การดําเนิ นกระบวนพิ จารณาคดีในศาลปกครอง
ในส่วนทีเกียวกับการอนุญาโตตุลาการ


บุญอนันต์ วรรณพานิ ชย์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

การอนุ ญาโตตุลาการเป็ นระบบการระงับข้อพิพาทอีกประเภทหนึงทีรูจ้ กั กันแพร่หลาย
พอสมควรและมีพฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนือง โดยมีหลักคิดอยู่ทการให้
ี
ความเคารพต่อความประสงค์ของ
คู่พพิ าททีจะหาหนทางยุติข้อพิพาทระหว่างกัน โดยใช้กลไกและวิธกี ารทีไม่ต้องพบกับปั ญหาข้อจํากัด
หรือข้อด้อยของการใช้วธิ กี ารระงับข้อพิพาทโดยศาล และขณะเดียวกันก็พยายามสร้างความน่ าเชือถือ
แก่คู่กรณี โดยการจัดให้กลไกและวิธกี ารพิจารณามีมาตรฐาน
สํ า หรับ การจัด การกับ ข้อ พิพ าททางปกครองนั น ในทางทฤษฎีแ ล้ว อาจมีป ระเด็น
ข้อ ถกเถียงกัน ได้อ ยู่ว่ า จะยอมรับ ให้นํ าเอาระบบการระงับ ข้อ พิพ าทโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการมาใช้ใ น
ความสัมพันธ์ทางกฎหมายปกครองได้หรือไม่ เพียงใด เพราะเหตุทว่ี า การทีรัฐจะยอมรับระบบการระงับ
ข้อ พิพ าทอย่ า งอืน รัฐ ย่อ มต้อ งคํ านึ ง ถึง ผลกระทบต่ อ ความน่ า เชือถือ ของระบบการระงับ ข้อ พิพ าท
โดยอํานาจรัฐหรือทีรัฐจัดให้มขี นึ ซึงก็ได้แก่ ระบบการระงับข้อพิพาทโดยศาล เพราะไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
ในมุมมองหนึง การทีรัฐจะยอมรับเช่นนันย่อมเท่ากับการปฏิเสธประสิทธิภาพและความน่ าเชือถือของ
ระบบการระงับข้อพิพาทโดยศาล โดยเฉพาะอย่างยิง ในกรณีทเป็
ี นเรืองในทางกฎหมายมหาชนหรือ
กฎหมายปกครอง ซึงรัฐเองจะเป็ นคู่กรณีฝ่ายหนึงอยู่ด้ว ยเสมอ การจะยอมรับระบบหรือวิธกี ารระงับ
ข้อพิพาทอย่างอืนทีไม่ได้จดั ขึนโดยรัฐหรือทีรัฐไม่ได้มสี ่ว นเกียวข้องนัน ย่อมเท่ากับแสดงเป็ นนัยว่ า
แม้เมือเกิดข้อพิพาทขึนกับรัฐแล้ว รัฐเองก็ยงั ไม่เชือมันหรือไว้วางใจระบบการชีขาดข้อพิพาททีรัฐจัดให้มี
ขึนแล้ว ซึงหากเป็ นเช่นนี รัฐจะเรียกร้องให้บุคคลอืนๆ ทีมีข้อพิพาทกันให้ความเชือมันหรือไว้วางใจ
ระบบการชีขาดข้อพิพ าททีรัฐจัดให้มขี นได้
ึ อ ย่างไร นอกจากนัน โดยธรรมชาติของระบบการระงับ
ข้อพิพาทโดยวิธกี ารทางอนุ ญาโตตุลาการ เป็ นระบบทีเกิดขึน พัฒนา และยอมรับกันในขอบเขตของ
กฎหมายสาขาอืน อัน ได้แ ก่ กฎหมายระหว่ า งประเทศ (ซึงการอ้ า งอธิป ไตยทางศาลเป็ น ประเด็น
ข้อ โต้แ ย้ง ทีคู่พ ิพ าทซึงไม่ไ ด้อ ยู่ภายในบังคับของอธิปไตยทางศาลเดียวกัน อาจเห็น แตกต่ างกันได้


เอกสารวิชาการฉบับนี ผู้เขียนได้จดั ทําขึนเพือนํ าเสนอในการสัมมนาเพือการพัฒนางานอนุ ญาโตตุลาการ เรือง
“ศาลกับการดําเนินกระบวนพิจารณาชันอนุญาโตตุลาการ” จัดโดยสํานักอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุตธิ รรม วันที
26 สิงหาคม 2559
ในการจัดทําเอกสารนี ผู้เขียนขอขอบคุณนายอภิชยั เลิศพลาพงศ์ พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ
สํานักงานศาลปกครองสูง สุด ปฏิบ ัติห น้ าทีพนักงานคดีปกครองช่วยงานตุลาการศาลปกครองสูง สุด ซึงช่วยเหลือ
รวบรวมคําสังและคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดทีผู้เขียนนํามาใช้ในการสรุป ศึกษา และวิเคราะห์

น.บ., น.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), น.บ.ท., ปริญญาบัตรชันสูงทางกฎหมายมหาชน และปริญญาเอกทาง
กฎหมายมหาชน (มหาวิทยาลัยตูลูส 1 แคปปิ โตล ประเทศฝรังเศส)
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ในขณะทีข้อพิพาทในทางกฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชนภายใน ซึงคู่พพิ าทฝ่ ายหนึงเป็ นรัฐหรือ
ฝ่ ายปกครองเสมอ รัฐเองจะอยู่ในฐานะทีจะยอมรับการปฏิเสธอํานาจอธิปไตยทางศาลของตนได้หรือไม่
อย่างไร) และในกฎหมายพาณิชย์หรือกฎหมายเอกชน (ซึงเป็ นเรืองผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสียของ
ปั จเจกบุคคล มิได้มปี ระโยชน์ หรือส่วนได้เสียของส่วนรวมหรือของสาธารณะเข้ามาเกียวข้อง) อีกทัง
ในการทีจะชีขาดข้อพิพาททางปกครองนัน ก็จําต้องชีขาดโดยนํ าหลักกฎหมายปกครองมาเป็ นเกณฑ์
ซึงยังไม่มหี ลักประกันว่าอนุ ญาโตตุลาการจะเป็ นผู้ทมีี ความรู้ค วามเข้าใจในกฎหมายปกครองกันโดย
แพร่หลายเพียงใดหรือไม่ อย่างไรก็ด ี แม้ในประเทศทีไม่ยอมรับหลักคิดให้นํามาใช้ในกฎหมายปกครอง
ก็ยงั มีขอ้ ยกเว้นบางกรณีทให้
ี มกี ารใช้ระบบการระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการในความสัมพันธ์
ทางกฎหมายปกครองได้ เ ช่ น กัน ซึงน่ า จะมีส าเหตุ ม าจากอํ า นาจต่ อ รองหรือ แรงกดดัน ในระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในประเทศไทย เมือพิจารณาจากกฎหมายในระดับพระราชบัญ ญัติแ ล้ว คงต้ อ งถือ
ในเบืองต้นว่า ระบบกฎหมายไทยได้ยอมรับให้มกี ารนํ าวิธกี ารระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการมาใช้
ในความสัม พัน ธ์ท างกฎหมายปกครองได้ ดัง ทีปรากฏจากการมีบ ทบัญ ญัต ิทีรับ รองเช่ น นั นไว้ใ น
พระราชบัญ ญัติอ นุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2545 แม้ใ นเวลาต่อ มา ได้ปรากฏสถานการณ์ ก ารบัง คับใช้
กฎหมายที น่ า สนใจว่ า องค์ ก รสู ง สุ ด ของฝ่ ายบริ ห ารได้ เ คยมี ม ติ ใ ห้ ร ะงั บ การนํ า วิ ธ ี ก ารทาง
อนุ ญ าโตตุล าการมาใช้ใ นงานของภาครัฐ แต่ ใ นเชิงของระบบกฎหมายก็ยงั คงต้อ งถือ ในเบืองต้นว่ า
กฎหมายไทยยอมรับให้มกี ารนํ าวิธกี ารระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการมาใช้ในความสัมพันธ์ทาง
กฎหมายปกครองได้ กรณี จ ึง ได้ม ีก ารดํ า เนิ น กระบวนพิจ ารณาในชันศาลปกครองเกี ยวกับ การ
อนุ ญาโตตุลาการ และมีแ นวคําวินิจฉัยของศาลปกครองจํานวนพอสมควร ซึงเป็ นเรืองทีจะได้นํามา
ศึกษาในทีนี
สํ า หรั บ แน ว คิ ด หรื อ ห ลั ก การใน การจั ด ระ บบคว ามสั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ างระบ บ
อนุ ญ าโตตุ ล าการและระบบการชีขาดข้อ พิพ าทโดยศาลของประเทศไทยนัน โดยทีระบบการระงับ
ข้อพิพาททางอนุ ญาโตตุลาการเป็ นระบบทีเกิดขึนด้วยความเคารพต่อความประสงค์ของคู่พพิ าท และ
ความพยายามสร้างความเชือมันแก่คู่กรณี โดยการจัดให้มมี าตรฐานของกลไกและวิธกี ารพิจารณา ดังที
กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในขณะเดียวกัน โดยทีระบบดังกล่าวไม่ใช่ระบบการระงับข้อพิพาททีรัฐจัดให้มขี นึ
ซึงทําให้ระบบดังกล่าวไม่อาจจัดการกับข้อพิพาททังหมดได้โดยสมบูรณ์และโดยลําพัง โดยยังคงต้อ ง
อาศัยอํานาจของระบบการระงับข้อพิพาททีรัฐจัดให้มขี นึ ดังนัน หลักการในการจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการกับระบบการระงับข้อพิพาททีรัฐจัดให้มขี นึ จึงวาง
อยู่บนพืนฐานของการให้ ความสําคัญกับระบบอนุญาโตตุลาการ และระบบการระงับข้อพิพาททีรัฐจัดให้


โดยทีเอกสารนี ไม่ไ ด้ประสงค์จะกล่า วถึง หลักการและทฤษฎีของระบบการระงับข้อ พิพ าทโดยวิธีก ารทาง
อนุ ญาโตตุลาการ และความสัมพันธ์กบั หลักกฎหมายปกครอง ผู้ทสนใจสามารถค้
ี
นคว้าเพิมเติมจากงานทางวิชาการ
ต่างๆ ทีมีอยู่ตามสมควรแล้ว
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มีขนจะเข้
ึ
ามาเกียวข้องได้เท่ าที จําเป็ นและอย่างจํากัด ดังจะเห็นได้จากการกําหนดให้ต้องมีการไป
ดําเนินการระงับข้อพิพาททางอนุ ญาโตตุลาการเสียก่อน จึงจะมีการเสนอเรืองต่อศาลได้ หากฝ่ าฝื น
ศาลจะมีคําสังให้จําหน่ ายคดี (มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตอิ นุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545) ส่วนศาล
จะเข้าไปเกียวข้องได้กเ็ ท่าทีจําเป็ นและอย่างจํากัด ไม่ว่าจะด้วยเหตุทเป็
ี นกรณีทระบบอนุ
ี
ญาโตตุลาการ
ยัง ไม่อาจหาทางแก้ไ ขอย่างเหมาะสมได้ด้วยตนเอง เช่น ข้อ พิพ าทเกียวกับการตังหรือ การคัด ค้าน
อนุ ญาโตตุลาการ (มาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545) หรือ
ด้วยเหตุทระบบอนุ
ี
ญาโตตุลาการต้องพึงพิงอํานาจรัฐในการดําเนินการ เช่น การร้องขอให้ศาลมีคําสังใช้
วิธกี ารชัวคราวเพือคุม้ ครองประโยชน์ของคู่สญ
ั ญาก่อนหรือขณะดําเนินการอนุ ญาโตตุลาการ (มาตรา 16
แห่งพระราชบัญญัตอิ นุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545) อย่างไรก็ด ี ในส่วนของการบังคับหรือเพิกถอนคําชีขาด
ซึงเป็ นส่วนทีสําคัญทีสุด ทีจะสะท้อนถึงจุดสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างระบบการชีขาดทังสอง
ระบบนั น แม้ ห ลั ก การจะยัง คงเป็ นเรืองการส่ ง เสริม และให้ ค วามสํ า คัญ กั บ คํ า ชี ขาดของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการ แต่ก็มกี รณีทกํี าหนดให้ศาลเข้าไปทบทวนตรวจสอบได้ ดังทีได้มกี ารกําหนดเหตุใน
การร้อ งขอให้ศ าลบัง คับ ตามคํา ชีขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ (มาตรา 43 แห่ ง พระราชบัญ ญัต ิ
อนุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2545) หรือ เหตุ ทีจะมีก ารคัด ค้ า นหรือ ขอให้ เ พิก ถอนคํ า ชีขาดของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการ (มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัตอิ นุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545)
จากหลั ก การของกฎหมายในประเด็ น ต่ า งๆ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มี ข้ อ พิ จ ารณา
ในรายละเอียดตามกฎหมายและแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังต่อไปนี
1. การขอให้ ศ าลสังจํา หน่ ายคดี อ อกจากสารบบความเพื อให้ ค่ ู ส ัญ ญาไป
ดําเนิ นการทางอนุญาโตตุลาการ
หลัก เกณฑ์ท างกฎหมายในการจํา หน่ า ยคดีเ พือให้คู่ ส ัญ ญาไปดํ า เนิ น การทาง
อนุ ญาโตตุลาการก่อนทีจะเสนอเรืองต่อศาลนัน มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตอิ นุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ว่า
“มาตรา 14 ในกรณีทคูี ่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงฟ้ องคดีเกียวกับข้อพิพาทตามสัญญา
อนุ ญาโตตุลาการโดยมิได้เสนอข้อพิพาทนันต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการตามสัญญา คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีถูกฟ้ อง
อาจยืนคําร้องต่อศาลทีมีเขตอํานาจไม่ช้ากว่าวันยืนคําให้การหรือภายในระยะเวลาทีมีสทิ ธิยนคํ
ื าให้การ
ตามกฎหมายให้มคี ําสังจําหน่ ายคดี เพือให้คู่สญ
ั ญาไปดําเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการ และเมือศาล
ทําการไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มเี หตุททํี าให้สญ
ั ญาอนุ ญาโตตุลาการนันเป็ นโมฆะ หรือใช้บงั คับไม่ได้ หรือมี
เหตุททํี าให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญานันได้ ก็ให้มคี าํ สังจําหน่ ายคดีนนเสี
ั ย
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ในระหว่ างการพิจารณาคําร้อ งของศาลตามวรรคหนึง คู่ส ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
อาจเริมดําเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการได้ หรือ คณะอนุ ญาโตตุล าการอาจดําเนินกระบวนพิจารณา
ต่อไป และมีคําชีขาดในข้อพิพาทนันได้”1
บทบัญ ญัติใ นเรืองนี แสดงให้เ ห็น ถึง หลัก การให้ค วามสํ า คัญ ต่ อ ระบบการระงับ
ข้อพิพาททางอนุ ญาโตตุลาการ โดยหากมีขอ้ สัญญาอนุ ญาโตตุลาการแล้ว คู่สญ
ั ญาก็จําต้องเคารพและ
ดําเนินการระงับข้อพิพาทด้วยวิธกี ารนีเสียก่อน ส่วนศาลทีมีเขตอํานาจเองก็ต้องไม่รบั พิจารณาและต้อง
สังจําหน่ ายคดีเพือให้คู่สญ
ั ญาไปดําเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการให้เสร็จสินเสียก่อนเช่นกัน
ในทางปฏิบ ัติ พบว่ ามีประเด็นปั ญ หาทีศาลต้ อ งวินิจฉั ยเกียวกับการดํา เนินการ
ตามมาตรานี เช่น ประเด็นทีว่า คําร้องต้องทําอย่างไร ข้อพิพาททีเสนอเป็ นคดีต่อศาลอยู่ในขอบเขตของ
ข้อพิพาทตามสัญญาอนุ ญาโตตุลาการหรือไม่ ฯลฯ
จากการศึก ษาแนวคํ าวินิจ ฉัย ของศาลปกครองสูง สุ ด ปรากฏหลัก ทีน่ าสนใจว่ า
ศาลปกครองยัง คงถือ หลัก การให้ ค วามสํา คัญ ต่ อ ระบบการระงับข้อ พิพ าททางอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ซึงเป็ นหลัก การของบทบัญ ญัติมาตรา 14 ดัง กล่ าว ซึงเห็นได้จากแนวคําวินิจฉั ยของศาลปกครอง
ทีส่งเสริมและสนับสนุ นให้คู่สญ
ั ญาต้องไปดําเนินการดังกล่าวเสียก่อน อันได้แก่ การทีศาลมีหลักคิ ด
ทีผ่อนปรนหรือไม่เรียกร้องความเคร่งครัดเกียวกับวิธกี ารร้องขอให้จาํ หน่ ายคดี (คดีหมายเลขแดงที
อ.8/2554) การพยายามจัด ให้ ข้ อ อ้ างหรือ ข้ อ เรีย กร้อ งของคู่กรณี ยัง คงเป็ นข้ อ โต้ แย้ ง ที อยู่ใน
ขอบเขตหรือเงือนไขให้ต้องเสนอข้อพิพาทต่ออนุ ญาโตตุลาการเสียก่อนตามทีตกลงในสัญญา (คําสังที
ร.20/2557) การปฏิ เสธข้ ออ้ างที เป็ นเหตุส่ วนตัวของคู่กรณีไม่ให้นํามาใช้เพือไม่ต้องดําเนินการทาง
อนุ ญาโตตุลาการ (คําสังที ร.116/2557) หรือการไม่ยอมรับว่ามีการบอกเลิ กสัญญาอนุญาโตตุลาการ
เว้ นแต่ จะปรากฏอย่ างชัด แจ้ ง ว่าคู่ส ญ
ั ญาประสงค์เช่ นนั น โดยกรณีทีฝ่ ายปกครองคู่สญ
ั ญาแจ้ง
บอกเลิกสัญญาหลักแต่เพียงฝ่ ายเดียว หรือคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายทีเป็ นเอกชนจะเป็ นผู้นําคดีมาเสนอต่อศาล
หลังจากทีได้รบั แจ้งจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครองว่า ให้ใช้สทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยตรง ถือว่ายังคง
ต้องดําเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการเสียก่อน (คําสังที ร.681/2557 และคําสังที ร.667/2557)
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ในเรืองเดียวกันนี กฎหมายเดิม ซึงได้แก่พระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ได้บญ
ั ญัติไว้โดยมีความ
ดังต่อไปนี
“มาตรา 10 ในกรณีทคูี ่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงฟ้ องคดีเกียวกับข้อพิพาทตามสัญญาอนุ ญาโตตุลาการโดยมิได้
เสนอข้อพิพาทนันต่ออนุ ญาโตตุลาการตามสัญญาคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีถูกฟ้ องอาจยืนคําร้องต่อศาลก่อนวันสืบพยานหรือ
ก่อนมีคําพิพากษาในกรณีทไม่
ี มกี ารสืบพยาน ให้มคี ําสังจําหน่ ายคดี เพือให้คู่สญ
ั ญาดําเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการก่อน
และเมือศาลทําการไต่สวนแล้วไม่ปรากฏว่ามีเหตุทีทําให้ส ญ
ั ญาอนุ ญาโตตุลาการนันเป็ นโมฆะหรือใช้บงั คับไม่ได้
ด้วยเหตุประการอืนหรือมีเหตุททํี าให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญานันได้ ก็ให้มคี ําสังจําหน่ายคดีนนเสี
ั ย”
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ก. แม้ผ้ถู กู ฟ้ องคดี ไม่ได้ มีคาํ ร้องแยกต่ างหาก แต่ กล่าวอ้ างมาในคําให้ การ
และในชันไต่สวน และแม้จะไม่มีข้อความว่าขอให้ศาลสังจําแหน่ ายคดี แต่ กม็ ีข้อความแสดงเหตุ
ตามมาตรา 14 กรณี ถือว่าเป็ นคําร้องตามมาตรา 14 แล้ว
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.8/2554
ผู้ฟ้ อ งคดีได้ทําสัญ ญารับจ้า งก่ อ สร้างถนนในหมู่บ้านของผู้ถู ก ฟ้ องคดี (องค์ก าร
บริหารส่วนตําบลสบเตียะ) โดยได้นําคดีมาฟ้ องเรียกค่าก่อสร้างทังหมดจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีและให้ยกเลิก
ค่าปรับ ผู้ถูกฟ้ องคดีได้ยนคํ
ื าให้การโดยอ้างว่าเป็ นคดีพพิ าทเกียวกับสัญญาอนุ ญาโตตุลาการ ซึงตาม
สัญญาจ้างข้อ 19 ได้กําหนดให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนันต่ออนุ ญาโตตุลาการเพือพิจารณาชีขาด
เมือยังไม่มกี ารดําเนินการตามขันตอนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่มอี ํานาจฟ้ อง ศาลปกครองชันต้นพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการอ้างในคําให้การของผูถ้ ูกฟ้ องคดีดงั กล่าวเป็ นคําร้อง จึงได้ทําการไต่สวนตามมาตรา 14 แห่ง
พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และคู่กรณีให้ถอ้ ยคําในวันไต่สวนทํานองเดียวกันว่าสัญญาดังกล่าว
มีเงือนไขเกียวกับอนุ ญาโตตุลาการ และสัญญาดังกล่าวไม่มเี หตุทเป็
ี นโมฆะ หรือใช้บงั คับไม่ได้ หรือมี
เหตุททํี าให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ เมือพิจารณาประกอบกับคําให้การของผู้ถูก ฟ้ องคดีและ
บันทึกถ้อยคําชันไต่สวน แม้ผถู้ ูกฟ้ องคดีจะมิได้ใช้คาํ ว่าให้จาํ หน่ ายคดี แต่ย่อมเห็นเจตนาของผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้
ว่าประสงค์ให้จําหน่ ายคดีเพือให้ผู้ฟ้องคดีไปดําเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการก่อน นอกจากนี เมือฟั งได้ว่า
สัญญาอนุ ญาโตตุลาการไม่มเี หตุทําให้สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นโมฆะ หรือใช้บงั คับไม่ได้ หรือมีเหตุททํี าให้
ไม่ส ามารถปฏิบตั ิต ามสัญ ญาได้ ศาลปกครองชันต้นจึงต้อ งมีคําสังจําหน่ ายคดีต ามมาตรา 14 แห่ ง
พระราชบัญญัติขา้ งต้น การทีศาลปกครองชันต้นดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป จึงเป็ นการไม่ปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีว่าด้วยการทําคําสังดังกล่าว ตามข้อ 112 วรรคหนึง (1) แห่งระเบียบของ
ทีประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกคําพิพากษา
ของศาลปกครองชันต้นและให้ศาลปกครองชันต้นพิจารณาคําขอให้ดําเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการของ
ผู้ถูกฟ้ องคดีและมีคาํ สังใหม่ตามรูปคดีต่อไป
ข. ข้ อ พิ พาท เกี ยวกั บ การขอคื นเงิ นค่ าปรั บ อั น เป็ นผลมาจากม ติ
คณะรัฐมนตรีทีให้ ความช่ วยเหลื อผู้ประกอบการก่ อสร้าง และขอให้ ชดใช้ ค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ ถือเป็ นข้อโต้ แย้งเกียวกับข้อกําหนดแห่ งสัญญาหรือเกียวกับการปฏิ บตั ิ
ตามสัญญา ต้องดําเนิ นการตามวิ ธีการทางอนุญาโตตุลาการเสียก่อน
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.20/2557
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้ องคดี (องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร) ว่าจ้างผู้ฟ้องคดี
(บริษทั ต. ) ให้ทํางานก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน ตามสัญญาจ้าง เลขที
5/2551 ลงวันที 1 พฤศจิกายน 2550 ค่าจ้าง 1,848,000 บาท ผู้ถูกฟ้ องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
โดยหัก เงิน ค่ า ปรับ กรณี ส่ ง มอบงานล่ า ช้ารวมเป็ น เงิน ทังสิน จํา นวน 267,960 บาท ต่ อ มาได้ม ีม ติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจงึ มีหนังสือขอขยาย
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ระยะเวลาสัญญาและขอคืนเงินค่าปรับจํานวน 267,960 บาทตามมาตรการดังกล่าว แต่ไม่ได้รบั ทราบผล
การพิจ ารณา ประกอบกับ สัญ ญาจ้า งดัง กล่ า วเป็ น สัญ ญาแบบปรับ ราคาได้ ซึงคิด เป็ น เงิน ชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 367,951 บาท โดยผูฟ้ ้ องคดีได้ตดิ ตามทวงถามให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีคนื หรือ
จ่ายเงินดังกล่าวแล้ว แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีไม่คนื หรือจ่ายเงินดังกล่าวให้ผฟู้ ้ องคดีแต่อย่างใด กรณีจงึ เป็ นการ
โต้แย้งระหว่างคู่สญ
ั ญาเกียวกับข้อกําหนดแห่งสัญญาหรือเกียวกับการปฏิบตั ิ ตามสัญญาและคู่สญ
ั ญา
ไม่สามารถตกลงกันได้ ซึงจะต้องดําเนินการตามข้อ 21 ของสัญญาทีพิพาททีกําหนดให้คู่สญ
ั ญาเสนอ
ข้อพิพาทต่ออนุ ญาโตตุลาการเพือพิจารณาชีขาด
ค. คู่ส ัญ ญาไม่ อ าจอ้ า งปั ญ หาสถานะทางการเงิ นของตนมาเป็ นเหตุ ที จะ
ไม่ดาํ เนิ นการทางอนุญาโตตุลาการได้
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.116/2557
ผู้ฟ้องคดีและผูถ้ ูกฟ้ องคดีที 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) ได้ทําสัญญาจ้าง
ให้ทํา งานโครงการก่ อ สร้างระบบสาธารณู ปโภคและอาคารเอนกประสงค์พ ืนทีสมาคมชาวชัยนาท
โดยสัญญาจ้าง ข้อ 21.1 กําหนดให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนันต่ออนุ ญาโตตุลาการเพือพิจารณาชีขาด
เมือผู้ฟ้ อ งคดีนําข้อ พิพ าททีเกิด จากสัญญามาฟ้ องคดีต่อ ศาลปกครองชันต้น โดยยัง มิได้ดําเนินการ
ทางอนุ ญาโตตุลาการ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีที 1 โต้แย้ง ศาลจึงต้องสังดําเนินการตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 14
วรรคหนึง แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถกล่าวอ้างเรืองสถานะทาง
การเงิน ของผู้ ฟ้ องคดีว่ า ไม่ ส ามารถชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ย ตลอดจนค่ า ป่ วยการในชัน
อนุ ญาโตตุลาการได้
ง. แม้ฝ่ายปกครองที เป็ นคู่สญ
ั ญาได้ บอกเลิ กสัญญาจ้ างทําของและริ บเงิ น
ประกัน และได้ แจ้งสิ ทธิ ให้ ผ้ฟู ้ องคดี ฟ้องต่ อศาลปกครองได้ โดยตรง ย่อมไม่เป็ นเหตุให้ ไม่ต้อง
ดําเนิ นการทางอนุ ญ าโตตุลาการ ศาลชอบที จะสังจําหน่ ายคดี เพื อให้ คู่ส ญ
ั ญาไปดําเนิ นการ
ดังกล่าวเสียก่อน
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.681/2557
ผู้ฟ้ อ งคดีฟ้ อ งว่ า ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีไ ด้ต กลงว่ าจ้างผู้ฟ้ อ งคดีทํางานโครงการก่ อ สร้า ง
ดาดลําเหมือง คสล. พร้อมป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างเป็ นเงินค่าจ้างจํานวน 112,000 บาท
ต่ อ มา ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดียกเลิก สัญญาจ้า งและริบหลัก ประกันสัญ ญาของผู้ฟ้ อ งคดี ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีซึงเป็ น
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีถูกฟ้ อง ได้ยนคํ
ื าให้การต่อศาลพร้อมกับยืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสังจําหน่ ายคดีเพือให้
คู่สญ
ั ญาไปดําเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการ ศาลปกครองชันต้นได้ทําการไต่สวนแล้ว เห็นว่าไม่มเี หตุ
ทีทําให้สญ
ั ญาอนุ ญาโตตุลาการนันเป็ นโมฆะหรือใช้บงั คับไม่ได้หรือมีเหตุททํี าให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ าม
สัญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการนั นได้ จึง มีคํ า สังจํ า หน่ า ยคดีอ อกจากสารบบความ ตามมาตรา 14 แห่ ง
พระราชบัญญัตเิ ดียวกัน คําสังของศาลปกครองชันต้นดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีทผูี ้ฟ้องคดี
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อ้างว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีมไิ ด้เสนอเรืองต่ออนุ ญาโตตุลาการเพือระงับข้อพิพาทตามสัญญาก่อน แต่กลับมี
หนังสือฉบับลงวันที 19 พฤศจิกายน 2555 แจ้งบอกเลิกสัญญาและริบเงินประกันของผู้ฟ้องคดี และได้
แจ้ง สิท ธิใ ห้ผู้ ฟ้ อ งคดีท ราบว่ า หากผู้ฟ้ อ งคดีเ ห็น ว่ า ไม่ ถู ก ต้ อ งและไม่ เ ป็ น ธรรมให้ผู้ฟ้ องคดีฟ้ อ งต่ อ
ศาลปกครองได้ โ ดยตรง จึ ง เป็ นกรณี ที ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ส ละสิ ท ธิ ที จะระงั บ ข้ อ พิ พ าทในสั ญ ญา
อนุ ญาโตตุลาการ สัญญาอนุ ญาโตตุลาการระหว่างคู่สญ
ั ญาในคดีนีจึงไม่อาจใช้บงั คับได้ นัน เหตุตาม
ข้อกล่าวอ้างของผูฟ้ ้ องคดีดงั กล่าวมิได้เป็ นเหตุททํี าให้สญ
ั ญาอนุ ญาโตตุลาการในคดีนีเป็ นโมฆะหรือใช้
บังคับไม่ได้ หรือมีเหตุททํี าให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญานันได้แต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี
จึงฟั งไม่ขนึ คําสังจําหน่ ายคดีของศาลปกครองชันต้นจึงชอบแล้ว
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.667/2557
ผู้ถูกฟ้ องคดีมหี นังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผูฟ้ ้ องคดี ทังริบเงินประกันของผู้ฟ้องคดี
และได้แจ้งสิทธิให้ผูฟ้ ้ องคดีทราบว่า หากผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าไม่ถูกต้องและไม่เป็ นธรรมให้ผู้ฟ้องคดีฟ้องต่อ
ศาลปกครองโดยตรง ผูฟ้ ้ องคดีได้ยนคํ
ื าฟ้ องต่อศาลปกครองชันต้นเป็ นคดีนี คู่กรณีทงสองฝ่
ั
ายต่างก็รู้ดถี งึ
ข้อ สัญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการในสัญญาพิพ าท ถ้ าผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ ร ับ แจ้ง จากผู้ ถู ก ฟ้ องคดีว่ า ให้ ฟ้ องต่ อ
ศาลปกครองโดยตรง ผู้ฟ้องคดีก็ควรจะต้องระลึกได้ว่าการฟ้ องคดีต่อศาลปกครองโดยตรงนันเป็ นการ
กระทําทีขัดต่อข้อสัญญาอนุ ญาโตตุลาการในสัญญาพิพาท และควรจะต้องสอบถามผูถ้ ูกฟ้ องคดีให้แน่ ชดั
อีกครังว่าต้องการยกเลิกข้อสัญญาอนุ ญาโตตุลาการหรือไม่ จะอ้างว่าเห็นได้อย่างประจักษ์ชดั ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดี
สละสิทธิทจะระงั
ี
บข้อพิพาทในสัญญาโดยวิธที างอนุ ญาโตตุลาการไม่ได้
หมายเหตุ : หากคู่กรณีทงสองฝ่
ั
ายต่างมีความประสงค์ตรงกันทีจะไม่ดําเนินการ
ทางอนุ ญาโตตุลาการอีกต่อไป ก็เป็ นกรณีทย่ี อมสามารถทําได้ และศาลจะต้องไม่นํามาตรา 14 มาใช้อ้าง
เพือให้คู่กรณีต้องกลับไปดําเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการเสียก่อน ในกรณีคําสังศาลปกครองสูงสุดที
ร.681/2557 นัน ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้เคยแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีนําคดีมาฟ้ องศาล ซึงพึงเข้าใจไปในทางทีว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ไม่ต ิดใจทีจะให้มกี ารดําเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการอีกต่อไป เมือผู้ฟ้องคดีนําคดีมาฟ้ องต่อศาล ซึงก็ย่อม
เท่ากับผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะดําเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการอีกต่อไปเช่นกัน จึงควรถือว่าคู่พพิ าท
ทังสองฝ่ ายมีความประสงค์ตรงกันทีจะไม่ดําเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการอีกแล้ว และประสงค์ทจะให้
ี มี
การยุ ติ ข้ อ พิ พ าทโดยการพิ จ ารณาคดี ข องศาล ศาลจึง ไม่ ค วรนํ า มาตรา 14 มาปรับ ใช้ อี ก ทั ง
การดําเนินการของผู้ถูกฟ้ องคดีทยกเรื
ี องนีขึนคัดค้านก็ไม่ใช่เรืองทีพึงสนับสนุ นหรือรับรอง เพราะเคย
แจ้งสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีฟ้องศาลโดยตรง แต่ต่อมาเมือถูกฟ้ องคดีกลับมีคําร้องขอให้ศาลจําหน่ ายคดีเพือให้
คู่ ก รณี ไ ปดํ า เนิ น การทางอนุ ญ าโตตุ ล าการก่ อ น ส่ ว นกรณี คํ า สังศาลปกครองสู ง สุ ด ที ร.667/2557
ทีวินิจฉัยเสมือนกําหนดเป็ นหน้ าทีของคู่พพิ าทอีกฝ่ ายนีต้องระลึกได้เอง และควรต้องสอบถามอีกฝ่ าย
ให้แน่ ชดั ก่อน ทังๆ ทีได้มกี ารแจ้งให้ใช้สทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลโดยตรง ยิงเป็ นกรณีทเห็
ี นได้ชดั เจนว่าไม่ควร
เป็ นเช่นนัน
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2. การแต่งตังอนุญาโตตุลาการ
โดยทีอนุ ญ าโตตุ ล าการคือ กลไกทีจะทําหน้ าทีชีขาด ดัง นัน กลไกดังกล่ าวจะมี
องค์ประกอบเช่นใด และมีคุณสมบัตอิ ย่างไรจึงเป็ นเรืองสําคัญ ซึงในส่วนขององค์ประกอบนัน กฎหมาย
ได้ บ ัญ ญัติ ทํ า นองให้ เ ป็ นแนวทางทัวไปไว้ ใ นมาตรา 17 โดยหลัก การทีแท้ จ ริง ยัง คงถื อ หลัก ว่ า
องค์ป ระกอบของอนุ ญ าโตตุ ล าการขึนอยู่ก ับ คู่ พ ิพ าททีจะตกลงกัน แต่ สํ า หรับ เรืองคุ ณ สมบัต ิข อง
อนุ ญาโตตุลาการนัน มาตรา 19 วรรคหนึง บัญญัตเิ ป็ นหลักการบังคับว่าต้องมีความเป็ นกลางและเป็ นอิสระ
รวมทังมีคุณสมบัตติ ามทีตกลงกัน
ส่วนการตังอนุ ญาโตตุลาการนัน ถือหลักว่าให้เป็ นไปตามทีคู่พพิ าทตกลงกัน ต่อเมือ
ไม่ อ าจตกลงกัน ได้ จึง ให้ ศ าลเป็ น ผู้ ต ังโดยได้ ม ีก ารบัญ ญัติ ไ ว้ ใ นมาตรา 18 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ว่า
“มาตรา 18 ในกรณีทคูี ่พพิ าทมิได้กําหนดวิธกี ารตังคณะอนุ ญาโตตุลาการไว้เป็ น
อย่างอืน ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี
(1) ในกรณี ทีกํ า หนดให้ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการประกอบด้ ว ยอนุ ญ าโตตุ ล าการ
เพียงคนเดียว ถ้าคู่พพิ าทไม่อาจตกลงกันได้ ให้คู่พพิ าทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงยืนคําร้องต่อศาลทีมีเขตอํานาจ
ให้มคี าํ สังตังคณะอนุ ญาโตตุลาการแทน
(2) ในกรณี ทีกํ า หนดให้ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการประกอบด้ ว ยอนุ ญ าโตตุ ล าการ
มากกว่าหนึงคน ให้ค่พู พิ าทตังอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายละเท่ากัน และให้อนุ ญาโตตุลาการดังกล่าวร่วมกัน
ตังอนุ ญาโตตุลาการอีกคนหนึง แต่ถ้าคู่พพิ าทฝ่ ายใดมิได้ตงอนุ
ั ญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแต่
วันทีได้รบั แจ้ง จากคู่พพิ าทอีก ฝ่ ายหนึงให้ต ังอนุ ญาโตตุ ลาการ หรือ ถ้าอนุ ญ าโตตุ ลาการทังสองฝ่ าย
ไม่อาจร่วมกันตังประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีผูน้ ันได้รบั การตังให้เป็ น
อนุ ญาโตตุ ล าการ ให้ คู่ พ ิ พ าทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งยื นคํ า ร้ อ งต่ อ ศาลที มี เ ขตอํ า นาจให้ ม ี คํ า สั งตั ง
อนุญาโตตุลาการ หรือประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการแทน
ในกรณีทการตั
ี
งอนุ ญาโตตุ ลาการตามวรรคหนึงมิได้กําหนดวิธกี ารอืนใดทีทําให้
สามารถตังอนุ ญาโตตุลาการได้ ให้คู่พพิ าทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงยืนคําร้องต่อศาลทีมีเขตอํานาจให้ดําเนินการ
ตังอนุ ญาโตตุลาการตามทีศาลเห็นสมควรได้ หากปรากฏว่า
(1) คู่พพิ าทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงมิได้ดาํ เนินการตามวิธกี ารทีกําหนดไว้
(2) คู่พพิ าทหรืออนุ ญาโตตุลาการไม่อาจตกลงกันตามวิธกี ารทีกําหนดไว้ได้ หรือ
(3) บุ ค คลทีสามหรือ หน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ งมิไ ด้ ดํ า เนิ น การตามวิธ ีก าร
2
ทีกําหนดไว้”
2

ในเรืองเดียวกันนี กฎหมายเดิม ซึงได้แก่พระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ได้บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา 11 ถึง
มาตรา 13 โดยมีความดังต่อไปนี
“มาตรา 11 อนุ ญาโตตุลาการอาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ในกรณีทีมอบอนุ ญาโตตุลาการหลายคน
ให้คู่กรณีตงอนุ
ั ญาโตตุลาการฝ่ ายละเท่ากัน
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บทบัญญัติในเรืองนีทีกําหนดให้มกี ารเสนอเรืองต่อศาล ก็เนืองจากเป็ นประเด็นที
เกียวกับตัวกลไกอนุ ญาโตตุลาการนันเองหรือเกียวกับกรณีทกลไกอนุ
ี
ญาโตตุลาการไม่อาจหาทางแก้ไข
ได้เอง ซึงหลักการสําคัญคือการเคารพต่อความประสงค์ของคู่พพิ าททีกําหนดวิธกี ารตังอนุ ญาโตตุลาการ
เอาไว้เช่นใด ก็ต้องเป็ นไปตามทีกําหนดนัน แต่หากไม่มกี ารกําหนดวิธกี ารตังเอาไว้ หรือเป็ นวิธกี ารที
ทําให้ไม่สามารถตังได้ ก็เป็ นเรืองทีต้องยืนคําร้องต่อศาลทีมีเขตอํานาจเป็ นผูต้ งอนุ
ั ญาโตตุลาการให้
จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นนี พบว่า การร้อง
ขอให้ศ าลตังอนุ ญ าโตตุ ล าการนั น คู่ ก รณี ต้ อ งดํ า เนิ น การตามวิธ ีก ารทีกํ า หนดไว้เ สีย ก่ อ น โดยให้
ความสําคัญกับการดําเนิ นการตามขันตอนและวิ ธีการแต่ งตังอนุญาโตตุลาการ ตามทีกําหนดไว้
ในระเบีย บของสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการ หากคู่ ก รณี นํ า คดีม าฟ้ องต่ อ ศาลโดยตรงเพือให้ ศ าลตัง
อนุ ญาโตตุลาการ โดยยังไม่ได้เสนอข้อพิพาทในฐานะ “ผูเ้ รียกร้อง” ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการหรือบอก
กล่าวเป็ นหนังสือแก่ผู้ถูกฟ้ องคดี ให้ตงหรื
ั อให้ความเห็นชอบในการตังอนุ ญาโตตุลาการ ศาลถือว่ายัง
ไม่มเี หตุทจะดํ
ี าเนินการตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตอิ นุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ได้ (คําสังที
ร.507/2552)
อนึ ง แม้ข้ อ กํา หนดในสัญ ญากํ า หนดให้คู่ ส ญ
ั ญาร้อ งขอต่ อ ศาลหนึ ง แต่ ห าก
พิจารณาตามกฎหมายแล้ว ข้อพิพาทในเรืองนันอยู่ในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ ง คู่พพิ าทก็ชอบทีจะเสนอ
เรืองต่อศาลทีมีเขตอํานาจตามกฎหมาย (คําสังที ร.920/2548)
นอกจากนี ในส่วนบทบัญญัตทิ ว่ี าด้วยองค์ประกอบของคณะอนุ ญาโตตุลาการตาม
มาตรา 17 ศาลได้เ คยมีคําวินิจฉัยว่า เมือพิจารณาประกอบกับมาตรา 40 แล้วเห็นได้ว่า บทบัญญัติ
มาตรา 17 ดังกล่าว ไม่ใช่บทบังคับคู่พพิ าทเป็ นการเด็ดขาดให้ต้องกําหนดองค์ประกอบเช่นนัน ดังนัน
หากคู่พพิ าทตกลงกันไว้เป็ นอย่างอืนเช่นใด และไม่มฝี ่ ายใดโต้แย้ง คัดค้านการกํ าหนดองค์ประกอบ
เช่นนัน ก็ถอื ว่ากระทําได้ (คําพิพากษาที อ.276/2556)

ในกรณีทสัี ญญาอนุญาโตตุลาการมิได้กําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการไว้ให้ค่กู รณีตงอนุ
ั ญาโตตุลาการฝ่ ายละ
หนึงคนและให้อนุญาโตตุลาการดังกล่าวร่วมกันตังบุคคลภายนอกอีกหนึงคนร่วมเป็ นอนุญาโตตุลาการด้วย
มาตรา 12 ในกรณีทีสัญญาอนุ ญาโตตุลาการมิได้กําหนดไว้เป็ นอย่างอืนการตังอนุ ญาโตตุลาการต้องทํา
ภายในกําหนดเวลาอันสมควร โดยได้รบั ความยินยอมจากผู้ได้รบั ตังกับต้องทําเป็ นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี และลายมือชือ
ของผูต้ งไว้
ั เป็ นสําคัญ
มาตรา 13 ในกรณี ทีบุ ค คลซึงจะเป็ น ผู้ตังอนุ ญ าโตตุ ล าการมิไ ด้ตังภายในเวลาทีกํ า หนดไว้ใ นสัญญา
อนุญาโตตุลาการ หรือภายในกําหนดเวลาอันสมควรตามมาตรา 12 หรือมีพฤติการณ์อนั แสดงให้เห็นว่าผู้นันไม่เต็มใจ
จะตังอนุญาโตตุลาการ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ ายหนึงจะยืนคําร้องต่อศาลทีมีเขตอํานาจให้มคี ําสังตังอนุญาโตตุลาการแทนก็ได้”
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ก. การยืนคําร้องให้ศาลตังอนุญาโตตุลาการจะกระทําได้ต่อเมือคู่พิพาทได้มี
การดําเนิ นการให้มีการตังอนุญาโตตุลาการแล้ว แต่ไม่อาจตังได้
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.507/2552
ศาลปกครองสู ง สุ ด มีคํ า สังยืน ตามคํ า สังของศาลปกครองชันต้ น ทีมีคํ า สังไม่ ร ับ
คํา ฟ้ อ งไว้พ ิจ ารณา เนื องจากผู้ ฟ้ อ งคดีไ ม่ ไ ด้ดํ าเนิ นการอย่ างใดเพือให้มกี ารยุ ติข้อ พิพ าทเรืองเงิน
ค่ า ทดแทนนี โดยผ่ า นการพิจ ารณาของอนุ ญ าโตตุ ล าการ ผู้ ฟ้ องคดีจ ึง ยัง ไม่ ใ ช่ ผู้ ม ีส ิท ธิฟ้ องคดีต่ อ
ศาลปกครอง โดยคําสังศาลปกครองสูงสุดในคดีนนได้
ั ให้เหตุผลประกอบคําวินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า
ผู้ฟ้องคดียงั มิได้ดําเนินการอย่างใดเพือให้มกี ารยุตขิ อ้ พิพาทเรืองเงินค่าทดแทน โดยผ่านการพิจารณา
ของอนุ ญาโตตุ ลาการ ยังไม่ใช่ผู้มสี ิทธิฟ้องคดีต่อ ศาลปกครอง ผู้ฟ้อ งคดีก็ชอบทีจะดําเนินการเสนอ
ข้อพิพาทในฐานะผูเ้ รียกร้องต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ หรือบอกกล่าวเป็ นหนังสือแก่ผถู้ ูกฟ้ องคดีให้ตงั
อนุ ญาโตตุลาการหรือให้ความเห็นชอบในการตังอนุ ญาโตตุลาการเพือระงับข้อพิพาทนัน แต่ผู้ฟ้องคดี
ก็หาได้ดําเนินการอย่างหนึงอย่างใดดังกล่าวไม่ ดังนัน การทีผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้ องคดีดําเนินการ
แต่งตังอนุ ญาโตตุลาการ ทังมิได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ขอให้มคี ําชีขาดข้อพิพาท
เกียวกับเงินค่าทดแทนการใช้ทดิี นในการวางระบบขนส่งปิ โตรเลียมทางท่อ ตามขันตอนและวิธกี ารที
กําหนดไว้ในระเบียบของสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ซึงเป็ นสถาบันทีจัดตังขึนโดยมีวตั ถุประสงค์ดําเนิน
กิจการเกียวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธปี ระนอมข้อพิพาทและอนุ ญาโตตุลาการตามมาตรา 7 (2) แห่ง
พ.ร.บ. สถาบันอนุ ญาโตตุล าการ พ.ศ. 2550 กรณีจงึ ยัง ไม่มเี หตุ ทีผู้ฟ้ องคดีจะนํ าคดีมาฟ้ อ งต่ อศาล
เพือขอให้ศาลมีคําสังตังอนุ ญาโตตุลาการได้ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
ผู้ฟ้ อ งคดีจ ึง ยัง ไม่ ใ ช่ ผู้ ม ีสิท ธิฟ้ อ งคดีต่ อ ศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ ง แห่ ง พ.ร.บ. จัด ตัง
ศาลปกครองฯ
ข. ศาลทีคู่พิพาทต้องยืนคําร้อง ได้แก่ ศาลทีมีเขตอํานาจตามกฎหมาย มิใช่
ศาลทีคู่พิพาทระบุในสัญญาซึงเป็ นศาลทีไม่มีเขตอํานาจ
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.920/2548
เมือข้อ กํ า หนดในสัญ ญาจ้ า งก่ อ สร้า งคู ร ะบายนํ าในเขตเทศบาลของคู่ ส ัญ ญา
กํ า หนดให้ ก ารระงับ ข้ อ พิ พ าทเกี ยวกั บ สั ญ ญาจ้ า งโดยวิ ธ ี อ นุ ญ าโตตุ ล าการ และตาม พ.ร.บ.
อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 9 และมาตรา 45 วรรคสอง มุ่งประสงค์ให้พจิ ารณาลักษณะเนือหา
แห่ ง ประเด็ น ข้ อ ขั ด แย้ ง หรื อ ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งคู่ ส ั ญ ญาว่ า เป็ นคดี แ พ่ ง ศาลที มี อํ า นาจได้ แ ก่
ศาลยุ ติธ รรม หรือ เป็ นคดีปกครอง ศาลทีมีอํ า นาจได้แ ก่ ศ าลปกครอง โดยมิอ าจพิจ ารณาข้อ ตกลง
เกียวกับ อนุ ญ าโตตุ ล าการแยกออกต่ า งหากเป็ น อีก ส่ ว นหนึ ง เมือข้อ พิพ าทระหว่ า งคู่ส ัญ ญานี เป็ น
ข้อ พิพ าทอัน เกียวกับ สัญ ญาทางปกครอง ศาลปกครองจึง เป็ น ศาลทีมีเ ขตอํ า นาจเหนื อ คดีนี มิใ ช่
ศาลยุตธิ รรมตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แม้ขอ้ กําหนดในสัญญาจ้างจะได้
กําหนดว่า ในกรณีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่แต่งตังอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายตน คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิ
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ร้องขอต่อศาลแพ่งเพือแต่งตังอนุ ญาโตตุลาการก็ตาม อย่างไรก็ตาม เมือปรากฏว่าผูร้ บั จ้าง (ผู้คดั ค้าน)
ได้ ม ีห นั ง สือ แต่ ง ตังอนุ ญ าโตตุ ล าการฝ่ ายตนแล้ ว เหตุ แ ห่ ง การนํ า คดีม าฟ้ อ งต่ อ ศาลขอให้ แ ต่ ง ตัง
อนุ ญาโตตุลาการแทนผูค้ ดั ค้านจึงหมดสินไป
ค. องค์ประกอบของอนุ ญ าโตตุ ลาการจะเป็ นเช่ น ใดถือ เอาข้ อ ตกลงของ
คู่พิพาทเป็ นสําคัญ มาตรา 17 ว่าด้ วยองค์ประกอบของอนุญาโตตุลาการมิ ใช่ บทบังคับ (โปรดดู
คําพิพากษาศาลปกครองสูง สุ ดที อ.276/2556 ในส่ วนทีเกียวกับการคัด ค้านและการขอให้เพิกถอน
คําชีขาด)
3. การคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
ดังทีกล่าวแล้วว่า กฎหมายได้กําหนดบังคับคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจะทําหน้ าทีเป็ น
อนุ ญาโตตุลาการไว้ว่าจะต้องมีความเป็ นกลางและเป็ นอิสระ รวมทังมีคุณสมบัติอนๆ
ื ตามทีตกลงกัน
และหากมี เ หตุ อ ั น ควรสงสั ย เกี ยวกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลดัง กล่ า ว ก็ อ าจนํ า ไปสู่ ก ารคั ด ค้ า น
อนุ ญาโตตุลาการได้ โดยวิธกี ารคัดค้านจะต้องทําอย่างไร กฎหมายถือหลักให้ค วามสําคัญกับวิธกี าร
ตามทีคู่พพิ าทตกลงกัน ส่วนการวินิจฉัยเหตุคดั ค้านนัน จะเป็ นกรณีทอาจยื
ี
นคําร้องต่อศาลได้ก็ต่อเมือ
คู่ ก รณี ไ ม่ อ าจตกลงกั น ได้ โดยหลัก เกณฑ์ เ กี ยวกั บ การคัด ค้ า นอนุ ญ าโตตุ ล าการบัญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัตอิ นุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 19 วรรคสาม และมาตรา 20 ว่า
“มาตรา 19
ฯลฯ
ฯลฯ
อนุ ญาโตตุลาการอาจถูกคัดค้านได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงซึงเป็ นเหตุอนั ควรสงสัย
ถึง ความเป็ นกลางหรือ ความเป็ น อิส ระ หรือ การขาดคุ ณ สมบัติต ามทีคู่ พ ิพ าทตกลงกัน แต่ คู่ พ ิพ าท
จะคัดค้านอนุ ญาโตตุลาการซึงตนเป็ นผูต้ งหรื
ั อร่วมตังมิได้ เว้นแต่คู่พพิ าทฝ่ ายนันมิได้รหู้ รือควรรูถ้ งึ เหตุ
แห่งการคัดค้านในขณะทีตังอนุ ญาโตตุลาการนัน
มาตรา 20 ในกรณีทคูี ่พพิ าทมิได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอืน คู่พพิ าทฝ่ ายทีประสงค์
จะคัดค้านอนุ ญาโตตุลาการจะต้องยืนหนังสือแสดงเหตุแห่งการคัดค้านต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการภายใน
สิบห้าวันนับแต่วนั ทีได้รถู้ ึงการตังอนุ ญาโตตุลาการ หรือรู้ถึงข้อเท็จจริงตามทีบัญญัติไว้ในมาตรา 19
วรรคสาม และหากอนุ ญาโตตุลาการซึงถูกคัดค้านไม่ถอนตัวจากการเป็ นอนุ ญาโตตุลาการหรือคู่พพิ าท
อีกฝ่ ายหนึงไม่เห็นด้วยกับข้อคัดค้านนัน ให้คณะอนุ ญาโตตุลาการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยคําคัดค้านนัน
ถ้าการคัดค้านโดยวิธตี ามทีคู่พ ิพาทตกลงกันหรือตามวิธที บัี ญญัติไว้ในวรรคหนึง
ไม่บรรลุผลหรือในกรณีมอี นุ ญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คู่พพิ าทฝ่ ายทีคัดค้านอาจยืนคําร้องคัดค้านต่อศาล
ทีมีเขตอํานาจภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือแจ้งคําวินิจฉัยคําคัดค้านนัน หรือนับแต่วนั ทีรูถ้ งึ
การตังอนุ ญ าโตตุ ล าการ หรือ รู้ถึง ข้อ เท็จจริง ตามทีบัญ ญัติไ ว้ใ นมาตรา 19 วรรคสาม แล้ว แต่ ก รณี
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และเมือศาลไต่ ส วนคําคัดค้านนันแล้วให้มคี ําสังยอมรับหรือ ยกเสียซึงคําคัดค้านนัน และในระหว่ าง
การพิจารณาของศาล คณะอนุ ญาโตตุลาการซึงรวมถึงอนุ ญาโตตุลาการซึงถูกคัดค้านอาจดําเนินการ
ทางอนุ ญาโตตุลาการต่อไปจนกระทังมีคาํ ชีขาดได้ ทังนี เว้นแต่ศาลจะมีคาํ สังเป็ นอย่างอืน
ในกรณี ทีมีเ หตุ จํา เป็ น คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการอาจขยายระยะเวลาการคัด ค้า น
อนุ ญาโตตุลาการตามวรรคหนึงออกไปได้อกี ไม่เกินสิบห้าวัน”3
จากการศึก ษาแนวคําวินิจ ฉัยของศาลปกครองสูง สุ ด พบว่ า ในกรณีทีมีประเด็น
เกียวกับการคัดค้านอนุ ญาโตตุลาการนี ศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า พระราชบัญ ญัติอนุ ญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545 มาตรา 19 ทีกํ าหนดเรืองคุ ณ สมบัติของอนุ ญ าโตตุ ล าการ และมาตรา 20 วรรคหนึ ง
ทีกําหนดเรืองวิธกี ารคัดค้านอนุ ญาโตตุลาการ เป็ นบทกฎหมายอันเกียวด้วยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ดังนัน จึงเป็ นกรณีทคูี ่กรณีมสี ทิ ธิอุทธรณ์คําสังหรือคําพิพากษาของศาลปกครองชันต้น ได้
ตามมาตรา 45 วรรคหนึง (2) แห่งพระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 (คําสังที ค.2/2552
คําสังที ค.1/2553 คําสังที ค.2/2553)
นอกจากนั น ยั ง มี ก รณี ที ปรากฏอยู่ จํ า นวนหนึ งซึ งมี ก ารโต้ แ ย้ ง คั ด ค้ า น
อนุ ญ าโตตุ ล าการทีเป็ นพนั ก งานอัย การ ในกรณี ด ัง กล่ า วนี ศาลถือ หลัก ว่ า จะต้ อ งพิจ ารณาถึ ง
ข้อเท็จจริ งและเหตุผลเฉพาะตัวเป็ นรายกรณี ไป (คําสังที ค.4/2557 คําสังที ค.5/2557 และคําสังที
ค.6/2557)
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ในเรืองเดียวกันนี กฎหมายเดิม ซึงได้แก่พระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ได้บญ
ั ญัติไว้โดยมีความ
ดังต่อไปนี
มาตรา 14 เมือได้ตงอนุ
ั ญาโตตุลาการขึนโดยชอบแล้ว ห้ามมิให้ถอดถอนการตังอนุ ญาโตตุลาการนัน เว้นแต่
คู่กรณีทุกฝ่ ายจะได้ยนิ ยอมด้วย
อนุ ญาโตตุลาการซึงได้รบั ตังขึนโดยชอบอาจถูกคัดค้านต่อศาลทีมีเขตอํานาจได้ ถ้าเป็ นอนุ ญาโตตุลาการ
ทีศาลหรือบุคคลภายนอกเป็ นผูต้ งคู
ั ่กรณีฝ่ายใดฝ่ ายหนึงจะคัดค้านก็ได้ ถ้าเป็ นอนุ ญาโตตุลาการซึงคู่กรณีฝ่ายหนึงเป็ น
ผู้ตงั คู่กรณีอกี ฝ่ ายหนึงจะคัดค้านก็ได้ แต่คู่กรณีฝ่ายใดจะคัดค้านอนุ ญาโตตุลาการซึงตนเป็ นผู้ตงหรื
ั อร่วมตังหาได้ไม่
เว้นแต่ค่กู รณีฝ่ายนันจะมิได้รหู้ รือควรรูถ้ งึ เหตุแห่งการคัดค้านในขณะทีตัง
เหตุแห่งการคัดค้านตามวรรคสองได้แก่เหตุทีจะคัดค้านผู้พ ิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
หรือเหตุประการอืนอันมีสภาพร้ายแรงซึงอาจทําให้การพิจารณาหรือชีขาดข้อพิพาทเสียความยุตธิ รรมไป
ในกรณีทีมีการคัดค้านตามวรรคสองให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการคัดค้านผู้พิพากษาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บ ังคับโดยอนุ โลมและถ้า การคัดค้านฟั งขึน ให้ตังอนุ ญาโตตุลาการขึนใหม่แทนผู้ซึงถูก
คัดค้านนันโดยวิธเี ดียวกับการตังอนุญาโตตุลาการผูซ้ งถู
ึ กคัดค้าน
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ก. การทีกฎหมายกําหนดให้ อนุญาโตตุลาการต้ องมีความเป็ นกลางและเป็ น
อิ สระ (มาตรา 19 วรรคหนึ ง) บทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นบทกฎหมายอันเกียวกับความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน คําสังของศาลปกครองชันต้นในกรณี นีจึงสามารถอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุดได้
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ค.2/2552
กฎหมายบัญญัตใิ ห้อนุ ญาโตตุลาการต้องเป็ นบุคคลภายนอกทีมีความเป็ นกลางและ
อิส ระไม่ม ีผลประโยชน์ เ กียวข้อ งกับคู่พ ิพ าทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง เพือให้ก ารระงับข้อ พิพ าทสําเร็จลุ ล่ ว ง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนัน บทบัญญัตติ ามมาตรา 19 ดังกล่าวจึงเป็ นบทกฎหมายอันเกียวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึงหากข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีมอี ยู่จริง การตังอนุ ญาโตตุลาการ
ก็จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทําให้คําสังของศาลปกครองชันต้นทียกคําร้องคัดค้านอนุ ญาโตตุลาการ
ของผู้รอ้ งนัน ฝ่ าฝื นต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึงไม่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
ตามมาตรา 45 วรรคหนึง แห่ง พ.ร.บ.อนุ ญาโตตุลาการฯ ทีศาลปกครองชันต้นมีคําสังไม่รบั อุทธรณ์ของ
ผู้รอ้ งนัน ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ค.2/2553
ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตอิ นุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 เป็ นบทกฎหมาย
อันเกียวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผูร้ อ้ งกล่าวอ้างว่าอนุ ญาโตตุลาการของฝ่ ายผูค้ ดั ค้านไม่ม ี
ความเป็ นกลางและไม่เป็ นอิสระ ซึงหากข้อกล่าวอ้างของผู้รอ้ งมีอยู่จริง การตังอนุ ญาโตตุลาการก็จะเป็ น
การไม่ชอบด้วยบทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าว และทําให้คําสังของศาลปกครองชันต้นทีมีคําสังให้ยก
คําคัดค้านอนุ ญ าโตตุ ล าการของผู้ร้อ งนัน ฝ่ าฝื นต่ อ บทกฎหมายอันเกียวด้วยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ซึงไม่ ต้ อ งห้ ามมิใ ห้ อุ ทธรณ์ ต่ อ ศาลปกครองสู ง สุ ด ตามมาตรา 45 วรรคหนึ ง (2) แห่ ง
พระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ผูร้ อ้ งจึงชอบทีจะอุทธรณ์คาํ สังยกคําคัดค้านอนุ ญาโตตุลาการของศาลปกครองชันต้น
ต่อศาลปกครองสูงสุดได้
ข. วิ ธี ก ารคัด ค้ า นอนุ ญ าโตตุ ล าการตามมาตรา 20 วรรคหนึ ง เป็ นบท
กฎหมายอันเกี ยวด้ ว ยความสงบเรียบร้อ ยของประชาชน คําสังของศาลปกครองชันต้ นที ยก
คําคัดค้านโดยอ้างเหตุดงั กล่าว ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุด
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ค.1/2553
มาตรา 20
วรรคหนึ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ อ นุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2545
เป็ นบทบัญญัตทิ ให้
ี สทิ ธิแก่คู่พพิ าทได้คดั ค้านอนุ ญาโตตุลาการต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการ โดยกําหนด
ระยะเวลาในการคัด ค้านไว้เ พือมิใ ห้อ นุ ญ าโตตุ ล าการถู ก คัด ค้านโดยไม่ม ีทีสินสุ ด อีก ทังบทบัญ ญัต ิ
ดังกล่าวเป็ นการเปิ ดโอกาสให้คณะอนุ ญาโตตุลาการได้พจิ ารณาวินิจฉัยเหตุแห่งการคัดค้านนันก่อนทีจะ
ยืนคํ า ร้อ งคัด ค้า นต่ อ ศาล กรณี จ ึง ถือ ว่ า เป็ น ขันตอนหรือ เป็ น วิธ ีก ารทีกฎหมายกํ าหนดให้ผู้ ค ัดค้าน
ต้องดําเนินการก่อนจึงจะมีสทิ ธิยนคํ
ื าร้องคัดค้านอนุ ญาโตตุลาการต่อศาลได้ มาตรา 20 วรรคหนึง จึงเป็ น
บทกฎหมายอันเกียวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ร้องจึงชอบทีจะอุทธรณ์คําสังยกคําคัดค้าน
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อนุ ญาโตตุลาการของศาลปกครองชันต้นต่อศาลปกครองสูงสุดได้ จึงมีคําสังกลับคําสังของศาลปกครองชันต้น
โดยมีคําสังให้รบั อุทธรณ์ของผูร้ อ้ ง
หมายเหตุ : โดยทัวไปแล้ว บทกฎหมายทีกําหนดเกียวกับ “วิธกี าร” นัน จะไม่ถอื ว่า
เป็ นกฎหมายอันเกียวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพราะเป็ นเพียง “วิธกี าร” ทีให้ปฏิบตั ติ าม
เท่านัน ไม่ไ ด้เ กียวกับอํ านาจ ความสามารถหรือ สิทธิห น้ าที เสรีภาพขึนพืนฐานของบุค คล ซึงจะมี
ผลกระทบต่อมาตรฐานทัวไปของสังคม หรือการคุม้ ครองประโยชน์ของส่วนรวม กรณีนีจึงไม่น่าจะถือว่า
บทบัญ ญัติม าตรา 20 วรรคหนึง ในส่ ว นทีเกียวกับระยะเวลายืนคําคัด ค้าน เป็ นปั ญ หาอันเกียวกับ
ความสงบฯ
ค. กรณี พนั ก งานอัย การได้ ร ับ แต่ ง ตั งเป็ นอนุ ญ าโตตุ ล าการ จะถื อ ว่ า
มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ามหรือไม่ จะต้องพิ จารณาจากข้อเท็จจริ งและเหตุผลเฉพาะตัวเป็ นรายกรณี ไป
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.4/2557
เมือพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2540
ซึงกําหนดให้องค์กรอัยการมีภารกิจหน้าทีทีหลากหลาย มิใช่แต่การรักษาผลประโยชน์ของรัฐเพียงอย่างเดียว
แต่ขนอยู
ึ ่กบั บทบาทของพนักงานอัยการในแต่ละด้านด้วย ประกอบกับการรักษาผลประโยชน์ ของรัฐ
ย่ อ มหมายถึง การรัก ษาผลประโยชน์ ทีรัฐ พึง มีโ ดยชอบด้ว ยกฎหมาย มิใ ช่ ก ารเอาเปรีย บหรือ เอา
ประโยชน์ ทเอกชนพึ
ี
งมีโดยชอบด้วยกฎหมายมาเป็ นของรัฐแต่อย่างใด ดังนัน พนักงานอัยการทีเป็ น
อนุ ญาโตตุลาการจึงมีหน้ าทีในการปกป้ องผลประโยชน์ ของรัฐ ขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสิทธิของ
เอกชนด้วยเช่นเดียวกัน โดยในการพิจารณาถึงเหตุอนั ควรสงสัยถึงความเป็ นกลางและความเป็ นอิสระ
ของพนักงานอัยการทีเป็ นอนุ ญาโตตุลาการจะต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลเฉพาะตัวเป็ นราย
กรณีไป เมือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพนักงานอัยการซึงถูกร้องคัดค้านเคยได้รบั มอบอํานาจให้ว่าต่างแก้
ต่างทางคดีแทนผู้คดั ค้าน หรือเป็ นผู้ตรวจหรือมีส่วนเกียวข้องกับการตรวจร่างสัญญาทีพิพาท หรือให้
คําปรึกษาเกียวกับสัญญาทีพิพาทกันในชันอนุ ญาโตตุลาการมาก่อน และมิได้เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจในการ
ต่อสูค้ ดีกบั ผู้รอ้ ง หรือเป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการของผูค้ ดั ค้านมาก่อน ประกอบกับไม่เคยเป็ นลูกจ้างของ
คู่พพิ าทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงหรือเคยเป็ นทีปรึกษา ผู้รบั มอบอํานาจ ทนายความ หรือผู้รบั จ้างแก่คู่พพิ าท
เห็นได้ว่ากรณีไม่ปรากฏเหตุเฉพาะตัวของพนักงานอัยการผู้ถูกคัดค้านทีอาจกระทบถึงความเป็ นกลาง
และความเป็ นอิสระในการทําหน้ าทีอนุ ญาโตตุลาการ การเป็ นอนุ ญาโตตุลาการของพนักงานอัยการ
จึงไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยถึงความเป็ นกลางและความเป็ นอิสระแต่อย่างใด
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.5/2557 และคําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.6/2557
โดยทีพระราชบัญญัตอิ นุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มิได้บญ
ั ญัตนิ ิยามหรือลักษณะ
ของความเป็ นกลางและเป็ นอิสระของอนุ ญาโตตุลาการไว้เป็ นการเฉพาะ การพิจารณาลักษณะความเป็ นกลาง
และเป็ นอิสระของอนุ ญาโตตุลาการจึงต้องพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงเหตุอนั ควร
สงสัยถึงความเป็ นกลางหรือความเป็ นอิสระตามทีผูร้ อ้ งกล่าวอ้างประกอบด้วย บนพืนฐานความเชือมัน
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และการยอมรับของคู่พพิ าท ซึงจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงอันเป็ นเหตุควรสงสัยของแต่ละรายกรณีไ ป
โดยผู้รอ้ งจะต้องแสดงพฤติการณ์ให้เห็นอย่างเพียงพอถึงข้อเท็จจริงทีสนับสนุ นในเรืองความสงสัยนัน
อีกทังต้องพิจารณาจากการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทเกี
ี ยวข้องกับคู่พพิ าทหรือบุคคลทีเกียวข้อง
โดยต้องไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือภายใต้อิทธิพลของคู่พพิ าท (คําสังที ค.5/2557 และ ค.6/2557
วินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน)
4. การคัดค้านและขอให้ศาลเพิ กถอนคําชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
บทบัญ ญัติใ นส่ ว นนีเป็ นบทบัญญัติทีสํ าคัญ ทีสุ ด ทีแสดงให้เ ห็นถึง ความสัมพัน ธ์
ระหว่างระบบการชีขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการกับระบบการชีขาดข้อพิพาทโดยองค์กรศาล ซึงกฎหมาย
จํ า เป็ นต้ อ งกํ า หนดและจัด วางความสัม พัน ธ์ ด ัง กล่ า วให้ ส มดุ ล เหมาะสม หลัก คิด ตามทีปรากฏ
ในกฎหมายปั จจุ บ ัน ของไทยวางอยู่บ นพืนฐานการส่ ง เสริม ระบบอนุ ญ าโตตุ ล าการ โดยถือ หลัก ว่ า
เมือคณะอนุ ญาโตตุลาการมีคําชีขาดแล้วก็ต้องดําเนินไปตามนัน ส่วนการให้เพิกถอนคําชีขาด รวมถึง
การปฏิเสธไม่บงั คับตามคําชีขาดถือ เป็ นข้อ ยกเว้น โดยการทีกฎหมายกํ าหนดกรณีทให้
ี เพิกถอนได้
เอาไว้อย่างจํากัดและเจาะจง
หลักเกณฑ์ในการการคัดค้านและขอให้เพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
นัน กฎหมายเดิม มิไ ด้ม ีบ ทบัญ ญัต ิไ ว้โ ดยตรง แต่ ต ามกฎหมายปั จ จุ บ ัน อัน ได้แ ก่ พระราชบัญ ญัต ิ
อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 40 ว่า
“มาตรา 40 การคัดค้านคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการอาจทําได้โดยการขอให้
ศาลทีมีเขตอํานาจเพิกถอนคําชีขาดตามทีบัญญัตไิ ว้ในมาตรานี
คู่พพิ าทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงอาจขอให้เพิกถอนคําชีขาดได้ โดยยืนคําร้องต่อศาลทีมีเขต
อํานาจภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ได้รบั สําเนาคําชีขาด หรือถ้าเป็ นกรณีมกี ารขอให้คณะอนุ ญาโตตุลาการ
แก้ไขหรือตีความคําชีขาด หรือชีขาดเพิมเติม นับแต่วนั ทีคณะอนุ ญาโตตุลาการได้แ ก้ไขหรือตีความ
คําชีขาดหรือทําคําชีขาดเพิมเติมแล้ว
ให้ศาลเพิกถอนคําชีขาดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) คู่พพิ าทฝ่ ายทีขอให้เพิกถอนคําชีขาดสามารถพิสจู น์ได้ว่า
(ก) คู่สญ
ั ญาตามสัญญาอนุ ญาโตตุ ลาการฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงเป็ นผู้บกพร่องในเรือง
ความสามารถตามกฎหมายทีใช้บงั คับแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายนัน
(ข) สัญญาอนุ ญาโตตุลาการไม่มผี ลผูกพันตามกฎหมายแห่งประเทศทีคู่พพิ าทได้
ตกลงกันไว้ หรือตามกฎหมายไทยในกรณีทไม่
ี มขี อ้ ตกลงดังกล่าว
(ค) ไม่มกี ารแจ้งให้คู่พพิ าทฝ่ ายทีขอให้เพิกถอนคําชีขาดรูล้ ่วงหน้าโดยชอบถึงการ
แต่งตังคณะอนุ ญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุ ญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
เข้าต่อสูค้ ดีในชันอนุ ญาโตตุลาการได้เพราะเหตุประการอืน
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(ง) คําชีขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึงไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุ ญาโตตุลาการหรือ
คําชีขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการ แต่ถ้าคําชีขาด
ทีวินิจฉัยเกินขอบเขตนันสามารถแยกออกได้จากคําชีขาดส่วนทีวินิจฉัยในขอบเขตแล้วศาลอาจเพิกถอน
เฉพาะส่วนทีวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุ ญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนันก็ได้ หรือ
(จ) องค์ ป ระกอบของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการหรือ กระบวนพิจ ารณาของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการมิได้เป็ นไปตามทีคู่พ ิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือในกรณีทคูี ่พพิ าทไม่ได้ตกลงกันไว้เป็ น
อย่างอืน องค์ประกอบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนี
(2) มีกรณีปรากฏต่อศาลว่า
(ก) คําชีขาดนันเกียวกับข้อพิพาททีไม่สามารถจะระงับโดยการอนุ ญาโตตุลาการ
ได้ตามกฎหมาย หรือ
(ข) การยอมรับหรือการบังคับตามคําชีขาดนันจะเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในการพิจารณาคําร้องให้เพิกถอนคําชีขาด ถ้าคู่พพิ าทยืนคําร้องและศาลพิจารณา
เห็ น ว่ า มีเ หตุ ผ ลสมควร ศาลอาจเลื อนการพิ จ ารณาคดี อ อกไปตามที เห็ น สมควร เพื อให้ ค ณะ
อนุ ญ าโตตุ ล าการพิจ ารณาอีก ครังหนึ งหรือ ดํ า เนิ น การอย่ า งใดอย่ า งหนึ งทีคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ
เห็นสมควร เพือให้เหตุแห่งการเพิกถอนนันหมดสินไป”
จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดทีเกียวข้องในประเด็นนีพบว่า
เมือมีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดจะพิ จารณาในเบืองต้ นก่อนว่า การยืนคําร้อง
หลัก ฐานและขอให้เ พิก ถอนคํา ชีขาดนัน เป็ นกรณี ทีอาจอุ ทธรณ์ ไ ด้ต ามมาตรา 45 วรรคหนึ ง แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ อ นุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2545 หรือ ไม่ เช่ น กรณี ทีปรากฏว่ า คํา พิ พ ากษาของ
ศาลปกครองชันต้นตรงกับคําชี ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการแล้ว ก็เป็ นเหตุต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ได้อกี
ตามมาตรา 45 วรรคหนึง (3) (คําสังที ร.233/2556 และคดีหมายเลขแดงที อ.638/2556)
ประเด็นทีน่ าสนใจในส่ว นทีเกียวกับการคัด ค้านและขอให้เ พิก ถอนคําชีขาดของ
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ ได้ แ ก่ ประเด็น การพิจ ารณาว่ า กรณี เ ป็ น ปั ญ หาอัน เกี ยวด้ ว ยความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ ซึงหากการยอมรับหรือการบังคับตามคําชีขาดนัน
จะเป็ นการขัด ต่ อความสงบเรียบร้อ ยหรือศีล ธรรมอันดีของประชาชน ก็เ ป็ นเหตุ ทศาลอาจเพิ
ี
ก ถอน
คําชีขาดได้ตามมาตรา 40 วรรคสาม (2) โดยมีกรณีตวั อย่างทีศาลได้วนิ ิจฉัยในเรืองนีไว้ เช่น ศาลเห็นว่า
อํานาจของคู่สญ
ั ญาในการบอกเลิ กสัญญาทางปกครองนัน เป็ นปั ญหาเกียวด้วยความสงบเรียบร้อย
ในส่วนทีจะต้องเคารพต่อหลักการบริ การสาธารณะ คําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการทียอมรับสิทธิ
ในการบอกเลิกสัญญาของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน เพียงเพราะเหตุการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาในข้อทีเป็ นสิทธิ
หน้ าทีตามปกติของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหน่ วยงานของรัฐ เป็ นการขัดต่อหลักการบริการสาธารณะ คําชีขาด
เช่นว่านัน จึงเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยฯ (คดีหมายเลขแดงที อ.676/2554) หรือกรณีทคํี าชีขาด
ของคณะอนุ ญาโตตุลาการได้ยอมรับให้การแก้ไขสาระสําคัญของสัญญาในส่วนทีเกียวกับการจัดทํา
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บริการสาธารณะมีผ ลบังคับใช้ไ ด้ ทังๆ ทีการแก้ไขสาระสําคัญของสัญญาดังกล่าวไม่ได้ ปฏิ บตั ิ ตาม
กระบวนการอนุ ม ัติแ ละให้ ค วามเห็ น ชอบของผู้มี อ ํา นาจตามทีกํ า หนดไว้ ใ นมาตรา 21 แห่ ง
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 การยอมรับ
หรือ การบัง คับ ตามคํ า ชีขาดดัง กล่ า ว จะเป็ น การขัด ต่ อ ความสงบเรีย บร้อ ยหรือ ศีล ธรรมอัน ดีข อง
ประชาชน (คําพิพากษาที อ.349/2549) ในขณะเดียวกัน หากการคัดค้านคําชีขาดเป็ นการคัดค้านทีเห็นได้ว่า
มีล กั ษณะเป็ นเพียงการโต้ แย้ งดุลพิ นิจในการรับฟั งพยานหลักฐานของคณะอนุ ญ าโตตุลาการ
ศาลก็เห็นว่ากรณีไม่ใช่ประเด็นปั ญหาเกียวด้วยความสงบเรียบร้อยฯ ทีจะเป็ นเหตุให้ศาลเพิกถอนคําชีขาดได้
(คําพิพากษาที อ.736/2555)
ก. คําพิ พากษาของศาลปกครองชันต้ นทียกคําร้องให้เพิ กถอนคําชีขาดเป็ น
กรณี ทีเห็นได้ว่าคําพิ พากษาของศาลปกครองชันต้ นตรงกับคําชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
จึงไม่อาจอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุดได้อีก
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.233/2556
ผู้รอ้ ง (เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี) มีข้อพิพาทเกียวกับเงินค่าปรับตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายนํ ากับผู้คดั ค้าน (ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.) คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคําชีขาดให้
ยกข้อเรียกร้องของผูร้ ้อง ผู้รอ้ งขอให้ศาลเพิกถอนคําชีขาดของอนุ ญาโตตุลาการดังกล่าว ศาลปกครองชันต้น
วินิจฉัยว่า การวินิจฉัยของอนุ ญาโตตุลาการอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุ ญาโตตุลาการ และไม่ขดั ต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงพิพากษายกคําร้อง เห็นได้ว่า ผลแห่งคําพิพากษา
ของศาลปกครองชันต้นตรงกับคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ดังนัน คําอุทธรณ์ของผู้รอ้ งทีขอให้
เพิกถอนคําชีขาดของอนุ ญาโตตุลาการจึงไม่เข้าข้อยกเว้นทีกําหนดให้ศาลปกครองรับไว้พจิ ารณาได้
ตามมาตรา 45 วรรคหนึง แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุล าการ พ.ศ. 2545 ทีศาลปกครองชันต้น มีคําสัง
ไม่รบั คําอุทธรณ์ของผูร้ อ้ งนันชอบแล้ว
ข. คําชี ขาดของอนุ ญ าโตตุลาการต้ อ งเป็ นไปตามหลักกฎหมายปกครอง
คํา ชี ขาดที นํ า เอาหลักกฎหมายเอกชนในเรื องการบอกเลิ ก สัญ ญาของคู่ส ัญ ญาฝ่ ายเอกชน
มาปรับ ใช้ ขัด ต่ อ หลัก การบริ ก ารสาธารณะ ถื อ เป็ นคํา ชี ขาดที ไม่ อ ยู่ใ นขอบเขตของสัญ ญา
และการยอมรับคําชีขาดนันจะเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยฯ
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.676/2554
สัญญาจ้างก่อสร้างระบบชลประทานและโรงไฟฟ้ า โครงการห้วยยะโม่ จังหวัดตาก
ระหว่างผู้ร้อง (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน) กับผู้คดั ค้าน (ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห.
โดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์) ซึงระบบชลประทานและโรงไฟฟ้ าทีผู้คดั ค้านทําการก่อสร้างนัน ถือว่า
เป็ น ทรัพ ย์ส ิน ทีผู้ ร้อ งในฐานะหน่ ว ยงานทางปกครองใช้เ ป็ น เครืองมือ โดยตรงในการจัด ทํ า บริก าร
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สาธารณะเพือประโยชน์ แก่ประชาชนได้ใช้ในสิงอุปโภคทีจําเป็ นต่อการดําเนินชีวติ อันมีลกั ษณะเป็ น
สัญญาทางปกครอง แม้ในระบบกฎหมายไทยจะไม่มกี ฎหมายลายลักษณ์อกั ษรทีใช้บงั คับกับสัญญา
ทางปกครองเป็ นการเฉพาะ แต่แนวความคิดรวมทังหลักกฎหมายทัวไปทีเกียวกับสัญญาทางปกครอง
ต่างอยู่บนพืนฐานของระบบกฎหมายมหาชนซึงมุ่ง เน้ นกํ าหนดภาระหน้ าทีของฝ่ ายปกครองในการ
ดําเนินกิจการทางปกครองให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึงก็มหี ลักการให้ฝ่ายปกครอง
มีอํานาจมหาชนเหนือกว่าเอกชนเพือให้การจัดทําบริการสาธารณะของรัฐบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิต ามสัญญาทางปกครองจึงอยู่ภายใต้ห ลัก การจัดทําบริการสาธารณะทีสําคัญ 3 ประการ
อันได้แก่ (1) หลักว่าด้วยความเสมอภาคของผู้ใช้บริการสาธารณะ (2) หลักว่าด้วยความต่อเนืองของ
การบริการสาธารณะ และ (3) หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลียนแปลงให้การบริการสาธารณะเหมาะสมกับ
เหตุการณ์และสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน ด้วยหลักการบริการสาธารณะทังสามประการ
ดังกล่าว การปฏิบตั ิตามสัญญาทางปกครองเพือให้การบริการสาธารณะบรรลุผล คู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครอง
จึง มีอํ านาจพิเศษหรือเอกสิทธิเหนือ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน เช่น อํานาจในการควบคุ มดูแ ลให้คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายเอกชนปฏิบตั ิต ามสัญญา อํ านาจในการบัง คับให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนปฏิบตั ิต ามสัญญา อํ านาจ
ในการแก้ ไ ขข้อ กํ า หนดของสัญ ญาได้ ฝ่ ายเดีย ว และอํ า นาจในการเลิก สัญ ญาฝ่ ายเดีย ว เป็ นต้ น
โดยเอกชนผู้เข้ามาเป็ นคู่สญ
ั ญากับฝ่ ายปกครองมีหน้ าทีต้องปฏิบตั ิตามสัญญาทางปกครอง และต้อง
ยอมรับอํ านาจพิเศษหรือ เอกสิทธิดัง กล่ าวของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครอง ดัง นัน เมือสัญ ญาทางปกครอง
ทีจัดทําขึนระหว่างผู้รอ้ งกับผู้คดั ค้านมีความแตกต่างจากสัญญาทางแพ่งทีคู่สญ
ั ญามีความสัมพันธ์ใ น
ลักษณะเท่าเทียมกันและคู่สญ
ั ญาจะต้องเคารพต่อเจตนาของสัญญาเป็ นสําคัญ การนํ ากฎหมายทีใช้
บังคับกับสัญญาทางแพ่งมาใช้บงั คับกับสัญญาทางปกครองระหว่างผูร้ อ้ งกับผูค้ ดั ค้านจึงจะต้องไม่ขดั หรือแย้ง
ต่อหลักการบริการสาธารณะดังกล่าว
ส่วนการวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทของคณะอนุ ญาโตตุลาการนัน คณะอนุ ญาโตตุลาการ
จะต้องคํานึงถึงหลักการจัดทําบริการสาธารณะของฝ่ ายปกครองประกอบกันด้วย โดยทีมาตรา 387 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีเจตนารมณ์ทมุี ่งคุม้ ครองประโยชน์ของเจ้าหนีในฐานะปั จเจกบุคคล
อย่างเท่าเทียมกัน แต่สาํ หรับการปฏิบตั ติ ามสัญญาทางปกครองนัน จะให้ความสําคัญกับภาระหน้าทีของ
ฝ่ ายปกครองในการจัด ทํ าบริการสาธารณะเพือตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของประชาชนเป็ นหลัก
และการคุม้ ครองประโยชน์ของมหาชนหรือประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบตั ติ ามสัญญาทางปกครองจะอยู่
เหนื อ กว่ าประโยชน์ ข องปั จเจกบุ ค คลเสมอ แต่ ห ากการปฏิบตั ิต ามสัญ ญาทางปกครองด้ว ยเหตุ ผ ล
ดัง กล่ าวไปก่ อ ให้เ กิด ความเสียหายแก่ คู่ส ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน คู่ส ญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนก็มสี ิทธิเ รียกร้อ งให้
ฝ่ ายปกครองชดใช้เยียวยาความเสียหายทีเกิดขึนได้ เพราะฉะนัน การบอกเลิกสัญญาทางปกครองของ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนโดยทําให้การบริการสาธารณะต้องหยุดชะงักไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ จึงไม่อาจกระทําได้
ประกอบกับ ปรากฏหลัก กฎหมายทัวไปทีเกี ยวกับ การสินสุ ด ของสัญ ญาทางปกครองว่ า สัญ ญา
ทางปกครองอาจสินสุดลงได้ด้ว ยเงือนไขอย่างใดอย่างหนึงใน 2 ประการนี คือ ประการแรก สัญญา
ทางปกครองสินสุดลงตามปกติเมือคู่สญ
ั ญาบรรลุว ัตถุประสงค์ของสัญญา และประการทีสอง สัญญา
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ทางปกครองสินสุดลงด้วยการเลิกสัญญา ซึงการเลิกสัญญาทางปกครองดังกล่าวอาจเกิดขึนได้ 4 กรณี
ดังนี (1) การเลิกสัญญาโดยความยินยอมของคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ าย (2) การเลิกสัญญาเมือสัญญาเลิกกัน
โดยปริยาย เช่น มีเ หตุ สุ ด วิส ยั ทําให้ว ัตถุ ประสงค์ของสัญ ญาหมดไป (3) การเลิก สัญญาเมือศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสังให้เลิกสัญญา และ (4) การเลิกสัญญาโดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครองเลิกสัญญาฝ่ ายเดียว
กรณีจงึ เห็นได้ว่า การทีผู้คดั ค้านยกเอาเหตุทผูี ้ร้องผิดนัดชําระหนีมาบอกเลิกสัญญา ตามมาตรา 387
โดยทําให้การจัดทําบริการสาธารณะของผู้รอ้ งต้องหยุดชะงัก ย่อมไม่อาจกระทําได้ ดังนัน คําวินิจฉัยชีขาด
ของคณะอนุ ญาโตตุลาการทีว่า ผู้คดั ค้านมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 387 แห่งประมวลกฎหมาย
ข้างต้น และการทีผู้คดั ค้าน มีหนังสือ ลงวันที 23 มีนาคม 2543 บอกเลิกสัญญากับผู้รอ้ ง เป็ นการบอก
เลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็ นคําชีขาดทีฝ่ าฝืนต่อมาตรา 34 วรรคสี แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545 ซึงถือว่า คําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุ ญาโตตุลาการ
และการยอมรับหรือการบังคับตามคําชีขาดนัน จะเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนตามมาตรา 40 วรรคสาม (1) (ง) และ (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน คดีจงึ มีเหตุ
อันสมควรทีศาลปกครองจะพิพากษาให้เพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการดัง กล่ าวทังหมด
เพือให้คู่พพิ าททังสองฝ่ ายได้นําข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุ ญาโตตุลาการอีกครังหนึง พิพากษากลับ
คําพิพากษาของศาลปกครองชันต้นเป็ นให้เพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการดังกล่าว
ค. บทกฎหมายที จะเป็ นบทกฎหมายอันเกี ยวกับความสงบเรีย บร้อ ยของ
ประชาชน จะต้ องเป็ นบทบัญญัติทีให้ ความคุ้มครองประโยชน์ ข องส่ วนรวม มาตรา 391 และ
มาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มิใช่บทกฎหมายอันเกียวด้วยความสงบฯ
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.48/2555
ผู้รอ้ ง (องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยางใหญ่) ยืนคําร้องต่อศาลปกครองชันต้น
ขอให้เพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการทีชีขาดในส่วนของประเด็นทีให้ผู้ร้องจ่ายเงินค่าจ้าง
งานงวดที 2 งวดที 3 งวดที 4 และงวดที 6 (บางส่วนร้อยละ 30 ของค่าจ้าง) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
สะพานท่าเทียบเรือบ้านช่องหลาด แก่ผคู้ ดั ค้าน ซึงเป็ นเรืองของสิทธิและหน้าทีตามสัญญาระหว่างผูร้ อ้ ง
และผู้คดั ค้าน ไม่ได้เกียวกับประโยชน์สาธารณะหรือประชาชนโดยส่วนรวม หรือเป็ นกรณีทมีี การทุจริต
แสวงหาประโยชน์ โ ดยไม่ชอบ อันถือ ว่ าเป็ น เรืองเกียวกับความสงบเรียบร้อ ยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ส่ วนทีผู้ร้องกล่ าวอ้างว่ าเงินทีนํ ามาชําระเป็ นเงินรายได้ของรัฐอันเป็ นภาษีของประชาชนนัน
ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่ใช่ประโยชน์ ของส่วนรวมโดยตรง อันจะถือว่าเป็ นเรืองเกียวกับความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนได้
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการได้ เ ปิ ด โอกาสให้ คู่ พ ิพ าทได้ ท ราบการกํ า หนดประเด็ น
ข้อพิพาทและเปิ ดโอกาสให้คู่พพิ าทได้ทราบและโต้แย้งพยานหลักฐานต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการแล้ว กรณีจงึ
ไม่ได้เป็ นการทีคณะอนุ ญาโตตุลาการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่ชอบอันเป็ นเรืองเกียวกับความสงบ
เรียบร้อ ยหรือ ศีล ธรรมอัน ดีข องประชาชน ส่ ว นทีคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการจะรับฟั ง พยานหลัก ฐานใด
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เพือนํ ามาวินิจฉัยชีขาดนัน ก็เป็ นเรืองเกียวกับการใช้ดุลพินิจในการรับฟั งพยานหลักฐาน มิใช่เกียวกับ
เรืองความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด
บทกฎหมายอันเกียวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจะต้องเป็ นบทบัญญัติ
ทีให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ ของส่ วนรวม คู่กรณีจะแสดงเจตนาตกลงเป็ นอย่างอืนหรือยกเลิกไม่นํา
บทบัญญัตนิ ันมาใช้บงั คับไม่ได้ ซึงบทบัญญัติตามมาตรา 391 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็ นหลักทัวไปของนิตกิ รรมสัญญาเกียวกับผลของการเลิกสัญญา ซึงกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ห้ามคู่สญ
ั ญา
ทีจะทํ า นิ ติ ก รรมตกลงกัน ให้ ผ ลของการเลิก สัญ ญาเป็ นประการอื น บทบัญ ญัติ ด ัง กล่ า วจึง ไม่ ใ ช่
บทกฎหมายอันเกียวด้วยความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ส่วนมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ นัน เป็ นเพียงบทบัญ ญัติหลักทัวไปในการตีค วามกรณีมขี ้อ สงสัยในมูล หนีเท่านัน มิใ ช่
บทกฎหมายอันเกียวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแต่อย่างใด
ดังนัน เมืออุทธรณ์ของผูร้ อ้ งไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 45 วรรคหนึง (1) และ (2)
แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด อีกทังสิทธิ
ในการอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองชันต้นต้องเป็ นไปตามทีกฎหมายบัญญัติ ซึงในคดีนีมาตรา 45
แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ได้บญ
ั ญัตขิ อ้ ห้ามมิให้อุทธรณ์คําพิพากษา ของศาลปกครองชันต้นไว้ ทังนี
เพือให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอนุ ญาโตตุลาการ คําสังไม่รบั คําอุทธรณ์ของศาลปกครองชันต้น
จึง เป็ นเพียงการจํากัด สิทธิอุ ทธรณ์ ของผู้ร้อ งตามทีกฎหมายกํ าหนด มิไ ด้เป็ นการตัด สิทธิของผู้ร้อ ง
ในกระบวนการยุตธิ รรมตามมาตรา 40 (1) ถึง (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด
ง. การกล่ า วอ้ า งโต้ แ ย้ ง ดุล พิ นิ จในการรับฟั ง พยานหลัก ฐานและการชัง
นําหนักพยานของคณะอนุญาโตตุลาการมิ ใช่เป็ นข้อกฎหมายอันเกียวด้วยความสงบฯ
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.736/2555
ผู้ ร้อ ง (เทศบาลตํ า บลหอมศีล ) ได้ ทํ า สัญ ญาว่ า จ้า งผู้ ค ัด ค้ า นที 1 ให้ ก่ อ สร้า ง
ถนนลาดยางแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรีตบริเวณหมูบ่ า้ นที 2 – 3 ตําบลหอมศีล จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูร้ อ้ งได้ยนื
คํ า ร้ อ งต่ อ คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการขอให้ พ ิจ ารณาชีขาดข้ อ พาท คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการพิจ ารณา
พยานหลักฐานทีผู้รอ้ งและผูค้ ดั ค้านเสนอแล้วมีคําชีขาดว่า พยานหลักฐานฝ่ ายผูค้ ดั ค้านทีได้รวบรวมไว้
ระหว่างปฏิบตั งิ านเป็ นขันเป็ นตอน ส่วนพยานหลักฐานฝ่ ายผูร้ อ้ งโดยเฉพาะเอกสารบันทึกข้อความของ
เทศบาลตําบลบางเกลือ ทีทําการทดสอบความหนาแน่ นของวัสดุถนนลาดยางไม่ปรากฏหลักฐานการลงนาม
ในรายงาน ช่ า งผู้ ค วบคุ ม งานไม่ ม ีห ลัก ฐานหนั ง สือ รายงานชีแจงการทํ า งานของผู้ ร ับ จ้ า ง และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มบี ุคคลใดทีมีความรู้ด้านการช่าง คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ไม่น่าเชือถือ เอกสารบันทึกความเห็นของผู้ควบคุมงานทําขึนภายหลังจึงมีความขัดแย้งกันโดยสินเชิง
ไม่น่าเชือถือ จึงชีขาดว่า ผู้รอ้ งเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของผูร้ อ้ ง และให้ผู้คดั ค้านที 1
ได้รบั เงินค่าจ้างตามสัญญาจํานวน 1,777,500 บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจํานวน
ดังกล่าวนับแต่วนั ที 24 เมษายน 2544 จนกว่าจะชําระให้แก่ผคู้ ดั ค้านที 1 เสร็จสิน ผูร้ อ้ งเห็นว่า คําชีขาด
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ของคณะอนุ ญาโตตุลาการเสียงข้างมากไม่รบั ฟั งพยานหลักฐานของผูร้ อ้ ง คําชีขาดไม่อยู่ในขอบเขตของ
สัญญาอนุ ญาโตตุลาการ เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทและการยอมรับหรือการบังคับ
ตามคําชีขาดเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงนํ าคดีมาฟ้ องต่อศาล
ขอให้เพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ศาลปกครองชันต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้ อง
ผู้รอ้ งอุทธรณ์ว่า คําวินิจฉัยชีขาดของอนุ ญาโตตุลาการเสียงข้างมากขัดต่อสัญญาอนุ ญาโตตุลาการไม่รบั ฟั ง
พยานหลัก ฐานของผู้ ร้อ ง เป็ น การฝ่ าฝื นต่ อ กฎหมายเพราะผู้ร้อ งได้เ สนอพยานหลักฐาน ทังพยาน
เอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุจนเป็ นทีประจักษ์ชดั ว่าผู้คดั ค้านเป็ นผู้ผดิ สัญญา การชีขาดของ
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการไม่ ป ฏิบ ัติต ามประมวลกฎหมายวิธ ีพ ิจ ารณาความแพ่ ง ในเรือง การรับ ฟั ง
พยานหลั ก ฐานและการชั งนํ าหนั ก พยาน คํ า ชี ขาดดั ง กล่ า วจึ ง ไม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของสั ญ ญา
อนุ ญาโตตุลาการ เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทและการยอมรับหรือการบังคับตาม
คําชีขาดเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึงการอุทธรณ์ของผูร้ อ้ งเป็ น
การอุทธรณ์การใช้ดุลพินิจในการรับฟั งพยานหลักฐานและชังนํ าหนักพยานเพือวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาท
ของอนุ ญาโตตุลาการ ซึงการรับฟั งพยานและการชังนํ าหนักพยานมิใช่เป็ นข้อกฎหมายอันเกียวด้ว ย
ความสงบเรีย บร้อ ยและศีล ธรรมอัน ดีข องประชาชนตามมาตรา 45 วรรคหนึ ง (2) แห่ ง พ.ร.บ.
อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ประกอบกับคําอุทธรณ์ของผูร้ อ้ งไม่มเี หตุทจะรั
ี บฟั งได้ว่าคําพิพากษาของ
ศาลปกครองชันต้นฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติอนั เกียวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามมาตรา 45
วรรคหนึง (2) แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกัน คดีนีศาลปกครองชันต้นได้พพิ ากษาตรงตามคําชีขาด
ของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ และไม่มตี ุ ล าการศาลปกครองชันต้น ในองค์ค ณะซึงพิจ ารณาคดีนีได้ใ ห้
ความเห็นแย้งไว้ในคําพิพากษาและมิใช่กรณีคําสังเกียวกับวิธกี ารชัวคราว อุทธรณ์ของผู้ร้องจึงไม่ใช่
กรณีตามมาตรา 45 วรรคหนึง (3) ถึง (5) แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ศาลปกครองสูงสุด
จึงมีคํา สังให้ยกอุ ท ธรณ์ ข องผู้ร้อ ง ตามข้อ 108 วรรคหนึ งแห่ ง ระเบียบของทีประชุ มใหญ่ ฯ ว่ า ด้ว ย
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543
จ. คําชีขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศเกียวกับสนธิ สญ
ั ญา มิ ใช่ คาํ ชี ขาด
ข้อพิ พาทโดยวิ ธีอนุญาโตตุลาการตามสัญญา ศาลปกครองมิ ใช่ ศาลที มีเขตอํานาจที จะรับคําร้อง
ขอให้เพิ กถอนคําชีขาดตามมาตรา 40
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.883/2556
ผู้รอ้ งที 3 (กรมทางหลวง) โดยผูร้ อ้ งที 2 (กระทรวงคมนาคม) มีนโยบายทีจะจัดให้
มีระบบทางหลวงสัมปทานโดยบริษัทเอกชนเป็ นผู้ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบการ บํารุงรักษา
จึง ได้ ป ระกาศเชิญ ชวนบริษั ท ทีมีคุ ณ สมบัติ ย ืนคํ า ขอลงทุ น ปรากฏว่ า ผู้ ร้ อ งที 3 โดยผู้ ร้ อ งที 1
(ราชอาณาจักรไทย) และบริษัท ดอนเมืองโทลเวย์ จํากัด ได้ลงนามในสัญญาสัมปทาน เมือวันที 21
สิงหาคม 2532 โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเปิ ดใช้ทางหลวงสัมปทานได้เมือวันที 14 ธันวาคม 2537 ซึงต่อมา
บริษัท ดอนเมือ งโทลเวย์ จํากัด ได้เ ปลียนชือเป็ น บริษัท ทางยกระดับดอนเมือ ง จํา กัด (มหาชน)

22

ผู้ค ดั ค้าน (บริษทั ว. จํากัด) เป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีภูมลิ ําเนาอยู่
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เข้าถือหุน้ ในบริษทั ดอนเมืองโทลเวย์ จํากัด หรือบริษทั ทางยกระดับ
ดอนเมือ ง จํ า กัด (มหาชน) โดยเมือวัน ที 21 กัน ยายน 2548 ซึงเป็ นวัน ทีผู้ บ ริห ารและจัด การ
ในกระบวนการล้มละลายของผู้ค ัด ค้านยืนคํ าเสนอข้อ พิพ าทต่ อ คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการต่ า งประเทศ
ผู้คดั ค้านถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าว เพียงร้อยละ 9.8 และต่อมาวันที 3 ธันวาคม 2549 ผู้คดั ค้านได้ขายหุน้
ทังหมดให้เอกชนรายอืนแล้ว
ราชอาณาจัก รไทย ผู้ ร้ อ งที 1 กั บ สหพัน ธ์ ส าธารณรัฐ เยอรมนี ได้ ม ีก ารทํ า
สนธิสญ
ั ญาเพือขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐทังสอง ได้แก่ สนธิสญ
ั ญาเกียวกับการส่งเสริม
และการถ้อยทีถ้อยคุ้มครองการลงทุน พ.ศ. 2504 และสนธิส ญ
ั ญาเกียวกับการส่ งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุนต่างตอบแทน พ.ศ. 2545 ซึงในสนธิสญ
ั ญาปี พ.ศ. 2545 กําหนดให้เมือสนธิสญ
ั ญา ปี พ.ศ. 2545
มีผ ลบัง คับ ใช้ (20 ตุ ล าคม 2547) ให้ส นธิส ัญ ญาปี พ.ศ. 2504 สินสุ ด ลง และมีข้อ ตกลงว่ า หากมี
ข้อพิพาทระหว่างภาคีคู่สญ
ั ญาและผู้ลงทุนของภาคีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ควรระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตร
หากข้อพิพาทไม่สามารถระงับได้ภายในหกเดือนนับตังแต่วนั ทีคู่กรณีในข้อพิพาทฝ่ ายใดได้ยกข้อพิพาทขึน
ให้เสนอข้อพิพาทนันต่ออนุ ญาโตตุลาการ และให้คาํ ตัดสินของคณะอนุ ญาโตตุลาการดังกล่าวมีผลผูกพัน
ต่อมา เมือวันที 21 กันยายน 2548 ผูบ้ ริหารและจัดการในกระบวนการล้มละลายของผู้คดั ค้านได้เสนอ
ข้อพิพาทต่ออนุ ญาโตตุลาการต่างประเทศโดยอ้างสิทธิในฐานะนักลงทุนตามสนธิสญ
ั ญาระหว่างผู้ร้องที 1
กับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกียวกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน พ.ศ. 2545
ให้ระงับข้อพิพาทระหว่าง ผู้ร้องที 1 กับผู้คดั ค้าน ซึงผู้คดั ค้านเรียกร้องให้ผู้รอ้ งที 1 ชดใช้ค่าเสียหาย
คณะอนุ ญาโตตุลาการได้แยกการพิจารณาคดีออกเป็ นสองขันตอน โดยในขันตอนการพิจารณาเขต
อํานาจของคณะอนุ ญาโตตุลาการ คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคําชีขาดว่า ผู้คดั ค้านมีสทิ ธิยนข้
ื อพิพาทต่อ
ผู้ร้องที 1 ตามสนธิสญ
ั ญา ส่วนในขันตอนการพิจารณาเนือหาสาระ อนุ ญาโตตุลาการได้มคี ําวินิจฉัยชีขาด
เมื อวั น ที 1 กรกฎาคม 2552 ให้ ผู้ ร้ อ งที 1 ชํ า ระเงิ น จํ า นวน 29.21 ล้ า นยู โ รให้ แ ก่ ผู้ ค ั ด ค้ า น
เป็ นค่ า เสีย หายสํ า หรับ การที ผู้ ร้ อ งที 1 ไม่ ป ฏิบ ัติ ต ามหน้ า ทีซึงมีต่ อ ผู้ ค ัด ค้ า นในฐานะนั ก ลงทุ น
ตามสนธิส ัญ ญาระหว่ า งราชอาณาจัก รไทยกับ สหพัน ธ์ ส าธารณรัฐ เยอรมนี เ กี ยวกับ การส่ ง เสริม
และคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน พ.ศ. 2545 ซึงมีผลผูกพันนับแต่วนั ที 20 ตุลาคม 2547 ผู้ร้องทังสาม
ยืนคําร้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคําชีขาดของอนุ ญาโตตุลาการทังสองฉบับ โดยอ้างว่า ผู้คดั ค้าน
ไม่ใช่ผู้ลงทุนทีจะได้รบั การคุ้มครองตามสนธิสญ
ั ญาเกียวกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน
พ.ศ. 2545 จึงไม่มสี ทิ ธิเสนอเรืองต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการได้ คณะอนุ ญาโตตุลาการไม่มอี ํานาจวินิจฉัย
ชีขาด เพราะไม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของสนธิส ัญ ญาดัง กล่ า ว และเป็ น เรืองทีไม่ ส ามารถระงับ โดยคณะ
อนุ ญาโตตุลาการตามสนธิสญ
ั ญาและตามกฎหมาย นอกจากนี มูลเหตุทผูี ้คดั ค้าน กล่าวอ้างเพือขอให้
ผู้ร้องที 1 ชดใช้ค่าเสียหายนัน ไม่อยู่ในอํานาจของอนุ ญาโตตุลาการทีจะวินิจฉัยชีขาด และเป็ นกรณี
เกียวกับเรืองทีไม่สามารถระงับโดยอนุ ญาโตตุลาการตามสนธิสญ
ั ญาดังกล่าวได้จงึ เป็ นคําชีขาดทีกระทํา
โดยปราศจากอํานาจและเกินขอบเขตทีภาคีคู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันไว้ในสนธิสญ
ั ญา อีกทังเป็ นการล่วงละเมิด
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หลักการและเจตนารมณ์ของสนธิสญ
ั ญา จึงไม่มผี ลผูกพันตามกฎหมาย อนุ ญาโตตุลาการใช้อํานาจโดยมิชอบ
เนืองจากวินิจฉัยชีขาดในเรืองทีอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง อันมีผลเป็ นการละเมิด
อํานาจอธิปไตยทางศาลของราชอาณาจักรไทย จึงเป็ นการขัดต่อรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทีกําหนดอํานาจอธิปไตยทางศาล อีกทังผูค้ ดั ค้านดําเนินการต่างๆ โดยมีเจตนาอันไม่สุจริต การยอมรับ
หรือการบังคับตามคําชีขาดนันย่อมเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ตามนัยมาตรา 40 วรรคสาม (1) (ก) (ข) (ง) และ (2) (ก) (ข) แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
ศาลปกครองสู ง สุ ด โดยที ประชุ ม ใหญ่ ฯ เห็ น ว่ า การระงับ ข้ อ พิ พ าทโดยวิ ธ ี
อนุ ญาโตตุลาการต่างประเทศ ซึงเป็ นเหตุแห่งการมีคําร้องนี เกิดขึนจากการทีผู้คดั ค้าน อ้างเหตุในการ
เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการว่า เป็ นผู้ได้รบั ผลกระทบจากการแทรกแซงและการละเลยต่อ
หน้ า ที ของผู้ ร้ อ งที 1 ที มี ต่ อ ผู้ ค ั ด ค้ า น ทํ า ให้ มู ล ค่ า การลงทุ น และความคาดหวั ง ในการลงทุ น
ของผู้ค ดั ค้านทีได้รบั จากสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ เสียหาย และเป็ นผู้ไ ด้รบั ความคุ้มครองให้มกี าร
ระงับ ข้อ พิพ าทโดยวิธ ีอ นุ ญ าโตตุ ล าการ ตามสนธิส ัญ ญาระหว่ า งราชอาณาจัก รไทยกับ สหพัน ธ์
สาธารณรัฐ เยอรมนี คํ า ชีขาดข้ อ พิพ าทดัง กล่ า วจึง เป็ นคํ า ชีขาดข้ อ พิพ าทของอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ต่างประเทศเกียวกับสนธิสญ
ั ญาเกียวกับการส่งเสริมและการถ้อยทีถ้อยคุ้มครองการลงทุน พ.ศ. 2504
และสนธิสญ
ั ญาเกียวกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน พ.ศ. 2545 ซึงมิใช่คําชีขาด
ข้อ พิพ าทโดยวิธีอ นุ ญ าโตตุ ลาการตามสัญ ญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 31
ถนนวิภาวดีรงั สิต ตอนดินแดง – ดอนเมือง พ.ศ. 2532 ศาลปกครองจึงมิใช่ศาลทีมีเขตอํานาจทีจะรับ
คําร้องนีไว้พจิ ารณาตามมาตรา 40 ประกอบกับมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
คดีตามคําร้องนีจึงไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึง (6) แห่ง
พ.ร.บ. จัดตังศาลปกครองฯ
ฉ. เมื อเป็ นข้ อ พิ พ าทเกี ยวกับสัญ ญาทางปกครอง การวิ นิ จฉั ย ชี ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการไม่อาจนํ าแต่ เพียงข้อสัญญาและหลักกฎหมายเอกชนมาใช้ เช่ นเดียวกับ
สัญ ญาทางแพ่ ง เท่ า นั น แต่ ต้ อ งนํ า เอากฎหมายอื นๆ มาปรับ ใช้ ด้ ว ย ส่ ว นการใช้ ดุ ล พิ นิ จ
ลดค่าปรับเป็ นปัญหาอันเกียวด้วยความสงบเรียบร้อยฯ
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.108/2553
การวิ นิ จ ฉั ย ชี ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการในข้ อ พิ พ าทเกี ยวกั บ สั ญ ญา
ทางปกครอง นัน ไม่ อ าจวินิจ ฉัย แต่ เ พียงนํ าข้อ กํ า หนดในสัญ ญาและนํ า ประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์มาใช้บงั คับเช่นเดียวกับข้อพิพาทในสัญญาทางแพ่งทัวไปเท่านัน แต่พงึ ต้องพิจารณาถึงระเบียบ
กฎหมายทีเกียวข้องด้ว ย เมือข้อ 138 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
เป็ นเรืองทีกฎหมายบัญญัติบงั คับให้ปฏิบตั ิโดยชัดแจ้ง โดยนอกจากจะมีวตั ถุประสงค์มใิ ห้ส่วนราชการ
ปล่ อ ยปละละเลย การทํ า งานของคู่ ส ัญ ญาอัน จะทํ า ให้ ก ารบริก ารสาธารณะต้ อ งล่ า ช้ า แล้ ว ยัง มี
วัตถุประสงค์ทจะคุ
ี ้มครองคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนมิให้ส่วนราชการแสวงหาประโยชน์ จากค่าปรับมากกว่า

24

งานทีจ้า งจนทํ า ให้คู่ ส ัญ ญาฝ่ ายเอกชนต้ อ งขาดทุ น ล้ม ละลาย กรณี จ ึง เป็ น เรืองเกียวกับ ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน เมือผูร้ อ้ งอุทธรณ์ว่า ผูค้ ดั ค้านไม่ดําเนินการบอกเลิกสัญญาเมือค่าปรับเกินกว่า
ร้อ ยละสิบ ของวงเงินค่ าจ้า ง จึง เป็ นการเรีย กค่ าปรับโดยไม่ ชอบตามข้อ 138 ของระเบีย บดัง กล่ า ว
ทีศาลปกครองชันต้นมีอํานาจพิจารณาลดเงินค่าปรับได้ ซึงหากข้ออ้างของผูร้ อ้ งรับฟั งได้ กรณีก็จะเป็ นเหตุ
ให้คําพิพากษาของศาลปกครองชันต้นฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติอนั เกียวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ซึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา 45 (2) แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
เช่นกัน
หมายเหตุ : ในคดี นี ศาลได้ ว างหลัก ไว้ ใ นตอนต้ น ซึ งเป็ นอี ก หลัก หนึ งที มี
ความสําคัญมาก กล่าวคือ ศาลได้วางเป็ นหลักว่า การชีขาดข้อพิพาทเกียวกับสัญญาทางปกครองนัน
ต้องใช้หลักกฎหมายปกครอง มิใช่จะใช้นิต ิวธิ อี ย่างเดียวกับการวินิจฉัยสัญญาทางแพ่งทัวๆ ไป ดังนัน
เมือการชีขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการเป็ นการชีขาดข้อพิพาททีมุ่งให้เกิดผลทีเป็ นธรรมถูกต้อง ซึงจะเป็ น
เช่นนันได้กต็ อ้ งเอาหลักเกณฑ์ทถูี กต้องมาปรับใช้ในการชีขาด คําชีขาดของอนุ ญาโตตุลาการจึงต้องนํ า
หลักกฎหมายปกครองมาใช้เ ช่นกัน ซึงเป็ นการวางหลัก ทีจะเป็ นประโยชน์ อ ย่างมากต่ อ การพัฒนา
ในเรืองนี
อย่ า งไรก็ด ี ในส่ ว นทีศาลได้ว ินิ จ ฉั ย ว่ าการคิด ค่ า ปรับ อัน เกียวกับ การพิจ ารณา
บอกเลิก สัญ ญาตามข้อ 138 ของระเบียบสํานัก นายกฯ เป็ นบทกฎหมายทีเกียวกับความสงบฯ นัน
การจะคิดค่าปรับมากน้ อยเพียงใดระหว่างคู่สญ
ั ญา โดยสภาพมิใช่เรืองทีกระทบกระเทือนต่อความสงบ
เรีย บร้อ ยของประชาชนแต่ อ ย่ า งใด และอัต ราค่ า ปรับ ดัง กล่ า วก็ เ ป็ นเพีย งอัต ราเบืองต้ น เพือใช้
ประกอบการพิจารณาบอกเลิก สัญ ญาเท่ านัน ซึงต้ อ งเป็ นเรืองทีให้พ ิจารณาไปตามข้อ เท็จจริง และ
พฤติการณ์แห่งคดี หาใช่เป็ นเรืองทีกฎหมายมุ่งบังคับมิให้ฝ่าฝืนเพราะอาจกระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
ทีสําคัญของสังคม ทํานองเดียวกับเรืองการห้ามคิดดอกเบียเกินอัตราแต่อย่างใดไม่ ข้อวินิจฉัยของศาล
ในส่วนนีจึงยังคงเป็ นปั ญหาว่าจะถือเป็ นหลักได้หรือไม่อย่างไร
ช. อนุ ญ าโตตุ ล าการมี อ ํา นาจที จะพิ จ ารณาเกี ยวกับ จํา นวนเงิ น ค่ า ปรับ
รวมถึง พิ จารณากําหนดค่ า ปรับ โดยลดลงจากข้ อ เรีย กร้อ งของคู่พิ พ าทได้ ไม่ ใ ช่ การวิ นิ จฉั ย
เกิ นขอบเขตของสัญญา
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.638/2556
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการได้ ม ีคํ า ชีขาดว่ า ผู้ ค ัด ค้ า นที 1 ไม่ ทํ า งานให้ แ ล้ ว เสร็จ
ตามสัญญา ถือว่าเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาต้องรับผิดชําระค่าปรับตามสัญญาต่อผู้รอ้ ง แต่ให้ลดค่าปรับตามที
กําหนดในสัญญาเนืองจากเห็นว่ามีการทํางานบางส่วนแล้วเสร็จตามสัญญา (แล้วเสร็จ 7 งวด จาก 11 งวด)
และการทีผูร้ อ้ งปล่อยระยะเวลาก่อนบอกเลิกสัญญาถึง 356 วัน เป็ นระยะเวลานานเกินควร จึงลดค่าปรับ
ให้ผคู้ ดั ค้านที 1 ทํางานในงวดที 8 ถึงงวดที 10 แล้วเสร็จบางส่วน จึงมีสทิ ธิเรียกร้องจากงานทีทํา ผูร้ อ้ ง
ยืนคําร้องต่อศาลปกครองชันต้นขอให้เพิกถอนคําชีขาด ศาลปกครองชันต้นพิพากษายกคําร้อง ทีผูร้ อ้ ง
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อุทธรณ์ว่า ผู้คดั ค้านที 1 เป็ นผู้ผดิ สัญญา เนืองานหรือผลงานทีทําบางส่วน ไม่สามารถใช้งานได้และ
ไม่สมประโยชน์หรือไม่คุม้ ค่า ทําให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รบั ความเดือดร้อนมากโดยเฉพาะเมือฝนตกหนัก
หรือช่วงฤดูฝน เกิดภาวะนําท่วมขัง หากนําภาษีของประชาชนมาชําระให้ผคู้ ดั ค้านที 1 ตามคําชีขาดของ
คณะอนุ ญาโตตุลาการ ย่อมไม่สมประโยชน์สาธารณะและเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนนี คณะอนุ ญาโตตุลาการไม่ได้กําหนดประเด็นข้อพิพาทว่าอัตราค่าปรับสูงเกินส่วน
หรือไม่ จึงไม่มอี ํานาจในการชีขาดลดค่าปรับเพราะไม่ไ ด้กําหนดประเด็นพิพาทไว้ จึงเป็ นการฝ่ าฝื น
มาตรา 37 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 อีกทังคณะอนุ ญาโตตุลาการไม่มอี ํานาจ
ใช้ดุ ล พินิ จ ลดค่ า ปรับตามสัญ ญา เนื องจากอํ า นาจการลดค่ า ปรับ เป็ น อํ า นาจของศาลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 ประกอบกับสัญญาพิพาทเรืองนี คู่สญ
ั ญาได้ตกลงและยอมรับ
ในสัญญาโดยสมัครใจทังสองฝ่ ายในเรืองของค่าปรับ ในสัญญาพิพาทมิได้มเี งือนไขหรือข้อกําหนดใดๆ
ทําให้สามารถลดอัตราค่าปรับได้ การทีคณะอนุ ญาโตตุลาการได้วนิ ิจฉัยลดค่าปรับลง ทังทีได้วนิ ิจฉัยว่า
ผู้คดั ค้านเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา จึง เป็ นการวินิจฉัยข้อพิพาททีไม่เป็ นไปตามข้อสัญญาและเกินขอบเขต
แห่งสัญญา อันเป็ นการ ฝ่ าฝืนมาตรา 34 วรรคสีและมาตรา 37 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545 นัน อุ ทธรณ์ ของผู้ร้อ งไม่ใ ช่ก รณีทการยอมรั
ี
บหรือ บัง คับตามคําชีขาดจะเป็ นการขัด ต่ อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่มเี หตุทําให้คําพิพากษาของศาลปกครองชันต้น
ฝ่ าฝื นต่อบทกฎหมายอันเกียวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามมาตรา 45 วรรคหนึง (1) และ (2)
แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 อีกทังคดีนีศาลปกครองชันต้นได้พพิ ากษาตรงตาม คําชีขาด
ของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ และไม่ ม ีตุ ล าการศาลปกครองชันต้ น ในองค์ค ณะซึงพิจ ารณาคดีนี ได้ม ี
ความเห็นแย้งไว้ในคําพิพากษาและมิใช่เป็ นกรณีคําสังเกียวกับวิธกี ารชัวคราว อุทธรณ์ของผูร้ อ้ งจึงไม่ใช่
กรณีต ามมาตรา 45 วรรคหนึง (3) ถึง (5) แห่ง พระราชบัญญัติเ ดียวกัน ดังนัน จึง เป็ นคําอุทธรณ์ ที
ต้องห้ามตามกฎหมายตามมาตรา 45 วรรคหนึง แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 จึงให้สงยก
ั
อุ ท ธรณ์ ข องผู้ ร้ อ งตามข้ อ 108 วรรคหนึ ง แห่ ง ระเบีย บของทีประชุ ม ใหญ่ ฯ ว่ า ด้ ว ยวิธ ีพ ิจ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2543
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.824/2556
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการได้มคี ําชีขาดว่ า ผู้ค ดั ค้านในคดีนีใช้เ วลาในการบอกเลิก
สัญญา 58 วัน นับเป็ นระยะเวลาพอสมควร จึงชอบทีจะได้รบั ค่าปรับเป็ นเวลา 58 วัน ย่อมเป็ นกรณีท ี
คณะอนุ ญาโตตุลาการได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟั งพยานหลักฐานและปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายแล้ว
โดยทีคณะอนุ ญ าโตตุลาการจะหยิบยกพยานหลัก ฐานใดขึนวินิจฉัยภายใต้ข้อ กฎหมายและสัญญาที
พิพาทกัน ย่อมกระทําได้โดยชอบ จึงไม่ถือเป็ นกรณีทปรากฏต่
ี
อศาลว่าคําชีขาดนันเกียวกับข้อพิพาท
ทีไม่สามารถจะระงับโดยการอนุ ญาโตตุลาการได้ อีกทังกรณีไม่อาจถือได้ว่าการยอมรับหรือการบังคับ
ตามคําชีขาดนัน จะเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือคําสังและ
คําพิพากษานันไม่เป็ นการฝ่ าฝื นต่อกฎหมายอันเกียวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามมาตรา 45
วรรคหนึง (1) และ (2) แห่ ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุล าการ พ.ศ. 2545 ประกอบกับศาลปกครองชันต้น
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ได้พ ิพ ากษาตรงกับ คํ า ชีขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ ซึงต้ อ งห้า มมิใ ห้อุ ท ธรณ์ คํ า พิพ ากษาของ
ศาลปกครองชันต้น ตามมาตรา 45 วรรคหนึง (3) แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน ดังนัน ผูร้ อ้ งจึงไม่มสี ทิ ธิ
อุ ท ธรณ์ คํา พิพ ากษาของศาลปกครองชันต้ น คํา อุ ทธรณ์ ข องผู้ ร้อ งจึง เป็ น คํ าอุ ท ธรณ์ ทีต้ อ งห้า มตาม
กฎหมาย
ซ. คู่สญ
ั ญาตกลงเรืององค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา
แล้ว แม้ตกลงกันไว้เป็ นจํานวนเลขคู่ ก็ใช้บงั คับได้ เมือผู้ร้องโต้ แย้งประเด็นดังกล่าว แต่ ฟังได้ว่า
องค์ป ระกอบเช่ น นี ใช้ บงั คับ ได้ แ ล้ ว จึ ง เป็ นกรณี ที ผู้ร้ อ งไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ต ามมาตรา 40
วรรคสาม (1) (จ)
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.276/2556
สัญญาจ้างก่อสร้างฯ ระหว่างผู้ร้องกับผู้ค ดั ค้านที 2 ข้อ 20.2 กํ าหนดว่า เว้นแต่
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายจะเห็นพ้องกันให้อนุ ญาโตตุลาการคนเดียวเป็ นผู้ชขาด
ี การระงับข้อพิพาทให้กระทํา
โดยอนุ ญาโตตุลาการ 2 คน ... ถ้าอนุ ญาโตตุลาการทังสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับ
ข้อพิพาทนันได้ให้อนุ ญาโตตุลาการทังสองคนร่วมกันแต่งตังอนุ ญาโตตุลาการผู้ชขาดภายใน
ี
30 วัน
นับจากวันทีไม่สามารถตกลงกัน ผูช้ ขาดดั
ี
งกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของ
อนุ ญาโตตุลาการให้ถอื ตามข้อบังคับอนุ ญาโตตุลาการของสถาบันอนุ ญาโตตุลาการกระทรวงยุตธิ รรม
โดยอนุ โลม หรือตามข้อบังคับอืนทีคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายเห็นชอบ กรณีจงึ เป็ นการตกลงกันกําหนดให้
การระงับข้อพิพาทกระทําโดยอนุ ญาโตตุลาการ 2 คน ย่อมถือได้ว่า ผู้รอ้ งได้ยอมรับองค์ประกอบของ
คณะอนุ ญาโตตุลาการตามทีกํ าหนดไว้ในข้อ 20.2 ของสัญญาดังกล่าวแล้ว ว่ามีอํ านาจวินิจฉัยชีขาด
ข้อพิพาทได้ การทีผู้ร้องเพิงกล่าวอ้างมาในคําร้องเป็ นคดีนีว่าองค์ประกอบของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็ นการใช้สทิ ธิไม่สุจริต ประกอบกับในกรณีเช่นนีศาลจะเพิกถอนคําวินิจฉัย
ชีขาดของผู้คดั ค้านที 1 ได้ก็ต่อเมือองค์ประกอบของผู้คดั ค้านที 1 ไม่เป็ นไปตามข้อ 20.2 ของสัญญา
ดังกล่าวเท่านัน ศาลไม่อาจนํ าหลักเกณฑ์องค์ประกอบของอนุ ญาโตตุลาการตามมาตรา 17 ดังกล่าว
มาวินิจฉัยเพิก ถอนคําวินิจฉัยชีขาดของผู้คดั ค้านที 1 ได้ เมือองค์ประกอบของผู้ค ดั ค้า นที 1 เป็ นไป
ตามทีผู้รอ้ งและผู้คดั ค้านที 2 ได้ตกลงกันไว้ตามข้อ 20.2 ของสัญญาดังกล่าวแล้ว จึงเป็ นกรณีทผูี ้รอ้ ง
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าองค์ประกอบของผูค้ ดั ค้านที 1 มิได้เป็ นไปตามทีผูร้ อ้ งและผู้คดั ค้านที 2 ได้ตกลงกันไว้
ศาลจึง ไม่อาจเพิก ถอนคําวินิจฉัยชีขาดของผู้คดั ค้านที 1 ได้ ตามมาตรา 40 วรรคสาม (1) (จ) แห่ ง
พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
เมือสัญ ญากํ า หนดให้ ป ระกาศประกวดราคา ซึงเป็ น เอกสารแนบท้ า ยสัญ ญา
เป็ นส่ว นหนึงของสัญญา การวินิจฉัยข้อ พิพาทในส่ วนทีเกียวกับเอกสารประกวดดัง กล่ าวย่อ มอยู่ใ น
ขอบเขตของสัญญาอนุ ญาโตตุลาการด้วย คําชีขาดจึงอยูภ่ ายในขอบเขตของสัญญาอนุ ญาโตตุลาการ
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ผู้ ร้ อ งและผู้ ค ั ด ค้ า นที 2 ได้ ต กลงเรื องการดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาของ
อนุ ญ าโตตุ ล าการให้ถือ ตามข้อ บัง คับของสถาบันอนุ ญ าโตตุ ล าการ หรือ ตามข้อ บัง คับอืนทีคู่ส ญ
ั ญา
เห็นชอบ ถือได้ว่ากรณีนีได้ตกลงไว้เ ป็ นอย่างอืนแล้ว การดําเนินกระบวนพิจารณาของผู้คดั ค้านที 1
จึงไม่จาํ ต้องอยู่ภายใต้บงั คับมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และ
เมื อพิ จ ารณาข้ อ 21 ของข้ อ บั ง คั บ สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ว่ า ด้ ว ยอนุ ญ าโตตุ ล าการ สถาบั น
อนุ ญาโตตุล าการ ลงวันที 2 พฤษภาคม 2546 ซึงกําหนดว่า ในกรณีทสัี ญญาอนุ ญาโตตุ ลาการมิไ ด้
กําหนดไว้เป็ นอย่างอืน ให้อนุ ญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ตามทีเห็นสมควร
โดยคํานึงถึงหลักแห่งความยุตธิ รรม และการให้คู่พพิ าทมีโอกาสเสนอข้อเท็จจริงสนับสนุ นข้ออ้างข้อต่อสู้
ของตนได้ต ามควรแก่ พ ฤติก ารณ์ แ ห่ ง ข้อ พิพ าทนั น กรณี จ ึง เห็น ได้ว่ า ข้อ บัง คับ ดัง กล่ า วกํ า หนดให้
คณะอนุ ญาโตตุลาการมีอํานาจใช้ดุลพินิจดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ได้ตามทีเห็นสมควร ตามหลัก
แห่งความยุตธิ รรม
ดังนัน เมือผู้รอ้ งไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคําวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทของผูค้ ดั ค้านที 1
ไม่อยู่ใ นขอบเขตของสัญญาอนุ ญาโตตุลาการ หรือคําชีขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลง ในการ
เสนอข้อ พิพ าทต่ อ ผู้ค ดั ค้านที 1 และไม่สามารถพิสูจน์ ไ ด้ว่าองค์ประกอบหรือ กระบวนพิจารณาของ
ผู้ค ดั ค้านที 1 ไม่เป็ นไปตามทีผู้ร้องกับผู้ค ดั ค้านที 2 ตกลงกันไว้ ศาลจึงไม่อาจเพิกถอนคําชีขาดของ
ผู้คดั ค้านที 1 ตามมาตรา 40 วรรคสาม (1) (ง) และ (จ) ได้ และการยอมรับหรือการบังคับตามคําชีขาด
ของผู้ค ดั ค้านที 1 ดัง กล่าว ไม่ปรากฏว่าจะเป็ นการขัดต่ อ ความสงบเรียบร้อ ยหรือศีล ธรรมอันดีของ
ประชาชน ศาลจึงไม่อาจเพิกถอนคําชีขาดดังกล่าวได้ ตามมาตรา 40 วรรคสาม (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ.
อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
ฌ. อนุญาโตตุลาการไม่อาจเป็ นคู่กรณี ในคดีคาํ ร้องขอให้ เพิ กถอนคําชี ขาดฯ ได้
บุคคลทีจะเกียวข้องกับคดีดงั กล่าวได้ต้องเป็ นคู่สญ
ั ญาเท่านัน
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.276/2556
อนุ ญาโตตุลาการเป็ นบุคคลทีคู่กรณีในสัญญาอนุ ญาโตตุลาการตกลงเสนอข้อพิพาท
ให้เป็ นผู้ชขาดตามกฎหมายว่
ี
าด้วยอนุ ญาโตตุลาการ คําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการจึงมีผลผูกพัน
คู่ ก รณี ใ นสั ญ ญา ดั ง นั น บุ ค ค ล ที จะเกี ยว ข้ อ งกั บ คดี คํ า ร้ อ งขอ ให้ เ พิ ก ถ อ นคํ า ชี ขาดขอ ง
คณะอนุ ญาโตตุลาการในคดีนี จึงได้แก่ค่กู รณีในสัญญา หาใช่บุคคลผูเ้ ป็ นอนุ ญาโตตุลาการไม่
ญ. เมื อเรื องที จะยอมรับ หรื อ บัง คับ ตามคํา ชี ขาดฯ เป็ นเรื องสิ ท ธิ ห น้ าที
ตามสัญญา โดยมีประเด็นว่า การขยายระยะเวลาก่อสร้างมีผลเฉพาะงวดใดหรือมีผลครอบคลุม
ทังสัญญา และมิ ได้กระทบต่ อประโยชน์ สาธารณะหรือสาธารณชนโดยส่วนรวม จึงไม่ถือว่าเป็ น
เรืองอันเกียวด้วยความสงบฯ
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คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.71/2556
คณะอนุ ญาโตตุลาการเสียงข้างมากเห็นว่า สัญญาพิพาทมีวตั ถุประสงค์กําหนดเวลา
แล้วเสร็จเป็ นเวลาเดียวจึงเป็ นสัญญาจ้างเหมา ซึงการตีความจึงต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาหลัก
เมือผูค้ ดั ค้านและผูร้ อ้ งได้ตกลงทําบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง โดยได้ตกลงแก้ไขแบบของงานงวดที 9 และ
ขยายเวลาในการก่อสร้างให้แก่ผรู้ อ้ งไปจนถึงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2547 จึงถือว่ามีผลเป็ นการขยายเวลา
ก่อสร้างออกไปทังสัญญา มิใช่เฉพาะงานในงวดที 9 กรณีจงึ มีผลให้งานงวดที 6 งวดที 7 งวดที 12 และ
งวดที 15 ได้รบั การขยายเวลาตามไปด้วย ผูค้ ดั ค้านจึงไม่มสี ทิ ธิปรับผูร้ อ้ งในงวดงานดังกล่าว ผู้คดั ค้าน
ได้ยนคํ
ื าร้อ งต่ อ ศาลปกครองชันต้นขอให้ศาลพิพ ากษาเพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุล าการ
ส่ ว นผู้ ร้ อ งได้ ย ืนคํ า ร้ อ งต่ อ ศาลปกครองชันต้ น ขอให้ ศ าลมีคํ า พิพ ากษาบัง คับ ตามคํ า ชีขาดของ
คณะอนุ ญาโตตุลาการ ศาลปกครองชันต้นพิพากษาให้บงั คับตามคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ผู้คดั ค้านอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสู ง สุ ด เห็น ว่ า คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการได้ว ินิ จ ฉั ย ชีขาดข้อ พิพ าทนี
ตามข้อกําหนดในสัญญา และตามข้อพิพาททีได้เสนอต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการ โดยได้วนิ ิจฉัยในกรณี
เกียวกับการขยายระยะเวลาก่อสร้างและสิทธิในการเรียกค่าปรับตามสัญญา ซึงการทีจะยอมรับหรือ
บังคับตามคําชีขาดดังกล่าวเป็ นเรืองของสิทธิและหน้าทีตามสัญญาระหว่างผูร้ อ้ งและผูค้ ดั ค้าน และผูค้ ดั ค้าน
ชอบทีจะปฏิบตั ิตามคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการได้ โดยไม่ขดั ต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 ทีใช้บงั คับกับผู้คดั ค้านในฐานะ
หน่ ว ยงานทางปกครอง อีก ทังการทีจะบังคับตามคําชีขาดก็มไิ ด้ก ระทบต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะหรือ
ประชาชนโดยส่วนรวม อันถือว่าเป็ นเรืองเกียวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ส่วนทีคณะอนุ ญาโตตุลาการจะตีความตามข้อกําหนดในสัญญาไปในทางใดนันก็ขนอยู
ึ ่กบั การใช้ดุลพินิจ
ของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ประกอบกับคําอุทธรณ์ของผู้คดั ค้านไม่มเี หตุทจะฟั
ี งได้ว่าคําพิพากษาของ
ศาลปกครองชันต้นฝ่ าฝื นต่อบทกฎหมายอันเกียวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามมาตรา 45
วรรคหนึง (2) แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว อีกทังคดีนีศาลปกครองชันต้นได้พพิ ากษาตรงตามคําชีขาด
ของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ และไม่ม ีตุ ล าการศาลปกครองชันต้น ในองค์ค ณะซึงพิจ ารณาคดีนีได้ม ี
ความเห็นแย้งไว้ในคําพิพากษาและมิใช่เป็ นกรณีคําสังเกียวกับวิธีการชัวคราว อุทธรณ์ของผู้คดั ค้าน
จึงไม่ใช่กรณีตามมาตรา 45 วรรคหนึง (3) ถึง (5) แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ดังนัน
คําอุทธรณ์ของผู้คดั ค้านจึงเป็ นคําอุทธรณ์ทต้ี องห้ามอุทธรณ์ตามกฎหมาย ทังนี ตามมาตรา 45 วรรคหนึง
แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ซึงศาลปกครองสูง สุดต้อ งมีคําสังยกอุทธรณ์ของผู้คดั ค้าน
ตามข้อ 108 วรรคหนึง แห่งระเบียบของทีประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543
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ฎ. คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการรับ ข้ อ เรี ย กร้ อ งไว้ วิ นิ จฉั ย ภายในระยะเวลา
ทีถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จึงไม่เป็ นกรณี ทีการยอมรับหรือบังคับตามคําชี ขาดฯ จะเป็ นการขัด
ต่ อ ความสงบฯ ส่ วนเหตุห รือ ข้อ กล่ าวอ้ างที ผู้ร้องจะยกขึนอ้ างต้ องเป็ นเหตุทียกขึ นอ้ างไว้ ใน
คําร้องแล้วตังแต่ต้น โดยต้ องอยู่ในบังคับข้อ 48 ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิ ธีพิจารณาคดีปกครองฯ
ด้วย
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.706/2556
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการได้ม ีคํ า ชีขาดเมือวัน ที 31 ตุ ล าคม 2550 ตามข้อ พิพ าท
หมายเลขแดงที 80/2550 สรุปได้ว่า การสําคัญผิด จากเหตุ ทอ้ี างว่ามีการทับซ้อนของพืนทีก่ อสร้า ง
เป็ นการอ้างทีผิดปกติ ผู้รอ้ งไม่เคยกล่าวอ้างมาก่อนโดยเพิงมาอ้างในชันทําคําคัดค้านและไม่ควรค่าแก่
การรับฟั ง และผู้ร้องจะอ้างความสําคัญผิด มาเป็ นเหตุปฏิเสธความรับผิด ตามสัญ ญาจ้างไม่ไ ด้ ทังนี
ตามมาตรา 158 แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ส่ ว นประเด็ น เรื องขาดอายุ ค วาม
คณะอนุ ญาโตตุลาการได้ชขาดว่
ี า สัญญาเลขที 104/2547 และสัญญาเลขที 105/2547 เป็ นสัญญาจ้างทําของ
ทีทําขึนเพือทีมุ่งจะมีนิตสิ มั พันธ์ตามกฎหมายแพ่งเป็ นสัญญาต่างตอบแทนทีผูร้ บั จ้างจะต้องก่อสร้างงาน
และผูว้ ่าจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างทังสองฉบับจึงอยู่บนพืนฐานของคู่สญ
ั ญาทีมีสทิ ธิและหน้าทีต่อกัน
และกันทีเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่มอี ํานาจของรัฐเข้ามาเกียวข้อง สัญญาจ้างทังสองฉบับจึงไม่อยู่
ในความหมายของสัญญาทางปกครอง สิทธิเรียกร้องตามข้อพิพาทนีอยู่ในบังคับของบทอายุความทัวไป
ของสัญ ญาจ้างทําของทีมีกําหนดเวลาใช้ส ิทธิเ รียกร้อ งกรณีผ ิด สัญญา 10 ปี ผู้ร้องเสนอข้อ พิพ าทนี
ในกําหนดเวลาดังกล่าว ข้อพิพาทนีจึงไม่ขาดอายุความ และได้กําหนดค่าเสียหายเนืองจากการทีไม่ได้
รับค่าก่อสร้างเป็ นเงินจํานวน 1,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน
ดังกล่าว นับตังแต่วนั เสนอข้อพิพาทเป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่ผู้คดั ค้าน ผูร้ อ้ งไม่เห็นด้วยกับ
คําชีขาด และเห็นว่า การยอมรับหรือบังคับตามคําชีขาดนันจะเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงนํ าคดีมาฟ้ องต่อศาล ขอให้เพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ตาม พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 40 วรรคสาม (2) (ข) ศาลปกครองชันต้นพิพากษา
ยกคําร้องของผูร้ อ้ ง
ศาลปกครองสูง สุด เห็นว่ า คณะอนุ ญ าโตตุล าการและศาลปกครองชันต้นเห็นว่ า
ผู้ค ดั ค้านได้รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการ เมือวันทีผู้คดั ค้านได้รบั
หนังสือ ลงวันที 9 กันยายน 2548 ยกเลิกสัญญาของผูร้ อ้ ง ผูร้ อ้ งอุทธรณ์โต้แย้งคําพิพากษาว่าผู้คดั ค้าน
ได้รหู้ รือควรรูเ้ หตุแห่งการเสนอข้อพิพาทในวันที 15 กรกฎาคม 2548 ซึงเป็ นวันทีผู้คดั ค้านมีหนังสือถึง
ผู้ร้อ งสอบถามเหตุ ผ ลในการสังให้ห ยุ ด งานและหนั ง สือ ดัง กล่ า วได้ร ะบุ ว่ า ผู้ค ัด ค้า นทราบว่ า งานที
ผู้คดั ค้านรับจ้างทับซ้อนกับงานของผูร้ บั จ้างรายอืน กรณีเป็ นการโต้แย้งข้อเท็จจริงทีว่าผูค้ ดั ค้านได้รหู้ รือ
ควรรูเ้ หตุในการเสนอข้อพิพาทเมือใด เมือข้อพิพาทในคดีนี เป็ นเรืองทีผูค้ ดั ค้านยืนข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการฯ กรณีเรียกค่าเสียหายจากการทีผู้รอ้ งยกเลิกสัญญา ผู้คดั ค้านจึงรูห้ รือควรรูเ้ หตุแห่ง
การเสนอข้อพิพาทในวันทีได้รบั หนังสือยกเลิกสัญญาจากผู้รอ้ ง และไม่มเี หตุอนใดที
ื
จะแสดงให้เห็นว่า
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คณะอนุ ญาโตตุ ลาการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่ชอบอันจะทําให้การยอมรับหรือบังคับตามคําชีขาด
จะเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงฟั งไม่ได้ว่าตามอุทธรณ์ประเด็น
ทีหนึงของผู้รอ้ งเป็ นกรณีการยอมรับหรือการบังคับตามคําชีขาดจะเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 45 วรรคหนึง (1) แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
และไม่ม ีเหตุทําให้คําพิพากษาของศาลปกครองชันต้นฝ่ าฝื นต่อ บทกฎหมายอันเกียวด้ว ยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ตามมาตรา 45 วรรคหนึง (2) แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน
ส่ ว นในประเด็น ทีสองทีผู้ร้อ งอุ ท ธรณ์ ว่ า ศาลปกครองชันต้ น พิพ ากษาโดยมิไ ด้
พิจารณาประเด็นทีผูร้ อ้ งคัดค้านว่าผู้คดั ค้านมิได้ทํางานก่อสร้างตามสัญญาและสัญญาพิพาทเป็ นโมฆะ
เนืองจากผู้รอ้ งสําคัญผิดในการแสดงเจตนา นัน เมือตามคําร้องผู้ร้องอ้างเหตุให้เพิกถอนคําชีขาดของ
คณะอนุ ญาโตตุลาการแต่เพียงว่าผู้คดั ค้านยืนเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการเมือพ้นกําหนด
ระยะเวลาตามกฎหมาย ส่วนเหตุทว่ี า ผู้คดั ค้านไม่ได้ทํางานตามสัญญาจริงและสัญญาพิพาทเป็ นโมฆะนัน
เป็ นประเด็นทีผู้รอ้ งยกขึนกล่าวอ้างในคําคัดค้านคําให้การ จึงเป็ นประเด็นเพิมขึนใหม่ต่างจากคําร้อง
ทีผู้รอ้ งยืนฟ้ องคดีต่อศาล เป็ นการเสนอประเด็นพิพาททีฝ่ าฝื นตามข้อ 48 แห่งระเบียบของทีประชุมใหญ่ฯ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
หมายเหตุ : การเสนอข้อ พิพ าทให้ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการชีขาด โดยหลัก ต้ อ ง
กระทําภายในกําหนดอายุความการฟ้ องคดีต่อศาล การพิจารณาว่าการเสนอข้อพิพาทได้กระทําภายใน
ระยะเวลาทีถูกต้องหรือไม่ จึงต้องพิจารณาว่ากรณีขอ้ พิพาทนันมีกําหนดอายุความเช่นใด ในคดีนีถึงแม้
คําชีขาดของอนุ ญ าโตตุ ลาการในส่ ว นทีเกียวกับลัก ษณะของสัญญา จะเป็ นการวินิจฉัยทีไม่ถู ก ต้อ ง
เพราะสัญญาพิพาท (สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันกันนํ าในเขตพืนทีเทศบาล) เป็ นสัญญาทางปกครอง
อย่างแน่ นอนก็ตาม แต่เมือในทีสุดทีได้มกี ารนํ าคดีมาเสนอต่อศาลทีมีเขตอํานาจตามกฎหมายทีถูกต้อง
ซึงได้แก่ศาลปกครองแล้ว การวินิจฉัยทีไม่ถูกต้องในส่วนทีเกียวกับลักษณะของสัญญาจึงไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทีผิดพลาดไป ประกอบกับในคดีนีเมือศาลได้นําเอาอายุความการฟ้ องคดีปกครองมาพิจารณาแล้ว
ปรากฏผลว่าการเสนอข้อพิพาทต่ออนุ ญาโตตุลาการยังคงอยู่ในกําหนดอายุความการฟ้ องคดีปกครอง
การรับข้อเรียกร้องไว้วนิ ิจฉัยจึงไม่มเี หตุบกพร่องทีศาลต้องเข้าไปทบทวนหรือเพิกถอนคําชีขาด ในทางกลับกัน
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การเสนอข้อพิพาทได้กระทําเมือพ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีปกครองแล้ว
ศาลก็น่าจะถือ ว่ า เป็ น กรณีทีไม่อ าจยอมรับหรือ บัง คับตามคํา ชีขาดได้ เพราะอายุ ค วามการฟ้ อ งคดี
ปกครองเป็ นปั ญหาอันเกียวด้วยความสงบเรียบร้อยฯ
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.248/2557
ประเด็นพิพาททีว่า การทีผู้รอ้ งแก้ไขเปลียนแปลงแบบก่อสร้างสะพานทัง 3 แห่ง
เป็ นการดําเนินการตามข้อกําหนดในสัญญา ไม่ใช่การกระทําผิดสัญญา จึงไม่มเี หตุทจะต้
ี องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ ผู้คดั ค้านหรือไม่ เป็ นการตีความตามข้อ กําหนดในสัญญา และผลของคําชีขาดของ
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น การใช้ดุ ล พินิ จ ของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ เมือไม่ ป รากฏว่ า การตีค วาม
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ข้อกําหนดในสัญญาพิพาท เป็ นการขัดต่อระเบียบกฎหมาย อีกทังไม่ปรากฏเหตุอนๆ
ื อุทธรณ์ของผูร้ อ้ ง
จึงไม่เข้ากรณียกเว้น ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ทีจะอุทธรณ์
คําสังหรือคําพิพากษาของศาลปกครองชันต้นได้
ฏ. คํ า ร้ อ งแย้ ง ในคดี ที ผู้ ร้ อ งยื นคํ า ร้ อ งขอให้ ศ าลเพิ กถอนคํ า ชี ขาดฯ
เป็ นคําสังอย่างหนึ ง จึงต้องยืนภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ได้รบั สําเนาคําชีขาด
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.115/2557
ผู้ค ดั ค้าน (บริษัท ว.) ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ สํานักระงับ
ข้อพิพาท เมือวันที 6 ธันวาคม 2548 และเมือวันที 24 เมษายน 2551 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้ชขาด
ี
ให้ผรู้ อ้ ง (จังหวัดพัทลุง) ชําระเงินคืนค่าปรับให้แก่ผคู้ ดั ค้านเป็ นเงิน 258,100 บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2546 เป็ นต้นไปจนกว่ าจะชําระเสร็จ คําขออืนให้ยกเสีย ต่อมา
ในคดีทผูี ้รอ้ งยืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสังเพิกถอนคําชีขาดของอนุ ญาโตตุลาการ ซึงศาลมีคําสังให้เรียก
บริษทั ว. เข้ามาเป็ นคู่กรณีโดยการร้องสอดและกําหนดให้บริษทั ว. เป็ นผูค้ ดั ค้าน ผูค้ ดั ค้านยืนคําให้การ
โดยมีคําร้องแย้ง ขอให้ศาลปกครองชันต้นมีคําพิพากษาหรือคําสังให้ผู้รอ้ งชดใช้เงินแก่ผู้คดั ค้าน คําร้องแย้ง
ของผู้ค ดั ค้านดังกล่าวเป็ นคําฟ้ องตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. จัดตังศาลปกครองฯ ซึงผู้คดั ค้านต้องยืน
คํ า ร้ อ งภายในเก้ า สิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ได้ ร ับ สํ า เนาคํ า ชีขาด ตามมาตรา 40 วรรคสอง แห่ ง พ.ร.บ.
อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ทีผู้คดั ค้านกล่าวอ้างในอุทธรณ์ว่า ไม่สามารถยืนคําร้องได้ก่อนหน้ านี
เพราะขณะทีศาลปกครองชันต้นมีคําสังเรียกผู้คดั ค้านเข้ามาเป็ นคู่กรณีและให้ทําคําให้การในคดีนีก็เกิน
กําหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่ได้รบั แจ้งคําวินิจฉัยแล้ว รวมทังผูค้ ดั ค้านไม่ทราบว่าผูร้ อ้ งได้ยนคํ
ื าร้อง
ขอเพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ นัน ศาลปกครองชันต้นมีคําสังให้ผู้คดั ค้านเข้ามาเป็ น
คู่กรณี เนืองจากอาจมีผ ลกระทบต่อผู้คดั ค้าน จึงเรียกผู้คดั ค้า นเข้ามาในคดีเป็ นคนละกรณีกบั การที
ผู้ค ัด ค้า นใช้ส ิท ธิย ืนคํ า ร้อ งต่ อ ศาลปกครองเพือให้เ พิก ถอนคํา ชีขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการทีมี
กฎหมายบัญญัตโิ ดยเฉพาะว่าต้องยืนคําร้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ได้รบั สําเนาคําชีขาด
ฐ. คํา อุท ธรณ์ ค ํา พิ พ ากษาศาลปกครองชันต้ น ที ยกคํา ร้ อ ง โดยอุ ท ธรณ์
โต้ แย้งในส่วนของจํานวนเงิ นที ต้ องรับผิ ด เมือไม่ปรากฏเหตุอืนๆ ตามกฎหมายที อาจอุทธรณ์ ได้
จึงเป็ นอุทธรณ์ ทีต้องห้ามตามกฎหมาย
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.82/2557
ผู้ร้อ งยืนคําร้อ งขอให้ศ าลมีคําพิพ ากษาเพิก ถอนคําชีขาดของอนุ ญ าโตตุ ล าการ
โดยอ้างเหตุ ว่าคําชีขาดของอนุ ญ าโตตุ ล าการดัง กล่ าวเป็ นคําชีขาดทีขัด ต่ อ ความสงบเรียบร้อ ยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน เนืองจากว่างานงวดที 4 งวดที 7 งวดที 14 งวดที 19 งวดที 20 งวดที 24
ถึงงวดที 27 และงานงวดสุดท้าย คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้รอ้ งยังมิได้ลงลายมือชือตรวจรับงาน
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ดังกล่าว ผู้ร้องจึงไม่มหี น้ าทีทีจะต้องชําระเงินค่าจ้างในงวดงานดังกล่าวให้แก่ผคู้ ดั ค้านที 1 แต่อย่างใด
ศาลปกครองชันต้นพิพากษายกคําร้องของผูร้ อ้ ง
ผูร้ อ้ งอุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาของศาลปกครองชันต้นว่า ปริมาณงานในงวดที 4
งวดที 7 งวดที 14 งวดที 19 งวดที 20 งวดที 24 ถึง งวดที 27 และงานงวดสุด ท้าย ซึงผู้คดั ค้านที 1
ทํางานแล้วเสร็จ เป็ นเงินจํานวน 13,588,745.38 บาท มิใช่เป็ นเงินจํานวน 13,872,786.90 บาท ตามคํา
ชีขาดของอนุ ญาโตตุ ลาการและตามคําพิพากษาของศาลปกครองชันต้น อุทธรณ์ของผู้ร้องในส่วนนี
จึง เป็ นอุ ทธรณ์ใ นเรืองข้อ เท็จจริงว่ า งานทีผู้ค ัดค้านที 1 ทําแล้ว เสร็จบางส่ วนมีปริมาณงานเป็ นเงิน
จํานวนเท่าใด และเมือไม่ปรากฏเหตุอนใดตามที
ื
กฎหมายกําหนด จึงฟั งไม่ได้ว่าเป็ นกรณีการยอมรับ
หรือ การบัง คับ ตามคํ า ชีขาดจะเป็ น การขัด ต่ อ ความสงบเรีย บร้อ ยหรือ ศีล ธรรมอัน ดีข องประชาชน
ตามมาตรา 45 วรรคหนึง (1) แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และเมือข้อคัดค้านตามอุทธรณ์
ของผู้รอ้ งไม่มเี หตุทาํ ให้คาํ พิพากษาของศาลปกครองชันต้นฝ่ าฝืนต่อบทกฎหมายอันเกียวด้วยความสงบ
เรียบร้อ ยของประชาชน ตามมาตรา 45 วรรคหนึง (2) แห่ ง พระราชบัญ ญัติเ ดียวกัน อีก ทังคดีนี
ศาลปกครองชันต้ น ได้ พ ิพ ากษาตรงตามคํ า ชีขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ และไม่ ม ีตุ ล าการ
ศาลปกครองชันต้นในองค์คณะซึงพิจารณาคดีนีได้มคี วามเห็นแย้งไว้ในคําพิพากษา และมิใช่เป็ นกรณี
คําสังเกียวกับวิธกี ารชัวคราว อุทธรณ์ของผู้รอ้ งจึงไม่ใช่กรณีตามมาตรา 45 วรรคหนึง (3) ถึง (5) แห่ง
พ.ร.บ. อนุ ญ าโตตุล าการ พ.ศ. 2545 พิจารณาอุ ทธรณ์โ ดยคําอุทธรณ์ ของผู้ร้องจึงเป็ นคําอุ ทธรณ์ ที
ต้อ งห้ามอุ ทธรณ์ ต ามกฎหมาย จึงมีคํ าสังยกอุ ทธรณ์ ข องผู้ร้อ ง และให้ค ืนค่ าธรรมเนียมศาลในชัน
อุทธรณ์จาํ นวน1,420 บาท แก่ผู้รอ้ ง พร้อมทังมีคําสังเพิกถอนกระบวนพิจารณาทีรับอุทธรณ์ไว้โดยผิด
ระเบียบและทีได้ดาํ เนินการต่อมาเกียวกับการรับอุทธรณ์ดงั กล่าว ตามข้อ 7 วรรคหนึง แห่งระเบียบของ
ทีประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543
ฑ. คณะอนุญาโตตุลาการมีอาํ นาจที จะวิ นิจฉัยให้ ลดค่าปรับหากเห็นว่าเป็ น
ค่าปรับที สูงเกิ นส่วน เงิ นค่าปรับที ให้ คืนเพราะได้ รบั การลดค่ าปรับเช่ นนี ผู้ทีได้รบั คื นไม่มีสิทธิ
ได้รบั ดอกเบีย เพราะการหักค่าปรับไว้เป็ นการใช้ สิทธิ ตามสัญญา มิ ใช่กรณี ทีถือเป็ นการผิ ดนัด
คําชีขาดฯ ในส่วนที กําหนดให้ ดอกเบียดังกล่าวด้วย จึงเป็ นคําชี ขาดโดยไม่มีกฎหมายให้ อาํ นาจ
การบังคับตามคําชีขาดในส่วนนี จึงเป็ นการขัดต่อความสงบฯ
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.18/2557
การวินิ จ ฉั ย ข้ อ พิ พ าทประเด็ น ที สามว่ า ผู้ ค ัด ค้ า นมีส ิท ธิ เ รีย กคื น เงิน ค่ า ปรับ
พร้อ มดอกเบียหรือ ไม่ เพียงใด นัน คณะอนุ ญาโตตุ ลาการต้องพิจารณาวินิจฉัยว่ า ผู้ร้องมีส ิทธิปรับ
ผู้ค ัด ค้า นตามสัญ ญาหรือ ไม่ เป็ น จํา นวนเท่ า ใด ซึงคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการเห็น ว่ า ผู้ ร้อ งมีส ิท ธิป รับ
ผู้คดั ค้านโดยชอบตามสัญ ญา แต่จํานวนค่าปรับทีริบนันสูง เกินส่ วน จึงชีขาดให้ผู้ร้อ งคืนเงินค่าปรับ
บางส่วนเป็ นเงิน 1,250,000 บาท ตามมาตรา 383 วรรคหนึง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึงการระงับข้อพิพาทโดยวิธกี ารอนุ ญาโตตุลาการ นัน ข้อพิพาทจะยุติต่อเมือคณะอนุ ญาโตตุลาการ
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ตัด สิน ชีขาดข้อ พิพ าทตามหลัก การทีกฎหมายกํ า หนด แต่ จะนํ า บทกฎหมายใดมาใช้ว ินิ จฉั ย ชีขาด
ข้อพิพาท ก็ต้องพิจารณาในเนือหาทีพิพาทว่าเป็ นเรืองใด แล้ว จึงนํ ากฎหมายทีเกียวข้องกับเรืองนัน
มาตัดสิน โดยในกรณีทคูี ่พพิ าทไม่ได้กําหนดถึงกฎหมายทีจะนํ ามาใช้บงั คับกับข้อพิพาท มาตรา 34
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 บัญญัตใิ ห้คณะอนุ ญาโตตุลาการชีขาดข้อพิพาทไป
ตามกฎหมายไทย การทีคณะอนุ ญาโตตุลาการเห็นว่า จํานวนค่าปรับทีผู้รอ้ งใช้สทิ ธิรบิ เงินค่าจ้างไว้เป็ น
ค่าปรับนันสูงเกินส่วน และนํ าบทบัญญัติมาตรา 383 วรรคหนึง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จึง เป็ นการนํ าบทบัญ ญัติก ฎหมายไทยมาใช้ป ระกอบการพิจารณาเพือความเป็ นธรรมและเพือให้ไ ด้
จํานวนเงินค่าปรับทีต้องจ่ายกันจริงเท่านัน แม้ว่าคณะอนุ ญาโตตุลาการจะไม่ใช่ศาล แต่คําวินิจฉัยของ
คณะอนุ ญาโตตุลาการก็มลี กั ษณะเป็ นการใช้อํานาจตุลาการ ดังนัน คําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ในประเด็นนีจึงเป็ นการวินิจฉัยทีอยู่ในขอบเขตของสัญญา และไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอ
ข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการ แต่การชีขาดให้ผรู้ อ้ งคืนค่าปรับบางส่วนให้แก่ผคู้ ดั ค้าน ผูค้ ดั ค้านหา
มีสทิ ธิได้ดอกเบียจากเงินค่าปรับทีได้รบั คืนนันไม่ เพราะการทีผู้รอ้ งหักค่าปรับไว้เป็ นการใช้สทิ ธิตาม
สัญญาจ้าง คําวินิจฉัยชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการทีให้ผรู้ ้องชําระดอกเบียของต้นเงินค่าปรับทีต้อง
คืนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันชีขาดจนกว่าจะชําระเสร็จ จึงเป็ นคําชีขาดโดยไม่ม ี
กฎหมายให้อํานาจทีจะชีขาดเช่นนันได้ จึงเป็ นกรณีปรากฏต่อศาลว่าการบังคับตามคําชีขาดของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการในส่วนทีบังคับให้ชําระดอกเบียนัน จะเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อัน ดีข องประชาชน ซึงศาลมีอํ า นาจเพิก ถอนคํ า ชีขาดในส่ ว นทีบัง คับ ให้ชํ า ระดอกเบียดัง กล่ า วได้
ตามมาตรา 40 วรรคสาม (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
5. การขอให้บงั คับตามคําชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
หลั ก เกณฑ์ ใ นการขอให้ บ ั ง คั บ ตามคํ า ชี ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการนั น
ตามพระราชบัญญัตอิ นุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวด 7 ว่าด้วยการยอมรับและบังคับ
ตามคําชีขาด โดยประเด็นทีปรากฏเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล จะได้แก่ ประเด็นเรืองกําหนดเวลายืน
คําร้องต่อศาล และศาลทีมีอํานาจรับคําร้อง ซึงกฎหมายได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 42 ประเด็น
เกียวกับ เหตุ ทีศาลจะมีอํ านาจทํ าคํา สังปฏิเ สธไม่ร บั บัง คับตามคําชีขาด ซึงกํ า หนดไว้ใ นมาตรา 43
และมาตรา 44 ว่า
“มาตรา 42 เมือคู่ พ ิพ าทฝ่ ายใดประสงค์ จ ะให้ ม ีก ารบัง คับ ตามคํ า ชีขาดของ
คณะอนุ ญาโตตุ ลาการ ให้คู่พ ิพาทฝ่ ายนันยืนคําร้อ งต่ อศาลทีมีเขตอํ านาจภายในกํ าหนดเวลาสามปี
นับแต่วนั ทีอาจบังคับตามคําชีขาดได้เมือศาลได้รบั คําร้องดังกล่าวให้รบี ทําการไต่สวน และมีคําพิพากษา
โดยพลัน
ผู้รอ้ งขอบังคับตามคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
มาแสดงต่อศาล
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(1) ต้นฉบับคําชีขาด หรือสําเนาทีรับรองถูกต้อง
(2) ต้นฉบับสัญญาอนุ ญาโตตุลาการ หรือสําเนาทีรับรองถูกต้อง
(3) คําแปลเป็ นภาษาไทยของคําชีขาดและสัญ ญาอนุ ญ าโตตุ ลาการโดยมีผู้แ ปล
ซึงได้สาบานตัวแล้วหรือปฏิญาณตนต่อหน้ าศาลหรือต่อหน้ าเจ้าพนักงานหรือบุคคลทีมีอํานาจในการ
รับคําสาบาน หรือปฏิญาณหรือรับรองโดยเจ้าหน้ าทีทีมีอํานาจในการรับรองคําแปล หรือผูแ้ ทนทางการทูต
หรือกงสุลไทยในประเทศทีมีการทําคําชีขาดหรือสัญญาอนุ ญาโตตุลาการนัน
มาตรา 43 ศาลมีอํ า นาจทํ า คํ า สังปฏิ เ สธไม่ ร ับ บัง คับ ตามคํ า ชีขาดของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการไม่ว่าคําชีขาดนันจะได้ทําขึนในประเทศใด ถ้าผูซ้ งจะถู
ึ กบังคับตามคําชีขาดพิสจู น์ได้ว่า
(1) คู่ส ัญญาตามสัญญาอนุ ญาโตตุล าการฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงเป็ นผู้บกพร่องในเรือง
ความสามารถตามกฎหมายทีใช้บงั คับแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายนัน
(2) สัญ ญาอนุ ญ าโตตุล าการไม่มผี ลผูก พันตามกฎหมายแห่ ง ประเทศทีคู่ส ญ
ั ญา
ได้ตกลงกันไว้หรือตามกฎหมายของประเทศทีทําคําชีขาดนัน ในกรณีทไม่
ี มขี อ้ ตกลงดังกล่าว
(3) ไม่มกี ารแจ้งให้ผู้ซงจะถู
ึ กบังคับตามคําชีขาดรูล้ ่วงหน้ าโดยชอบถึงการแต่งตัง
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการหรือ การพิจารณาของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ หรือ บุค คลดัง กล่ าวไม่ส ามารถ
เข้าต่อสูค้ ดีในชันอนุ ญาโตตุลาการได้เพราะเหตุประการอืน
(4) คําชีขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึงไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุ ญาโตตุลาการหรือ
คําชีขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการ แต่ถ้าคําชีขาด
ทีวินิจฉัยเกินขอบเขตนันสามารถแยกออกได้จากคําชีขาดส่วนทีวินิจฉัยในขอบเขตแล้วศาลอาจบังคับ
ตามคําชีขาดส่วนทีวินิจฉัยอยูใ่ นขอบเขตแห่งสัญญาอนุ ญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนันก็ได้
(5) องค์ ป ระกอบของคณะอนุ ญาโตตุ ล าการหรื อ กระบวนพิ จ ารณาของ
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการมิไ ด้เ ป็ น ไปตามทีคู่พ ิพ าทได้ต กลงกัน ไว้ หรือ มิไ ด้เ ป็ น ไปตามกฎหมายของ
ประเทศทีทําคําชีขาดในกรณีทคูี ่พพิ าทมิได้ตกลงกันไว้ หรือ
(6) คําชีขาดยังไม่มผี ลผูกพัน หรือได้ถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสียโดยศาลทีมีเขต
อํานาจหรือภายใต้กฎหมายของประเทศทีทําคําชีขาด เว้นแต่ในกรณีทยัี งอยู่ในระหว่างการขอให้ศาล
ทีมีเขตอํานาจทําการเพิกถอนหรือระงับใช้ซงคํ
ึ าชีขาด ศาลอาจเลือนการพิจารณาคดีทขอบั
ี งคับตาม
คําชีขาดไปได้ต ามทีเห็นสมควร และถ้าคู่พ ิพ าทฝ่ ายทีขอบัง คับตามคํ าชีขาดร้อ งขอ ศาลอาจสังให้
คู่พพิ าทฝ่ ายทีจะถูกบังคับวางประกันทีเหมาะสมก่อนก็ได้
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มาตรา 44 ศาลมีอํานาจทําคําสังปฏิเสธการขอบังคับตามคําชีขาดตามมาตรา 43 ได้
ถ้าปรากฏต่อ ศาลว่ าคําชีขาดนันเกียวกับข้อ พิพาททีไม่สามารถจะระงับโดยการอนุ ญาโตตุลาการได้
ตามกฎหมายหรือถ้าการบังคับตามคําชีขาดนันจะเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน”4
จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดมีกรณีทศาลวิ
ี
นิจฉัยเกียวกับ
ประเด็นกําหนดเวลาการยืนคําร้องขอต่อศาล (คําสังที ร.131/2556 คําสังที ร.514/2555) ประเด็น
ศาลทีมีเขตอํานาจตามกฎหมายในการรับคําร้อง (คําสังที ร.318/2555)
นอกจากนี ในกรณีทีมีการนํ าคดีมาฟ้ อ งต่ อ ศาลโดยคู่ส ญ
ั ญาได้ ส ละข้ อ สัญ ญา
อนุญาโตตุลาการ ซึงมีประเด็นในการพิจารณาว่า มีการฟ้ องคดีต่อศาลภายในกําหนดอายุความหรือไม่
นัน ศาลปกครองเคยมีแนวคําวินิจฉัยว่า การสละข้อสัญญาอนุ ญาโตตุลาการหามีผลทําให้วนั ทีผูฟ้ ้ องคดีรู้
หรือควรรูถ้ งึ เหตุแห่งการฟ้ องคดีเปลียนเป็ นอย่างอืนได้ไม่ (คําสังที ร.36/2557)
อนึง ศาลได้ยอมรับว่า เมือค่ าปรับเป็ นค่าเสียหายตามสัญญา ดังนัน การทีคณะ
อนุ ญาโตตุลาการมีคําชีขาดเกียวกับค่าปรับ โดยใช้ ดุลพิ นิจลดค่าปรับตามมาตรา 383 ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่ใช่ เป็ นการวิ นิจฉั ยนอกขอบเขตของสัญญา (คดีหมายเลขแดงที
อ.639/2556)
ก. สิ ทธิ ในการยืนคําร้องขอให้ ศาลบังคับตามคําชี ขาดเกิ ดขึนเมือได้รบั แจ้ง
คําชีขาดเป็ นต้นไป โดยไม่ต้องรอให้ ค่พู ิ พาทอืนได้รบั แจ้งคําชี ขาดและล่วงพ้นเวลาที คู่พิพาทอืน
จะใช้สิทธิ ขอให้ศาลเพิ กถอนคําชีขาดเสียก่อน
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.131/2556
สํานัก ระงับข้อ พิพาท สํานักงานศาลยุติธ รรม ได้มหี นัง สือ ลงวันที 27 กันยายน
2549 แจ้งผู้ร้องว่า คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มคี ําชีขาดข้อพิพาทของผู้ร้องแล้ว เมือวันที 6 กันยายน
2549 จึงได้ส่งคําชีขาดมายังพนักงานอัยการผู้รบั มอบอํานาจจากผู้ร้อง โดยผู้รบั มอบอํานาจจากผู้รอ้ ง
ได้รบั หนั ง สือ ดัง กล่ าวเมือวันที 28 กัน ยายน 2549 ดัง นัน สิทธิใ นการร้อ งขอต่ อ ศาลเพือขอให้ศ าล
มีคําพิพากษาหรือคําสังบังคับตามคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการจึงเกิดขึนในวันที 28 กันยายน 2549
4

ในเรืองเดียวกันนี กฎหมายเดิม ซึงได้แก่พระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ได้บญ
ั ญัติไว้โดยมีความ
ดังต่อไปนี
มาตรา 24 ในกรณีทศาลเห็
ี
นว่าคําชีขาดใดไม่ชอบด้วยกฎหมายทีใช้บงั คับแก่ขอ้ พิพาทนัน หรือเป็ นคําชีขาด
ทีเกิดจากการกระทํา หรือวิธกี ารอันมิชอบอย่างใดอย่างหนึง หรือมิได้อยู่ในขอบเขตแห่งสัญญาอนุ ญาโตตุลาการทีมีผล
ผูกพันตามกฎหมายหรือคําขอของคู่กรณีให้ศาลมีอํานาจทําคําสังปฏิเสธไม่รบั บังคับตามคําชีขาดนัน
ในกรณีทคํี าชีขาดใดมีความบกพร่องอันมิใช่สาระสําคัญและอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้เช่น การคํานวณตัวเลขหรือ
การกล่าวอ้างถึงบุคคลหรือทรัพย์สงใดผิ
ิ ดพลาดไป ศาลอาจแก้ไขให้ถูกต้องและมีคําพิพากษาให้บงั คับตามคําชีขาดทีได้
แก้ไขแล้วนันได้
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ผู้ร้องจึงมีส ิทธิยนคํ
ื าร้องขอต่อศาลเพือให้บงั คับตามคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการภายในสามปี
นับแต่วนั ดังกล่าว โดยผูร้ อ้ งไม่จาํ ต้องรอให้ผคู้ ดั ค้านทังสองได้รบั แจ้งคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
และล่วงพ้นระยะเวลาในการใช้สทิ ธิขอให้เพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการก่อนแต่อย่างใด
เมือผู้ร้องยืนคําร้องต่อศาลปกครองชันต้นเมือวันที 29 ตุลาคม 2552 จึงเป็ นการยืนคําร้องเมือพ้นกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา 42 แห่ ง พระราชบัญ ญัติด ัง กล่ า ว ทีศาลปกครองชันต้ น มีคํ าสังไม่ รบั คํ าร้อ งไว้
พิจารณาและให้จาํ หน่ ายคดีออกจากสารบบความ กับให้คนื ค่าธรรมเนียมศาลทังหมดให้แก่ผรู้ อ้ งชอบแล้ว
ข. แม้จะเคยปรากฏว่า ในชันยืนคําร้องขอให้ ตงอนุ
ั ญาโตตุลาการได้ มีการ
พิ จารณาดําเนิ นการที ศาลแพ่งก็ตาม แต่ เมือคดี นีเป็ นคดี พิ พาทเกี ยวกับสัญ ญาทางปกครอง
ศาลปกครองจึงเป็ นศาลทีมีเขตอํานาจในการวิ นิจฉัยคําร้องขอให้บงั คับตามคําชีขาดฯ
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.318/2555
คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มคี ําชีขาดให้ผคู้ ดั ค้านชําระเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย พร้อม
ดอกเบียให้แก่ผรู้ อ้ งทังหก แต่ผคู้ ดั ค้านปฏิเสธการปฏิบตั ติ ามคําชีขาดดังกล่าว ผูร้ อ้ งทังหกจึงสามารถยืน
คํ า ร้ อ งต่ อ ศาลทีมีเ ขตอํ า นาจเพื อขอให้ ม ีคํ า พิพ ากษาหรือ คํ า สังให้ บ ัง คับ ตามคํ า ชีขาดของของ
คณะอนุ ญาโตตุลาการ ตามมาตรา 9 ประกอบกับมาตรา 42 วรรคหนึง แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545
แม้ข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า ผู้ ร้อ งทังหกได้ เ คยร้อ งขอต่ อ ศาลแพ่ ง ให้ ม ีคํ า สังแต่ ง ตัง
อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายผูค้ ดั ค้านอันเป็ นกรณีทมีี การพิจารณาชันอนุ ญาโตตุลาการทีศาลแพ่งก็ตาม แต่เมือ
คดีนีเป็ นคดีพ ิพาทเกียวกับสัญญาทางปกครอง และอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ตามมาตรา 9 วรรคหนึง (4) แห่ง พ.ร.บ. จัดตังศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงเป็ นศาลทีมีเขตอํานาจ
การวินิจฉัยคําร้องขอให้บงั คับตามคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการของผูร้ อ้ งทังหกดังกล่าวได้
ค. แม้ ผ้ ูร้ อ งเคยยื นคํา ร้ อ งภายในกํา หนดเวลาที กฎหมายกํา หนดแล้ ว
แต่ ต่ อ มาได้ ข อถอนคํา ร้ อ งไป การที ผู้ร้ อ งจะยื นคํา ร้ อ งต่ อ ศาลใหม่ จึ ง ต้ อ งกระทํ า ภายใน
กําหนดเวลาเช่นกัน
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.514/2555
ผู้รอ้ งได้เคยยืนคําร้องขอให้บงั คับตามคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ และได้
ขอถอนคําร้อง เนืองจากผู้รอ้ งได้รบั ชําระเงินต้นตามคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการจากผู้คดั ค้านแล้ว
จึงไม่ประสงค์จะดําเนินคดีต่อไป ซึงศาลได้อนุ ญาตให้ถอนคําร้องและให้จาํ หน่ ายคดีออกจากสารบบความ แล้ว
แต่ ต่ อ มา ผู้ ร้ อ งเห็ น ว่ า ผู้ ค ัด ค้ า นยัง ไม่ ไ ด้ ชํ า ระในส่ ว นดอกเบี ยตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ชี ขาดของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการ จํานวน 714,181 บาท และดอกเบียผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินจํานวน
11,069,212 บาท นับตังแต่วนั ที 18 มีนาคม 2548 ซึงเป็ นวันถัดจากวันทีผู้ร้องยืนคําเสนอข้อพิพาท
เมือวันที 17 มีนาคม 2548 จนถึงวันที 3 กันยายน 2553 ซึงเป็ นวันทีในเช็คทีผู้รอ้ งได้รบั ชําระเงินต้น
จากผู้คดั ค้านจํานวน 4,531,458.55 บาท รวมเป็ นดอกเบียทังสิน 5,245,639.55 บาท ผู้รอ้ งจึงยืนคําร้องใหม่
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ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังให้ผู้คดั ค้านชําระหนีค่าดอกเบียดังกล่าว เมือคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ได้มคี ําชีขาดแล้ว วันทีมีคําชีขาดจึงเป็ นวันทีอาจบังคับตามคําชีขาด ดังนัน หากผู้รอ้ งมีความประสงค์
จะให้มกี ารบังคับตามคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการในส่วนของดอกเบียก็ต้องยืนคําร้องต่อศาลทีมี
เขตอํานาจภายในกําหนดเวลาสามปี นับแต่วนั ทีคณะอนุ ญาโตตุลาการได้มคี ําชีขาด
ง. กระบวนการระงับข้อ พิ พาทโดยวิ ธี การอนุ ญาโตตุลาการ และการสละ
ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ ไม่มีผลให้ วนั เริ มต้ นนั บอายุความการฟ้ องคดี ต่อศาลเปลี ยนเป็ น
อย่างอืน
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.36/2557
สัญญาทีส่วนราชการว่าจ้างเอกชนเป็ นสัญญาทางปกครอง จึงต้องยืนฟ้ องภายใน
ห้าปี นับแต่ว ันทีรู้ห รือควรรู้ถึงเหตุแห่ง การฟ้ องคดีต ามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ. จัดตังศาลปกครองฯ
เมือผู้ฟ้องคดีมหี นังสือลงวันที 30 มิถุนายน 2543 ถึงผู้ถูกฟ้ องคดีที 1 บอกเลิกสัญญาพร้อมแจ้งให้ชําระค่าปรับ
วันทีผู้ฟ้ องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง การฟ้ อ งคดีอ ันเป็ นวันเริมต้นของการยืนฟ้ องคดีจ ึงเป็ นวันที 30
มิถุนายน 2543 ซึงเป็ นวันทีผู้ฟ้องคดีลงนามในหนังสือฉบับดังกล่าวเพือบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้ องคดีที 1
สิทธิเรียกร้องของผูฟ้ ้ องคดีในคดีนีจึงย่อมใช้บงั คับได้นับแต่วนั ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียนคํ
ื าฟ้ องต่อศาลแพ่ง
เมือวัน ที 30 มิถุ น ายน 2552 จึง เป็ นการฟ้ องคดีเ มือพ้ น กํ า หนดระยะเวลาตามมาตรา 51 แห่ ง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ส่ว นบทบัญ ญัติแ ห่ งมาตรา 13 วรรคสอง แห่ ง พ.ร.บ. ว่ าด้ว ยการวินิจฉัยชีขาด
อํานาจหน้าทีระหว่างศาล พ.ศ. 2542 มาตรา 193/17 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อ 31
แห่งระเบียบของทีประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 นัน เป็ นการฟ้ องคดีภายใน
ระยะเวลาการฟ้ องคดีหรืออายุความ และหากเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายจึงจะมีผลทําให้มรี ะยะเวลา
การฟ้ อ งคดีห รือ อายุค วามสะดุ ด หยุด อยู่ กรณีจ ึง มิอ าจนํ าบทบัญ ญัติด ัง กล่ าวมาใช้บงั คับในคดีนีได้
นอกจากนี กระบวนการระงับ ข้ อ พิ พ าท โดยวิ ธ ี ก ารอนุ ญ าโตตุ ล าการและการสละข้ อ สัญ ญา
อนุ ญาโตตุลาการนันหามีผลทําให้วนั ทีผูฟ้ ้ องคดีรหู้ รือควรรูถ้ งึ เหตุแห่งการฟ้ องคดีอนั เป็ นวันทีเริมต้นของ
ระยะเวลาการฟ้ องคดีเปลียนเป็ นอืนได้
จ. คณะอนุญาโตตุลาการมีอาํ นาจวิ นิจฉัยเกียวกับค่าปรับและให้ ลดค่าปรับได้
ไม่เป็ นการวิ นิจฉัยนอกขอบเขต ศาลให้บงั คับตามคําชีขาดฯ ในส่วนดังกล่าวได้
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.639/2556
คณะอนุ ญาโตตุลาการได้ว ินิจฉัยชีขาดโดยตังประเด็นข้อพิพาทว่าคู่พ ิพาทฝ่ ายใด
เป็ นฝ่ ายผิด สัญญา และค่ าเสียหายของคู่พ ิพ าทแต่ล ะฝ่ ายมีเ พียงใด คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการมีอํานาจ
วินิจฉัยทางวินัยเกียวกับค่าปรับและให้ลดค่าปรับได้ ไม่เป็ นการวินิจฉัยเกินข้อกําหนดในสัญญา เกินคําขอ
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และขอบเขตข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาท หรือเกินประเด็นพิพาททีคณะอนุ ญาโตตุลาการได้กําหนด
ประเด็นไว้
ฉ. การยื นคํา ร้ อ งขอให้ ศ าลบัง คับ ตามคํ า ชี ขาด โดยมี ข้ อ เรี ย กร้ อ งให้
ผู้คดั ค้ านกระทําการ ซึ งไม่ปรากฏอยู่ในคําชี ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็ นกรณี ทีศาลไม่อาจมี
คําบังคับให้ได้
คําสังศาลปกครองสูงสุดที ร.549/2553
ผู้ร้องได้ทําสัญญาจ้างผู้คดั ค้านที 1 ให้ก่อสร้างสิงอํานวยความสะดวกและปรับภูม ิ
ทัศ น์ ส ถานี พ ฒ
ั นาและส่ ง เสริม การอนุ ร ัก ษ์ ส ัต ว์ป่ าทะเลน้ อ ย ตามโครงการพัฒ นาทะเลน้ อ ยให้เ ป็ น
ศูนย์เรียนรูธ้ รรมชาติวทิ ยาและแหล่งท่องเทียวเชิงอนุ รกั ษ์ระดับสากล สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็ นสัญญา
ทางปกครอง คําร้องนีจึงเป็ นคดีพพิ าทเกียวกับสัญญาทางปกครองและเป็ นเรืองทีมีกฎหมายกําหนดให้
อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึง (4) และ (6) แห่ง พ.ร.บ. จัดตังศาลปกครองฯ
แต่อย่างไรก็ตาม แม้คดีนีจะอยู่ในอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง แต่การมีคําพิพากษาหรือคําสังของศาล
ก็ต้องเป็ นไปตามทีมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 บัญญัตไิ ว้ กล่าวคือ หากศาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าปรากฏเหตุตามมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว ศาลมีอํานาจ
กําหนดคําบังคับได้เพียงมีคาํ สังให้เพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการข้อพิพาทหมายเลขแดงที
86/2552 ระหว่างห้างหุ้นส่วนจํากัดนครหินอ่อน ผูเ้ รียกร้อง กับ จังหวัดพัทลุง ผู้คดั ค้าน เท่านัน การที
ผู้ร้อง ได้ยนคํ
ื าร้องในข้อ หาทีสอง ขอให้ศ าลพิพากษาหรือมีคําสังให้ผู้คดั ค้านที 1 และผู้ค ดั ค้านที 2
ร่วมกันหรือแทนกันชําระเงินค่าปรับ จํานวน 12,850,321.25 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ตั งแต่ ว ั น ผิ ด นั ด จนกว่ า จะชํ า ระเสร็ จ แก่ ผู้ ร้ อ ง จึ ง เป็ นการขอให้ ศ าลมี คํ า บัง คับ ในส่ ว นที คณะ
อนุ ญ าโตตุล าการมิไ ด้มมี ติว นิ ิจฉัยให้ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงต้อ งปฏิบตั ิ จึงเป็ นคําขอทีศาลไม่อ าจบังคับให้
เป็ น ไปตามมาตรา 40 คํ า ฟ้ อ งในข้อ หาทีสองจึง เป็ น คํ า ฟ้ อ งทีศาลไม่ อ าจมีคํ า บัง คับ ตามทีกํ า หนด
ในมาตรา 72 แห่ ง พ.ร.บ. จัด ตังศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึง ไม่อ าจรับคํ าร้อ งในข้อ หาทีสองไว้
พิจารณาได้
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ภาคผนวก
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.487/2557 (คดีบ่อบําบัดนําเสียคลองด่าน
จ.สมุทรปราการ)
ผูร้ อ้ งทังหกยืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสํานักงานอนุ ญาโตตุลาการเมือวันที 5 กันยายน
2546 เป็ นคดีขอ้ พิพาทหมายเลขดําที 50/2546 โดยอ้างว่า ผู้รอ้ งทังหกดําเนินงานตามสัญญาโครงการ
จัด การนํ าเสีย พิ พ าทแล้ ว เสร็จ ไปประมาณร้ อ ยละ 98 ของงานทังหมด แต่ ป รากฏว่ า ผู้ ค ัด ค้ า น
(กรมควบคุมมลพิษ) กลับเพิกเฉยไม่ยอมชําระเงินค่างวดงานที 55 ถึงงวดงานที 58 ให้แก่ผู้ร้องทังหก
ผู้ ร้อ งทังหกจึง มีห นั ง สือ บอกเลิก สัญ ญาและขอให้ ผู้ ค ัด ค้ า นชดใช้ ค่ า เสีย หาย เป็ น เงิน ค่ า งวดงาน
ค่าเสียหายค่าประกันผลงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็ นเงินทังสินจํานวน 4,983,342,383 บาท กับอีก
31,035,780 เหรียญสหรัฐ พร้อมทังดอกเบียจากการผิดนัดชําระหนีค่างานในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของต้นเงินจํานวน 4,424,099,982 บาท กับอีก 26,434,636 เหรียญสหรัฐ นับถัดจากวันเสนอข้อพิพาท
เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ และค่าขาดประโยชน์ อ ันพึงได้จากการประกอบกิจการของผู้รอ้ งทังหก
เป็ นเงิน 1,000,000,000 บาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันทียืนคําเสนอข้อพิพาท
จนกว่าจะชําระเสร็จ และขอให้คนื หนังสือคําประกันของธนาคารทังหมดทุกประเภททีผู้รอ้ งทังหกขอให้
ธนาคารเป็ นผู้ออกเพือนํ าไปวางไว้กบั ผู้คดั ค้านตามสัญญา และชําระค่าธรรมเนียมหนังสือคําประกัน
ธนาคาร แทนผู้ร้อ งทังหกเป็ นจํานวนเงิน 6,000,000 บาทต่ อ ปี จนกว่าจะคืนหนัง สือคําประกันของ
ธนาคารทังหมดทุ ก ประเภทให้ แ ก่ ผู้ ร้อ งทังหก โดยค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยในการดํ า เนิ น การ
ชันอนุ ญ าโตตุ ล าการ ตลอดจนค่ า ทนายความแทนผู้ร้อ งทังหก ซึงผู้ ค ัด ค้า นได้ย ืนคํ า คัด ค้า นขอให้
คณะอนุ ญาโตตุลาการยกคําเสนอข้อพิพาทของผูร้ อ้ งทังหกและได้ยนข้
ื อเรียกร้องแย้งว่า การทีผู้คดั ค้าน
ตกลงทําสัญญากับผู้รอ้ งที 1 ถึงผู้ร้องที 5 ตามสัญญาจ้างเลขที 75/2540 ลงวันที 20 สิงหาคม 2540
เป็ นการทํานิตกิ รรมโดยสําคัญผิดในตัวบุคคลซึงเป็ นคู่กรณีแห่งนิตกิ รรมและสําคัญผิดในทรัพย์สนิ ทีเป็ น
วัตถุแ ห่งนิติกรรม อันเป็ นการขัดต่อ ความสงบเรียบร้อ ยหรือศีล ธรรมอันดีของประชาชน สัญญาจ้าง
ดังกล่าวจึงตกเป็ นโมฆะ ไม่มผี ลทางกฎหมายเสียเปล่ามาตังแต่ตน้ ผูร้ อ้ งที 1 ถึงผูร้ อ้ งที 5 จึงต้องคืนเงิน
ค่าทีดิน ค่าจ้าง และค่าควบคุมงานตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผคู้ ดั ค้าน เป็ นเงิน 17,045,889,431.40 บาท
และ 121,343,887.19 เหรียญสหรัฐ พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วนั ที 28
กุมภาพันธ์ 2546 จนกว่าจะชําระเสร็จ หรือให้ชําระเงิน 4,852,220,000 บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี
นั บ แต่ ว ัน ยืนข้อ เรีย กร้อ งแย้ง จนกว่ า จะชํ า ระเสร็จ แก่ ผู้ ค ัด ค้า น ข้อ พิพ าทระหว่ า งผู้ ร้อ งทังหกและ


โดยทีก่อนหน้านีมีประเด็นอันเป็ นทีสนใจของสังคมเกียวกับคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีบ่อบําบัด
นําเสียคลองด่าน ซึงข้อวิพากษ์วจิ ารณ์จํานวนหนึงเกิดขึนเนืองจากยังไม่เข้าใจรูปเรืองอย่างเพียงพอว่าเป็ นคดีทมีี การ
ร้อ งขอให้ศ าลเพิกถอนหรือ ขอให้ศ าลบังคับตามคํา ชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ ซึงได้ม ีคําชีขาดมาแล้วว่าให้
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดรับผิดอย่างไร และการทีศาลจะเข้าไปทบทวนตรวจสอบคําชีขาดฯ ก็จะกระทําได้อย่างจํากัดตามเหตุ
เท่าทีกฎหมายกําหนดไว้เท่านัน ผูเ้ ขียนจึงได้นํามาสรุปไว้เป็ นภาคผนวกเพือผูท้ สนใจจะได้
ี
ศกึ ษาจากข้อมูลทีถูกต้อง
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ผู้คดั ค้านดังกล่าวจึงเป็ นการโต้แย้งระหว่างคู่สญ
ั ญาเกียวกับข้อกําหนดในสัญญาหรือเกียวกับการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาทีสามารถเสนอต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการเพือพิจารณาชีขาดได้ตามนัยข้อ 67 ของสัญญาจ้าง
โดยคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการได้ กํ า หนดประเด็น ข้อ พิพ าท ดัง นี 1. สัญ ญาพิพ าท เป็ น โมฆะหรือ ไม่
2. สัญญาตังอนุ ญาโตตุลาการเป็ นโมฆะ และข้อเรียกร้องอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุ ญาโตตุลาการ
หรือไม่ 3. บันทึกข้อตกลง MOA มีผลใช้บงั คับหรือไม่ 4. ฝ่ ายใดเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา และ 5. ผูค้ ดั ค้าน
จะต้องชําระค่าจ้างและค่าเสียหายตามข้อเรียกร้อง และผูเ้ รียกร้องจะต้องคืนเงินหรือใช้ค่าเสียหายตาม
ข้อ เรียกร้อ งแย้ง ให้ผู้คดั ค้านหรือ ไม่ คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการได้วนิ ิจฉัยในประเด็นทีหนึงและทีสองว่ า
ข้อ พิพ าทแห่ ง คดีไ ม่ ก ระทบถึง ข้อ สัญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการ กรณี ไ ม่ อ าจนํ า มาตรา 24 แห่ ง พ.ร.บ.
อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาใช้บงั คับแก่คดีนีได้ นอกจากนี คณะอนุ ญาโตตุลาการได้พจิ ารณาความ
จากพยานผู้เ รียกร้องว่า กิจการร่วมค้า อ. ไม่ได้มกี ารจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ จึงมีผลเท่ากับ
ตกลงทํากิจการร่วมค้าในลักษณะห้างหุน้ ส่วนสามัญทีมิได้จดทะเบียน ดังนัน ข้อทีผูค้ ดั ค้านอ้างว่า การที
ผู้คดั ค้านเข้าทําสัญญา เกิดจากความสําคัญผิดว่ามีบริษัท น. เป็ นผู้ร่วมในกิจการร่วมค้า และการที
บริษัท น. ถอนตัว ไป จึงทําให้ฝ่ ายผู้ค ัด ค้านได้เ ข้าทําสัญ ญาโดยสําคัญ ผิด ในตัว บุค คลจึง ไม่เ กิด ขึน
ประเด็นทีสาม พิจารณาว่า หลังจากมีการทําบันทึกข้อตกลง MOA แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีฝ่ายใดฝ่ ายหนึง
ดําเนินการทําความตกลงกันต่ อไป เป็ นดังนี บันทึกข้อตกลง MOA จึงไม่เกิดผลแก่ฝ่ายใด สําหรับ
ประเด็นทีสีและทีห้า เมือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูร้ อ้ งทังหกได้ส่งมอบงานตามสัญญางวดงานที 55 ที 56
ที 57 และที 58 แก่ผู้คดั ค้านแล้วจริง เมือผู้คดั ค้านไม่จ่ายค่างวดงานให้แก่ผู้รอ้ งทังหก ผู้คดั ค้านจึงตกเป็ น
ฝ่ ายผิดสัญ ญาต้อ งรับผิด ใช้ค่ างวดงานตามสัญญาให้แก่ ผู้ร้อง แต่ ส่ว นทีผู้ร้อ งทังหกอ้างว่ าผู้ค ดั ค้าน
ผิดสัญญาอีกหลายประการนัน ไม่ปรากฏว่าผูร้ อ้ งทังหกได้กล่าวอ้างว่า ผู้คดั ค้านผิดสัญญาเรืองใดบ้าง
คงรับฟั งได้ว่าผู้คดั ค้านผิดสัญญาไม่จ่ายค่างวดงานที 55 ที 56 ที 57 และที 58 เท่านัน เมือผู้คดั ค้าน
เป็ นฝ่ ายผิ ด สั ญ ญา กรณี จ ึ ง ไม่ ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย คํ า คั ด ค้ า นในส่ ว นข้ อ เรี ย กร้ อ งแย้ ง ของผู้ ค ั ด ค้ า น
คณะอนุ ญาโตตุลาการจึงมีคาํ ชีขาดให้ผคู้ ดั ค้านชําระเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบียตามข้อเรียกร้อง
เป็ นเงิน 4,983,342,383 บาท 31,035,780 เหรียญสหรัฐ ให้แก่ผู้เรียกร้อง พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของเงิน 4,424,099,982 บาท กับอีก 26,434,636 เหรียญสหรัฐ นับตังแต่วนั ที 28 กุมภาพันธ์ 2546
เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ และคืนหนังสือคําประกัน พร้อมค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมแทน
ผู้เรียกร้องเป็ นเงิน 6,000,000 บาท จนกว่าจะคืนหนังสือคําประกันให้ผเู้ รียกร้อง ข้อเรียกร้องนอกจากนี
ให้ ย ก และให้ ย กข้อ เรีย กร้อ งแย้ง ต่ อ มา เมือวัน ที 9 กุ ม ภาพัน ธ์ 2554 ผู้ ร้อ งได้ ย ืนคํ า ร้อ งขอให้
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการแก้ ไ ขคํ าชีขาด และผู้ค ัด ค้า นมีคํ าร้อ งลงวัน ที 17 กุ ม ภาพันธ์ 2554 คัด ค้า น
การแก้ไขคําชีขาด คณะอนุ ญาโตตุลาการพิจารณาแล้วมีคําสังลงวันที 3 มีนาคม 2554 ให้แก้ไขคําชีขาด
ซึงมีสาระสําคัญว่า แก้ไขข้อความเดิมทีว่า “เป็ นเงิน 6,000,000 บาท” เป็ น “เป็ นเงิน 6,000,000 บาท
ต่อปี ” โดยสถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้แจ้งคําสังดังกล่าวให้ผูค้ ดั ค้านทราบแล้ว ผู้รอ้ งทังหกจึงมีหนังสือ
ลงวันที 31 มีนาคม 2554 แจ้งให้ผู้คดั ค้านปฏิบตั ติ ามคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ แต่ผู้คดั ค้าน
ได้มหี นังสือลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงผู้ร้องทังหกแจ้งปฏิเสธทางปฏิบตั ิตามคําชีขาดดังกล่าว
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ผู้ร้องทังหกจึงฟ้ องคดีต่ อศาลปกครองเพือขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังบังคับตามคําชีขาดของ
คณะอนุ ญาโตตุลาการข้อพิพาทหมายเลขดําที 50/2546 หมายเลขแดงที 2/2554 ลงวันที 12 มกราคม
2554 ขณะเดียวกันผู้คดั ค้านก็ได้ยนฟ้
ื องต่อศาลปกครอง โดยมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสัง
เพิกถอนคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการดังกล่าว
เห็ น ว่ า โดยที ผู้ ค ั ด ค้ า นได้ อุ ท ธรณ์ ใ นส่ ว นของขั นตอนการแต่ ง ตั งคณะ
อนุ ญาโตตุลาการว่าเป็ นการดําเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากกรณี ทีผู้ร้องทังหกมีคาํ ขอให้
ศาลแพ่งตังอนุญาโตตุลาการฝ่ ายผู้คดั ค้านทังที คดี นีเป็ นคดี พิพาทเกียวกับสัญญาทางปกครอง
ซึ งต้ อ งอยู่ในอํา นาจของศาลปกครอง คดีจ ึงมีป ระเด็นทีต้อ งพิจ ารณาในเบืองต้ นว่ า การแต่ ง ตัง
คณะอนุ ญาโตตุลาการในกรณีนีเป็ นการดําเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมือข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผู้ร้องทังหกมีหนังสือ ลงวันที 23 กุมภาพันธ์ 2547 ขอให้ผู้คดั ค้านตังอนุ ญาโตตุลาการภายใน 30 วัน
นับจากวันทีได้รบั หนังสือแต่เมือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้คดั ค้านไม่แต่งตังอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายตน
ผู้รอ้ งทังหกจึงชอบทีจะยืนคําร้องต่อศาลเพือขอให้แต่งตังอนุ ญาโตตุลาการแทนผูค้ ดั ค้านตามมาตรา 18
วรรคหนึง (2) แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ซึงผู้รอ้ งก็ได้ดําเนินการยืนคําร้องต่อศาลแพ่ง
ตามคดีห มายเลขดํา ที 1676/2547 เพือขอให้ดํา เนิน การดัง กล่ า ว โดยศาลแพ่ ง เห็น ควรตังนาย ค.
เป็ นอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายผู้คดั ค้าน และให้มหี นังสือสอบถามความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว และเมือ
สถาบันอนุ ญาโตตุลาการมีหนังสือยินยอมเป็ นอนุ ญาโตตุลาการของนาย ค. นํ าส่งศาล ศาลจึงมีคําสัง
แต่งตังนาย ค. เป็ นอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายผู้คดั ค้าน ซึงผู้คดั ค้านได้อุทธรณ์คําสังของศาลชันต้นดังกล่าว
โดยศาลฎีกาได้มคี ําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลแพ่งตามคําพิพากษาที 4897/2551 ซึงผู้รอ้ ง
ทังหกและผู้คดั ค้านในฐานะคู่ความย่อมต้องผูกพัน ในผลแห่งคําพิพากษาดังกล่าวตามนัยมาตรา 145
แห่งประมวลกฎหมายวิธ ีพจิ ารณาความแพ่ง นอกจากนี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้คดั ค้านมีโอกาสทีจะ
โต้แย้งเขตอํานาจศาลมาตังแต่ต้น ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการชีขาดอํานาจหน้ าทีระหว่างศาล
พ.ศ. 2542 แต่ ผู้ค ัด ค้า นก็มไิ ด้ดํ าเนิ นการแต่ อ ย่า งใด ดัง นั น การทีผู้ร้อ งทังหกและศาลแพ่ ง เห็นว่ า
คดีด งั กล่ าวอยู่ใ นเขตอํ านาจของศาลแพ่ ง และได้มกี ารแต่ ง ตังอนุ ญ าโตตุ ล าการไปตามขันตอนของ
กฎหมาย วิธ ีก ารแต่ ง ตังอนุ ญ าโตตุ ล าการดัง กล่ า วจึง ถึง ทีสุ ด และชอบด้ว ยมาตรา 18 แห่ ง พ.ร.บ.
อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แล้ว แม้ต่อมาผูร้ อ้ งทังหกจะนํ าคําวินิจฉัยชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ดังกล่าวมาร้องขอให้ศาลปกครองบังคับ เนืองด้วยคดีนีเป็ นคดีพพิ าทเกียวกับสัญญาทางปกครอง ก็ไม่มผี ล
ทํ า ให้ ข ันตอนการแต่ ง ตั งอนุ ญ าโตตุ ล าการดั ง กล่ า วที สมบู ร ณ์ ต้ อ งเสี ย ไป ดั ง นั น การแต่ ง ตั ง
คณะอนุ ญาโตตุลาการในกรณีนจึี งชอบแล้ว
คดีมปี ระเด็นทีต้องวินิจฉัยต่อไปว่า คําชี ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักระงับข้อพิ พาท สํานักงานศาลยุติธรรม ข้อพิ พาทหมายเลขดําที 50/2546
หมายเลขแดงที 2/2554 ลงวันที 12 มกราคม 2554 เป็ นคําชี ขาดที ศาลปกครองเพิ กถอนได้
หรือไม่ เห็นว่า จากข้อวินิจฉัยตามคําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการดังกล่าว ตามประเด็นทีหนึงและ
ทีสอง เมือมาตรา 24 แห่ ง พ.ร.บ. อนุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2545 ได้ บ ัญ ญัติใ ห้ ถื อ ว่ า ข้อ สัญ ญา
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อนุ ญาโตตุลาการเป็ นข้อสัญญาแยกต่างหากจากสัญญาหลัก คําวินิจฉัยของคณะอนุ ญาโตตุลาการทีว่า
สัญญาหลักเป็ นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์จะไม่กระทบกระเทือนถึงข้อสัญญาอนุ ญาโตตุลาการ จึงเป็ นกรณีที
คณะอนุ ญาโตตุลาการได้วนิ ิจฉัยในประเด็นดังกล่าวตามบทบัญญัตทิ กฎหมายกํ
ี
าหนดไว้แล้ว ข้อวินิจฉัย
ดังกล่าวจึงไม่ขดั ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา 40 วรรคสาม (2) (ข)
แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ส่วนข้อโต้แย้งของผู้คดั ค้านกรณีความเป็ นโมฆะกรรมของสัญญาทีพิพาท
เนืองจากการสําคัญผิด ในสิงซึงเป็ นสาระสําคัญแห่งนิตกิ รรมโดยสําคัญผิดในตัวบุคคลและสําคัญผิด
ในทรัพ ย์ส ิน ทีเป็ นวัต ถุ แ ห่ ง นิ ติก รรม รวมทังกรณี ก ารทํ าสัญ ญาขัด ต่ อ มติค ณะรัฐ มนตรี นั น เห็นว่ า
กรณีการสําคัญผิดในตัวบุคคลซึงเป็ นคู่สญ
ั ญา อันได้แก่ บริษทั น. นัน เมือพิจารณาหนังสือลงวันที 28
กรกฎาคม 2540 ทีผู้ค ัดค้านได้ก ล่ าวอ้างว่ าเป็ นหนังสือ ที บริษัท ย. ซึงเป็ นบริษัทแม่ของบริษัท น.
แจ้งกับผู้ร้องที 1 ขอให้เพิกถอนหนังสือมอบอํานาจและจะไม่รบั ผิดใดๆ ต่อผลอันเนืองมาจากการใช้
หนังสือมอบอํานาจตังแต่วนั ที 28 กรกฎาคม 2540 เป็ นต้นไปแล้ว ปรากฏว่าหนังสือดังกล่าวมีขอ้ ความ
ทีระบุต่อมาว่า บริษัทยังคงต้องการทีจะเข้าร่วมเป็ นคู่สญ
ั ญาในโครงการดังกล่าวต่อไป โดยต้องมีการ
แก้ไขเพิมเติมเงือนไขบางประการของสัญญา และหากสัญญาได้รบั การแก้ไขด้วยความเห็นพ้องต้องกันแล้ว
บริษทั มีความยินดีทจะดํ
ี าเนินการให้ หนังสือมอบอํานาจฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้หรือจัดให้มหี นังสือ
มอบอํ า นาจใหม่ กรณี จ ึง รับ ฟั ง ได้ ว่ า ณ วัน ที 28 กรกฎาคม 2540 ยัง ไม่ ม ีก ารเพิก ถอนหนั ง สือ
มอบอํานาจของตัวแทนบริษทั น. แต่เป็ นการต่อรองเพือให้มกี ารแก้ไขสัญญาระหว่างผู้รอ้ งที 1 ถึงผูร้ อ้ งที 5
กับบริษัท น. ซึงสอดคล้องกับหนังสือฉบับลงวันที 30 กันยายน 2540 ซึงบริษทั จ. ได้มถี ึงผู้ร้องที 1
กรณีการหาข้อยุติปัญหาระหว่างผู้ร้องที 1 ถึงผู้ร้องที 5 กับบริษัท น. โดยจะไม่ถือว่าวันที 1 ตุลาคม
2540 เป็ นวันสินสุดสัญญาระหว่างผู้ร้องที 1 ถึงผู้ร้องที 5 กับบริษัท น. ฉะนัน ณ วันที 30 กันยายน
2540 ซึงเป็ นระยะเวลาภายหลังการทําสัญญาโครงการบําบัดนํ าเสียดังกล่าว บริษทั น. ยังคงมีสถานะ
เป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้คดั ค้านโดยชอบ ประกอบกับเมือบริษทั น. ต้องการทีจะถอนตัวจากโครงการดังกล่าว
ทางผู้คดั ค้านได้ยนิ ยอมให้ผู้รอ้ งที 1 ถึงผู้ร้องที 5 หาบริษทั ทีจะมาแทนทีบริษทั น. ผู้รอ้ งที 1 ถึงผู้รอ้ งที 5
จึงได้เสนอผู้ร้องที 6 เข้ามาแทนที โดยอธิบดีของผู้ค ดั ค้านได้มหี นังสือลงวันที 25 พฤษภาคม 2543
แจ้งยินยอมให้ผู้รอ้ งที 6 เข้ามาแทนทีบริษัทดังกล่าวได้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟั งไม่ได้ว่าผู้รอ้ งที 1 ถึงผู้ร้องที 5
ได้ป กปิ ด ข้อ เท็จ จริง อัน มีผ ลทํ า ให้ผู้ค ัด ค้า นต้ อ งสํ า คัญ ผิด ในตัว บุ ค คล ซึงเป็ น คู่ ส ัญ ญาแต่ อ ย่ า งใด
ข้อ กล่ า วอ้ างของผู้ค ัด ค้า นฟั ง ไม่ขนึ สํ าหรับกรณี ก ารสํา คัญ ผิด ในทรัพ ย์ส ิน ทีเป็ น วัต ถุ แ ห่ ง นิ ติก รรม
อันได้แก่ทดิี นสําหรับใช้ ในโครงการ นัน เห็นว่า กรณีนีสืบเนืองมาจากการทีผูค้ ดั ค้านมีประกาศลงวันที
6 กุมภาพันธ์ 2539 เชิญชวนผู้สนใจยืนเอกสารแสดงคุณสมบัติเบืองต้นเพือขายทีดินให้แก่ผู้คดั ค้าน
สําหรับใช้ในโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ าเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยในเบืองต้นมีผู้ยนแสดงความจํ
ื
านงเสนอขายทีดินในฝั งตะวันออก จํานวน 6 ราย
และฝั งตะวันตกจํานวน 2 ราย หลัง จากนัน เมือได้ม ีการตกลงทําสัญ ญาจ้างดําเนินงานตามสัญ ญา
โครงการบําบัดนําเสียฝั งตะวันออกและฝั งตะวันตกของจังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาเลขที 75/2540
ลงวันที 20 สิงหาคม 2540 โดยสัญญาได้กําหนดให้ผู้รอ้ งทังหกต้องโอนทีดินจํานวนไม่น้อยกว่า 1,900 ไร่
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ในราคาตามสัญ ญาในวงเงิน 1,956,600,000 บาท ให้แ ก่ผู้ค ดั ค้านภายใน 6 เดือน นับแต่ วนั ลงนาม
ในสัญญาโดยกําหนดให้โอนตรงจากเจ้าของทีดินมายังผูค้ ดั ค้าน โดยผู้รอ้ งทังหกได้พจิ ารณาเลือกทีดิน
ซึงมีชอบริ
ื ษทั ค. เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ เนืองจากทีดินดังกล่าวเป็ นทีดินทีผ่านคุณสมบัตติ ามประกาศ
ของผู้คดั ค้านและมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมทีจะต้องวางท่อผ่านลงทะเล เพือปล่อยนํ าทีบําบัดแล้ว
ผู้ร้อ งที 1 ถึง ผู้ร้องที 5 จึง ได้เ ลือกทีดินแปลงดังกล่ าว ฉะนัน เมือทีดินทีพิพ าทเป็ นทีดินทีผู้ค ดั ค้าน
ได้พ ิจารณาคุณสมบัตเิ บืองต้นตามทีได้มปี ระกาศเชิญชวนไว้ ซึงเกิดขึนก่อนทีผู้ร้องที 1 ถึงผู้ร้องที 5
จะเข้าทําสัญญากับผู้คดั ค้าน เมือมีความผิดพลาดทีเกิดแก่เอกสารสิทธิในทีดินทีพิพาทจึงไม่ใช่ความผิด
ของผู้ร้อ งทังหก กรณีจงึ หาใช่ก ารสําคัญ ผิด ในทรัพย์ส ินทีเป็ นวัตถุ แ ห่ งนิติก รรมทีจะมีผลให้ส ญ
ั ญา
เป็ นโมฆะแต่อย่างใด ส่วนข้อโต้แย้งทีว่า การทําสัญญาทีพิพาทขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีทกํี าหนดให้ต้อง
ทําสัญญาก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสียเป็ น 2 สัญญา แต่ปรากฏว่ามีการทําสัญญาโครงการบําบัดนํ าเสีย
ฝั งตะวันออกและฝั งตะวันตก เพียงสัญญาเดียว นัน เห็นว่า ในกรณีนีคณะรัฐมนตรีได้มมี ติตงแต่
ั ก่อน
การประกวดราคาการดําเนินการตามมติค ณะรัฐมนตรีจงึ เป็ นหน้ าทีของผู้คดั ค้านทีจะต้องถือ ปฏิบตั ิ
มติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวจึงมิได้มผี ลผูกพันผู้รอ้ งที 1 ถึงผู้ร้องที 5 แต่อย่างใด ประกอบกับในขันตอน
การประกวดราคา ได้มขี ้อกําหนดในเอกสารประกวดราคาให้ยนข้
ื อเสนอสําหรับฝั งตะวันออกเพียงฝั งเดียว
หรือข้อเสนอทีเป็ นระบบรวมฝั งตะวันออกและฝั งตะวันตก เมือสัญญาทีพิพาทเป็ นสัญญาทีครอบคลุมถึง
การทําโครงการระบบบําบัดนํ าเสียทังฝั งตะวันออกและฝั งตะวันตกตามทีเอกสารประกวดราคากําหนดไว้แล้ว
การจัด ทําสัญ ญาดังกล่ าวจึงชอบแล้ว ดังนัน ข้อ โต้แ ย้ง ของผู้คดั ค้านกรณีค วามเป็ นโมฆะกรรมของ
สัญ ญาทีพิพาทจึงไม่อาจรับฟั งได้ และกรณีก ารโต้แ ย้ง ความเป็ นโมฆะกรรมของสัญ ญาพิพ าท ก็ไ ม่
กระทบกระเทือ นถึง ข้อ สัญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการทีจะมีผ ลให้ส ญ
ั ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการต้อ งตกไปด้ว ย
ตามนัยมาตรา 24 แห่ ง พ.ร.บ. อนุ ญ าโตตุล าการ พ.ศ. 2535 คณะอนุ ญ าโตตุล าการยังคงมีอํ านาจ
วินิจฉัยประเด็นพิพาทภายในขอบเขตอํานาจของตนได้
สําหรับประเด็นทีสาม เมือข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากมีการทําบันทึกข้อตกลง
MOA แล้ว ไม่ปรากฏว่าได้มกี ารดําเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว จนกระทังผู้คดั ค้านได้บอกเลิกสัญญา
กับผู้รอ้ งทังหก ฉะนัน บันทึกข้อตกลง MOA ดังกล่าว จึงยังไม่มผี ลเป็ นการยุตขิ อ้ พิพาทระหว่างผูร้ อ้ งทังหก
กับผู้คดั ค้านได้ อันเป็ นกรณีทการยุ
ี
ตขิ อ้ พิพาทระหว่างผู้รอ้ งทังหกและผู้คดั ค้านไม่สามารถดําเนินการ
โดยการยืนข้อพิพาทไปยังวิศวกรและไม่สามารถยุตขิ อ้ พิพาทอย่างฉันท์มติ รได้ตาม ข้อ 67.1 และข้อ 67.2
ของสัญญาจ้าง ซึงทังฝ่ ายผู้รอ้ งและผูค้ ดั ค้านสามารถนํ าข้อพิพาทดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการได้
ตามนั ย ข้ อ 67.3 ของสัญ ญาพิ พ าทที กํ า หนดให้ ก ารยุ ติ ข้ อ พิ พ าทจะต้ อ งยุ ติ ใ นที สุ ด ภายใต้ ก ฎ
อนุ ญาโตตุ ล าการของสถาบันอนุ ญาโตตุ ล าการ กระทรวงยุติธ รรม เมือไม่มฝี ่ ายใดนํ าข้อ พิพ าทตาม
ข้อตกลงดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการ บันทึกข้อตกลง MOA จึงย่อมไม่เกิดผลแก่ฝ่ายใดดังที
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการได้ว ินิ จฉั ยไว้แ ล้ว คํ าชีขาดในประเด็นดัง กล่ า ว จึง อยู่ใ นขอบเขตของสัญ ญา
อนุ ญ าโตตุ ล าการและไม่ เ กิน ขอบเขตแห่ ง ข้ อ ตกลงในการเสนอข้ อ พิพ าท ต่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการ
ตามมาตรา 40 วรรคสาม (1) (ง) แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
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สําหรับประเด็นทีสีและทีห้า ซึงคณะอนุ ญาโตตุลาการได้วนิ ิจฉัยให้ผู้คดั ค้านชําระ
เงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบีย รวมถึงการคืนหนังสือคําประกันพร้อมชําระค่าธรรมเนียมแทนผูร้ อ้ ง
ทังหกนัน โดยในกรณีนีผู้คดั ค้า นได้อุ ทธรณ์ว่า คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคําชีขาดโดยมิได้ร ะบุเหตุผ ล
แห่งการวินิจฉัยไว้โดยชัดแจ้ง เห็นว่า ผูร้ อ้ งทังหกได้มคี ําขอให้คณะอนุ ญาโตตุลาการชีขาดให้ผูค้ ดั ค้าน
ชําระเงินดังกล่าว ค่าเสียหายรวมดอกเบีย รวมถึงการคืนหนังสือคําประกันพร้อมชําระค่าธรรมเนียมแทน
ผู้รอ้ งด้วย ซึงเมือคณะอนุ ญาโตตุลาการได้รบั ฟั งข้อเท็จจริงเป็ นทียุตแิ ล้วว่า ผูร้ อ้ งทังหกได้ส่งมอบงาน
ตามสัญญางวดงานที 55 ที 56 ที 57 และที 58 แก่ผคู้ ดั ค้านแล้ว เมือผู้คดั ค้านไม่จ่ายค่างวดงานดังกล่าว
ให้แก่ผู้ร้องทังหกผู้คดั ค้านจึงตกเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาและต้องรับผิดใช้ค่างวดงานตามสัญญาให้แก่ผู้รอ้ ง
ตามนัยข้อ 69.1 ของสัญญาจ้าง กรณีจงึ เป็ นการระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยข้อเรียกร้องไว้โดยชัดแจ้ง
อีกทังเป็ นการวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทซึงอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุ ญาโตตุลาการและไม่เกินคําขอของ
คู่พพิ าทตามมาตรา 37 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แล้ว
สํา หรับกรณี ก ารแก้ ไ ขคํ าชีขาดตามคํ าสังของอนุ ญ าโตตุ ล าการ ฉบับลงวันที 3
มีนาคม 2554 แก้ไขข้อความเดิมทีว่า “เป็ นเงิน 6,000,000 บาท” เปลียนเป็ น “เป็ นเงิน 6,000,000 บาท
ต่อปี ” นัน เห็นว่า เมือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รอ้ งทังหกยืนคําร้องขอให้ ผู้คดั ค้านชําระค่าธรรมเนียม
สําหรับหนังสือคําประกันปี ละ 6,000,000 บาท จนกว่าจะส่งมอบต้นฉบับหนังสือคําประกันแก่ธนาคาร
ผู้ออกหนังสือ และคณะอนุ ญาโตตุลาการมีคําชีขาดในส่วนนีว่า ผูร้ อ้ งทังหกได้ส่งมอบงานตามสัญญาให้
ฝ่ ายผู้คดั ค้านแล้ว เมือผู้คดั ค้านไม่จ่ายค่ างวดงานให้แ ก่ ผู้ร้อ งทังหก ผู้คดั ค้านจึง เป็ นฝ่ ายผิดสัญ ญา
จึง ต้ อ งรับ ผิด ในค่ า งวดงานตามสัญ ญาให้แ ก่ ผู้ร้อ งทังหก ซึงต้ อ งรวมถึง การคืน หนั ง สือ คํ าประกัน
ตามสัญ ญาดัง กล่ า วด้ ว ย จึง เห็ น ได้ ว่ า คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ มีเ จตนารมณ์ จ ะให้ ผู้ ค ัด ค้ า นชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมหนังสือคําประกันแทนผูร้ อ้ งทังหกจนกว่าจะคืนหนังสือคําประกันให้แก่ธนาคารตามคําขอ
ของผู้รอ้ งทังหกเมือคณะอนุ ญาโตตุลาการชีขาด ให้ผคู้ ดั ค้านคืนหนังสือคําประกัน พร้อมค่าธรรมเนียม
แทนผู้ ร้อ งทังหกเป็ น เงิน 6,000,000 บาท จนกว่ า จะคืน หนั ง สือ คํ าประกัน ให้ผู้ ร้อ งทังหก จึง เป็ น
ข้อ ผิดพลาดหรือมีการพิมพ์ทผิี ดพลาดหรือ มีข้อผิดหลงเล็กน้ อยในคําชีขาดทีคณะอนุ ญาโตตุล าการ
มีอํานาจออกคําสังแก้ไขคําชีขาดดังกล่าวได้ตามมาตรา 39 วรรคหนึง (1) แห่ง พ.ร.บ. อนุ ญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545
ส่วนอุทธรณ์ของผู้คดั ค้านทีอ้างว่า ผู้ค ดั ค้านมิควรต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล นัน
เห็นว่า เมือผู้คดั ค้านได้ยนฟ้
ื องขอให้ศาลเพิกถอนคําชีขาดของอนุ ญาโตตุลาการ ผูค้ ดั ค้านจึงต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมศาลในอัตราตามตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ตามนัยมาตรา 45
วรรคสี แห่ง พ.ร.บ. จัดตังศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม โดยทีอนุ ญาโตตุลาการได้มคี ําชีขาดให้ผู้คดั ค้าน
ชํ า ระเงิน ค่ า จ้า ง ค่ า เสีย หาย รวมดอกเบียตามข้อ เรีย กร้อ งเป็ น เงิน 4,983,342,383 บาท กับ อีก
31,035,780 เหรีย ญสหรัฐ ให้ แ ก่ ผู้ ร้ อ งทังหก พร้ อ มดอกเบียร้อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ของเงิน จํ า นวน
4,424,099,982 บาท กับอีก 26,434,636 เหรียญสหรัฐ นับตังแต่วนั ที 28 กุมภาพันธ์ 2546 เป็ นต้นไป
จนกว่ าจะชําระเสร็จ ซึงในการคํานวณค่ าธรรมเนียมศาลในคดีนี ศาลปกครองชันต้นได้นํายอดเงิน
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ดังกล่าวคิดเป็ นเงินทุนทรัพย์จํานวน 5,925,989,809.09 บาท โดยมิได้นําดอกเบียนับตังแต่วนั ที 28
กุมภาพันธ์ 2546 จนถึงวันที 12 เมษายน 2554 ซึงเป็ นวันฟ้ องคดีมาคํานวณทุนทรัพย์ และได้เก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมศาลเป็ นเงินจํานวน 11,848,915 บาท จึงเห็นว่าไม่ถูกต้อง โดยจากการตรวจสอบอัตรา
แลกเปลียนค่าเงินต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที 12 เมษายน 2554 อันเป็ นวัน
ยืนฟ้ องคดีมอี ตั ราขายถัวเฉลียของสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็ นเงินจํานวน 30.3095 บาท เมือคํานวณกับ
เงินทีศาลปกครองชันต้น กํ า หนดให้จํานวน 31,035,780 เหรีย ญสหรัฐ สามารถคิด เป็ นเงินไทยได้
940,678,973.91 บาท ดังนัน เมือรวมจํานวนเงินทังหมด พร้อ มดอกเบียร้อ ยละ 7.5 ต่อ ปี ของเงิน
จํ า นวน 4,424,099,982 บาท กับ อี ก 26,434,636 เหรีย ญสหรัฐ (สามารถคิ ด เป็ นเงิน ไทยได้
801,220,599.84 บาท) นับตังแต่วนั ที 28 กุมภาพันธ์ 2546 ถึงวันทียืนคําฟ้ อง คิดเป็ นดอกเบียจํานวน
3,182,434,973.56 บาท ซึงสามารถคํานวณเป็ นทุนทรัพย์ได้เป็ นเงินทังสิน 9,106,456,330.47 บาท
และคํ า นวณเป็ นค่ า ธรรมเนี ย มศาลในการยืนคํ า ร้ อ งและคํ า อุ ท ธรณ์ ไ ด้ เ ป็ น เงิน 9,106,456 บาท
ค่ าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชันต้น และในชันอุ ท ธรณ์ จึง มีส่ ว นทีเกิน รวมสองชันศาลเป็ น เงิน
5,484,918 บาท ผู้ค ัดค้านจึง ชอบทีจะได้รบั คืน เงินจํานวนดัง กล่ าว นอกจากนี ในกรณีทีผู้ค ดั ค้า น
ตังข้อสังเกตในกระบวนพิจารณาของศาลปกครองชันต้น ทังในส่วนของระยะเวลาการพิจารณาคดีและ
การเรียกเอกสารพยานหลักฐานสําหรับประกอบการพิจารณาคดี นัน เห็นว่า ตามระเบียบทีประชุมใหญ่ฯ
ว่าด้ว ยวิธีพ ิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. 2543 ได้กํ าหนดให้ตุล าการเจ้าของสํานวนชอบทีจะแสวงหา
ข้อเท็จจริงจากคําฟ้ อง คําให้การ คําคัดค้านคําให้การ และคําให้การเพิมเติม ทังนี ตามทีเห็นเป็ นการ
ยุติธรรม ซึงในคดีนีศาลปกครองชันต้นได้มกี ารดําเนินกระบวนพิจารณาในขันตอนดังกล่าวครบถ้วน
โดยใช้ระยะเวลาตังแต่การยืนคําร้องจนกระทังศาลปกครองชันต้นมีคําพิพากษาถึงเกือบ 2 ปี กรณีจงึ
ไม่เป็ นข้อพิรุธว่าศาลปกครองชันต้นได้ดําเนินกระบวนพิจารณาโดยรีบด่วน จึงเป็ นการให้เสียความ
ยุตธิ รรมแต่อย่างใด สําหรับการเรียกเอกสารพยานหลักฐาน นัน ตามระเบียบดังกล่าว ข้อ 50 วรรคหนึง
ได้กําหนดให้การพิจารณาพิพากษาคดี ศาลมีอํานาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม ในการนี
ศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชียวชาญ หรือพยานหลักฐานอืน
นอกเหนื อ จากพยานหลัก ฐานของคู่ ก รณี ทีปรากฏในคํ า ฟ้ อ ง คํ า ให้ก าร คํ า คัด ค้า นคํ า ให้ก าร หรือ
คําให้ก ารเพิมเติม ในการแสวงหาข้อ เท็จจริง เช่นว่ านัน ศาลอาจดําเนิ นการตามทีกํ าหนดในส่ ว นนี
หรือตามทีเห็นสมควร ซึงคดีนีผู้รอ้ งทังหกและผู้คดั ค้านต่างก็ได้นําเสนอเอกสารพยานหลักฐานแก่ศาล
เพียงพอทีศาลจะสามารถดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําพิพ ากษาหรือคําสังแล้ว รวมถึง เอกสาร
หลักฐานเกียวกับสํานวนของสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ซึงในสํานวนคดีของศาลปกครองชันต้นได้ปรากฏ
ทังข้อเรียกร้องของผู้รอ้ งทังหก คําคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งของผู้คดั ค้าน และคําแก้ขอ้ เรียกร้องแย้ง
ซึงมีสาระสําคัญครบถ้วนแล้ว ข้อกล่าวอ้างของผูค้ ดั ค้านในประเด็นนีจึงไม่อาจรับฟั งได้ ดังนัน คําชีขาด
ของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการดัง กล่ า วจึง ไม่ ม ีเ หตุ ใ ห้เ พิก ถอนตามมาตรา 40 วรรคสาม แห่ ง พ.ร.บ.
อนุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2545 ศาลจึง ไม่ อ าจเพิก ถอนคํ าชีขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ สถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ล าการ สํ านัก ระงับ ข้อ พิพ าท สํานั ก งานศาลยุติธ รรม ข้อ พิพ าทหมายเลขดําที 50/2546
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หมายเลขแดงที 2/2554 ลงวันที 12 มกราคม 2554 ได้ การทีศาลปกครองชันต้นพิพากษาให้บงั คับตาม
คําชีขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดําที 50/2546 หมายเลขแดงที 2/2554 ลงวันที
12 มกราคม 2554 ทังนี ให้ผู้คดั ค้านชําระเงินให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีคดีถงึ ทีสุด ให้คนื
ค่ า ธรรมเนี ย มศาลทังหมดแก่ ผู้ ร้อ งทังหก และให้ ย กคํ า ร้อ งของผู้ ค ัด ค้า น นั น ศาลปกครองสู ง สุ ด
เห็นพ้องด้วย
พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชันต้น และให้คนื ค่าธรรมเนียมศาล
ทังในชันศาลปกครองชันต้นและในชันอุทธรณ์ซงชํ
ึ าระไว้เกินให้แก่ผคู้ ดั ค้านเป็ นเงิน 5,484,918 บาท
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การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครอง
ในส่วนทีเกียวกับการอนุญาโตตุลาการ

โดย
บุญอนันต์ วรรณพานิ ชย์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เอกสารวิชาการฉบับนี จัดทําขึนเพือนําเสนอในการสัมมนา
เพือการพัฒนางานอนุ ญาโตตุลาการ
เรือง “ศาลกับการดําเนินกระบวนพิจารณาชันอนุ ญาโตตุลาการ”
จัดโดยสํานักอนุ ญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุตธิ รรม วันที 26 สิงหาคม 2559

