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จากการศึกษา พบวา นับตั้งแตมีการใชพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 เกิดปญหา
ทางกฎหมาย ไดแก ประการที่หนึ่ง คือ ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับปญหาการใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อการระงับขอพิพาท
ทางเลือกตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ประการที่สอง คือ ปญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการ
สงเสริมใหมีการระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 และประการสุดทาย คือ ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการ
ลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอื่น ค.ศ.1965 ในประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรนําแนวคิดหรือหลักการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการระงับขอพิพาททางเลือกของตางประเทศ มาปรับใชในประเทศไทยเพื่อที่จะสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
โดยประเทศไทยควรมีการใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอืน่ ค.ศ.1965
และมีการแกไขกฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการของการนําเอาการระงับขอพิพาททางเลือกทุกรูปแบบ เพื่อให
ประเทศไทยสามารถนําการระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ มาใชกับประเทศไทยได
อยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
Abstract
The objectives of the thesis were: to study concepts, principles, and legal theories to study legal measures on
the contractual alternative dispute resolution for the private investment in the state undertaking in overseas and in
Thailand; to analyze a legal problem on the contractual alternative dispute resolution for the private investment in
the state undertaking under the Private Investment in State Undertaking Act, B.E.2556. On the basis of the results of
this research, it can be concluded that since the enforcement of the Private Investment in State Undertaking Act,
B.E.2556, there occurs problems: Firstly, it is a legal problem on using legal measures of the alternative dispute
resolution under the Private Investment in State Undertaking Act, B.E.2556. Secondly, it is a legal problem on
supplement the contractual alternative dispute resolution for the private investment in the state undertaking under
the Private Investment in State Undertaking Act, B.E.2556 and last but not least, it is a legal problem on Convention
on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States1965 in Thailand. Therefore, it
can be found that the concepts or principles in accordance with law on alternative dispute resolution on overseas
should be applied in Thailand in order to solve the problems appropriately. Thailand should rectify the Convention
on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States 1965 and there should be an
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amendment to law determining the criteria, conditions, and method of all kind of alternative dispute resolution in
order that the contractual alternative dispute resolution for the private investment in the state undertaking can be
applied in Thailand proficiently.
Keyword : Contractual Alternative Resolution for the Private Investment in State Undertaking
1. บทนํา
ผูวิจัยจึงขอกลาวถึงปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อใหเอกชนรวมทุน
ในกิจการของรั ฐตามพระราชบั ญญั ติการใหเอกชนร วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ดังตอไปนี้
1.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่ อการระงั บข อพิ พาททางเลื อกตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ.2556
สัญญารวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
เปนสัญญาในการใหบริการสาธารณะ ทั้งในดานพาณิชย
เชน การกอสรางทางดวน ทาเรือ และในดานสังคม เชน
การกอสรางโรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน ซึ่งภาคเอกชนจะ
เปนผูเปนผูลงทุนในการออกแบบกอสราง บริหาร และการ
บํารุงรักษาโครงการ โดยภาครัฐจะนําทรัพยสิน เชน ที่ดิน
เพื่ อร วมลงทุ นกั บภาคเอกชน หรื อจ ายค าตอบแทนคื น
ให กั บเอกชนตามระยะเวลาสัญญา ซึ่ งมีจุ ดเดน คือ รั ฐ
สามารถกํ าหนดทิ ศทางการพั ฒนาประเทศได อย างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีแผนยุทธศาสตรการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของภาครัฐ และสามารถพัฒนาประเทศ
ไดอยางเปนระบบครบถวน ลดภาระงบประมาณจากการ
ลงทุ นซ้ํ าซ อนได อย างมี ผลสั มฤทธิ์ ลดขั้ นตอนให ความ
กระชับ พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาการดําเนินการในแตละ
ขั้ นตอนที่ ชั ดเจน และกํ าหนดกระบวนการที่ โปร งใส
ตรวจสอบได มี ข อกํ าหนดสัญญาที่ เปนมาตรฐานสากล
สรางความเชื่อมั่นและเปนที่ยอมรับของภาคเอกชน
จากที่ กล าวมาข างต น จะเห็ นได ว า ในป จจุ บั น
ประเทศไทยไมมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการระงับขอ
พิ พาททางเลื อกตามพระราชบั ญญั ติ การให เอกชนร วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 กําหนดไวเลย เพียงแต
กําหนดไววารางสัญญารวมลงทุนตองมีการกําหนดการ
ระงับขอพิพาทไวดวย แตกลับไมมีการกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบของการนําการ
ระงับขอพิพาทมาใชในขณะที่มีขอพิพาทของสัญญารวม
ทุน จะสงผลทําใหการรางสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐ
กับผูรวมลงทุนเอกชน ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน

รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 รัฐจะตองรอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเปนครั้งๆ ไป ทําใหรัฐบาลไทย
เองก็ไมมี หลักเกณฑ หรือแนวทางในการกําหนดใหสัญญา
เพื่อใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐที่มีความสําคัญตอ
ประชาชนและประเทศ มาเปนมาตรฐานกลางในการกําหนด
แนวทางวา สัญญาประเภทใดหรือเนื้อหาของสัญญาใน
ลักษณะใดที่สามารถใชกระบวนการระงับขอพิพาทรูปแบบ
ใดไดอยางสมบูรณ
1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมใหมี
การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
การระงับขอพิพาททางเลือกคือ การแสวงหาวิธีการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันของคูกรณี หรือคนหาทางออก
ที่ดีที่สุดในการยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการนํา
เรื่องเขาสูกระบวนการพิจารณาตัดสินคดีของศาลเพียงอยาง
เดียว ซึ่งยอมใชระยะเวลาที่นานกว า และการอํานวยความ
ยุติ ธรรมของศาล ตองยึ ดข อกฎหมายและข อเท็ จจริ งเป น
สําคัญ และสามารถใหความเปนธรรมแกคูกรณีไดภายใน
กรอบคําบังคับตามที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งบางกรณีอาจไม
ตรงกับความตองการที่แทจริงของคูกรณี หรืออาจไมใชการ
แกไขปญหาที่จะเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาวแกคูกรณี
ซึ่งวิธีการระงับขอพิพาททางเลือก มีอยูหลายวิธีดวยกัน
เชน การเจรจา (คูกรณีตกลงกันเอง) การไกลเกลี่ย (มีคนกลาง
เชื่อมประสานใหคูกรณีตกลงกัน) การประนีประนอม (มีคน
กลางร วมในการช วยคิ ดหาทางออกร วมกั น) และ
อนุญาโตตุลาการ (ใชในขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญา) ซึ่งเปนการ
เปดโอกาสใหคูกรณีที่สมัครใจใชวิธีการดังกลาว ไดเปดใจ
พูดคุยและหาทางออกเพื่อยุติปญหารวมกัน ที่ยอมจะสราง
ใหเกิดความพึงพอใจแกคูกรณีทั้งสองฝายไดมากกวา (ใน
กรณี ที่ คู กรณี สามารถตกลงกันได ) โดยลักษณะของข อ
พิ พาทที่ ต างกั นก็ เหมาะสมกั บวิ ธี การระงั บข อพิ พาท
ทางเลือกที่แตกตางกันออกไป
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประเทศไทยมีการ
กําหนดใหมีการระงับขอพิพาทไวในพระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556ซึ่งในทางปฏิบัติ
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คูสัญญาจะเลือกการระงับขอพิพาทแบบอนุญาโตตุลาการ
กําหนดไว ในสั ญญาที่เอกชนรวมลงทุ นในกิจการของรั ฐ
เพราะมีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 และ
พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2550 รองรับ
การระงับขอพิพาทรูปแบบนี้ อีกทั้งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และรูปแบบของการนําเอาวิธีการอนุญาโตตุลาการมาเปนการ
ระงับขอพิพาททางเลือก ทั้งนี้ เพื่อใหคูพิพาทใชในการระงับ
ขอพิพาททางแพงและพาณิชยแทนการระงับขอพิพาทในศาล
อั นจะเป นการลดปริ มาณคดี ที่ จะขึ้ นมาสู ศาล แต ในทาง
กลับกันไมมีการสงเสริมการระงับขอพิพาททางเลือกรูปแบบ
อื่นๆ มาใชในสัญญาที่เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ทํา
ใหคูสัญญามีความเชื่อมั่นในการกําหนดรูปแบบของการระงับ
ขอพิพาททางเลือกในรูปแบบของอนุญาโตตุลาการมาใชใน
สัญญามากกวาการระงับขอพิพาททางเลือกอื่น นั่นเอง
1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวย
การระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐ
อื่น ค.ศ.1965 ในประเทศไทย
ศูนยอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอื่น ค.ศ.1965 (ICSID) กอตั้งขึ้น
ตามอนุ สั ญญาว าด วยการระงั บข อพิ พาททางการลงทุ น
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอื่น (Convention on the
Settlement of Investment Disputes between States
and National of Others States) ทํา ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อ
วั นที่ 18 มี นาคม ค.ศ.1965 จึ งมั กเรี ยกกั นติ ดปาก
วา “WashingtonConvention”โดย ICSIDเปนองคกรหนึ่ง
ของธนาคารโลก (World Bank) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนองคกร
ในการจัดการขอพิพาทเกี่ยวกับการลงทุนระหวางรัฐผูรับการ
ลงทุ นและนักลงทุ นตางชาติ โดยวิ ธีการประนอมขอพิพาท
และอนุ ญาโตตุ ลาการ ทั้ งนี้ เพื่ อให เกิ ดความร วมมื อในการ
พั ฒนาระบบเศรษฐกิ จระหว างประเทศ ICSID จึ งมี
กระบวนการดําเนินงานที่เปนปจเจกแยกจากกระบวนการ
ตามกฎหมายภายใน ศาลภายในมีหนาที่เพียงเปนเสมือน
ผูชวยในการบังคับการตามคําตัดสินของ ICSID เทานั้น คูกรณี
ไมมีสิทธิยื่นอุทธรณกรณีพิพาทเดียวกันนี้ตอศาลภายในอีก
ได และรัฐภาคีของ ICSID จะตองผูกพันตามคําตัดสิน โดยถือ
วาคําตัดสินดังกลาวเปนที่สุด ซึ่งนับวาเปนเอกลักษณของ
องคการระหว างประเทศตามกฎหมายระหวางประเทศอยาง
แทจริง แรกเริ่มกอตั้งมีสมาชิกทั้งสิ้นเพียง 20 ประเทศ และ
เพิ่มจํานวนเปน 157 ประเทศจนถึงปจจุบัน
จากที่กลาวมาขางตน ประเทศไทยไดมีการลงนาม
ในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐ
และคนชาติของรัฐอื่น ค.ศ.1965 แตไมมีการใหสัตยาบันใน

อนุสัญญาฉบับดังกลาวเอาไว ทั้งนี้ในการลงนามแตไมมกี าร
ใหสัตยาบันไวนั้น ผลของทางกฎหมายจึงทําใหไมมีผลบังคับ
ใช ในประเทศไทย และนั กลงทุ นต างชาติ และนั กลงทุ น
ตางชาติไมสามารถใชวิธีการระงับขอพิพาทในสัญญาที่นัก
ลงทุนตางชาติหรือเอกชนที่เขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐ
และคนชาติของรัฐอื่น ค.ศ.1965 ได ทําใหประเทศไทยใช
การระงับขอพิพาทในสัญญาที่นักลงทุนตางชาติหรือเอกชน
ที่เขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐตามกฎหมายภายในประเทศ
คื อ พระราชบั ญญั ติ อนุ ญาโตตุ ลาการ พ.ศ.2545 และ
พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2550 เทานัน้
(ณัฐวุฒิ ไพศาลวัฒนา,2558) นอกจากนี้ การที่ประเทศไทย
ยังไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาท
การลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอื่น ค.ศ.1965 นี้ ทํา
ใหประเทศไทยไมไดเปนภาคีในอนุสัญญาดังกลาว รวมทั้ง
ทําให ประเทศไทยไมมี อนุ สัญญาที่เปนเครื่องมื อในการ
ระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนที่เปนสากลใชบังคับ
กัน มีเพียงพระราชบั ญญั ติอนุญาโตตุ ลาการ พ.ศ.2545
และพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2550 ที่
ใช บั ง คั บ ในสั ญ ญาร ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ ตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ.2556 ซึ่งไมเปนประโยชนในแงของการคุมครองการ
ลงทุนของนักลงทุนตางชาติในประเทศไทย และไมเปนการ
จูงใจนักลงทุนตางชาติเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นที่จะลงทุนใน
ประเทศไทยไดมากขึ้น อันจะนํามาซึ่งการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประทศไทย
2.แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับ
ขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ
2.1 หลักการระงับขอพิพาททางเลือก
การระงั บข อพิ พาททางเลื อก คื อ การดํ าเนิ น
กระบวนการที่พยามยามยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้น โดยคูกรณี
และผู ที่ เกี่ ยวข อง หลี กเลี่ ยงการนํ าข อพิ พาทนั้ นเข าสู
กระบวนการแบบเปนทางการหรือการระงับขอพิพาทกระแส
หลั ก และวิ ธีการอย างไม เป นทางการถู กนํ ามาใชเพื่อผอน
คลายผลกระทบอันเกิดจากความเครงครัดของการดําเนินคดี
อยางเต็มรูปแบบและพยายามหลีกเลี่ยงผลรายที่เกิดจากความ
บกพรองของการดําเนินคดีตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความ
ที่เครงครัดจึงมีแนวคิดสรางการระงับขอพิพาททางเลือกขึ้น
ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) การเจรจาต อรอง (Negotiation) วิ ธี นี้ ถื อเป น
วิธีการระงับขอพิพาทพื้นฐานโดยคูกรณีที่เกี่ยวขอทุกฝายที่
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สมัครใจนั้นพยายามที่จะพูดคุยกันเพื่อปรับความเขาใจทั้งสอง
ฝาย และพยายามหาขอยุติที่ทุกฝายตางเห็นพอง หากสามารถ
หาจุดที่ทั้งสองฝายตางเห็นพองกันไดแลวปญหาดังกลาวเปน
อันยุติลง ซึ่งการระงับขอพิพาทโดยวิธีนี้เปนวิธีการที่ทําได
โดยงายที่สุด คือ สามารถทําที่ไหน เมื่อใดก็ไดแลวแตคูกรณีจะ
สะดวกโดยไมตองมีพิธีรีตองอะไรมากมายและเสียคาใชจาย
นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการระงับขอพิพาทอื่น พรอม
ทั้ งวิ ธี การนี้ ยั งรั กษาความลั บของคู กรณี ได เป นอย างดี
เนื่องจากไมมีบุคคลอื่นนอกจากคูกรณีที่เกี่ยวของในการเขา
รวมการเจรจา
(2) การประนีประนอมยอมความเปนการผสมผสาน
ระหวางการคนหาขอเท็จจริงกับการไกลเกลี่ยไปดวย สวน
ใหญแลวการประนีประนอมยอมความจะดําเนินการโดยคณะ
บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูประนีประนอม ซึ่งกําหนดวิธีพิจารณา
ของตนเองและมีกําหนดเวลาในการดําเนินการพิจารณาให
เสร็จสิ้นดวยเพื่อเปดโอกาสใหคูพิพาทเลือกวิธีการระงับขอ
พิพาทดวยวิธีอื่นตอไปโดยขอเสนอแนะของคณะผูป ระนอม
นี้ไมผูกพันคูพิพาท
(3) การไกลเกลี่ยขอพิพาท หมายถึง กระบวนการซึ่ง
มีการตั้ งคณะบุ คคลหรื อบุ คคลโดยเป ดเผยและเป นกลาง
ระหวางคูความ เพื่อใชความพยายามแกไขความขัดแยงในทาง
แพงใหบรรลุถึงขอตกลงอันเหมาะสม ซึ่งตางกับการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทอยางไมเปนทางการระหวางเพื่อน หรือโดยผูนํา
ทองถิ่น
(4) การอนุญาโตตุลาการ เปนวิธีการระงับขอพิพาท
ที่มีความซับซอนกวาการเจรจาตอรองและการไกลเกลี่ยขอ
พิ พาท แต มี ลั กษณะหลายประการที่ ใกล เคี ยงกั บการ
ดําเนินคดีในศาล อีกทั้งคูกรณีทั้งสองฝายจะตกลงกันระงับ
ขอพิพาทที่เกิดขึ้นแลวหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเสนอขอ
พิ พาทต ออนุ ญาโตตุ ลาการที่ ทั้ งสองฝ ายตั้ งขึ้ น โดย
อนุญาโตตุลาการจะประกอบดวยบุคคลภายนอกที่คูกรณี
เลือกและแตงตั้งใหทําหนาที่อนุญาโตตุลาการซึ่งโดยปกติ
คูกรณีจะเลือกบุคคลที่เห็นวาเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ในเรื่ องที่พิ พาท เพื่ อวิ นิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นโดย
คู กรณี ทั้ งสองฝ ายจะต องนํ าสื บพยานหลั กฐานต างๆ ที่
เกี่ยวของตอผูที่เปนอนุญาโตตุลาการ เพื่อใหอนุญาโตตุลาการ
มีความเที่ยงธรรมในการทําหนาที่ และเพื่อใหการวินิจฉัยชี้
ขาดเปนไปโดยรวดเร็วตรงตามเปนจริง และถูกตองตามหลัก
วิ ชาการ ทางปฏิ บั ติ และปกติ ประเพณี ในเรื่ องนั้ น เมื่ อ
อนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด (Arbitral award) ประการใดแลว
ยอมมีผลผูกพันเปนยุติใหคูกรณีตองปฏิบัติตามทันที หาก
ไมปฏิบัติตามคูกรณีฝายที่ประสงคจะใหปฏิบัติตามคําชี้

ขาดตองดําเนินการยื่นคํารองขอใหศาลบังคับตามคําชี้ขาด
ตอไป ซึ่งการยื่ นคํ ารองขอใหศาลบังคับตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการมีความสะดวกรวดเร็วมากกวาการฟองรอง
ขอใหบังคับตามสัญญาทั่วไป เนื่องจากหลักเกณฑที่ศาลใชใน
การตัดสินวาจะบังคับหรือปฏิเสธไมบังคับใหตามคําชี้ขาด
นั้น กําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมายวามีกรณีใดบาง ซึ่ง
กรณีที่กฎหมายกําหนดใหคําชี้ขาดอาจถูกปฏิเสธการบังคับ
คอนขางมีอยูอยางจํากัดเพียงไมกี่กรณี
2.2 การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
การระงั บข อพิ พาทโดยการอนุ ญาโตตุ ลาการแบ ง
ออกเปน การอนุญาโตตุลาการในศาลและการอนุญาโตตุลาการ
นอกศาล การอนุญาโตตุลาการในศาลเปนกรณีที่ไดมีการนําขอ
พิพาทมาฟองเปนคดีตอศาลชั้นตนและคดีนั้นอยูระหวางการ
พิจารณาของศาลแลว แตคูกรณีตางเห็นพองและตกลงกั น
เสนอขอพิพาทเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือทั้งหมดใหอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาชี้ขาดโดยการยื่นคํารองขอตอศาล หากศาลพิจารณา
แล วเห็ นว าไม ขั ดต อกฎหมายจะอนุ ญาตให มี การตั้ ง
อนุญาโตตุลาการขึ้น ซึ่งในการตั้งอนุญาโตตุลาการ การดําเนิน
กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตามที่คูกรณี
ตกลงกั น ภายใต การควบคุมและชวยเหลื อของศาล ส วนการ
อนุญาโตตุลาการนอกศาลเปนการระงับขอพิพาทที่คูกรณี
ประสงคจะเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดโดยไม
ประสงคจะนําขอพิพาทไปฟองคดีตอศาล ซึ่งคูกรณีอาจตก
ลงกันไวลวงหนากอนขอพิพาทเกิดหรืออาจตกลงกันเมื่อขอ
พิพาทเกิดขึ้นแลวโดยแยกออกเปน
(1) การอนุ ญาโตตุ ลาการที่คู กรณี ดําเนิ นการเอง
หรือการอนุญาโตตุลาการแบบเฉพาะกิจ เปนคูกรณีตกลงจะ
ดําเนินการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการกันเอง ตั้งแต
การตั้งอนุญาโตตุลาการ การกําหนดกระบวนพิจารณาขอ
พิพาทรวมทั้งกฎเกณฑตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับขอพิพาท
แต หากคู กรณี มิ ได ตกลงกํ าหนดราบละเอี ยดเกี่ ยวกั บวิ ธี
พิจารณาไว หรือกําหนดวิธีพิจารณาไวแตบางเรื่องไมอยูใน
ความตกลงเปนดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการที่จะดําเนินการ
แตตองใหความยุติธรรมและโอกาสแกคูกรณีในการเขารวม
พิจารณา
(2) การอนุ ญาโตตุ ลาการที่ ดํ าเนิ นการโดยสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ เปนกรณีที่คูกรณีประสงคจะระงับขอพิพาท
โดยใช บ ริ การสถาบั นอนุ ญาโตตุ ล าการ ซึ่ ง สถาบั น
อนุ ญาโตตุ ลาการแต ละแห งจะมี รายชื่ อบุ คคลที่ มี ความรู
ความสามารถทางด านต างๆ และยิ นดี ทํ าหน าที่
อนุญาโตตุลาการไวใหคูกรณีเลือก รวมทั้งมีขอบังคับใหคูกรณี
เลื อกใช กั บการอนุ ญาโตตุ ลาการของตน นอกจากนั้ น ยั งมี
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เจาหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกคกู รณีที่ใชบริการ เพื่อให
การอนุญาโตตุลาการดําเนินไปไดดวยดี
3.มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการระงับขอ
พิพาททางเลื อกในสั ญญาเพื่ อให เอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในตางประเทศและประเทศไทย
3.1 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการระงับ
ขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในตางประเทศ
3.1.1 รูปแบบการระงับขอพิพาทในสัญญาระหวาง
หน วยงานของรั ฐกั บผู ลงทุ นเอกชนตามกฎหมายของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ในการระงับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง
ตามกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น จะกระทําโดยการ
ฟองรองคดีตอศาลปกครองเพื่อใหเปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้
ขาดขอพิพาท แตเนื่องจากการระงับขอพิพาทโดยวิธีการนี้
ไม ได สร างความพอใจแก คู สั ญญาเท าที่ ควร (นั นทวั ฒน
บรมานันท,2553) อันมีสาเหตุมาจากอํานาจของผูพิพากษา
นั้นมีอยู อยางจํ ากัดเพราะสามารถทํ าไดเพี ยงสั่งเพิกถอน
หรือออกคําบังคับอื่นๆ การพิจารณาคดีในศาลปกครองเปนไป
อยางลาชา นอกจากนี้ ศาลปกครองมีคดีที่ตองพิจารณาเปน
จํานวนมาก และกรณีที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็ยังเปน
กรณีที่สวนใหญแลวมีความละเอียดซับซอนรวมทั้งมีเอกสาร
ที่ตองพิ จารณาจํ านวนมาก จึงมีความพยายามที่ จะนําการ
ระงับขอพิพาทโดยวิธีอื่นมาใชแทนการฟองคดีตอศาล ซึ่งการ
ระงับขอพิพาทโดยวิธีอื่นอันเปนการระงับขอพิพาททางเลือก
นั้น มีดังตอไปนี้
1) การรองเรียนภายในฝายปกครอง
การรองเรียนภายในฝายปกครองเปนมาตรการสําคัญ
ในการควบคุ มความชอบด วยกฎหมายของการกระทํ าทาง
ปกครองที่กําหนดใหฝายปกครองตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของการกระทําตาง ๆ ของตนและผูใตบังคับบัญชา
การองเรียนภายในฝายปกครอง เปนสาระสําคัญประการหนึ่ง
ที่ผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของฝายปกครองจะตอง
ดําเนินการกอนที่จะนําขอพิพาทไปสูการพิจารณาของศาล
การรองเรียนภายในฝายปกครองมีขึ้นเพื่อโตแยงการออกคําสั่ง
หรือการกระทําของฝายปกครอง เพื่อใหฝายปกครองไดทราบ
ขอโตแยงนั้นและหาทางเยียวยาแกไขภายในกอนที่จะใหผู
โตแยงนําคดีมาสูการพิจารณาของศาล (ชาญชัย แสวงศักดิ์
,2555) การร องเรี ยนภายในฝ ายปกครองนี้ ถู กนํ ามาใช ใน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาทาง
ปกครองโดยเฉพาะอยางยิ่งสัญญาโยธาสาธารณะ ตามมาตรา
33 และมาตรา 34 แหงขอกําหนดทางปกครองทั่วไปแนบทาย

สัญญา (cahier des clauses administratives generals) ซึ่ง
เป นเอกสารที่ กํ าหนดหลั กเกณฑ ทางปกครองทั่ วๆ ไปที่
นํามาใชกับสัญญาโยธาสาธารณะ (ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
,2540) ไดบัญญัติไววา หากมีขอพิพาทเกิดขึ้น คูกรณีจะตอง
ทํ าบั นทึ กเสนอต อผู รั บผิ ดชอบงานตามสั ญญาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด บทบัญญัติดังกลาวถือเปนการกําหนด
กระบวนการร องเรี ยนภายในฝายปกครองเอาไวในเรื่องที่
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองประเภทสัญญาโยธาสาธารณะ
2) การไกล เกลี่ ย (Mediation) เป นกระบวนการ
ระงับขอพิพาทนอกศาลที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกที่มิได
เปนคูสัญญาเขามาทําหนาที่พิจารณาหาแนวทางในการระงับ
ขอพิพาทระหวางคูสัญญา ซึ่งการไกลเกลี่ยขอพิพาทในระบบ
กฎหมายเอกชนเปนไปตามรัฐบัญญัติที่ 96-125 ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ ค.ศ.1995 ที่ไปแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (Code de procedure civil) โดยมาตรา
21 แหงรัฐบัญญัติดังกลาวบัญญัติวาเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคูกรณี ผูพิพากษาสามารถแตงตั้งบุคคลอื่นเขามาเปนผู
ไกล เกลี่ ยข อพิ พาทได ส วนในระบบกฎหมายมหาชนนั้ น
ประมวลกฎหมายแหงศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองชัน้
อุทธรณ(Code des tribunaux administratifs et des cours
admistratives d’appel) ซึ่งถูกแกไขโดยมาตรา 22 แหงรัฐ
บัญญัติที่ 86-14 ลงวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1986 ไดบัญญัติไว
ในมาตรา 3 วรรคสองวา ศาลปกครองชั้นตนทําหนาที่ในการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยเชนกัน
3) การประนีประนอมยอมความ
ประมวลกฎหมายแพง (Code Civil) ไดใหคําจํากัด
ความของประนี ประนอมยอมความไว ว า เป นสั ญญาที่
คูสัญญาตกลงระงับขอขัดแยงที่เกิดขึ้นหรือเพื่อปองกันขอ
ขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น การประนีประนอมยอมความนี้นํามาใช
ในระบบกฎหมายมหาชนด วย โดยหนั งสื อเวี ยนของ
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ ค.ศ. 1995 ไดแสดงให
เห็ นถึ งประโยชน ของการประนี ประนอมยอมความ การ
ประนี ประนอมยอมความเกิ ดขึ้ นเพื่ อหลี กเลี่ยงการนํ าข อ
พิพาทไปสูศาลซึ่งใชเวลานาน และตองผานกระบวนการตางๆ
จํานวนมากที่เปนแบบพิธีสรางความยุงยากใหแกคูสัญญา
เมื่อคูสั ญญาตกลงใจที่ จะใช กระบวนการประนีประนอมก็
หมายความวาคูสัญญาปฏิเสธที่จะนําคดีไปสูศาลและยอมรับ
ผลที่เกิดขึ้นจากการประนีประนอมยอมความนั้น โดยผลของ
การประนีประนอมยอมความอาจนําไปสูข อตกลงที่มีผลเปน
การชดใชเงินหรือคาเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การ
ประนีประนอมยอมความยังนํามาใชในสวนที่เกี่ยวของกับขอ
พิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครองดวยในหลายกรณี ไมวา
~5~
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จะเปนขอพิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อ
แกไขปญหาที่เกิดจากความเปนโมฆะของสัญญา เปนตน
4) การอนุญาโตตุลาการ
ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับการ
อนุญาโตตุลาการไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 1006 ซึ่งใชบังคับเรื่อยมาจนถึง ค.ศ.1925 กฎหมาย
ฉบับนี้ยอมรับแตเฉพาะสัญญาอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับขอ
พิพาทที่ เกิ ดขึ้ นแล วเทานั้น สวนสั ญญาอนุญาโตตุลาการที่
เกี่ยวกับขอพิพาทในอนาคตนั้น กําหนดวาตองเปนสัญญาที่ทํา
ขึ้ นระหว างพ อค าและเป นเรื่ องทางพาณิ ชย เท านั้ นโดยได
บัญญัติไวในกฎหมายฉบับวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1925 ตอมา
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1980 สาธารณรัฐฝรั่งเศสไดทําการ
แก ไขประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความแพ งใหม โดย
Décret No.80354 ยกเลิ กมาตรา 1005-1028 เพื่ อให การ
อนุญาโตตุลาการเปนที่ยอมรับจากนักกฎหมายมากขึ้น ซึ่งมี
หลักเกณฑในการแบงวิธีการอนุญาโตตุลาการที่ สําคัญ 3
องคประกอบ คือ
องคประกอบที่หนึ่ง คือ องคประกอบดานรูปแบบ
กลาวคือ คําชี้ขาดนั้นตองมีประสิทธิภาพคูความตองยอมรับ
ปฏิบัติตามผลแหงคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
องคประกอบที่ สอง คือ องค ประกอบดานเนื้อหา
กลาวคือ วิธีการอนุญาโตตุลาการจะดําเนินการไดเพราะมีขอ
พิพาทระหวางคูกรณีพิพาทเกิดขึ้น ซึ่งขอพิพาทนั้นอาจเปน
ขอพิพาททางดานขอเท็จจริงหรือขอพิพาททางดานกฎหมาย
หรื อเป นทั้ งข อพิ พาททางด านข อเท็ จจริ งและข อพิ พาท
ทางดานกฎหมายก็ได
องคประกอบที่สาม คือ วิธีการระงับขอพิพาทเปน
การระงั บข อพิ พาทโดยบุ คคลที่ สามที่ คู กรณี แต งตั้ งเอง
เรียกวาอนุญาโตตุลาการหรืออาจเปนคณะอนุญาโตตุลาการ
ระงับขอพิพาทก็ได
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความแพ งของ
สาธารณรัฐฝรั่ งเศส ไดบัญญั ติถึงวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ
(Arbitration) ตั้งแตมาตรา 1033 เปนตนไป โดยระบบ
อนุ ญาโตตุ ลาการในสั ญญาทางปกครองของสาธารณรั ฐ
ฝรั่งเศส คําวินิจฉัยของศาลปกครองและศาลยุติธรรม วาง
หลั กไว ว า ห ามมิ ให หน วยงานทางปกครองใช วิ ธี การ
อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาท ตอมาหลักดังกลาวก็ไดมีรัฐ
บัญญัติฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 1972 แกไขเพิ่มเติมมาตรา
2060 แหงประมวลกฎหมายแพง เพื่อวางหลักวาหามไมให
มีการประนีประนอมยอมความในขอพิพาทที่มีสวนราชการ
หรือองคการมหาชนเปนคูพิพาทหรือในคดีพิพาทใดๆ ที่
เกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย

ของสังคม จนกระทั่งตอมาไดมีรัฐบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 1975 บัญญัติวา องคการมหาชนที่ทํา
กิจการด านอุตสาหกรรมและพาณิ ชย กรรมอาจใชวิธี การ
ประนีประนอมยอมความไดแตตองออกเปนรัฐกฤษฎีกา
หลังจากนั้นไดมีการยกเวนใหมีอนุญาโตตุลาการใน
สัญญาจัดซื้อจัดจางองคการมหาชนที่ประกอบกิจการดาน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (เสาวนีย อัศวโรจน,2548)
ข อพิ พาทอั นเกิ ดจากสั ญญาวิ จั ยที่ กระทํ ากั บองค กร
ตางประเทศ และรั ฐบั ญญัติ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 1986 ที่
บั ญญั ติ ขึ้ นเพื่ อตอบสนองข อเรี ยกร องของบริ ษั ท Walt
Disney ของตางประเทศที่เขาไปลงทุนจัดตั้งสวนสนุก Euro
Disneyland อยางไรก็ดี กรณีดังกลาวไดวางหลักไววา “หาม
มิให หน วยงานของรั ฐใช วิธี การอนุญาโตตุลาการระงั บข อ
พิพาทดังกลาว เวนแตจะมีบทกฎหมายบัญญัติเปนขอยกเวน
โดยชัดเจน”
3.1.2 กฎหมายว าด วยการให เอกชนร วมลงทุ นใน
กิจการของรัฐในรูปแบบของ PPP ของสาธารณรัฐเกาหลี มี
สาระสําคัญ ดังนี้
1) หลั กการที่ เป นพื้ นฐานของการใหเอกชนร วม
ลงทุนในกิจการของรัฐของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเรียกไดวา
เป นวั ตถุ ประสงค ของกฎหมาย Act on Public - Private
Partnership in Infrastructure คื อ การส งเสริ มให มี การ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐานที่มีประโยชน และมีประสิทธิภาพตอ
สังคมสาธารณรัฐเกาหลีโดยการผลักดันใหมีการลงทุนโดย
เอกชนในกิจการที่เปนโครงสรางพื้นฐาน นอกจากนี้ กฎหมาย
ดังกลาวไดกําหนดบทนิยามเกี่ยวกับการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐไว ดังนี้
ก. โครงสรางพื้นฐาน หมายถึง โครงสรางพื้นฐาน
ที่เกี่ยวของกับฐานรากของการผลิต การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของโครงสร างพื้ นฐานเดิ ม เช น การอํ านวยความสะดวก
เพิ่มขึ้นใหกับประชาชนผูใชบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพ
การใชชีวิตในสังคม ซึ่งไดแกโครงสรางพื้นฐานในดานถนน
ดานการรถไฟ และรถไฟชนบท ดานทาเรือ ดานการทาอากาศ
ยาน ดานการจัดทําเขื่อนหลายวัตถุประสงค ดานการประปา
และระบบทอสงน้ําประปา ดานการดูแลแมน้ํา ดานทาเรือ
ประมง ดานการกําจัดน้ําเสีย ดานโทรคมนาคม ดานพลังงาน
ไฟฟาและกาซ ดานพลังงานรวม และดานโครงขายการ
สื่อสารและสงผานขอมูล เปนตน
ข. โครงการที่เปนโครงสร างพื้นฐาน หมายถึ ง
โครงการที่มีความเกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน เชน การ
ก อสร าง การขยาย การปรั บปรุ งพั ฒนา หรื อการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ
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ค. หน วยงานเจ าของโครงการ หมายถึ ง
หนวยงานฝายปกครองที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับโครงการที่
เป นโครงสร างพื้ นฐาน ซึ่ งเป นหน าที่ ตามที่ กํ าหนดไว ใน
กฎหมาย
ง. โครงการการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ
รัฐในรูปแบบ Public-Private Partnership หมายถึง โครงการ
ที่ถู กนํ าเสนอโดยภาคเอกชนหรือโครงการที่ ได จั ดทํ าเป น
สัญญาสัมปทานขึ้นตามที่ไดกําหนดในกฎหมายนี้ ซึ่งไดมีการ
ตกลงกันระหวางภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมไปถึงโครงการที่รัฐ
จะใหเงินอุดหนุนอยางตอเนื่องในแตละปในโครงการดังกลาว
2) คณะกรรมการพิ จารณาโครงการร วมลงทุ น
ระหวางรัฐและเอกชนและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การพิจารณารูปแบบของโครงการที่รัฐจะใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ ใหเปนไปโดยรอบคอบ จึงไดมีการ
จัดตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมลงทุนระหวางรัฐ
และเอกชน” โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุทธศาสตรและการคลังเพื่อทําหนาที่หลักในการพิจารณา
แนวนโยบายที่เกี่ยวกับการใหเอกชนรวมลงทุน การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับการใหเอกชนรวมลงทุน (Basic Plan
for Public – Private Partnerships in infrastructure) และ
รวมพิจารณาโครงการกับหนวยงานเจาของโครงการในชั้นการ
พิจารณาความเปนไปไดของโครงการ เปนตน
กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี นี้ไดกํ าหนดกลไก
สําคัญของการพิจารณาโครงการการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในรูปแบบของการจัดตั้งกรรมการตามกฎหมาย
ขึ้น 3 คณะ ดังนี้
ก. คณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน
ประกอบด ว ยรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ยุทธศาสตรและการคลังเปนประธาน รัฐมนตรีชวยวาการของ
กระทรวงที่ รั บผิ ดชอบโครงการที่ ให เอกชนร วมลงทุ นใน
กิจการของรัฐ และผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนที่มีความรู
และประสบการณเกี่ยวกับการใหเอกชนรวมลงทุนจํานวนไม
เกิน 8 คนเปนกรรมการ
ข. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชนในกรณีที่คณะกรรมการตาม ก. เห็นวา
มีความจําเปนจะตองมีความเห็นจากผูเชี่ยวชาญหรือความรู
ทางเทคนิคที่สําคัญ ใหประธานคณะกรรมการตาม ก. แตงตั้ง
คณะกรรมการชื่อวา “คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการรวม
ลงทุนระหวางรัฐและเอกชน” ขึ้น โดยมีองคประกอบเป น
ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ

หนวยงาน)

ค. คณะกรรมการอํานวยการโครงการ (แตละ

ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการใดจําเปนที่
จะตองมีคณะกรรมการขึ้นเพื่ออํานวยการโครงการที่จะให
เอกชนรวมลงทุนสามารถดําเนินการไปไดโดยรอบคอบ ให
หั วหน าหน วยงานเจ าของโครงการแต งตั้ งคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการขึ้นเพื่อพิจารณาสาระของโครงการที่ได
จัดทํานั้น คณะกรรมการตาม ข. และ ค. ใหจัดตั้งขึ้นไดตาม
รัฐกฤษฎีกา (Presidential decree) ที่ตราขึ้น
3.1.3 รูปแบบการระงับขอพิพาทในสัญญาระหวาง
หน วยงานของรั ฐกั บผู ล งทุ นเอกชนตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา
1) การระงับขอพิพาทตามกฎหมาย
กรณีการระงับขอพิพาทตามสัญญาจัดซื้อจัดจางนั้น
ตามกฎหมายของสหรั ฐอเมริ กากํ าหนดให คู กรณี ต อง
ดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน The Contract
Disputes Act of 1978 (CDA) ซึ่งมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
1.1)คูสัญญาตองดําเนินการยื่นขอเรียกรองของ
ตนเปนลายลักษณ อักษร โดยผูรั บจ างยื่ นข อเรียกรองต อ
เจาหนาที่ผูมีอํานาจทําสัญญาเพื่อใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจทํา
สัญญามีคําวินิจฉัยภายในระยะเวลา 6 ป ภายหลังจากวันที่
ไดรับรูหรือควรไดรูถึงเหตุการณที่กําหนดความรับผิดของผู
รับจางหรือรัฐ สําหรับรัฐนั้น เมื่อรัฐไดมีคําวินิจฉัยเปนลาย
ลักษณอักษรในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจางถือไดวา
เกิ ดเป นข อเรี ยกร องของรั ฐที่ มี ต อผู รั บจ างที่ รั ฐต อง
ดําเนินการเรียกรองภายในระยะเวลา 6 ป เชนเดียวกัน ทั้งนี้
เว นแต กรณี ที่ ข อเรี ยกร องของรั ฐนั้ นเป นผลมาจากข อ
เรียกรองของผูรับจางที่เกี่ยวของกับการฉอฉล
1.2)เมื่ อข อเรี ยกร องที่ มี ต อทั้ งเจ าหน าที่ ผู มี
อํ านาจทํ าสั ญญาและรั บจ างไม อาจทํ าความตกลงกั นได
เจาหนาที่ผูมีอํานาจทําสัญญาตองตัดสินหรือยุติขอเรียกรอง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใตหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาจัดซื้อจัดจาง
โดยทํ าการตรวจสอบและพิ จารณารายละเอี ยดของข อ
เรี ยกร องก อนการทํ าคํ าวิ นิ จฉั ยสุ ดท าย อย างไรก็ ตาม
เนื่องจากรัฐมีนโยบายที่จะดําเนินการแกไขขอขัดแยงที่เปน
ประเด็นพิพาทในสัญญาระหวางรัฐกับเอกชนผูรับจางโดย
อาศัยความรวมมือกันในการทําความตกลงในระดับเจาหนาที่
ผูมีอํานาจทําสัญญา ดังนั้น เมื่อรัฐและผูรับจางเกิดขอพิพาท
ขึ้นจึงมีความพยายามที่จะแกไขปญหาขอพิพาทกอนที่จะเขา
สูกระบวนการตาม CDA หรือการใชกระบวนการทางศาล ซึ่ง
การดําเนินกระบวนการระงับขอพิพาทตาม CDA นั้น มักจะ
กอใหเกิดปญหาในเรื่องของคาใชจายที่สูง ความซับซอนของ
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ข อเรี ยกร อง และความล าช าในการขอรั บคํ าตั ดสิ นจาก
คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ ที่ ใช ระยะเวลานาน
เชนเดียวกับกระบวนการทางศาลใน Federal Court
สวนการระงับขอพิพาทกรณีการใหสิทธิในการ
จัดทําบริการสาธารณะนั้น หากมีขอพิพาทเกิดขึ้นสามารถ
ระงับขอพิพาทไดดวยกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดทางปกครอง
(Adjudication) ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ คือ เมื่อมีขอพิพาทใด
ๆ เกิ ดขึ้ นและข อขั ดแย งดั งกล าวนั้ นกฎหมายกํ าหนดว า
จะตองผานกระบวนการพิจารณาทางปกครอง วิธีการในการ
วิ นิ จฉั ยข อเรี ยกร องต าง ๆ นั้ น โดยหลั กหน วยงานทาง
ปกครอง จะตองดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไวใน
Administration Procedure Act ซึ่ งกระบวนการในการ
วิ นิ จฉั ย ชี้ ขาดทางปกครองที่ ได ดํ า เนิ น การตามที่
Administration Procedure Act กํ าหนดนี้ โดยทั่ วไปจะ
เรียกวา “Formal Adjudications” แตในบางครั้งจะเรียกวา
“Evidentiary hearings” “Full hearings” “On-the-record
hearings” หรื อ “Trial-type hearings” ซึ่งจะมี ลั กษณะ
คลายคลึงกับการดําเนินคดีแพง แตการพิจารณาวินิจฉัยชี้
ขาดทางปกครองนี้ เป นกระบวนการกึ่ งตุ ลาการ และการ
พิจารณาวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดของเจ าหน าที่ของรั ฐจะขึ้ นอยู กั บ
ขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูในบันทึกเปนสําคัญ
2) การระงับขอพิพาทโดยวิธีอื่นอันเปนการระงับ
ข อ พิ พ าททางเลื อ ก (Alternative Means of Dispute
Resolution: ADR)
การระงับขอพิพาทในสัญญาจัดซื้อจัดจางและการ
ระงับขอพิพาทกรณีการใหสิทธิในการจัดทําบริการสาธารณะ
ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้น คูกรณีอาจใชกระบวนการ
ระงับขอพิพาทโดยวิธีอื่นอันเปนการระงับขอพิพาททางเลือก
(Alternative Means of Dispute Resolution: ADR) ก็
ได ซึ่งมีวิธีการดังตอไปนี้
2.1)การไกลเกลี่ย (Mediation) คือ การที่บุคคล
ที่สามที่เปนคนกลางชวยคูสัญญาหาขอสรุปของปญหานอก
ศาล ซึ่ งบุ คคลที่ สามที่ เป นคนกลางนี้ จะทํ าหน าที่ ดํ าเนิ น
กระบวนการระงั บข อพิ พาททั้ งหมด แตมิ ได เป นผู ทําการ
ตัดสินใจในขั้นสุดทายใหกับคูกรณี ซึ่งในบางครั้งวิธีนี้อาจ
เรียกวา “การชวยเจรจา” (assisted negotiation) ก็ได
2.2) การเจรจา (Negotiation) การเจรจาเพื่อ
กําหนดกฎตาม The Negotiated Rulemaking Act (NRMA)
คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐในระดับสหรัฐ กําหนดกฎเกณฑ
โดยใชวิ ธีเจรจากับผู ที่มีส วนเกี่ยวของทั้งหลายเกี่ยวกั บ
กฎเกณฑตางๆ ที่จะกําหนดขึ้นและมีผลบังคับใชกับบรรดา
ผูมีสวนเกี่ยวของดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหไดรับความยินยอม

เปนเอกฉันทในการจัดทํากฎระเบียบที่เสนอซึ่งจะเปนการ
ขจัดซึ่งปญหาหรือขอโตแยงในภายหลัง
2.3)ผู ตรวจการแผ นดิ น (Ombudsman) คื อ
เจ าหน าที่ ของรั ฐที่ เป นอิ สระ ซึ่ งรั บคํ าร องเรี ยนเกี่ ยวกั บ
เจ าหน าที่ ของรั ฐจากผู ที่ ได รั บความเดื อดร อนเสี ยหาย
ผูตรวจการแผนดินจะทําการตรวจสอบและใหคําแนะนําเพื่อ
ทําการเยียวยาความเสียหายตามคํารองนั้น ดังนั้น หนาที่ที่
สําคัญของผูตรวจการแผนดิน คือ การชวยประชาชนเจรจา
กับสวนราชการ
2.4)อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เปนวิธีการ
ที่อาจจะนํามาใชในการระงับขอพิพาทไดเมื่อคูสัญญายินยอม
ซึ่งความยินยอมดังกลาวนี้อาจยินยอมกอนหรือหลังจากเกิด
ขอพิ พาทแล วก็ได อนุญาโตตุลาการจะต องทํ าการชี้ ขาด
ภายใน 30 วั น นั บแต วั นที่ ป ดการพิ จารณา คํ าชี้ ขาดนั้ น
จะต องกล าวถึ งข อเท็ จจริ งที่ ถกเถี ยงกั นโดยย อ และข อ
กฎหมายที่ใชเปนหลักในการทําคําชี้ขาดดวย ซึ่งคําชี้ขาด
ดังกลาวจะถือวาเปนที่สุดเมื่อพนกําหนด 30 วัน นับแตวันที่
ได ส งให แก คู กรณี ที่ เกี่ ยวข องทั้ งหลาย แต อย างไรก็ ตาม
เจาหนาที่ของรัฐสามารถขยายระยะเวลาที่จะมีผลใหคําชี้ขาด
นั้นเปนที่สุดออกไปได อีก 30 วัน โดยทําการแจงขอขยาย
ระยะเวลาใหคูกรณีที่เกี่ยวของทราบกอนวันที่จะครบกําหนด
30 วั นแรกดั งกล าว คํ าชี้ ขาดที่ เป นที่ สุ ดนี้ จะมี ผลผู กพั น
คูกรณีทั้งหลายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการและสามารถ
บังคับได
การดํ าเนิ นวิ ธี อนุ ญาโตตุ ลาการในสั ญญา
ระหว างหน วยงานของรั ฐกั บเอกชนซึ่ งเป นคู สั ญญาตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
ในสหรัฐอเมริกานั้น การที่หนวยงานของรัฐจะ
นําวิธีการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชกับ
สัญญาซึ่งมีคูสัญญาเปนเอกชนนั้น หนวยงานของรัฐจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของกฎหมาย
5 U.S.C. Sections 571 - 583 ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได
ดังตอไปนี้
(1) คูสัญญาอาจมีการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ผลการตัดสินของอนุญาโตตุลาการใหจํากัดเฉพาะใหเปนไป
ตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงในการระงับขอพิพาทดวยวิธี
อนุญาโตตุลาการได
(2) ข อตกลงในการระงั บข อพิ พาทด วยวิ ธี
อนุญาโตตุลาการจะตองทําเปนลายลักษณอักษร โดยตอง
กําหนดประเด็นในสัญญาที่สามารถใชการระงับขอพิพาทดวย
วิธีอนุญาโตตุลาการไดไว และจะตองกําหนดวงเงินสูงสุดซึ่ง
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อนุญาโตตุลาการมีอํานาจสั่งใหคูกรณีจายใหกับคูกรณีอีก
ฝายหนึ่งได
(3) การที่หนวยงานของรัฐจะนําการระงับขอ
พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับนั้น หัวหนาของ
หนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองจัดทําคูมือซึ่งเปนรายละเอียด
ในการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในการจัดทํา
คูมือดังกลาวกฎหมายกําหนดใหหัวหนาของหนวยงานของรัฐ
จะตองปรึกษาหารือกับอัยการสูงสุด
(4)
ในการเลื อกบุ ค คลเพื่ อ ทํ า หน า ที่
อนุญาโตตุลาการนั้น กฎหมายกําหนดใหคูสัญญาทั้งสองฝาย
เปนผูตกลงกัน โดยจะตองเปนบุคคลที่มีความเปนกลางและ
ไมมีผลประโยชนขัดแยงทั้งนี้ แมไมมีการกําหนดวาบุคคล
ผูทํานาที่อนุญาโตตุลาการจะตองเปนนักกฎหมายหรือผูมี
ประสบการณการทํางานดานกฎหมาย แตโดยทั่วไปคูสัญญา
มั กจะเลื อกนั กกฎหมายขึ้ นทํ าหน าที่ อนุ ญาโตตุ ลาการ
เนื่องจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการสวนใหญจะเกี่ยวของ
กับขอกฎหมายหรือการตีความขอสัญญา
(5) การกําหนดใหมีการประกันภัยใหแกคณะ
อนุ ญาโตตุ ลาการที่ เกี่ ยวกั บความรั บผิ ดทางแพ งจากการ
ปฏิ บั ติ หน าที่ ของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการในสั ญญาเพื่ อให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
(6) คํ าชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุ ลาการจะต องมี
เหตุผลและหลักกฎหมายทั่วไปโดยยอแบบไมเปนทางการและ
มีการอธิบายประกอบคําชี้ขาด
(7) การจัดทําคูมือรายละเอียดในการระงับขอ
พิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตาม Sections 575 c จะมี
สาระสําคัญ เชน รูปแบบของอนุญาโตตุลาการที่จะนํามาใช
เทคนิคของการอนุญาโตตุลาการ รายการประเด็นสําคัญตางๆ
ที่จะตองกําหนดไวในขอตกลงในการระงับขอพิพาทดวยวิธี
อนุญาโตตุลาการ เปนตน
3.1.4 รูปแบบการระงับขอพิพาทในสัญญาระหวาง
หนวยงานของรัฐกับผูลงทุนเอกชนตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ
ประเทศอังกฤษไดมีแนวคิดในเรื่องการมอบขอ
พิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดมาตั้งแตในชวงศตวรรษที่ 11
และในปจจุบันประเทศอังกฤษจะไดตรากฎหมายเพื่อยอมรับ
ความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการ แตกฎหมายฉบับ
ดั งกล าวก็ ยั งให อํ านาจศาลที่ จะเข ามาแทรกแซงการ
อนุญาโตตุลาการ สวนในเรื่องสัญญาทางปกครองนั้น ประเทศ
อั งกฤษไม มี หลั กกฎหมายในเรื่ องสั ญญาทางปกครอง
โดยเฉพาะดังเชนสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เมื่อมีขอพิพาทอันเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองสวน

ใหญ ก็ จะใช วิ ธี การเจรจายุ ติ ข อพิ พาทหรื อไม ก็ จะนํ าข อ
พิพาทดังกลาวขึ้นสูศาลยุติธรรมใหทําการชี้ขาดขอพิพาทนั้น
โดยการที่จะนําการอนุ ญาโตตุลาการมาใชในการระงับข อ
พิพาทระหวางประเทศนั้นตองพิจารณาจากการเขารวมเปน
สมาชิ ก โดยภาคี สมาชิ กจะต องปฏิ บั ติ ตามที่ ได เข าเป น
สมาชิกของอนุสัญญาตาง ๆ เหลานั้นดวยนอกจากนี้ ประเทศ
อังกฤษยังยอมรับขอสัญญาที่ใหพิจารณาตามความยุติธรรม
ซึ่ งหลั กความยุ ติ ธรรมก็ คื อ ระบบของกฎเกณฑ และการ
เยียวยา หลักเกณฑนี้ประกอบขึ้นเปนสวนหนึ่งของกฎหมาย
และไมวาทางใดก็ไมอาจที่จะลบลางหลักความยุติธรรมนั้น
ออกไปจากการที่จะเขามาเกีย่ วพันกับการอนุญาโตตุลาการได
3.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการระงับ
ขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในประเทศไทย
จากการศึกษา พระราชบัญญั ติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 พบวาเมื่อคณะกรรมการนโยบาย
การให เอกชนร วมลงทุ นในกิ จการของรั ฐให ความเห็ นชอบ
หลั กการของโครงการใดหรื อเมื่ อคณะรั ฐมนตรีได อนุมั ติ ให
หนวยงานเจาของโครงการจัดทํารางประกาศเชิญชวนเอกชน
เข าร วมลงทุนรางขอบเขตของโครงการ และร างสัญญารวม
ลงทุนในสวนของโครงการที่ เปนการใหเอกชนเข ารวมลงทุ น
ต อไปหน วยงานเจ าของโครงการอาจว าจ างที่ ปรึ กษาซึ่ งมี
คุ ณสมบั ติ และไม มี ลั กษณะต องห ามตามที่ คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดเพื่อจัดทํารางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวม
ลงทุน รางขอบเขตของโครงการและรางสัญญารวมลงทุนได
โดยรางสัญญารวมลงทุนดังกลาว ตองประกอบดวยขอกําหนด
มาตรฐานของสัญญารวมลงทุนทีส่ ํานักงานประกาศกําหนดโดย
ความเห็ นชอบของคณะกรรมการ ซึ่ งอย างน อยต องมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ระยะเวลาของโครงการ
(2) การใหบริการและการดําเนินการของโครงการ
(3) อัตราคาบริการ วิธีการชํา ระเงินของเอกชนหรือ
หน วยงานเจ าของโครงการหรื อผลประโยชน ตอบแทนที่
เอกชนตองใหแกหนวยงานเจาของโครงการ
(4) การเปลี่ยนลักษณะการใหบริการของโครงการ
การเปลี่ยนตัวคูสัญญา ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวงและการโอน
สิทธิเรียกรอง
(5) สินทรัพยของโครงการซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์และ
การคํานวณมูลคาสินทรัพยของโครงการ
(6) เหตุ สุดวิ สั ยและการดํ าเนิ นการกรณี เกิดเหตุ
สุดวิสัย รวมทั้งการชําระคาตอบแทน
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ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ.2556
สัญญารวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเปน
สัญญาในการใหบริการสาธารณะ ทั้งในดานพาณิชย เชน การ
กอสรางทางดวน ทาเรือ และในดานสังคม เชน การกอสราง
โรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน ซึ่งภาคเอกชนจะเปนผูเปนผู
ลงทุนในการออกแบบกอสราง บริหาร และการบํารุงรักษา
โครงการ โดยภาครัฐจะนําทรัพยสิน เชน ที่ดิน เพื่อรวมลงทุน
กั บภาคเอกชน หรื อจ ายค าตอบแทนคื นให กั บเอกชนตาม
ระยะเวลาสั ญญา ซึ่ งมี จุ ดเด น คื อ รั ฐสามารถกํ าหนดทิ ศ
ทางการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมี
แผนยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของภาครัฐ
(ธนกฤต วรธนัชชากุล,2556) และสามารถพัฒนาประเทศได
อยางเปนระบบครบถวน ลดภาระงบประมาณจากการลงทุน
ซ้ํ าซ อนได อย างมี ผลสั มฤทธิ์ ลดขั้ นตอนให ความกระชั บ
พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาการดําเนินการในแตละขั้นตอนที่
ชัดเจน และกําหนดกระบวนการที่โปรงใส ตรวจสอบได มี
ขอกําหนดสัญญาที่เปนมาตรฐานสากล สรางความเชื่อมั่น
และเปนที่ยอมรับของภาคเอกชน
จากที่ กล าวมาข างต น จะเห็ นได ว า ในป จจุ บั น
ประเทศไทยไม มี มาตรการทางกฎหมายเพื่ อการระงั บข อ
พิพาททางเลือกตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 กําหนดไวเลย เพียงแตกําหนดไว
วารางสัญญารวมลงทุนตองมีการกําหนดการระงับขอพิพาท
ไวดวย แตกลับไมมีการกําหนดมาตรการกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับ
เงื่อนไขและรูปแบบของการนําการระงับขอพิพาทมาใชใน
ขณะที่มีขอพิพาทของสัญญารวมทุน จะสงผลทําใหการราง
สัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับผูรวมลงทุนเอกชน ตาม
พระราชบั ญญั ติ การให เอกชนร วมลงทุ นในกิ จการของรั ฐ
พ.ศ.2556 รัฐจะตองรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเปน
ครั้ ง ๆ ไป ทํ าให รั ฐบาลไทยเองก็ ไม มี หลั กเกณฑ หรื อ
แนวทางในการกําหนดใหสัญญาเพื่อใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐที่มีความสําคัญตอประชาชนและประเทศ มา
เปนมาตรฐานกลางในการกําหนดแนวทางวา สัญญาประเภท
ใดหรื อเนื้ อหาของสั ญญาในลั ก ษณะใดที่ ส ามารถใช
กระบวนการระงับขอพิพาทรูปแบบใดไดอยางสมบูรณ
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเนื้อหาของมติคณะรัฐมนตรี
ลงวั นที่ 17 กรกฎาคม 2558 จะเห็ นได ว ามี เนื้ อหาที่ ไม
สอดคล องกั บพระราชบั ญญั ติ การให เอกชนร วมลงทุ นใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพราะพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
มีวัตถุประสงคที่ตองการสงเสริมและสนับสนุนการใหเอกชน
เข า ร ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ แต เ นื้ อ หาของมติ

(7) เหตุแหงการเลิกสัญญา วิธีการบอกเลิกสัญญา
และการชําระคาเสียหาย
(8) การค้ํ าประกั น การประกั นภั ยและการชดใช
คาเสียหาย
(9) การระงับขอพิพาท
นอกจากนี้ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 คือ โดยที่ในปจจุบันการระงับ
ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการระงับขอพิพาททางการพาณิชยระหวาง
ประเทศแตเนื่องจากพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2530 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติของ
พระราชบั ญญั ติ ดั งกล าวจึ งไม สอดคล องกั บสภาพของ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และไมสอดคลองกับ
หลักกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศอื่นดวย สมควร
ปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเสียใหม โดยนํากฎหมายแมแบบวา
ด วยอนุ ญาโตตุ ลาการทางพาณิ ชย ระหว างประเทศของ
คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง
สหประชาชาติซึ่งเปนที่ยอมรับและรูจักอยางกวางขวางมา
เปนหลักเพื่อพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยให
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และสงเสริมใหมีการใช
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาททาง
แพงและพาณิชยระหวางประเทศใหแพรหลายยิง่ ขึ้น อันจะ
เปนการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นมาสูศาลอีกทางหนึ่ง และทั้งนี้
เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 คือ เพื่อสงเสริมใหการระงับขอ
พิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนทางเลือกหนึ่งใหคูพิพาท
ใชในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยแทนการระงับ
ขอพิพาทในศาลอันจะเปนการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นมาสูศาล
สมควรใหมีองคกรที่มีความอิสระคลองตัวสูงในการบริหาร
จัดการ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการระงับขอ
พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการทําหนาที่ในการดําเนินการ
ส งเสริ มและพั ฒนากระบวนการประนอมข อพิ พาทและ
อนุญาโตตุลาการรวมทั้งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับขอ
พิ พ าทโดยวิ ธี อ นุ ญ าโตตุ ล าการจึ ง จํ า เป น ต อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
4. วิ เคราะห ป ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บการ
ระงั บข อพิพาททางเลื อกในสัญญาเพื่ อให เอกชนร วม
ลงทุ นในกิ จการของรั ฐตามพระราชบั ญญั ติ การให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
4.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับปญหาการใช
มาตรการทางกฎหมายเพื่อการระงับขอพิพาททางเลือก
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คณะรั ฐ มนตรี เ ป น การสร างขั้ นตอนและรู ป แบบที่ มี
วัตถุประสงคที่จะไมใหรัฐเสียเปรียบ โดยกําหนดวาหากมี
ความจําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดในการกําหนดการระงับขอ
พิพาททางเลือกรูปแบบอนุญาโตตุลาการได ใหเสนอรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป ซึ่งถือวาเปนการสรางขั้นตอน
วิธีการ และรูปแบบที่ขัดตอวัตถุประสงคและเจตนารมณของ
พระราชบั ญญั ติ การให เอกชนร วมลงทุ นในกิ จการของรั ฐ
พ.ศ. 2556 เพราะในทางปฏิ บั ติ จะใช การระงั บข อพิ พาท
รูปแบบอนุญาโตตุลาการเทานั้น เพราะมีพระราชบัญญั ติ
อนุ ญาโตตุ ลาการ พ.ศ.2545 และพระราชบัญญั ติ สถาบั น
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2550 รับรองและคุมครอง และยังมี
การระงับขอพิพาทในรูปแบบอื่นๆ
จากที่ กล าวมาข างต น จะเห็ นได ว า จากการที่
ประเทศไทยไมมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
เงื่อนไขและรูปแบบของการนําวิธีระงับขอพิพาททางเลือกมา
ใชในขณะที่มีขอพิพาทของสัญญาเอกชนรวมทุนในกิจการ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ.2556 นั้น จึงไมสามารถพิจารณาไดวาสัญญาใดที่
ควรใหการระงับขอพิพาทโดยวิธีการระงับขอพิพาทแบบใด
ทําใหการกระทําดังกลาวไมสอดคลองกับหลักการ ทฤษฎีทาง
กฎหมาย ไดแก หลักการระงับขอพิพาททางเลือก สงผลให
เกิดปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการเพื่อ
ดําเนินวิธีอนุญาโตตุลาการในสัญญาตามพระราชบัญญัติการ
ใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
ดังนั้น จะเห็นไดวา การที่ประเทศไทยไมไดกําหนด
มาตรการเพื่อดําเนินวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชในขณะที่มีขอ
พิพาทของสัญญารวมทุน ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ทําใหประเทศไทยไมมี
หลั กเกณฑ วิ ธี การ หรื อรู ปแบบในการกํ าหนดว าสั ญญา
ประเภทใดหรือเนื้อหาของสัญญาในลักษณะใดที่สามารถใช
กระบวนการระงั บข อพิ พาทโดยหรื อรู ปแบบใดได อย าง
สมบูรณ สงผลทําใหเอกชนขาดความเชื่อมั่นในการเขามารวม
ลงทุ นทํ าธุ รกิ จกั บรั ฐบาลไทย เกิ ดผลเสี ยต อการพั ฒนา
โครงสร างของประเทศในการจั ดทํ าสาธารณู ปโภคให กั บ
ประชาชนเพื่ อตอบสนองความต องการของประชาชน
ตลอดจนระบบสังคม เศรษฐกิจของประเทศไทยไมไดรับการ
พัฒนา
4.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมใหมี
การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการ ของรัฐ พ.ศ.2556

สําหรับการระงับขอพิพาททางเลือกนั้น ทําใหเกิด
การแกไขปญหาที่ตรงจุด รวดเร็วและเกิดผลดีในระยะยาว ที่
เมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาล คํา
ตัดสินของศาลที่ออกมา ยอมตองมีฝายที่ชนะคดีกับฝายที่
แพคดี ทําใหเกิดความบาดหมางคลางแคลงใจในการที่จะตอง
อยูร วมกั นต อไป ซึ่งไม เกิดประโยชนอยางแท จริง วิธี การ
ระงับขอพิพาททางเลือกจึงเปนวิธีที่เหมาะสมในการนํามาใช
แกไขปญหาดังกลาวโดยที่คูกรณีเกิดความพึงพอใจทั้งสอง
ฝาย อีกทั้งยังชวยลดปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการพิจารณา
คดีของศาลที่มีอยูเปนจํานวนมาก ชวยประหยัดเวลาและ
งบประมาณ โดยสามารถนํ ามาใช ได ทั้ งก อนที่ จะเข าสู
กระบวนการพิ จารณาคดี ของศาลหรื อกรณี ที่ คดี เข าสู
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแลว ก็สามารถเดินคูขนาน
กับการพิจารณาของศาลได ซึ่งหากคูกรณีไมสมัครใจจะใช
วิธีการดังกลาว หรือใชแลวไมสามารถหาขอยุติที่ดีรวมกันได
เรื่ องก็ เข าสู กระบวนการพิ จารณาคดี ของศาลต อไป ซึ่ ง
รูปแบบของการนําวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกมาใชใน
ศาลปกครอง อาจเปนไดทั้งระบบในศาล คือ ดําเนินการโดย
บุคลากรของศาล และระบบนอกศาล เชน มีศูนยไกลเกลี่ย
ประนีประนอมขอพิพาท ซึ่งตองศึกษาความเปนไปไดและ
ความเหมาะสมในระยะตอไป
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประเทศไทยมี
การกําหนดใหมีการระงับขอพิพาทไวในพระราชบัญญัติการ
ให เอกชนร วมลงทุ นในกิ จการของรัฐ พ.ศ.2556 ซึ่ งในทาง
ปฏิ บั ติ คู สั ญญาจะเลื อกการระงั บข อพิ พาทแบบ
อนุญาโตตุลาการกําหนดไวในสัญญาที่เอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ เพราะมีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2545 และพระราชบั ญญั ติ สถาบั นอนุ ญาโตตุ ลาการ พ.ศ.
2550 รองรับการระงับข อพิพาทรูปแบบนี้ อีกทั้ง กํ าหนด
หลั กเกณฑ วิ ธี การ และรู ปแบบของการนํ าเอาวิ ธี การ
อนุญาโตตุลาการมาเปนการระงับขอพิพาททางเลือก ทั้งนี้
เพื่อใหคูพิพาทใชในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชย
แทนการระงับขอพิพาทในศาลอันจะเปนการลดปริมาณคดีที่
จะขึ้นมาสูศาล แตในทางกลับกันไมมีการสงเสริมการระงับ
ขอพิพาททางเลือกรูปแบบอื่น ๆ มาใชในสัญญาที่เอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ ทําใหคูสัญญามีความเชื่อมั่นในการ
กําหนดรูปแบบของการระงับขอพิพาททางเลือกในรูปแบบ
ของอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญามากกวาการระงับข อ
พิพาททางเลือกอื่น นั่นเอง
อนึ่ง วิธีการระงับขอพิพาททางเลือกนั้นมีอยูหลาย
วิธีดวยกัน เชน การเจรจาการไกลเกลี่ย การประนีประนอม
และอนุญาโตตุลาการ เปนตน แตในทางปฏิบัติในสัญญาที่ให
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เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ นิยมที่จะนําเอาการระงับ
ขอพิพาทแบบอนุญาโตตุ ลาการมาบั งคั บใช ส งผลใหการ
ระงับขอพิพาทในรูปแบบอื่นๆ ไมเปนที่นิยมนํามาใชในการ
ระงั บข อพิ พาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ เอกชนรวมลงทุ นใน
กิ จการของรั ฐ เพราะไม มี กฎหมายที่ กํ าหนดและรองรั บ
รู ปแบบการระงั บข อพิ พาททางเลื อกอื่ นมาบั งคั บใช ซึ่ ง
รูปแบบการระงับขอพิพาทรูปแบบอื่นนั้นสามารถระงับขอ
พิพาทไดเชนกัน ทําใหบริษัทเอกชนที่จะรวมลงทุนกับรัฐใน
การจั ดสร างสาธารณูปโภคต างๆ นั้ น จึ งเห็นได ว าการนํ า
รูปแบบการระงับขอพิพาททางเลือกแบบอนุญาโตตุลาการมา
ใชเพียงอยางเดียวนั้นเกิดความไมเปนกลางและขาดความ
เชื่อมั่น เพราะไมสามารถเปดโอกาสใหคูพิพาทสามารถเลือก
รูปแบบการระงับขอพิพาทรูปแบบอื่นมาใชไดเลยทําใหการ
นําการระงับขอพิพาททางเลือกมาใชในสัญญาที่เอกชนรวม
ลงทุ นในกิ จการของรั ฐนั้ นไม ตรงตามวั ตถุ ประสงค และ
เจตนารมณของกฎหมายที่จะใหมีการระงับขอพิพาท
นอกจากนี้ การไมมีหนวยงานหรือกฎหมายที่ชัดเจน
ที่ทํ าใหเอกชนมองว าการระงับขอพิพาททางเลือกนั้ น ไม
สามารถที่ จะเลื อกรูปแบบใดก็ ได ตามความเหมาะสมของ
คูสัญญาทําใหการสงเสริมการระงับขอพิพาททางเลือกมาใช
ในสั ญญาที่เอกชนร วมลงทุ นในกิ จการของรัฐ ไม เปนการ
ดึงดูดใหเอกชนเขารวมทุนกับรัฐในการจัดสรางสาธารณูปโภค
ตางๆ ของรัฐนั้น และไมตรงตามวัตถุประสงคและเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ.2556 เพราะถึ งแม พระราชบัญญั ติ การใหเอกชนร วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 จะมีการกําหนดใหมีการ
ระงับขอพิพาททางเลือกเอาไว แตกฎหมายกําหนดรองรับการ
ระงับขอพิพาททางเลือกมีเพียงหนึ่งเดี ยวเทานั้น คือ การ
ระงับขอพิพาทรูปแบบอนุญาโตตุลาการ ซึ่งรูปแบบการระงับ
ขอพิพาททางเลือกรูปแบบอื่นๆ นั้น ไมไดกําหนดไว จึงทําให
เป นการไม เอื้ อให เอกชนเข ามาร วมลงทุนกั บรั ฐในกิจการ
ตางๆ ของรัฐ สงผลทําใหไมไดรับความรวมมือในการที่เอกชน
มารวมลงทุนกับรัฐ และการนําเครื่องมือ ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่ ทั นสมั ยมาจั ดสร างสาธารณู ปโภคต าง ๆ กั บรั ฐ เพื่ อ
ประโยชนของประชาชน และขาดการสงเสริมการระงับขอ
พิพาททางเลือกรูปแบบอื่นๆ อีกดวย
จากที่ กล าวมาข า งต น จะเห็ นได ว า การที่ ไ ม
สงเสริมการระงับขอพิพาททางเลือกใหชัดเจนในการที่เอก
ร วมลงทุ นในกิ จการของรั ฐตามพระราชบั ญญั ติ การให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ทําใหเอกชน
ขาดความเชื่ อมั่ นและมองว าไม เป นกลางในการดํ าเนิ น
กระบวนระงับข อพิพาทตามสัญญา เพราะการระงับข อ

พิ พาททางเลื อกนั้ นมี รู ปแบบของการระงั บข อพิ พาท
ดวยกัน 4 รูปแบบ ดังนี้ 1. การเจรจา 2. การไกลเกลี่ย 3.
การประนีประนอมและ 4. อนุญาโตตุลาการ เปนตน ซึ่ง
คู พิ พาทสามารถเลื อกรู ปแบบในการระงั บข อพิ พาทได
ในทางกลับกันพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิ จการของรั ฐ พ.ศ.2556 กํ าหนดให สั ญญาเอกชนร วม
ลงทุนในกิจการของรัฐนั้นใหใชการระงับขอพิพาทรูปแบบ
อนุ ญาโตตุ ล าการ ส ง ผลให การกระทํ าดั ง กล าวจึ งไม
สอดคลองกับทฤษฎีการระงับขอพิพาททางเลือก ตลอดจน
ทําใหเกิดปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมใหมีการ
ระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรั ฐตามพระราชบั ญญั ติการใหเอกชนร วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
ดังนั้น จะเห็นไดวา การที่กฎหมายไมมีการกําหนด
เรื่องการสงเสริมการระงับขอพิพาททางเลือกให ชัดเจน
เพียงแตกําหนดใหสัญญาเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
นั้นใหใชการระงับขอพิพาทรูปแบบอนุญาโตตุลาการเพียง
หนึ่งเดียว ซึ่งเปนการปดกั้นไมใหคูพิพาทเลือกรูปแบบของ
การระงับขอพิพาททางเลือกรูปแบบอื่นๆ ทําใหเมื่อเกิดขอ
พิพาทในสัญญาที่เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐนั้นตอง
เขาสูการระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ (ถนัด
กิจ นิวาทวงษ,2558) สวนการระงับขอพิพาทรูปแบบอื่นๆ
ไมเปนที่นิยมในการเลือกมาระงับขอพาท สงผลใหคูพิพาท
ไมมีสิทธิที่จะเลือกการระงับขอพิพาทโดยวิธีการอื่น ๆ ที่
เหลือไดเลย ซึ่งการระงับขอพิพาทรูปแบบที่เหลืออยูนั้น
สามารถที่ จ ะระงั บ ข อพิ พ าทที่ เ กิ ดจากสั ญ ญาได เ ฉก
เชนเดียวกับรูปแบบอนุญาโตตุลาการ ทําใหเกิดผลเสียตอ
การที่เอกชนจะเขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐ และการ
พัฒนาโครงสรางของประเทศดานการจัดสาธารณูปโภค
ไมไดรับการพัฒนา ตลอดจนความเจริญกาวหนาในชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในการไดรับประโยชนจากการ
จัดสาธารณูปโภคตาง ๆ นั่นเอง
4.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญาว า
ดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติ
ของรัฐอื่น ค.ศ. 1965 ในประเทศไทย
ศูนยอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอื่น ค.ศ. 1965 (ICSID) กอตั้งขึ้น
ตามอนุ สั ญญาว าด วยการระงั บข อพิ พาททางการลงทุ น
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอื่น (Convention on the
Settlement of Investment Disputes between States
and National of Others States) ทํา ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อ
วันที่ 18 มี นาคม ค.ศ.1965 จึงมั กเรี ยกกันติ ดปากว า
~ 12 ~
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“Washington Convention” โดย ICSID เปนองคกรหนึ่งของ
ธนาคารโลก (World Bank) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนองคกรใน
การจัดการขอพิพาทเกี่ยวกับการลงทุนระหวางรัฐผูรับการ
ลงทุนและนักลงทุนตางชาติ โดยวิธีการประนอมขอพิพาท
และอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรวมมือในการ
พั ฒนาระบบเศรษฐกิจระหว างประเทศ ICSID จึ งมี
กระบวนการดําเนินงานที่เปนปจเจกแยกจากกระบวนการ
ตามกฎหมายภายใน ศาลภายในมีหนาที่เพียงเปนเสมือน
ผู ช วยในการบั งคั บการตามคํ าตั ดสิ นของ ICSID
เทานั้น คูกรณีไมมีสิทธิยื่นอุทธรณกรณีพิพาทเดียวกันนี้ตอ
ศาลภายในอีกได และรัฐภาคีของ ICSID จะตองผูกพันตาม
คําตัดสิน โดยถือวาคําตัดสินดังกลาวเปนที่สุด ซึ่งนับวาเปน
เอกลักษณขององคการระหวางประเทศตามกฎหมายระหวาง
ประเทศอยางแทจริง แรกเริ่มกอตั้งมีสมาชิกทั้งสิ้นเพียง 20
ประเทศ และเพิ่มจํานวนเปน 157 ประเทศจนถึงปจจุบัน
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประเทศไทยไดมี
การลงนามในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอื่น ค.ศ.1965 แตไมมีการให
สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับดังกลาวเอาไว ทั้งนี้ในการลงนาม
แตไมมีการใหสัตยาบันไวนั้น ผลของทางกฎหมายจึงทําใหไม
มีผลบังคับใชในประเทศไทย และนักลงทุนตางชาติและนัก
ลงทุนตางชาติไมสามารถใชวิธีการระงับขอพิพาทในสัญญาที่
นักลงทุนตางชาติหรือเอกชนที่เขามารวมลงทุนในกิจการของ
รัฐตามอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวาง
รัฐและคนชาติของรัฐอื่น ค.ศ.1965 ได ทําใหประเทศไทยใช
การระงับขอพิพาทในสัญญาที่นักลงทุนตางชาติหรือเอกชนที่
เขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐตามกฎหมายในประเทศ คือ
พระราชบั ญญั ติ อนุ ญาโตตุ ลาการ พ.ศ.2545 และ
พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2550 เทานั้น
นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันใน
อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและ
คนชาติของรัฐอื่น ค.ศ.1965 นี้ ทําใหประเทศไทยไมไดเปน
ภาคี ในอนุ สั ญญาดั งกล าว รวมทั้ งทํ าให ประเทศไทยไม มี
อนุสัญญาที่เปนเครื่องมือในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับ
เอกชนที่ ส ากลใช บั ง คั บ กั น มี เ พี ย งพระราชบั ญ ญั ติ
อนุ ญาโตตุ ลาการ พ.ศ.2545 และพระราชบั ญญั ติ สถาบั น
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2550 ที่ใชบังคับในสัญญารวมลงทุนใน
กิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิ จการของรั ฐ พ.ศ.2556 ซึ่ งเป นประโยชน ในแง ของการ
คุมครองการลงทุนของนักลงทุนตางชาติในประเทศไทย และ
เปนการจูงใจนักลงทุนตางชาติเกิดความเชื่อมั่นที่จะลงทุนใน

ประเทศไทยมากขึ้น อันจะนํามาซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประทศไทย
อย างไรก็ ตาม ผลของการไม ได ให สั ตยาบั นใน
อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและ
คนชาติ ของรั ฐอื่ น ค.ศ.1965 ทํ าให เอกชนที่ จะเข ามาทํ า
สัญญารวมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 นั้น ขาดความ
เชื่ อมั่ นในการกํ าหนดวิ ธี การระงั บข อพิ พาทที่ เป นสากล
เพราะประเทศไทยใช การระงั บข อพิ พาทตามกฎหมาย
ภายในประเทศ ซึ่งการไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวย
การระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐ
อื่ น ค.ศ.1965 จึ งทํ าให การกระทํ าดั งกล าวจึ งทํ าให ไม
สอดคลองกับหลักการทางกฎหมาย ซึ่งไดแก หลักการระงับ
ขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การที่ประเทศ
ไทยยั งไมไดให สัตยาบันในอนุสั ญญาว าด วยการระงับข อ
พิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอื่น ค.ศ.1965
นั้น ทําใหประเทศไทยไมสามารถใชการระงับขอพิพาทใน
สัญญาที่เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐตามอนุสัญญาวา
ดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของ
รัฐอื่น ค.ศ.1965 ได ทําใหเอกชนขาดความเชื่อมั่นในการที่จะ
เขามารวมลงทุนกับรัฐ ซึ่งการกระทําดั งกลาวจึงทํ าใหไม
สอดคลองกับหลักการทางกฎหมาย ซึ่งไดแก หลักการระงับ
ขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ จึงสงผลทําใหเกิดปญหา
ทางกฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาท
การลงทุนระหว างรั ฐและคนชาติของรัฐอื่น ค.ศ. 1965 ใน
ประเทศไทย
ดั งนั้ น หากประเทศไทยไม มี การให สั ตยาบั นใน
อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและ
คนชาติ ของรั ฐอื่ น ค.ศ.1965 จะทํ าให ประเทศไทยไม มี
อนุสัญญาที่เปนเครื่องมือในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับ
เอกชน ซึ่งเปนประโยชนในแงของการคุมครองการลงทุนของ
นักลงทุนตางชาติในประเทศไทย ซึ่งเปนการจูงใจนักลงทุน
ตางชาติเกิดความเชื่อมั่นที่จะลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
และสงผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประทศ
ไทย และการใหบริการสาธารณะดานสาธารณูประโภคที่ตอง
ใชเทคโนโลยีและอุปกรณในการใหบริการสาธารณะที่ทนั สมัย
ตลอดจนทําใหนักลงทุนหรือเอกชนที่จะเขามาทําสัญญารวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 นั้น ขาดความเชื่อมั่นในการ
กําหนดวิธีการระงับขอพิพาทในสัญญาที่รวมลงทุน นั้นเอง
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5. ขอเสนอแนะ
ผู วิ จั ยเห็ นควรให มี ประเทศไทยให สั ตยาบั นใน
อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและ
คนชาติของรัฐอื่น ค.ศ. 1965 และมีการแกไขกฎหมายเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการของการนําเอาการ
ระงับขอพิพาททางเลือกทุกรูปแบบ ดังนี้
ข อ 1. เห็ นควรให ประเทศไทยให สั ตยาบั นใน
อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและ
คนชาติของรัฐอื่น ค.ศ. 1965
ขอ 2. เห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยออก
กฎเกณฑ ที่ เป นกฎหมายโดยมี เนื้ อหาเป นการกํ าหนด
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการของการนําเอาการระงับขอ
พิพาททางเลือกทุกรูปแบบมาใชในสัญญาที่เอกชนรวมทุน
กับรัฐ
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