้ ต่ งนําข้อมู ลจาก [3] มาวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบและสร้ างเป็ นกราฟ
เพื่อประกอบการอธิบาย)
อย่างไรก็ตาม แม้พระราชบัญ ญัติอนุ ญ าโตตุลาการ อนุ ญาโตตุ ลาการได้ แม้ในความเป็ นจริ งอาจมี ข้อบกพร่ อง
พ.ศ. 2545 ซึ่ งเป็ นกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ ในการพิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ งของอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ฉบับ ปั จ จุบัน ที่ ใ ช้กับ ข้อ พิ พ าทในสั ญ ญาทุ ก ประเภท ก่อนการปรับเข้ากับข้อกฎหมายก็ตาม
รวมถึ งข้อพิ พาทในสั ญ ญาทางปกครองจะเปิ ดโอกาส 1.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และ
ให้ ศ าลปกครองสามารถพิ จ ารณาทบทวนคําชี้ ขาด การอนุญาโตตุลาการ
เนื่องด้วย “สัญญาทางปกครอง” เป็ นสัญญาที่มีความ
ของอนุ ญาโตตุ ลาการ โดยอาศัยช่ องทางจากการให้ สิ ทธิ
หน่ วยงานของรั ฐที่ เป็ นคู่กรณี พิ พาทซึ่ งไม่เห็ น พ้อ งด้วย เกี่ ยวพันกับประโยชน์ ของมหาชน แนวคิ ดและทฤษฎี
ตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสามารถอุทธรณ์คดั ค้าน เกี่ ยวกับสัญญาทางปกครองจึงมี การพัฒนาอยู่บนพื้นฐาน
หรื อขอเพิ กถอนคําวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดของอนุ ญ าโตตุ ลาการ ของกฎหมายมหาชน โดยมีทฤษฎีที่อธิ บายให้เห็นถึงสภาพ
ต่ อศาลปกครองได้ ในกรณี ที่ มี เหตุ อย่ างใดอย่ า งหนึ่ ง และลักษณะของสัญญาทางปกครองที่สาํ คัญ 3 ทฤษฎี ได้แก่
1) ทฤษฎีอํานาจมหาชน
ตามที่ กฎหมายบัญญัติ ไว้ก็ ตาม แต่ การให้ สิ ทธิ ดังกล่ าว
ยังถื อว่ าเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่ ปลายทาง ประกอบกับด้วย
ทฤษฎีอาํ นาจมหาชน เป็ นทฤษฎีที่เห็นว่า อํานาจมหาชน
อํานาจของศาลปกครองในการพิ จารณาทบทวนคําชี้ ขาด เป็ นเครื่ องมือสําคัญของรัฐ ที่จะใช้เพื่อให้การดําเนินการ
ของอนุ ญาโตตุลาการก็มิอาจได้กระทําได้ในทุกกรณี เนื่ องจาก ตามสั ญ ญาทางปกครองนั้ นบรรลุ ผล โดยรั ฐเป็ นผู ้ถื อ
มีขอ้ จํากัดทางกฎหมายบางประการที่ทาํ ให้ไม่อาจพิจารณา อํ านาจมหาชน เพราะรั ฐ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเป็ นผู ้ รั ก ษา
ก้าวล่ ว งในปั ญหาข้ อเท็ จจริ งที่ อยู่ ในขอบเขตอํานาจของ ประโยชน์สาธารณะ ซึ่งต่อมาทฤษฎีอาํ นาจมหาชน
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ทํางานเพิ่มเติมจากที่กาํ หนดไว้ในสัญญาได้ หากงานนั้น
อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสัญญา รวมถึงสามารถ
ยกเลิ กสัญ ญาได้ฝ่ายเดี ยวเมื่ อวัตถุป ระสงค์ของสัญ ญา
มิ ไ ด้เป็ นสิ่ ง จําเป็ นต่ อ การตอบสนองต่ อความต้องการ
ของส่ วนรวมอีกต่อไป เป็ นต้น โดยอํานาจเหล่านี้ มีอยู่ใน
ฐานะหลัก กฎหมายทั่ว ไปที่ เกิ ดจากความจําเป็ นในการ
บริ การสาธารณะ แม้จะมิได้ระบุเอาไว้ในข้อสัญญาก็ตาม [5-6]
3) ทฤษฎีดุลยภาพทางการเงินในสัญญา
ทฤษฎี ดุ ล ยภาพทางการเงิ น ในสั ญ ญา เป็ นทฤษฎี
ที่แสดงให้เห็นหน้าที่พิเศษของรัฐ 3 ประการ [4] คือ
(1) รัฐใช้สิทธิ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาทางปกครอง
ฝ่ ายเดียวได้ แต่ถ้าทําให้เอกชนคู่สัญ ญามี ภาระเพิ่มขึ้น
รั ฐ ต้ อ งชดใช้ ค่ า ทดแทนในภาระที่ เพิ่ ม ขึ้ นจากการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อสัญญานั้น
(2) รัฐสามารถใช้เอกสิ ทธิ์ เหนือคู่สัญญาฝ่ ายเอกชนได้
แต่ถา้ ทําให้เกิดความเสี ยหายขึ้นแก่คู่สัญญาฝ่ ายเอกชน
อันเนื่องมาจากการที่รัฐเป็ นผูก้ ่อให้เกิดขึ้น รัฐต้องชดใช้
ค่าทดแทนเต็มจํานวนเท่าความเสี ยหายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
แก่คู่สัญญาฝ่ ายเอกชน
(3) กรณี ที่มีเหตุอนั มิอาจคาดหมายได้ ทําให้เกิดผล
กระทบต่อการปฏิบตั ิตามสัญญานั้น และคู่สัญญาไม่อาจ
ป้องปั ดขัดขวางได้จนก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
ในการปฏิบัติตามสัญญา คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนยังคงต้อง
ปฏิบตั ิตามสัญญาอยู่ แต่จะได้รับค่าทดแทนความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ เกี่ ย วกับ การระงับ ข้อ พิ พ าทในสั ญ ญา
ทางปกครองด้านงานก่อสร้างโดยการอนุ ญาโตตุลาการ
ยัง มี ท ฤษฎี เกี่ ย วกับ การอนุ ญ าโตตุ ล าการที่ สํ าคัญ อี ก
4 ทฤษฎีดว้ ยกัน ได้แก่

ได้ มี ก ารพั ฒ นาเกิ ด ทฤษฎี ย่ อ ยแตกแขนงออกมา
สนั บ สนุ น 2 ทฤษฎี ได้แ ก่ ทฤษฎี ว่ า ด้ว ยการกระทํา
ที่ตอ้ งใช้อาํ นาจเหนือ และทฤษฎีว่าด้วยการกระทําที่ใช้
การบริ ห ารจัด การ ส่ งผลให้ ต่ อมาเกิ ดการกําหนดเขต
อํานาจศาล และกฎหมายที่บงั คับใช้กบั คดีแต่ละประเภท
โดยคดีที่เกี่ยวกับการกระทําที่ตอ้ งใช้อาํ นาจเหนือจะอยู่
ในเขตอํานาจของศาลปกครองและใช้กฎหมายปกครอง
ส่ ว นคดี ที่ เกี่ ย วกับ การกระทํา ที่ ใ ช้ก ารบริ ห ารจัด การ
จะอยูใ่ นเขตอํานาจศาลยุติธรรมและใช้กฎหมายเอกชน [4]
2) ทฤษฎีบริการสาธารณะ
ทฤษฎีบริ การสาธารณะมีฐานแนวคิดมาจากฝรั่งเศส
โดยเห็นว่า นอกจากการใช้อาํ นาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิ
เสรี ภาพของเอกชนแล้ว องค์กรของรัฐฝ่ ายบริ หารยังมี
อํานาจหน้าที่ ในการจัด ทํากิ จกรรมที่ เรี ย กว่ า “บริ ก าร
สาธารณะ” เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ปั จ เจกชนที่ เป็ นสมาชิ ก ของสั งคม เช่ น การให้ ค วาม
คุม้ ครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดให้
มีสิ่งสาธาณูปโภค เป็ นต้น ซึ่ งการจัดทํากิจกรรมดังกล่าว
ในบางกรณี หากรั ฐ ไม่ อ ยู่ ใ นฐานะที่ จ ะจัด ทํา เองได้
รัฐอาจมอบหมายให้เอกชนเป็ นผูด้ าํ เนิ นกิ จกรรมแทน
ภายใต้การใช้อาํ นาจกํากับ ดู แ ลของรั ฐ โดยจัด ทําเป็ น
สัญญาทางปกครอง เพื่อผูกนิติสัมพันธ์ข้ ึนในทางกฎหมาย
มหาชน ซึ่ งผลของการทําสั ญ ญาทางปกครองดังกล่ าว
ทําให้เกิดหลักเอกสิ ทธิ์ ของคู่สัญญาฝ่ ายปกครอง ได้แก่
คู่สัญญาฝ่ ายปกครองสามารถใช้มาตรการทางปกครอง
สั่งให้เอกชนคู่สัญญาปฏิ บตั ิชาํ ระหนี้ ตามสัญญาได้เอง
โดยไม่ตอ้ งไปฟ้ องศาล สามารถแก้ไขข้อสัญญาฝ่ ายเดียว
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นบริ การสาธารณะให้ ทั น สมั ย เสมอ
โดยเอกชนไม่จาํ ต้องยินยอม สามารถสั่งให้เอกชน
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1) ทฤษฎีอํานาจรัฐ
ทฤษฎีอาํ นาจรัฐ เป็ นทฤษฎีที่เห็นว่า รัฐมีอาํ นาจที่จะ
วางหลัก เกณฑ์ ห รื อ กฎหมายเพื่ อ ควบคุ ม กิ จ การต่ างๆ
ภายในรั ฐ ของตน รวมถึ ง การบริ ห ารงานเพื่ อ อํา นวย
ความยุ ติ ธรรม ดังนั้ น สภาพของการอนุ ญ าโตตุ ลาการ
จึงเป็ นเรื่ องที่รัฐอนุญาตให้มีข้ นึ ไม่ว่าจะเป็ นการกําหนด
หลั ก เกณฑ์ ของการอนุ ญาโตตุ ล าการต่ างๆ การตั้ ง
อนุ ญาโตตุลาการ กระบวนวิธีพิจารณา อํานาจการพิจารณา
และการบังคับตามคําชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุ ลาการ ฯลฯ
สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนแล้วจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ห รื อ
กฎหมายที่รัฐกําหนดเท่านั้น [2, 7-8]
2) ทฤษฎีสัญญา
ทฤษฎีสัญญา เป็ นทฤษฎีที่เห็นว่า การอนุญาโตตุลาการ
มีลกั ษณะเป็ น “สัญ ญา” ที่ เกิ ดขึ้น จากการแสดงเจตนา
และการให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจของคู่สัญญา
หรื อคู่ พิ พ าทโดยที่ ไ ม่ มี ก ฎหมายใดบั ง คั บ ให้ ต้ อ ง
กระทําการดังกล่าว แม้โดยปกติแล้วการระงับข้อพิพาท
เป็ นหน้าที่ของศาลหรื อองค์กรตุลาการ หากแต่ประสงค์
ให้ มี ก ารระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดยการอนุ ญาโตตุ ล าการ
แยกต่ า งหากจากศาลเป็ นการเฉพาะ คู่ สั ญ ญาหรื อ
คู่พิ พ าทก็ ส ามารถทําการตกลงกัน ด้วยความสมัค รใจ
ให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการแทนศาลได้ [2]
3) ทฤษฎีผสม
ทฤษฎี ผสม เป็ นทฤษฎี ที่ เห็ นว่ า การอนุ ญาโตตุ ลาการ
ไม่ ไ ด้ อิ ง เพี ย งทฤษฎี ใ ดทฤษฎี ห นึ่ งเท่ า นั้ น แม้ ก าร
อนุ ญาโตตุลาการจะเริ่ มเกิดขึ้นจากลักษณะของสัญญา
ด้วยการตกลงกัน ด้วยความสมัครใจของคู่สัญ ญาหรื อ
คู่กรณี พิพาทตามทฤษฎีสัญญา แต่การอนุญาโตตุลาการ
ไม่ อ าจจะใช้ ไ ด้เลยหรื อ ใช้ ไ ด้แ ต่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
หากไม่มีหลักเกณฑ์หรื อกฎหมายซึ่งรัฐกําหนดไว้ให้เอื้อ

ต่อการใช้วิธีการระงับข้อพิพาทโดยการอนุ ญาโตตุลาการ
แทนศาลตามทฤษฎีอาํ นาจรัฐ [7-8]
4) ทฤษฎีความเป็ นเอกเทศ
ทฤษฎีความเป็ นเอกเทศ เป็ นทฤษฎีที่เห็นว่า ความมีอยู่
และพัฒ นาการของการอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ นไปตาม
ความต้ อ งการของวงการค้ า ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
ที่ตอ้ งการความรวดเร็ ว (Speedy) ยืดหยุน่ (flexible) และ
มีบรรยากาศที่เป็ นมิตร (Friendly Atmosphere) คู่สัญญา
จึงควรมีอิสระอย่างเต็มที่ในกระบวนพิจารณาตั้งแต่การ
กําหนดกฎหมายที่ ใช้บังคับ กับ ข้อ พิ พ าท การกําหนด
วิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และการบังคับตามคําชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการ รู ปแบบวิธีการเหล่านี้ต่างมิได้เกิด
จากสั ญ ญาหรื ออํา นาจของรั ฐ แต่ เป็ นผลที่ เกิ ด ขึ้ น
จากความจําเป็ นในทางปฏิบตั ิของการอนุญาโตตุลาการ
เพื่อให้การระงับข้อพิพาทเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย [8-9]
5) ทฤษฎีการมอบอํานาจ
ทฤษฎีการมอบอํานาจ เป็ นทฤษฎีที่ใช้ในกฎหมาย
นิ ติ บุ ค ค ล ถู กนํ า ม าป รั บ ใช้ กั บ กฎ ห ม ายว่ า ด้ ว ย
การอนุ ญาโตตุ ล าการทางพาณิ ชย์ ร ะหว่ างประเทศ
โดยเห็ นว่า การอนุ ญาโตตุ ลาการและอนุ ญาโตตุ ลาการ
จะเกิดมีข้ ึนได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจของรัฐ ดังนั้น เมื่อมีการ
บั ญ ญั ติ กฎหมายว่ าด้ วยการอนุ ญาโตตุ ลาการแล้ ว
การอนุ ญาโตตุ ลาการนั้ น จึ งเป็ น เรื่ อ งข อ งรั ฐ ที่ รั ฐ
มอบอํา นาจให้ อ นุ ญ าโตตุ ล าการสามารถดําเนิ น การ
โดยมี ส ถานะกึ่ งตุ ลาการได้ และในขณะเดี ยวกัน ก็ ให้
อํานาจคู่สัญญาที่จะเลื อกกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการอนุญาโตตุลาการได้เช่นกัน ด้วยเหตุน้ ีจึงมีผลให้
อนุญาโตตุลาการมีอาํ นาจพิจารณาและตัดสิ นข้อพิพาท
ที่เกิดขึ้นในระหว่างคู่สัญญาได้ โดยคําชี้ขาดของ
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ของการเริ่ มมี นิ ติ สั มพันธ์ ระหว่ างกันตามหลักกฎหมาย
ว่ าด้วย “สั ญ ญา” เช่ นเดี ยวกับสั ญ ญาของเอกชนทั่ วไป
ในทางแพ่ง และเมื่ อทําการเปรี ยบเที ยบกฎหมายว่าด้วย
การอนุ ญ าโตตุ ลาการของต่างประเทศ ได้แก่ ฝรั่ งเศส
เยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐอเมริ กา กับพระราชบัญญัติ
อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 พบว่า ในส่ วนของรายละเอียด
ของสั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการในสั ญ ญาทางปกครอง
ด้านงานก่ อสร้ าง ในแต่ ละประเทศ มิ ไ ด้มี ก ารกํา หนด
บทบัญ ญัติ อ ัน เป็ นเงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ข องคู่ สั ญ ญา
ในการตกลงกําหนดรายละเอียดข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ในสัญญาทางปกครองด้านงานก่ อสร้างไว้เป็ นการเฉพาะ
โดยเป็ นเพียงการกําหนดให้การทําสัญญาอนุญาโตตุลาการ
จะต้องมีการจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ที่อาจมีการตกลงกัน
กําหนดรายละเอียดพื้นฐานอย่างกว้างๆ ได้แก่ รายละเอียด
เกี่ ยวกั บ กฎหมายที่ ใช้ สํ าหรั บการดํ า เนิ นการทาง
อนุญาโตตุลาการ จํานวนอนุญาโตตุลาการ วิธีการแต่งตั้ง
อนุ ญ าโตตุ ล าการ เป็ นต้น ยกเว้น สหรั ฐ อเมริ ก าที่ มี
ข้ อ กํ า หนดให้ ต้ อ งมี ก ารทํ า รายละเอี ย ดในสั ญ ญ า
อนุ ญ าโตตุ ล าการเพิ่ ม เติ ม โดยกํา หนดให้ ใ นการทํา
สั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการในสั ญ ญาทางปกครองต้อ ง
กําหนดประเด็นข้อพิพาทที่สามารถใช้การอนุญาโตตุลาการ
ในการระงับข้อพิ พาทได้ไ ว้ในสั ญ ญา รวมถึ ง จะต้อ ง
กําหนดกรอบวงเงินสู งสุ ดซึ่ งอนุ ญาโตตุลาการสามารถ
สั่งให้คู่พิพาทจ่ายให้แก่กนั ได้เมื่อมีคาํ วินิจฉัย
3.2 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแต่ งตั้งอนุญาโตตุลาการ
ในประเด็ นเกี่ ยวกับการแต่งตั้งอนุ ญาโตตุ ลาการ เห็ นว่ า
มี ประเด็นปั ญหาย่อยที่ ต้องพิ จารณา ได้แก่ ปั ญหาเกี่ ยวกับ
คุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการ และปั ญหาเกี่ยวกับจํานวน
ของอนุญาโตตุลาการ

อนุ ญ าโตตุ ล าการย่ อ มมี ผ ลผู ก พัน คู่ ก รณี ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ให้ตอ้ งปฏิบตั ิตาม [9, 10]

2. ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิ จั ย นี้ เป็ นงานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
research) โดยรวบรวมและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลเอกสาร
ทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง อาทิ ตัว บทกฎหมายว่ า ด้ว ย
ก าร อ นุ ญ าโ ต ตุ ล าก าร ข อ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ต าม
พระราชบัญ ญัติ อ นุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2545 ตัว บท
กฎหมายว่าด้วยการอนุ ญ าโตตุลาการของต่างประเทศ
ได้แ ก่ ฝรั่ ง เศส เยอรมนี อัง กฤษ และสหรั ฐ อเมริ ก า
กรณี ศึ ก ษาคํ า ชี้ ขาดของอนุ ญ าโตตุ ลาการในสั ญ ญา
ทางปกครองด้ านงานก่ อ สร้ าง และคํา พิ พ ากษาของ
ศาลปกครองที่ เกี่ ย วข้ อ งเฉพาะกรณี ที่ เป็ นสั ญ ญา
ทางปกครองด้า นงานก่ อ สร้ า งซึ่ งมี คู่ สั ญ ญาฝ่ ายหนึ่ ง
เป็ นหน่ ว ยงานของรั ฐ และมี ภ าคเอกชนเป็ นคู่ สั ญ ญา
อีกฝ่ ายหนึ่ง

3. ผลการศึกษา

3.1 ประเด็ น ปั ญ หาการกํ าหนดรายละเอี ย ดข้ อ ตกลง
ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ
จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบนั ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดทําสัญญาทางปกครองที่กาํ หนดหลักเกณฑ์
เกี่ ยวกับรายละเอี ยดข้ อตกลงพื้ นฐานที่ ควรมี ในสั ญ ญา
ทางปกครองซึ่ งมี ข้อสั ญญาอนุ ญาโตตุ ลาการเชิ งบังคับ
ทําให้ การกําหนดรายละเอี ยดของสั ญญาอนุ ญาโตตุ ลาการ
ในสั ญ ญาทางปกครองด้ านงานก่ อ สร้ างเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ที่ให้ความสําคัญ
กับหลักการตกลงโดยอิสระของคู่สัญญา ตั้งแต่ในชั้นแรก
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ประเทศไทยมี ก ารกํา หนดให้ วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมโยธา
เป็ น วิ ช าชี พวิ ศ วกรรมควบคุ ม และมี การควบคุ ม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็ นการปกป้อง
ประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตจากการอยูอ่ าศัย
ในสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่ งพระราชบัญ ญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
กําหนดให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในแต่ละ
สาขามี 4 ระดับ เรี ยงจากระดับสู งสุ ด ได้แก่ วุ ฒิ วิ ศวกร
สามัญวิศวกร ภาคีวิศวกร และภาคีวิศวกรพิเศษ โดยแต่ละ
ระดับ จะสามารถทํางานได้ต ามประเภทและขนาดที่
แตกต่างกันไป
3.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับจํานวนของอนุญาโตตุลาการ
จากการศึกษาเกี่ยวกับจํานวนของอนุ ญาโตตุลาการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ นุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2545
ในหมวด 2 ว่ า ด้ ว ย คณะอนุ ญาโตตุ ล าการ พบว่ า
การกําหนดจํานวนอนุ ญาโตตุลาการในแต่ละข้อพิพาท
รวมถึงข้อพิพาทในสัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้าง
คู่กรณี พิพาทมีอิสระที่จะตกลงกันให้มีจาํ นวนเท่าใดก็ได้
แต่จะต้องกําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการเป็ นเลขคี่เท่านั้น
เพื่ อมิ ใ ห้ เกิ ด ปั ญหาในการหามติ เสี ยงข้ างมากมิ ได้
การกําหนดจํานวนอนุ ญ าโตตุ ล าการดัง กล่ าวทําให้ มี
ความเป็ นไปได้ ว่ า คู่ ก รณี พิ พ าทอาจตกลงกั น ให้ มี
อนุ ญาโตตุ ลาการเพี ยง 1 คน ในกรณี นี้ หากเป็ นกรณี
การแต่ งตั้ งอนุ ญ าโตตุ ลาการที่ เป็ น ทั้ งผู ้ มี ความรู ้
ความเชี่ ยวชาญทั้ ง ทางด้า นกฎหมายและทางวิ ช าชี พ
งานก่อสร้างอยู่ในคนๆเดียวกันคงไม่เป็ นปัญหา แต่หาก
เป็ นการแต่งตั้งอนุ ญาโตตุลาการเพียง 1 คน ที่เป็ นเพียง
ผูม้ ี ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญทางกฎหมายเพียงอย่างเดี ยว
หรื อ เป็ นกรณี ก ารแต่ งตั้ง ผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ
ทางวิช าชี พ งานก่ อสร้ างเพี ยงอย่างเดี ยว หรื อ อาจเป็ น
กรณี การแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู ้จากทั้ง 2 แขนงวิชา

3.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการ
จากการศึ กษ าพ บ ว่ า ใน เรื่ องคุ ณ สม บั ติ ของ
อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้าง
พระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ในหมวด 2
ว่าด้ว ย คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ ซึ่ งเป็ นกฎหมายว่ าด้วย
การอนุ ญาโตตุลาการที่ใช้บงั คับกับข้อพิพาททุกประเภท
กําหนดให้ สิท ธิ คู่ กรณี พิพ าทอาจแต่งตั้งบุ คคลใดก็ได้
ที่ คู่ ก รณี พิ พาทเชื่ อว่ า มี ความเป็ นกลาง โด ยไม่ มี
บทบัญ ญัติ เชิ ง บัง คับ เด็ ด ขาดให้ คู่ ก รณี พิ พ าทจําต้อ ง
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
ห รื อ ท างด้ า น งาน ก่ อ ส ร้ างโ ด ย ต ร งกั บ เนื้ อ ห า
ข้อ พิ พ าท ซึ่ งการมิ ไ ด้ก ําหนดหลัก เกณฑ์ ก ารแต่ งตั้ง
อนุ ญ าโตตุ ล าการเชิ ง ลึ ก ในส่ ว นของคุ ณ สมบั ติ ข อง
อนุ ญาโตตุลาการให้สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละข้อพิพาท
เป็ นการเฉพาะดังกล่าว ทําให้ในหลายครั้งเกิดข้อกังขา
เกี่ ย วกับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และการยอมรั บ ในคํา ชี้ ขาด
ของอนุ ญ าโตตุลาการซึ่ งได้มีการพิ จารณาในประเด็ น
ปั ญ หาข้ อ เท็ จ จริ งทางด้ า นเทคนิ คในงานก่ อ สร้ า ง
ในข้อพิ พาทว่ า ได้มี ก ารพิ จ ารณาอย่างถู ก ต้อ งหรื อ ไม่
เมื่อต้องนํามาปรับเข้ากับข้อกฎหมาย ประกอบกับการที่
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 กําหนดให้การ
รักษาผลประโยชน์ของมหาชนให้ข้ ึนอยู่กบั การตัดสิ นใจ
ของคู่กรณี พิพ าทอย่างอิสระในการที่ จะตกลงกําหนด
คุ ณ สมบั ติ อ นุ ญ าโตตุ ล าการผู ้วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดให้ เป็ น
ประการใดก็ได้ หรื อจะไม่กาํ หนดไว้ก็ได้อนั เป็ นการสุ่ มเสี่ ยง
ให้ เกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่ อ
ประโยชน์ของมหาชนเช่นนี้เป็ นการเหมาะสมแล้วหรื อไม่
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หลักสู ตรการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา พบว่า ปัจจุบนั
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หรื อต้องอยู่ภายใต้การกํากับดู แลขององค์กรวิชาชี พ
ไม่ว่าจะเป็ นข้อพิพาทในสัญญาประเภทใด รวมถึงข้อพิพาท
ในสั ญ ญาทางปกครองด้านงานก่ อ สร้ าง เช่ น เดี ยวกับ
การกําหนดจํานวนอนุ ญาโตตุลาการ ที่ในแต่ละประเทศ
ยังไม่มีการกําหนดเป็ นกฎหมายเชิงบังคับให้การพิจารณา
ข้ อ พิ พาทในสั ญ ญ าทางปกครองจํ า ต้ อ งมี จํ า นวน
อนุ ญาโตตุ ลาการเพื่ อพิ จารณาวินิ จฉัยเป็ นจํานวนขั้นตํ่า
เท่าใด ซึ่ งเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาการแต่งตั้ง
อนุ ญาโตตุ ลาการ โดยเอาปั ญหาเกี่ ยวกับคุณสมบัติ ของ
อนุ ญาโตตุลาการมาพิ จารณาประกอบกับปั ญหาจํานวน
ขั้นตํ่าของการมีอนุญาโตตุลาการในการอนุ ญาโตตุลาการแล้ว
จึงเห็นว่า การพิจารณาชี้ขาดหรื อออกเสี ยงชี้ขาดข้อพิพาท
ในประเด็นปั ญหาข้อเท็จจริ งทางด้านเทคนิคงานก่อสร้าง
ก่อนการปรับเข้ากับข้อกฎหมายที่กระทําด้วยอนุ ญาโตตุลาการ
เพียงคนเดียวหรื อหลายคนที่ไม่มีความรู ้ทางด้านวิชาชี พ
วิศวกรรมด้านงานก่อสร้างเชิงลึกอย่างเพียงพอย่อมไม่อาจ
มีคาํ ชี้ขาดที่เป็ นไปได้อย่างละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง และ
เป็ นธรรมได้
3.3 ประเด็ น ปั ญ ห าเกี่ ย วกั บ วิ ธี พิ จารณ าทางการ
อนุญาโตตุลาการ ในสัญญาทางปกครองด้ านงานก่อสร้ าง
จากการศึ ก ษา พบว่า เนื่ องจากปั จจุบันประเทศไทย
ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
และการอนุ ญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเป็ นการเฉพาะ
ทําให้วิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง
ด้านงานก่อสร้างซึ่ งเป็ นเรื่ องประโยชน์สาธารณะต้องดําเนิน
กระบวนพิจารณาไปตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545 ซึ่ งเป็ นบทกฎหมายที่ให้ความสําคัญกับการแสดง
เจตนาของคู่สัญญาและความเท่าเทียมของปั จเจกบุคคล
ตามหลักกฎหมายเอกชนเป็ นหลัก โดยอนุญาโตตุลาการ
ต้องชี้ขาดตามข้อสัญญาและธรรมเนียมปฏิบตั ิทางการค้า

อาจจะไม่เป็ นการเพียงพอหรื อเหมาะสมนัก ด้วยเหตุที่
สัญ ญาทางปกครองด้านงานก่อสร้างเป็ นสัญญาที่ ต้อง
อาศัยทักษะของอนุญาโตตุลาการผูม้ ีประสบการณ์และ
ความ รู ้ ค วามเชี่ ยวชาญ การนํ า บ ท กฎห มายตาม
พระราชบัญ ญัติอนุ ญ าโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาใช้กับ
การแต่ ง ตั้ง อนุ ญ าโตตุ ล าการเพื่ อ พิ จ ารณาข้อ พิ พ าท
ในสั ญ ญาทางปกครองด้า นงานก่ อ สร้ า งที่ อ าจมี ก าร
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการในลักษณะดังกล่าว ย่อมมีความ
เป็ นไปได้ที่การชี้ขาดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของมหาชน
จะไม่ ไ ด้มี ก ารพิ จารณาวินิ จ ฉัยอย่างรอบด้าน ถูก ต้อ ง
และเป็ นธรรม แม้จะปรากฏว่าในกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ
อาจมีการแต่งตั้งที่ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญได้ก็ตาม แต่ก็ไม่อาจ
เป็ นประกันได้ว่าในกระบวนการอนุญาโตตุลาการในแต่ละ
ข้อพิพาทจะมีการแต่งตั้งที่ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างเสมอไป
เพราะบทบัญญัติดงั กล่าวก็ไม่ใช่บทบังคับที่จะต้องกระทํา
ในทุกกรณี ของการพิจารณาข้อพิพาท
ดังนั้น เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาการแต่งตั้ง
อนุ ญาโตตุลาการ โดยเอาปั ญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
อนุ ญาโตตุลาการมาพิจารณาประกอบกับปั ญหาจํานวนขั้นตํ่า
ของการมีอนุญาโตตุลาการในการอนุญาโตตุลาการแล้ว
การพิจารณาจึงอาจไม่เป็ นไปอย่างรอบคอบและเป็ นธรรม
อย่ างไรก็ ต าม จากการศึ กษากฎหมายว่ าด้ ว ยการ
อนุ ญาโตตุลาการของต่างประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี
อังกฤษ และสหรัฐอเมริ กา พบว่า ไม่มีประเทศใดที่มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งอนุ ญาโตตุลาการ
ในเรื่ องคุ ณ สมบัติ และลักษณะของบุ ค คลที่ จะมาเป็ น
อนุญาโตตุลาการเชิงบังคับเด็ดขาดให้คู่กรณี พิพาทจะต้อง
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิความเชี่ ยวชาญทางด้านกฎหมาย
หรื อทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อพิพาทโดยตรง
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อย่ า งไรก็ ต าม จากการศึ ก ษากฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
อนุ ญ าโตตุ ล าการของต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ ฝรั่ ง เศส
เยอรมนี อั ง กฤษ และสหรั ฐ อเมริ กา พบว่ า ปั จจุ บั น
ยั ง ไม่ มี การบั ญ ญั ติ กฎ ห ม ายว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จารณ า
การอนุ ญ าโตตุ ลาการในสั ญ ญาทางปกครองแยกออก
จากสัญญาทางแพ่งให้ชดั เจนแต่ประการใด
3.4 ประเด็ น ปั ญ หาการควบคุ ม การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
อนุญาโตตุลาการในการทําคําชี้ขาด
จากการศึกษา พบว่า พระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545 ได้มีการวางระบบการควบคุมการใช้ดุลยพินิจ
ของอนุ ญาโตตุลาการในการทําคําชี้ขาดไว้ในกระบวนการ
หลัง การทํา คํา ชี้ ขาดข้อ พิ พ าทของอนุ ญ าโตตุ ล าการ
โดยแทรกสอดไว้ในขั้นตอนของการคัด ค้านคําชี้ ขาด
และในขั้น ตอนการยอมรั บ และบั ง คับ ตามคํา ชี้ ขาด
เพื่อให้อาํ นาจแก่ศาลปกครองในการเข้าไปตรวจสอบและ
ควบคุมความถูกต้องของการใช้ดุลยพินิจของอนุ ญาโตตุลาการ
ในการทําคําชี้ ขาดข้อพิพาท แต่ในบทบัญญัติซ่ ึ งให้อาํ นาจ
ศาลปกครองในการควบคุ ม การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จของ
อนุ ญาโตตุลาการตามมาตรา 40 มาตรา 43 และมาตรา 45
ในเรื่ อ งที่ เป็ นปั ญ หาการตี ค วามคําชี้ ขาดในข้อพิ พาท
ที่ ไ ม่ ส ามารถระงั บ ได้ โดยการอนุ ญาโตตุ ล าการและ
เป็ นปั ญ ห าอั น เกี่ ย วด้ ว ยความสงบ เรี ยบ ร้ อ ยของ
ประชาชน เป็ นการบั ญ ญั ติ ถ้ อ ยคํา ให้ มี ก ารตี ค วาม
ที่ค่อนข้างกว้างจนเกินไปและยังไม่ชดั เจน และด้วยเหตุที่
ศาลปกครอง ยึ ด ถื อ หลัก การแสดงเจตนาของคู่ ก รณี
พิ พ าท เป็ น สํ าคั ญ ต าม ห ลั ก การขั้ น พื้ น ฐ าน ข อ ง
การอนุ ญาโตตุ ล าการที่ มุ่ ง เน้ น หลั ก การพิ จ ารณา
ใน เรื่ องของความ เท่ าเที ยมกั น ของปั จเจกบุ คคล

มากกว่ าการพิ จารณาชี้ ขาดให้ เป็ นไปตามหลักกฎหมาย
มหาชนในเรื่ องสัญญาทางปกครองและการบริ การสาธารณะ
เป็ นอันดับแรก ทั้งที่สัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้าง
มีลกั ษณะที่แตกต่างจากสัญญาทางแพ่งทัว่ ไป นอกจากนี้
การไม่ มี วิ ธี พิ จารณาเกี่ ยวกั บ สั ญ ญาทางปกครองและ
การอนุ ญ าโตตุ ล าการในสั ญ ญาทางปกครองดังกล่ าว
ยัง ทํา ให้ ก ารกําหนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ขั้น ตอนวิ ธี
พิจารณาต่างๆ ในสัญญาทางปกครองที่มีประโยชน์ของ
สาธารณะชนเป็ นเดิ ม พัน ขึ้ น อยู่กับ การตัด สิ น ใจของ
คู่ สั ญ ญาที่ มี ฝ่ ายหนึ่ งเป็ นเอกชน เช่ น การกําหนดหลัก
กฎหมายที่บงั คับใช้ในข้อพิพาท ระยะเวลาในการดําเนิน
กระบวนพิจารณา สถานที่ ที่ใช้สําหรับ การดําเนิ นการ
ทางอนุ ญ าโตตุ ล าการ วิ ธี การสื บพยานหลั ก ฐาน
ระยะเวลาในการทําคําชี้ขาด เป็ นต้น อีกทั้งคู่สัญญายังอาจ
ตกลงกันกําหนดให้ใช้บริ การอนุญาโตตุลาการโดยสถาบัน
หรื อไม่ก็ได้ ซึ่ งบทบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ตามพระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มิได้มี
ข้อจํากัดห้ามมิให้คู่สัญญาในสัญญาทางปกครองต้องใช้
บริ การอนุ ญาโตตุลาการโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่ ง หรื อ
จะกําหนดตกลงกันระงับข้อพิพาทกันเองโดยไม่ใช้บริ การ
จากสถาบันที่ให้บริ การการอนุญาโตตุลาการก็ได้ ส่งผล
ให้ การดําเนิ นการทางการอนุ ญ าโตตุ ลาการในสั ญ ญา
ทางปกครองด้านงานก่ อ สร้ างอาจได้รับ การพิ จ ารณา
โดยมีรายละเอียดในวิธีพิจารณาบางประการที่แตกต่างกัน
เนื่ องจากในแต่ละสถาบันที่ให้บริ การอนุญาโตตุลาการ
ต่างก็จะมีขอ้ บังคับว่าด้วยวิธีพิจารณาในการอนุ ญาโตตุลาการ
ในแต่ละสถาบันเป็ นการเฉพาะ
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อย่ า งไรก็ ต าม สํ า หรั บ ของประเทศอัง กฤษเกี่ ย วกั บ
การควบคุ ม คํา ชี้ ขาดของอนุ ญ าโตตุ ล าการจะมี ก าร
กําหนดบทบัญ ญัติ ที่ ข ยายความชัด เจนเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น มา
นอกเหนื อ จากของประเทศฝรั่ งเศส ประเทศเยอรมนี
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศไทย ที่ให้อาํ นาจศาล
สามารถเข้าไปพิจารณาตรวจสอบและทบทวนความถูกต้อง
ในประเด็นข้อกฎหมายตามคําชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการ
ได้อย่างกว้างขวาง โดยให้ศาลมีอาํ นาจในการตรวจสอบ
และทบทวนความถู ก ต้ อ งในประเด็ น ข้ อ กฎหมาย
ที่ จะเป็ นการกระทบต่ อสิ ทธิ ของคู่ กรณี พิ พาทฝ่ ายหนึ่ ง
หรื อหลายฝ่ าย หรื อในประเด็นข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง
อย่างชัดเจน หรื อในประเด็นข้อกฎหมายนั้นเป็ นประเด็น
ที่มีความสําคัญต่อสาธารณชนและยังมีขอ้ สงสัย

ตามกฎหมายเอกชน ทําให้แนวคําวินิจฉัยในช่วงที่ผ่านมา
ศาลปกครองมีการตีความให้ประเด็นปั ญหาการโต้แย้ง
ดุลยพินิ จการพิจารณาของอนุ ญ าโตตุลาการในเนื้ อหา
สาระสํ า หรั บ ข้อ พิ พ าทที่ อ ยู่ ภ ายในขอบเขตอํา นาจ
อนุ ญ าโตตุ ลาการไม่ ใช่ ปั ญ หาอัน เกี่ ยวด้ว ยความสงบ
เรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอัน ดี ข องประชาชน ส่ งผลให้
ศาลปกครองอยู่ภายใต้ข้อจํากัด ของกฎหมายที่ ไม่อาจ
ก้าวล่วงลงไปตรวจสอบทบทวนความถูกต้องในเนื้อหา
สาระของคําชี้ขาดได้เพราะต้องด้วยข้อกํากัดของกฎหมาย
ดังกล่ าว แม้การใช้ดุลยพิ นิ จชี้ ขาดของอนุ ญ าโตตุ ลาการ
อาจมีขอ้ บกพร่ องอันอาจเกิดจากการขาดประสบการณ์และ
ความเชี่ ยวชาญในเนื้ อหาข้อพิ พาท โดยเฉพาะในเนื้ อ หา
ข้อ พิ พ าททางด้านงานก่ อ สร้ างที่ มี ความสลับซั บซ้อน
ทางเทคนิ คเฉพาะด้าน หรื อความลําเอียงไม่เป็ นกลางของ
อนุญาโตตุลาการที่ยากต่อการนําสื บเจตนาภายในก็ตาม
ใน การนี้ จาก ก ารศึ กษ ากฎ ห ม ายว่ า ด้ ว ยการ
อนุ ญ าโตตุ ล าการของต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ ฝรั่ ง เศส
เยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐอเมริ กา พบว่า โดยหลักการ
ปกติ ประเทศส่ วนใหญ่ จ ะมี ก ารวางระบบการควบคุ ม
การใช้ดุลยพินิจของอนุญาโตตุลาการในการทําคําชี้ขาด
ข้อพิพาทภายหลังการทําคําชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการ
ไว้ในรู ปแบบของการควบคุมการใช้ดุลยพินิจในการทํา
คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัย
ช่ อ งทางการให้ สิ ทธิ คู่ ก รณี พิ พ าทในการคัด ค้ านและ
อุทธรณ์คาํ ชี้ขาดและใช้ถอ้ ยคําในบทบัญญัติในลักษณะ
เดียวกัน คือ ในกรณี ท่ี ข้อพิพาทนั้นไม่อาจถูกระงับได้
โดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย หรื อการยอมรับให้มี
การบังคับตามคําชี้ ขาดของอนุญาโตตุลาการจะเป็ นการ
ขัดแย้งกับหลักความสงบเรี ยบร้อยของประเทศ

4. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ

จากการศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บการอนุ ญาโตตุ ล าการ
ในสัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้างของต่างประเทศกับ
ประเทศไทย และวิ เคราะห์ ปั ญหาการอนุ ญาโตตุ ลาการ
ในสัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้างจากตัวอย่างคําชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้าง
และตัวอย่างคําพิพากษาของศาลปกครองที่ เกี่ ยวข้องแล้ว
เห็ น ว่ า สาเหตุ ห ลัก ของปั ญ หาที่ ท ํา ให้ ค ํา ชี้ ขาดของ
อนุ ญ าโตตุ ล าการไม่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ เนื่ อ งจากเกิ ด
ข้อกังขาในความเป็ นธรรม และไม่อ าจยุติ ได้โดยการ
อนุ ญ าโตตุลาการ จนท้ายที่ สุดคู่กรณี พิ พ าทต้องมี การ
นําข้อพิพาทขึ้นสู่ ศาลปกครอง ทําให้การระงับข้อพิพาท
เกิดความล่าช้ายิ่งขึ้น สิ้ นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่าย และ
ไม่อาจบังคับให้คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนซึ่ งผิดสัญญาปฎิบตั ิ
ตามสัญญาได้ โดยเฉพาะในเรื่ องของการชําระเบี้ยปรับ
ซึ่งเป็ นค่าเสี ยหายล่วงหน้า คือ การไม่มีกฎหมายสารบัญญัติ
และกฎหมายวิธีสบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
28

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิ งหาคม 2562
The Journal of Industrial Technology, Vol. 15, No.2 May-August 2019

อํานาจไว้เท่านั้น เนื่ องจากคําชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
เป็ นการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากความประสงค์ของ
คู่สัญญาเองที่ตอ้ งการให้มีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการ
ดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้การอนุ ญาโตตุลาการในประเทศไทย
เป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ง ขึ้ น และสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ความต้องการของประเทศที่ มีความต้องการ
จะรักษาผลประโยชน์ของมหาชนควบคู่ไปกับการรักษา
ภาพลัก ษณ์ และบรรยากาศการลงทุ น ภายในประเทศ
ตลอดจนความเชื่ อ มั่น ของนัก ลงทุ น ภาคเอกชน และ
เพื่อเป็ นการลดปริ มาณคดีที่ข้ ึนสู่ ศาลปกครอง ประกอบ
กั บ ตามหลัก กฎหมายเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาทางปกครอง
ในทฤษฎีอาํ นาจรัฐ และทฤษฎีบริ การสาธารณะ ที่เห็นว่า
รั ฐ มี อ ํา นาจในการออกกฎเกณฑ์ เพื่ อ กํา กั บ ดู แ ลให้
การบริ การสาธารณะเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุผล
ผูว้ ิจัยจึงมี ข้อเสนอแนะให้ มีการจัดทํากฎหมายว่าด้วย
สัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้าง โดยให้มีหลักเกณฑ์
เกี่ ย วกับ การจัด ทํา สั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการในสั ญ ญา
ทางปกครองด้านงานก่อสร้าง การแต่งตั้งอนุ ญาโตตุลาการ
วิธีพิจารณาทางการอนุ ญ าโตตุลาการ และการคัดค้าน
คําชี้ขาด การยอมรับและบังคับตามคําชี้ขาด ดังต่อไปนี้
4.1 ประเด็ น ปั ญ หาการกํ าหนดรายละเอี ย ดข้ อ ตกลง
ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ
1) เสนอให้มีการกําหนดรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการ
ทําสัญญาอนุ ญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองด้าน
งานก่อสร้างไว้ในสัญญาตั้งแต่แรกเริ่ มในการทําสัญญา
ทางปกครอง เพื่อให้คู่สัญญาได้มีโอกาสร่ วมกันในการ
พิจารณาตกลงกําหนดรายละเอียดขั้น พื้น ฐานทางการ
อนุ ญาโตตุลาการโดยความยินยอมของคู่สัญญาทุกฝ่ าย
ก่อนการตกลงผูกพันตนในสัญญาทางปกครอง

ด้านงานก่อสร้างโดยตรง ทําให้การจัดทําสัญญาทางปกครอง
ไม่ มี ห ลัก เกณฑ์ ใ นการกํา หนดรายละเอี ยดในสั ญ ญา
ทางปกครองซึ่ งมี ข้อสั ญญาอนุ ญ าโตตุ ลาการที่ มี ความ
ละเอียดและรัดกุมอย่างเพียงพอมากกว่าปั ญ หาที่ เกิดขึ้น
จากระบบการอนุ ญ าโตตุลาการหรื ออนุ ญ าโตตุลาการ
ด้วยเหตุที่อนุ ญาโตตุลาการเปรี ยบเสมือนตัวกลางในการ
หาข้อยุติให้กบั คู่กรณี พิพาทตามข้อตกลงที่คู่กรณี พิพาท
ได้มี ก ารตกลงกําหนดกัน ไว้ในสั ญญาอนุ ญาโตตุ ลาการ
ตั้งแต่ แรก ซึ่ งโดยปกติ การวิ นิ จฉั ยของอนุ ญ าโตตุ ลาการ
ในแต่ ละข้อพิ พาทอนุ ญาโตตุ ลาการจะมี อ ํานาจหน้ า ที่
ตามที่คู่กรณี พิพาทได้มีการตกลงให้อาํ นาจไว้ กล่าวคือ
อนุ ญาโตตุลาการต้องทําการชี้ ขาดข้อพิพาทโดยอยู่บน
พื้นฐานของการตกลงกันระหว่างคู่กรณี พิพาท ซึ่ งหาก
ข้ อ ตกลงใน สั ญ ญ าท างป กครองซึ่ งมี ข้ อ สั ญ ญ า
อนุ ญาโตตุลาการอันเป็ นจุดเริ่ มต้นของนิ ติสัมพันธ์น้ ัน
มี ค วามละเอี ย ด รอบคอบ และรั ด กุ ม เพี ย งพอแล้ ว
อนุ ญาโตตุ ลาการย่อมมี หน้ าที่ ที่ จะต้องชี้ ขาดข้อพิ พาท
ตามที่ คู่ ก รณี พิ พ าทได้ ต กลงให้ อํ านาจไว้ ในสั ญ ญา
อนุ ญ าโตตุ ล าการนั้น กอปรกับ อนุ ญ าโตตุ ล าการเอง
ก็ไม่ใช่ผยู ้ กร่ างข้อตกลงในสัญญาอนุญาโตตุลาการหรื อ
ผูแ้ สดงเจตนาในการทําสั ญ ญาอนุ ญาโตตุ ลาการที่ จะมี
อํานาจในการแก้ ไขหรื อเปลี่ ยนแปลงเนื้ อหาข้ อ ตกลง
ในสัญญาอนุ ญาโตตุลาการนั้นได้ หรื อแม้แต่กรณี ของ
ศาลปกครอง การจะพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงหรื อ
แก้ ไ ขคํา ชี้ ขาดของอนุ ญ าโตตุ ล าการหรื อพิ จ ารณา
ทบทวนคําพิ พากษาหรื อคําสั่งเมื่ อมี การอุท ธรณ์ คาํ สั่ ง
หรื อคําพิพากษา ก็มิอาจทําการพิจารณาได้ตามอําเภอใจ
แต่ตอ้ งพิจารณาภายใต้ขอบเขตอํานาจตามความในหมวด 6
แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ตามที่ให้
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และให้ ก ารดํา เนิ น การระงับ ข้อ พิ พ าทตกอยู่ ใ นการ
พิจารณาของศาลปกครองที่อยูใ่ นเขตอํานาจต่อไป”
2) เนื่ อ งจากสั ญ ญาทางปกครองด้านงานก่ อ สร้ าง
เป็ นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของมหาชน จึงเสนอ
ให้มีกาํ หนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ ข้อจํากัดข้อตกลงของ
คู่ สั ญ ญาในสั ญ ญ าทางปกครองด้ า นงานก่ อ สร้ า ง
โดยห้ ามมิ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ทําข้อ ตกลงสละสิ ท ธิ
การคัดค้านคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรื อสละสิ ทธิ
การอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองไม่ว่ากรณี ใดๆ แต่ไม่เป็ น
การตัดสิ ทธิ คู่สัญ ญาฝ่ ายเอกชนที่ อาจจะสละสิ ทธิ การ
คัดค้านคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรื อสละสิ ทธิการ
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริ งต่อศาลปกครองได้
4.2 ประเด็นปัญหาเกีย่ วกับการแต่ งตั้งอนุญาโตตุลาการ
1) เสนอให้ มี ก ารกํา หนดเงื่ อ นไขเฉพาะเกี่ ย วกับ
จํา นวนอนุ ญ าโตตุ ล าการให้ มี ค วามเหมาะสมและ
ให้ มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ในสั ญ ญาทางปกครองด้ า นงานก่ อ สร้ า งให้ ชั ด เจน
ซึ่ งประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางกฎหมายมหาชน และ
ผู ้เชี่ ย วชาญทางด้า นงานก่ อ สร้ า งที่ มี คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
ในแขนงวิชาวิศวกรรม ที่ได้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบ
วิชาชีพระดับวุฒิวิศวกรจากสภาวิศวกร อันเป็ นชั้นสู งสุ ด
ของวิ ชาชี พ เนื่ องจากชั้ นวุ ฒิ วิ ศวกรเป็ นระดั บที่ ได้ รั บ
อนุญาตให้สามารถทํางานและให้คาํ ปรึ กษาในงานก่อสร้าง
ได้ทุกประเภทและขนาดของงานก่อสร้าง หรื อในระดับอื่น
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การดํา เนิ น งานตามสั ญญาทางปกครอง
ด้านงานก่อสร้าง เพื่อให้การพิจารณาสัญญาทางปกครอง
ซึ่ งเกี่ยวกับประโยชน์ของมหาชนเป็ นไปอย่างละเอียด
รอบคอบ รัดกุม และถูกต้อง ดังนี้

ซึ่ งเป็ นสัญ ญาหลัก และเพื่ อให้ คู่สัญ ญาฝ่ ายเอกชนได้
รับทราบถึ งข้อจํากัดในสิ ทธิ และหน้าที่ ของฝ่ ายเอกชน
ในสัญญาทางปกครองเกี่ยวกับหลักเอกสิ ทธิ์ ของคู่สัญญา
ฝ่ ายปกครองที่ชดั เจน อันเป็ นการป้องกันมิให้เกิดข้อถกเถียง
เกี่ยวกับการบังคับสัญญาทางปกครองหากเกิดกรณี พิพาทขึ้น
ในอนาคต พร้ อมการกําหนดบทกฎหมายบังคับในกรณี
ที่มีการฝ่ าฝื น โดยให้มีการระบุรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับ
การทําสั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ลาการในสั ญ ญาทางปกครอง
ด้านงานก่อสร้างในกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง
ด้านงานก่อสร้าง ดังนี้
“ในสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนทีเ่ ป็ น
สั ญ ญ าท างป ก ค ร อ ง คู่ สั ญ ญ าอ าจ ต ก ล งให้ ใช้
การอนุ ญ าโตตุ ล าการในการระงับ ข้อ พิ พ าทได้ และ
ให้สัญญาอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมีผลผูกพันคู่สัญญา
ข้อตกลงให้ใช้การอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท
ในสั ญ ญาทางปกครองตามวรรคหนึ่ ง จะต้องกําหนด
รายละเอียดขั้นพื้นฐานในสัญญาอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ ข องอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ได้แก่ คุณวุฒิ ประวัติความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์
เป็ นต้น
(2) จํานวนคณะอนุญาโตตุลาการที่ใช้ในการดําเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการ
(3) ประเด็นข้อพิพาทที่สามารถใช้การอนุ ญาโตตุลาการ
ในการระงับข้อพิพาท
(4) กรอบวงเงินสู งสุ ดซึ่ งอนุ ญาโตตุลาการสามารถ
สัง่ ให้คู่พิพาทจ่ายให้แก่กนั ได้เมื่อมีคาํ วินิจฉัย
(5) สถานที่ที่ใช้ในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
ทั้งนี้ การไม่กาํ หนดรายละเอียดขั้นพื้นฐานในสัญญา
ดังกล่าว ให้สัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นตกเป็ นโมฆะ
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2) เสนอให้มีการกําหนดเงื่อนไขข้อจํากัดของบุคคลผู ้
ซึ่ งจะได้รับการแต่งตั้งเป็ นอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้เกิด
ความเป็ นกลางและไม่มีส่วนได้เสี ยที่ชดั เจนยิ่งขึ้น ดังนี้
“ห้ ามมิ ให้ บุ ค คลซึ่ งเคยเป็ นอนุ ญ าโตตุ ล าการรั บ เป็ น
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดในข้อพิพาทที่มีคู่พิพาทเดียวกัน
กับในข้อพิพาทก่อนหรื อที่ยงั อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
การฝ่ าฝื นความตามวรรคหนึ่ง ให้การดําเนินการของ
อนุญาโตตุลาการที่มีข้ ึนนั้นไม่มีผลใช้บงั คับ และให้การ
ดําเนิ น การระงับ ข้อ พิ พ าทตกอยู่ในการพิ จ ารณาของ
ศาลปกครองที่อยูใ่ นเขตอํานาจต่อไป”
3) เสนอให้ มีการเพิ่ มเติ มบทลงโทษทางปกครอง
แก่อนุญาโตตุลาการผูก้ ระทําการทุจริ ตฉ้อฉล ดังนี้
“ในกรณี ที่ คู่พิพ าทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งหรื อศาล พบว่า
มี พ ยานหลัก ฐานเกี่ ยวกับ การกระทําทุ จริ ต ฉ้ อ ฉลของ
อนุญาโตตุลาการ อนุ ญาโตตุลาการนั้นต้องถูกเพิกถอน
ออกจากทะเบียนอนุ ญาโตตุลาการ และให้มีการพักใช้
ใบอนุญาต หรื อเพิกถอนใบอนุญาตทางวิชาชีพ แล้วแต่กรณี
ความร้ายแรงและความเสี ยหายที่เกิดขึ้น”
4.3 ประเด็ น ปั ญ ห าเกี่ ย วกั บ วิ ธี พิ จารณ าทางการ
อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองด้ านงานก่อสร้ าง
1) เสนอให้มีการกําหนดหลักกฎหมายซึ่ งใช้สาํ หรับ
การพิ จ ารณาข้ อ พิ พ าทในสั ญ ญาทางปกครองของ
อนุ ญาโตตุลาการให้มีความชัดเจน โดยอยู่บนพื้นฐานของ
หลักกฎหมายมหาชน ซึ่ งโดยหลักกฎหมายสัญญาทางปกครอง
ถือว่าคู่สัญญาฝ่ ายปกครองย่อมมีอาํ นาจเอกสิ ทธิ์ที่เหนือกว่า
คู่สัญ ญาฝ่ ายเอกชน และเนื่ องด้วยสัญ ญาทางปกครอง
เป็ นสั ญ ญาที่ มี มู ล หนี้ เป็ นในการดําเนิ น งานเพื่ อ การ
ให้บริ การสาธารณะภายในประเทศ และเป็ นสัญญาที่มี
ความเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของมหาชน ดังนี้

“ให้คณะอนุ ญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการเป็ น
จํ า นวนเลขคี่ ซึ่ งประกอบด้ ว ยอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
วิ ธี ก ารตั้ ง คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการให้ คู่ พิ พ าทตั้ ง
อนุญาโตตุลาการฝ่ ายละเท่ากัน และให้อนุญาโตตุลาการ
ดั งกล่ าวร่ วมกั น ตั้ งอนุ ญ าโตตุ ล าการอี ก หนึ่ งเป็ น
ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง ต้องประกอบด้วย
(1) ประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการ ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทางกฎหมายมหาชน
(2) อนุ ญาโตตุลาการ 2 คน ซึ่ งมี คุณวุฒิวิชาชี พเฉพาะ
ในแขนงวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตาม
สัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้างซึ่งได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกรจากสภาวิศวกร
ในกรณี ที่มีการตกลงกันให้มีจาํ นวนอนุ ญาโตตุลาการ
เกิ น กว่ า 3 คน ขึ้ น ไป อนุ ญ าโตตุ ล าการที่ เพิ่ ม เติ ม นั้น
ต้องเป็ นบุคคลมีคุณวุฒิวิชาชี พเฉพาะในแขนงวิชาวิศวกรรม
ที่ เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ น งานตามสัญ ญาทางปกครอง
ด้านงานก่อสร้างซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ระดับภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรื อวุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกร
แล้วแต่ กรณี ขึ้ น อยู่กับ ประเด็น ข้อพิ พ าททางด้านงาน
ก่ อ สร้ า งที่ เกี่ ย วข้อ ง หรื อ เป็ นบุ ค คลมี คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
ทางกฎหมายมหาชนหรื อทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ
การดําเนินงานตามสัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้าง
การไม่ปฏิบตั ิตามความวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่ ให้ ก ารดํา เนิ น การของอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ที่มีข้ ึนนั้นไม่มีผลใช้บงั คับ และให้การดําเนินการระงับ
ข้อพิพาทตกอยูใ่ นการพิจารณาของศาลปกครองที่อยูใ่ น
เขตอํานาจต่อไป”
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“ให้ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการชี้ ขาดข้ อ พิ พ าทไปตาม
กฎหมายไทยโดยคํานึ งถึงหลักกฎหมายมหาชนเป็ นสําคัญ
ประกอบด้วยหลักสุ จริ ตและเป็ นธรรม เว้นแต่ในกรณี ที่
ไม่ มี ก ฎหมายของประเทศไทยบั ญ ญั ติ อ ย่ า งชั ด แจ้ง
ในลํา ดับ ถัด มาอาจกํา หนดให้ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ
มีอาํ นาจดุ ลยพินิจในการเลื อกใช้หลักแห่ งความสุ จริ ต
และเป็ นธรรม หรื อหลักกฎหมายอื่ น สํ าหรั บการชี้ ขาด
ข้อพิพาทได้”
2) เสนอให้มีกาํ หนดรายละเอียดและขั้นตอนวิธีพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองเพื่อให้การ
ดําเนิ นกระบวนพิจารณาเพื่อการระงับข้อพิพาทในสัญญา
ทางปกครองโดยการอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ นไปโดยมี
มาตรฐานเดี ย วกัน เช่ น การแต่ ง ตั้ง อนุ ญ าโตตุ ล าการ
ภาษาที่ จะใช้ในการดําเนิ น กระบวนพิ จารณา สถานที่
สําหรับการดําเนิ นกระบวนพิจารณา การสื บพยานหลักฐาน
การแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ การทําคําชี้ขาด เป็ นต้น
4.4 ประเด็ น ปั ญ หาการควบคุ ม การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
อนุญาโตตุลาการในการทําคําชี้ขาด
เสนอให้ มี ก ารกํ า หนดบทบั ญ ญั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 40
มาตรา 43 และมาตรา 45 แต่เห็นควรให้มีบญ
ั ญัติถอ้ ยคํา
เพิ่มเติมให้ชดั เจนเพื่อเป็ นขยายขอบเขตให้ศาลปกครอง
สามารถพิจารณาทบทวนคําชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการได้
ในกรณี ที่มีเหตุอนั มี ขอ้ สงสัยว่าคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ยังไม่ได้ทาํ การพิจารณาข้อเท็จจริ งหรื อพยานหลักฐาน
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อในประเด็ น ข้อ เท็ จ จริ งหรื อ
ข้ อ กฎห มายนั้ น เป็ น ป ระเด็ น ที่ มี ความสํ า คั ญ ต่ อ
สาธารณชนและยังมีขอ้ สงสัย
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