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ระเ
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่างป

โดย

นายวิชยั ช้างหัวหน้า ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

2.

นางพิมลรัตน์ วรรธนะหทัย ผูพ้ ิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

3.

นายองอาจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผูพ้ ิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษาศาล

ารต

1.

นางกาญจนา งามญาติ เศวตนัย ผูพ้ ิพากษาศาลอาญาธนบุรี

สำน

4.

ักก

อุทธรณ์ ช่วยทางานชัว่ คราวในตาแหน่งผูพ้ ิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระโขนง

5.

นางสาวณัชชา จิราอัคริ มากุล ผูพ้ ิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด ช่วยทางานชัว่ คราวใน

ตาแหน่งผูพ้ ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก

สารบัญ

ระเ

อนุญาโตตุลาการระหว่ างประเทศ (International Arbitration)

ารต

ภาคผนวก

่างป

บรรณานุกรม

สำน

ักก
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ทศ

กฎหมายว่ าด้ วยข้ อมูลความเป็ นส่ วนตัว ( Information Privacy Law )
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28

กฎหมายว่ าด้ วยข้ อมูลความเป็ นส่ วนตัว ( Information Privacy Law )
สภาพปัญหา

: ในโลกโซเชียลมีเดียของไทย ยังไม่ให้ความสาคัญความเป็ นส่ วนตัว

ทศ

เท่าที่ควร ยังพบมีการละเมิดสิ ทธิ์อยูท่ วั่ ไปไร้กฎหมายคุม้ ครองอย่างจริ งจัง ยิง่ ทุกวันนี้

เทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ ในชีวติ ประจาวันขึ้นเรื่ อย ๆ ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริ โภคข้อมูลข่าวสาร

ระเ

ธุรกรรมทางการเงิน การสื่ อสาร ระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลส่ วนตัวที่กระจัดกระจาย
อยูใ่ นพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน เว็บบอร์ด

่างป

รวมถึงเว็บไซต์ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ในมุมมอง
ของปัญหาการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวจึงควรสอดคล้องกัน ถึงแม้วา่ เรื่ องความเป็ นส่ วนตัว
โดยมากจะเกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยความลับ แต่ขอ้ มูลที่เก็บอยูใ่ นฐานข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ

ารต

ไม่ใช่ขอ้ มูลที่เป็ นความลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เชื้อชาติ เพศ วันเกิด อีเมล์ จึงทาให้
เรื่ องความเป็ นส่ วนตัว เริ่ มเป็ นที่ถกเถียงกันในสังคมมากขึ้นเรื่ อย ๆ โดยเฉพาะการใช้ขอ้ มูล
ส่ วนบุคคลเพื่อโจมตีกนั จากความขัดแย้งทางการเมือง หรื อ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มี

ักก

ชื่อเสี ยง ด้วยเหตุที่เทคโนโลยีเข้าไปมีบทบาทในชีวติ ประจาวันของผูค้ นหลายมิติ ส่ งผลให้
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป ซึ่งเรื่ องการ

สำน

ละเมิดความเป็ นส่ วนตัว แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ความเป็ นส่ วนตัวที่เกี่ยวกับสิ ทธิ์
ผูบ้ ริ โภค 2. ความเป็ นส่ วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น จึงเป็ นประเด็น
คาถามขึ้นมาว่าข้อมูลในส่ วนของผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การไปนั้นเป็ นของผูใ้ ห้บริ การหรื อของ
ผูบ้ ริ โภคในการที่จะมีการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภคหรื อเอาข้อมูลนั้นไปใช้ในทาง
ไหนบ้าง จึงสมควรที่จะศึกษาหลักคิดระบบกฎหมายในต่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายอเมริ กนั
เปรี ยบเทียบว่ามีสภาพปัญหาและวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อนามาปรับใช้กบั ระบบกฎหมายไทย
ในอนาคตต่อไป

ลักษณะของกฎหมายข้อมูลความเป็ นส่ วนตัว หมายถึงการรวบรวมการใช้และการ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการดึงข้อมูลการแปลงข้อมูล เก็บ แยก ไว้ในอุปกรณ์

ทศ

อิเล็กทรอนิกส์ (สมารทโฟน ไอแพท) นาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของและทาให้
เจ้าของลดคุณค่าหรื อรับความเสี ยหาย

ระเ

ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารพัฒนาไปไกลกว่าอดีตเป็ นอันมากจากที่จะ

โทรศัพท์ตอ้ งอยูท่ ี่บา้ นแต่ปัจจุบนั ติดต่อได้ทุกที่และอุปกรณ์มีความเล็กทันสมัยพกพาไปได้ทุกที่

่างป

และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลอย่างง่ายดาย

ข้อมูลส่ วนบุคคล คือ ข้อมูลต่างๆที่ระบุตวั ตนของบุคคลคนหนึ่งได้ ยกตัวอย่างเช่น
อยากทราบว่าคนไทยใช้ไอโฟนเท่าใด ข้อมูลนี้ไม่ระบุเจาะจงว่าคนใดคนหนึ่งไม่ถือเป็ นข้อมูล

ารต

ส่ วนบุคคล ซึ่งสรุ ปว่าต้องเป็ นข้อมูลที่ระบุตวั ตนของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
การที่เราให้ขอ้ มูลต่างๆผ่านอุปกรณ์ไอโฟน ก็เป็ นช่องทางให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ักก

เทคโนโลยีสามารถนาข้อมูลมาขยายเข้าถึงว่าเป็ นใครมีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร ซึ่งง่ายต่อการละเมิด
ข้อมูลส่ วนบุคคลได้

สำน

ความเป็ นส่ วนตัวอาจเกิดขึ้นในภาพรวม ในองค์กรของรัฐหรื อบริ ษทั เอกชนก็ได้ ซึ่ง

กฎหมายในลักษณะอย่างนี้จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายในเรื่ องอื่นๆมากมาย เช่น กฎหมายข้อมูล
กฎหมายภาษี กฎหมายสังคม ซึ่งการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลถือว่าเป็ นปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั

ยกตัวอย่าง บริ ษทั เอกชน เอฟทีซี ทาหน้าที่ไต่สวนเกี่ยวกับเรื่ องกฎหมายข้อมูลส่ วน
บุคคล นอกจากนี้ ก็มีองค์กรเอเอสเอ ซึ่งเป็ นหน่วยงานของรัฐทาหน้าที่ไต่สวนการเข้าถึงข้อมูล
ส่ วนบุคล รวมถึงข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองเพื่อหาข้อมูลทางานด้านความมัน่ คง

ความปลอดภัยของข้อมูลเกิดขึ้นทัว่ โลกเช่นเกาหลีหรื อสหรัฐอเมริ กา และมีการละเมิด
ความผิดต่อข้อมูลส่ วนบุคคลมากขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้น จึงมีการก่อตั้งหน่วยงานของรัฐที่มีความ
รับผิดชอบข้อมูลส่ วนบุคคลทาหน้าที่ตรวจสอบการละเมิดกฎหมาย
กฎหมายข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นที่ยอมรู ้จกั และยอมรับกันไปทัว่ โลกทั้งนี้เนื่องจากความ

ทศ

พัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัยในปัจจุบนั
ในสมัยก่อนเมื่อประมาณสามสิ บปี ที่แล้วจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์สมัยนั้นมีความใหญ่โต

ระเ

มากตั้งอยูใ่ นห้องอาคารทั้งอาคาร แตกต่างจากปัจจุบนั ที่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพา
ไปที่ใดก็ได้และตอนนี้มีความเชื่อมต่อเครื อข่ายไปทัว่ โลก ซึ่งอุปกรณ์ดงั กล่าวนี้มีประโยชน์ก็
จริ งแต่ขณะเดียวกันก็จะเป็ นช่องทางการละเมิดข้อมูลได้เนื่องจากมีการเชื่อมโยงเครื่ อข่ายไปทัว่

่างป

โลก

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ต้ งั ในเว็ปเพจในอินเตอร์เน็ต ซึ่งในเว็ปเพจนี้จะมีท้ งั ข้อมูลของ

ารต

เจ้าของเว็ปเพจ เพลง ข้อมูลบุคคลในมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิกบั ข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเป็ นธรรม เปรี ยบข้อมูลเหมือนน้ า

ักก

ประกอบด้วย H2O เสมือนการแยกกฎหมายความเป็ นส่ วนตัว
FIPPs เป็ นหน่วยงานทาหน้าที่ดูแลข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่งมีแนวคิดว่าข้อมูลส่ วนบุคคลควร

สำน

ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมด้วย

ข้อจากัดในการรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลส่ วนตัวควรได้รับอานาจตามกฎหมาย

ด้วยความเป็ นธรรมและด้วยความรู ้เห็นของเจ้าของข้อมูล ซึ่งความเข้มงวดของกฎหมายขึ้นอยู่
กับสถานที่ที่นาไปใช้

เปรี ยบได้กบั การแยกองค์ประกอบของน้ าแล้วนาส่ วนที่แยกมารวมกันแล้วไปทาในสิ่ งที่
เป็ นประโยชน์ตามต้องการ

ดังที่กล่าวแล้วว่ากฎหมายมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ดังนั้นหากเกิดเหตุ
ละเมิดใน อเมริ กาจึงต้องยุง่ ยากนากฎหมายหลายเรื่ องมาใช้ประยุติในคดี
กฎหมายความผิดต่อส่ วนตัว ประเทศส่ วนใหญ่จะเดินตามกฎหมาย อียู เพราะมีคานิยาม
และรายละเอียดรวมอยูใ่ นที่เดียวกัน จึงง่ายต่อการรับไปร่ างเป็ นกฎหมายภายในของประเทศ
หลายเรื่ องและมีท้ งั กฎหมายของสหรัฐฯ กับ ของมลรัฐ

ทศ

ต่างๆ แตกต่างจากกฎหมายความผิดต่อส่ วนตัวของ สหรัฐฯ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ระเ

กฎหมายข้อมูลส่ วนตัวของ สหภาพยุโรป มีอยูใ่ นที่เดียวกันเปรี ยบเสมือนรถบัสของการ

มีอยุใ่ นที่เดียวกันเรี ยกว่า omnibus privacy laws ส่ วนของอเมริ กานั้น กฎหมายข้อมูลส่ วนบุคคล
นั้นมีอยูก่ ระจัดกระจายแยกส่ วนเป็ นเรื่ องๆไป กล่าวคือมีท้ งั กฎหมายในส่ วนของมลรัฐและของ

่างป

สหรัฐรวมกันไปมีลกั ษณะแยกชิ้นส่ วนเรี ยกว่า sectoral privacy laws
กฎหมายข้อมูลส่ วนบุคคลของสหภาพยุโรป ได้แก่

ารต

1 EU Draft Data Protection Regulation (released 2012, not yet enacted)
2 EU Draft Data Protection Directive (1995), “harmonized” through national data

ักก

protection legislation in 28 member countries

3 National data legislation: e.g. Federal Data Protection Law (Germany), Law on data

สำน

processing, data files and individual liberties (France), Data Protection Act (United Kingdom)
4 Sectoral laws as well in EU member nations: Germany: Telecommunications Act,

Telemedia Act, Criminal Procedure Code, Social Security Code
กฎหมายข้อมูลส่ วนบุคคลของสหรัฐอเมริ กา ได้แก่ Fair Credit Reporting Act (1970),
Family Education Rights and Privacy Act (FERPA)(1974), Privacy Act (1974), Electronics
Communications Privacy Act (1986), Video Privacy Protection Act (1988), Communications
Assistance for Law Enforcement Act (1994), Drivers Privacy Protection Act (1994),

Communications Decency Act § 230 (1996), Children’s Online Privacy Protection Act (1998),
Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act)(1999), Health Insurance Portability and Accountability
Act Regulations (2002)
นักเขียนนิยายได้กล่าวถึงบุคคลในเยอรมันกับอเมริ กา ได้ถูกห้ามตีพิมพ์เนื่องจากเป็ นการ

ทศ

ละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล และสิ่ งที่พิมพ์ไปแล้วก็ถูกเรี ยกคืนผิดต่อกฎหมายความเป็ นส่ วนตัว
ยกเว้นคดีของดาราอเมริ กนั เขียนเรื่ องราวตัวเองแต่เกี่ยวข้องกับความเลวของแฟนหนุ่มที่
สิ ทธิที่จะเขียนเรื่ องตัวเองได้

่างป

right to be let me live alone

ระเ

มีความประพฤติไม่ดี ฝ่ ายชายฟ้องต่อศาลสหรัฐ ศาลตัดสิ นยกฟ้องเพราะตามรัฐธรรมนูญเป็ น

การกระทาที่รุกล้ าความเป็ นส่ วนตัวโดยมีเจตนาด้วยการดูถึงเจตนาถือว่าเป็ นความผิดที่

ารต

ชัดเจน

บุคคลในยุคปัจจุบนั มีแนวโน้มการกระทาผิดในละเมิดสิ ทธิส่วนตัวนี้มีมาก อย่างเช่น
อุบตั ิเหตุบนท้องถนน ผูห้ ญิงคนหนึ่งประสบอุบตั ิเหตุได้ถูกนาตัวเข้าไปในรถพยาบาล ขณะนั้น

ักก

มีนกั ข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ดว้ ย มีการบันทึกภาพในการทาข่าวและบันทึกการสนทนาของผูห้ ญิง
ดังกล่าวด้วย พอผูห้ ญิงคนดังกล่าวไปฟื้ นที่โรงพยาบาลก็ได้ทราบว่าเรื่ องของเธอได้ออกเป็ น

สำน

ข่าว จึงมีการฟ้องการละเมิดดังกล่าวถือเป็ นการกระทาผิดร้ายแรง
เพราะจะมีคนมาพูดถึงเรื่ องราวที่ถูกบันทึกย่อมมีความรุ นแรงน่าตกใจของผูต้ อ้ งประสบ

ในการรุ กล้ าเข้าไปในความเป็ นส่ วนตัว เพราะว่าเหมือนกับเรื่ องเกิดขึ้นในรถพยาบาลซึ่งผู ้
พิพากษาได้พูดถึงว่าหากเป็ นเรื่ องภายนอกถนนที่คนผ่านไปมาไม่ถือว่าเป็ นละเมิดสิ ทธิ
การเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งในข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นความผิดอีกประเภทหนึ่ง เป็ นการนา
ข้อมูลของบุคคลมาเปิ ดเผยแต่ตอ้ งไม่เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายซึ่งปัจจุบนั ข้อมูลดังกล่าวถือ

ว่าชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้ยอ้ นไปดูที่ผหู ้ ญิงเขียนเรื่ องตัวเองกับแฟนซึ่งศาลตัดสิ นว่ามีสิทธิที่จะ
เขียนเรื่ องตัวเอง
การละเมิดในส่ วนต่อมา คือ

False Light ไม่ใช่ขอ้ มูลที่แท้จริ งและเป็ นความผิดที่ร้ายแรง

ซึ่งบุคคลที่นาข้อมูลที่ไม่จริ งออกไปเผยแพร่

สิ่ งแรกผูท้ ี่นาไปเผยแพร่ ตอ้ งรู ้ถึงความไม่จริ ง

ทศ

หรื อประมาทอย่างร้ายแรง
การกระทาผิดลักษณะนี้คล้ายคลึงกับกฎหมายเรื่ องหมิ่นประมาทของสหรัฐอเมริ กา ใน

ระเ

กฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งในทางทฤษฎีสามารถฟ้องได้ท้ งั เรื่ องหมิ่นประมาทและ False Light
การกระทาในส่ วนต่อมา คือ Name or likeness การเลียนชื่อคนมีชื่อเสี ยงทาให้ชื่อเสี ยง

่างป

เสื่ อมลงค่าน้อยลง ตัวอย่างคดีพิธีกรโทรทัศน์สหรัฐชื่อ Johnny carson ที่บริ ษทั เครื่ องสุ ขานาชื่อ
เขาไปเรี ยกชื่อส้วมเคลื่อนที่ในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ถือเป็ นการละเมิด

ข้อยกเว้นกล่าวถึงบุคคลมีชื่อเสี ยงได้ หากเป็ นการเขียนหรื อนามาล้อเลียนในทางที่ดีข้ ึน

ารต

หรื อรู ้กนั ทัว่ ไปว่าบุคคลมีชื่อเสี ยงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ถือว่าไม่ผดิ ละเมิด
การกระทาในส่ วนต่อมาสุ ดท้าย คือ

distinctive voices การเลียนเสี ยงที่มีเอกลักษณ์ของ

ักก

คนมีชื่อเสี ยงนักร้องดัง ตัวอย่าง การนาบุคคลอื่นมาร้องแทนในเพลงเดียวกัน ซึ่งนักร้อง Bette
Midler ฟ้องบริ ษทั ที่นานักร้องประกอบมาร้องเพลงของเธอ หรื อคดีของ Tom Waits ร้องเพลง

สำน

โฆษณามันฝรั่งเลย์ แล้วนาคนอื่นมาร้องแทนถือเป็ นละเมิดความผิดต่อส่ วนตัว
กฎหมาย

US privacy law แตกต่างจากกฎหมายประเทศอื่น เนื่องจากมีท้ งั กฎหมาย

ระดับสหรัฐกับมลรัฐ แต่ กฎหมายของ EU มีเป็ นหมวดหมู่รวมเป็ นฉบับเดียว
มีคากล่าวอ้างของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

privacy law ของสหรัฐ บังคับใช้กบั กฎหมาย

แต่ละประเภท เช่น Fair Credit Reporting Act (1970) บังคับเกี่ยวกับเครดิตไม่เกี่ยวกับข้อมูลอื่น
หรื อ Children’s Online Privacy Protection Act (1998) บังคับเกี่ยวกับเด็กแต่ไม่เกี่ยวกับผูใ้ หญ่
Gramm-Leach-Bliley Act (1999) มีส่วนหนึ่งของการกล่าวถึงกฎหมาย privacy law ใช้เฉพาะ

สถาบันการเงินเท่านั้นไม่เกี่ยวกับคนธรรมดาที่ไปใช้ธุรกรรมด้วย ซึ่งกฎหมายแต่ละเรื่ องมีที่มา
แตกต่างกัน จึงยากที่จะรวมเป็ นเรื่ องเดียวกันอย่างเช่น EU
ตัวอย่าง กฎหมาย Gramm-Leach-Bliley Act (1999) มีบทบัญญัติหา้ มเฉพาะไม่ให้ส่ง
ข้อมูลลูกค้าแก่บริ ษทั อื่นแต่ไม่หา้ มการส่ งข้อมูลไปยังสาขาของบริ ษทั ดังนั้น หากมีการส่ งข้อมูล
ระหว่างบริ ษทั ในเครื อสาขา ทางแก้ลูกค้ามีอย่างเดียวก็คือการถอนเงินออกจากบริ ษทั ไปทา

ทศ

ธุรกรรมกับบริ ษทั อื่น แต่หากเป็ นการส่ งข้อมูลต่างบริ ษทั ลูกค้ามีสิทธิหา้ มไม่ส่งได้เรี ยกว่า

ระเ

opt out

ปัญหาก็คือคนทัว่ ไปหรื อลูกค้าไม่ค่อยได้อ่านรายละเอียดในสัญญาถึงสิ ทธิดงั กล่าว จึง

่างป

เป็ นหน้าที่ของ FTC ทาการตรวจสอบ และมีปัญหาที่กฎหมายสหรัฐไม่อาจรวมเป็ นที่เดียวกันได้
เพราะความต่างกันของกฎหมายสหรัฐกับกฎหมายมลรัฐ ซึ่งบางเรื่ องกฎหมายมลรัฐมีความ
แข้มงวดกว่ากฎหมายสหรัฐก็มี

ารต

FTC Safeguards Rule & Privacy Rule เป็ นหน่วยงานมีอานาจออกกฎเกณฑ์ที่จะบังคับ
ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลและความมัน่ คงของสหรัฐด้วยมีอานาจคือ

ักก

๑ มีอานาจยับยั้งการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมและการค้าหลอกลวง ในสถาบันการเงินจะถูก
FTC ควบคุมดูแล ในอานาจเข้าจัดการ

สำน

เช่น สถาบันการเงินต้องแจ้งเตือนที่ชดั เจนไม่คลุมเครื อ กล่าวคือต้องระบุวา่ เราจะต้อง

จัดการข้อมูลของท่านดังนี้ หากไม่ดาเนินการนี้ ทาง FTC จะเข้ามาจัดการให้ตอ้ งจัดทาให้ถูกตาม
กฎเกณฑ์

๒ มีอานาจในการออกกฎความมัน่ คง ซึ่งในบริ ษทั ต้องมีโปรแกรมที่ใช้ปกป้องข้อมูล

ของลูกค้าต้องออกแบบรักษาความปลอกภัยให้เหมาะสมกับบริ ษทั
เช่น บริ ษทั ต้องมีลูกจ้างที่ทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและมีแผนรักษาความ
ปลอดภัยให้กบั ลูกค้า สิ่ งที่เกิดขึ้นก็คือบริ ษทั ก็จะจ้างบริ ษทั รักษาความปลอดภัยมาทาหน้าที่

จัดการข้อมูลของลูกค้า ซึ่งต้องเลือกบริ ษทั รักษาความปลอดภัยที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลที่เหมาะสม
๓ มีบทบาทในฐานะตารวจ (กฎหมายที่ให้อานาจก็คือ

Pursuant to FTC Act (1914) และ

EU-US Treaty) ทาหน้าที่จดั การกับบริ ษทั มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ไม่ทาหน้าที่หรื อไม่
ฝึ กพนักงานให้มีความสามารถรักษาข้อมูล ถือว่าไม่ทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์หรื อ

ทศ

ส่ งข้อมูลให้บุคคลอื่นโดยไม่ยนิ ยอม หลอกลวงลูกค้า หรื อเปิ ดเผยข้อมูลแก่ลูกค้าไม่เพียงพอ

คดีตวั อย่างที่

ระเ

หรื อมีการกระทาลักษณะที่ไม่เป็ นธรรม

FTC ฟ้อง GOOGLE BUZZ ซึ่งทาหน้าที่ดึงดูดคนเข้ามาใช้โดย กูเกิล ได้

พยายามผลักดันให้ลูกค้าของ จีเมล์ กูเกิล เข้าไปอยูใ่ น GOOGLE BUZZ ถือว่า กูเกิล ไม่ได้บอก

่างป

ลูกค้าถึงข้อมูลว่าถูกผลักดันให้เข้าไปใน GOOGLE BUZZ ถือว่าเป็ นการกระทาที่หลอกลวงมี
ความผิดการรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ผดิ ต่อกฎหมาย FTC ต่อมาบริ ษทั กูเกิลยอมโดย
ได้ติดตั้งโปรแกรม a comprehensive privacy program และ FTC ได้ให้บริ ษทั ที่สามทาการ

ารต

ตรวจสอบและให้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเป็ นเวลา ๓๐ ปี

จากการศึกษาเปรี ยบเทียบระบบกฎเกณฑ์ดงั กล่าวทั้งหมดสรุปได้ ว่าปัญหาการละเมิด

ักก

สิ ทธิความเป็ นส่ วนตัวเป็ นปัญหาที่มีความรุ นแรงแผ่ขยายเกิดความเสี ยหายไปอย่างรวดเร็วตาม
กระบวนกลไกของเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในยุคปัจจุบนั สมควรที่ประเทศไทยจะได้พฒั นาระบบ

สำน

กฎหมายและองค์กรด้านปกป้องสิ ทธิความเป็ นส่ วนตัวในอนาคตต่อไปอย่างเร่ งด่วนเพื่อให้ทนั
กับความพัฒนาของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั

อนุญาโตตุลาการระหว่ างประเทศ (International Arbitration)
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) คือ การระงับข้อพิพาททางเลือกรู ปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น
จากความยินยอมของคู่สัญญา สัญญาที่วา่ นี้เรี ยกว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการ (Arbitration
agreement)

๑ การเข้าสู่ กระบวนการของ

ทศ

สิ่ งที่ศึกษาในครั้งนี้ มีหวั ข้อสาคัญเป็ นเค้าโครงการบรรยาย กล่าวคือ

อนุญาโตตุลาการ ต้องได้รับความตกลงของคู่กรณี ประเด็น

ระเ

ของความสมบูรณ์ของการเข้าสู่ กระบวนการและผลของการบังคับใช้

๒ ขั้นตอนหรื อกระบวนการที่จะใช้กบั คดีอนุญาโตตุลาการ หลังจากมีกระบวนการ
กระบวนการหรื อไม่

่างป

อนุญาโตมีการพิจารณาโดยตัวของกระบวนการเอง และวิธีการบังคับว่ามีความสมบูรณ์ของ

ารต

๓ ขั้นตอนการบังคับตามคาชี้ขาด ซึ่งคู่กรณี ตอ้ งนาคาชี้ขาดไปใช้บงั คับกับประเทศที่ผู ้
แพ้คดีมีทรัพย์สินตั้งอยู่

ักก

อนุญาโตตุลาการคืออะไร

ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยใช้กระบวนการทางศาล แต่หากคู่พิพาท
สละสิ ทธิที่จะใช้สิทธิทางศาลก็สามารถเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิกไ็ ด้ โดยใช้กระบวนการทางเลือกที่

สำน

เรี ยกว่าอนุญาโตตุลาการได้ โดยคู่ความสละสิ ทธิที่จะให้ผพู ้ ิพากษาตัดสิ นคดีหรื อเขตอานาจของ
ศาลในประเทศต่างๆ

กล่าวคือเมื่อคู่กรณี สละสิ ทธิที่จะใช้สิทธิทางศาลก็สามารถทาได้แต่ไม่มีสิทธิที่จะกลับมา

ใช้กระบวนการปกติได้อีก

คู่ความต้องคานึงถึงกระบวนการที่เป็ นกลางเพราะคู่กรณี จะไม่มีความไว้ใจในการเลือก
ศาลของประเทศคู่กรณี หรื อแม้กระทัง่ ในเวทีภายในประเทศคู่กรณี อาจไม่เลือกที่จะใช้สิทธิทาง
ศาลก็เนื่องด้วยความลับของธุรกิจเพราะกระบวนการทางศาลจะต้องมีการเปิ ดเผยความลับ
อีกปัจจัยอีกประการคือเขตอานาจการบังคับใช้ที่ใช้ภายในประเทศเท่านั้น แต่หากเป็ น
แดนอธิปไตยหรื อเขตศาล

อนุญาโตตุลาการ ยกตัวอย่าง

ระเ

นอกเหนือจากนั้นแล้วคู่พิพาทสามารถเลือกใช้กระบวนการ

ทศ

กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการสามารถนาคาวินิจฉัยไปใช้ในระหว่างประเทศไม่จากัดเขต

กระบวนการ discovery ในอเมริ กา คู่กรณี สามารถสละสิ ทธิมาใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการ

่างป

ได้

อนุญาโตตุลาการก็มีขอ้ เสี ยที่คู่กรณี กลับใจจะย้อนกลับมา

ใช้กระบวนการภายหลังค่อนข้างลาบากกล่าวคือหากคู่ความเลือกที่จะใช้กระบวนการ

ารต

อนุญาโตตุลาการแล้วต้องเลือกทางที่เลือกตลอดไป

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ มีวธิ ีการเข้าสู่ กระบวนการได้อย่างไร

ักก

กรณี มีขอ้ พิพาทระหว่างกันที่คู่กรณี ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งคู่กรณี มีความต้องการ
แตกต่างกันโดยบางฝ่ ายมีความต้องการที่จะให้ดาเนินคดีในศาลของตนแต่กจ็ ะเป็ นการเพิ่มความ

สำน

ยากและค่าใช้จ่ายกับอีกฝ่ ายที่อยูค่ นละประเทศ
ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายที่ใช้กบั กระบวนพิจารณาคู่พิพาทต้องการใช้บงั คับกับเรื่ องอะไรที่ไหน วิธีการก็

คือคู่กรณี คิดตกลงร่ วมกันคิดวิธิพิจารณาของตนเอง หรื อพิจารณาว่าองค์กรต่างๆมีการคิดวิธีการ
ดาเนินคดีไว้แล้วโดยเลือกมาใช้กบั คดีของตนเองเลย
กระบวนการหนึ่งที่เป็ นข้อต่อสู ้คดีกค็ ือว่ากระบวนการไม่สมบูรณ์ แต่หากคู่กรณี เลือกที่
จะใช้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการแล้วจะกลับไปใช้กระบวนทางศาลปกติอีกไม่ได้

และมีประเด็นที่คู่กรณี โต้แย้งถึงเขตอานาจของคาตัดสิ นของอนุญาโตตุลาการว่ามีเขตอานาจ
พิจารณาคดีน้ นั หรื อไม่
นอกจากนี้ตอ้ งพิจารณาว่ากระบวนการบังคับคดีที่จะนาไปใช้กบั ประเทศที่คู่กรณี มี
ทรัพย์สินอยู่

ทศ

ขั้นตอนการเข้าสู่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการขั้นแรกคือการเริ่ มเข้าสู่ กระบวนการ

ต่อมาคือกระบวนการที่จะใช้วธิ ีพิจารณาอย่างไร และต่อมาคือขั้นตอนที่ศาลเข้ามาตรวจสอบ

ระเ

ความถูกต้องของกระบวนการและขั้นตอนสุ ดท้ายได้แก่กระบวนการบังคับคดี
กฎหมายที่ใช้กบั กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ได้แก่

่างป

new york convention เป็ นกฎหมายระหว่างประเทศที่หลายประเทศนาไปออกเป็ น
กฎหมายภายในบังคับภายในประเทศ

อนุญาโตตุลาการ

ารต

unictral model law เป็ นกฎหมายแม่แบบของ ยูเอ็น ถือเป็ นกฎหมายภายในที่ใช้บงั คับกับ

ักก

ส่ วนของประเทศไทยก็มีกฎหมายไทยที่มีส่วนที่บญั ญัติมาจากกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

สำน

new york convention ประเทศที่เป็ นสมาชิกของอนุสัญญาฉบับนี้มีถึง ๑๔๕ ประเทศ มี

บทบัญญัติที่ให้ประเทศสมาชิกยอมรับและยินดีเข้ามาเป็ นสมาชิกของอนุสัญญา ได้แก่
ต้องยอมรับการบังคับใช้กบั คาชี้ขาด และต้องบังคับคาชี้ขาดแม้คาชี้ขาดไม่ได้เกิดใน

ประเทศของตนเองก็ตาม ซึ่งเป็ นการแก้ไขเรื่ องเขตอานาจศาลปกติที่คาพิพากษาของศาล
ประเทศหนึ่งจะนาไปใช้กบั ประเทศอื่น แต่หากเป็ นคาชี้ขาดอนุญาโตแล้วไม่ถูกจากัดเรื่ องเขต
อานาจ

อนุสัญญานี้มีการเปิ ดโอกาสให้เลือกอนุญาโตตุลาการและแนวทางการทบทวนการ
พิจารณาคดีของศาล ซึ่งคู่กรณี อาจเลือกประเทศในแถบยุโร เอเซียหรื อในสหรัฐอเมริ กาก็ได้
หลักของ

CHOICE OF LAW

๑ เราจะเลือกกฎหมายสารบัญญัติอะไรในการดาเนินคดีอนุญาโตตุลาการ สิ่ งที่ตอ้ งคิด

ทศ

อันดับแรกว่า new york convention กาหนดเรื่ องนั้นไว้หรื อไม่ และจะใช้บทกฎหมายอะไรมา
ประยุกต์ใช้และความเกี่ยวเนื่องของกฎหมายเพื่อดูวา่ จะบังคับอย่างไร

ระเ

๒ เลือกกฎหมายวิธีพิจารณาที่จะใช้กบั กระบวนการ
๓ กฎหมายอะไรที่จะใช้ครอบคลุมถึงข้อตกลงในสัญญา

่างป

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการเกิดขึ้นเนื่องมาจากความแตกต่างของกฎหมาย
แต่ละประเทศที่คู่กรณี มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศของตนต่างกัน
คาพูดว่า

ารต

ประเด็นของกฎหมายอนุญาโตตุลาการ มีความสาคัญกับ

CHOICE OF LAW ถึงกับมี

CHOICE OF LAW "

ักก

"เราจะไม่เข้าใจของกฎหมายอนุญาโตตุลาการได้เลยหากไม่เข้าใจ

คาวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการไม่ค่อยมีความลงรอยกันที่จะเป็ นบรรทัดฐานให้ผดู ้ าเนิน

สำน

กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่จะนามาปรับใช้เป็ นแนวเดียวกัน
ความสมบูรณ์ของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในข้อพิจารณาว่ามีความสมบูรณ์หรื อไม่อย่างไร ต้องพิจาณาถึงข้อตกลงในสัญญาว่ามี

ความสมบูรณ์ที่จะตั้งอนุญาโตตุลาการได้หรื อไม่ ซึ่งประเด็นปัญหาธุรกิจที่นกั ธุรกิจต้องคุยกัน
แต่ปัญหากฎหมายเป็ นเรื่ องของทนายความ ซึ่งนักธุรกิจไม่ค่อยสนใจว่าสัญญามีขอ้ ตกลง
สมบูรณ์หรื อไม่

การพิจารณาว่าข้อพิพาทใดที่คู่พิพาทตกลงใช้อนุญาโตตุลาการหรื อไม่ ซึ่งศาลต้อง
พิจารณาว่าตัวข้อสัญญามีความครอบคลุมถึงความสมบูรณ์ที่มีการร่ างสัญญาหรื อไม่
UNCITRAL ARBITRATION CLAUSE ๑
ตัวอย่าง ในการร่ างข้อตกลงสัญญาที่มีความสมบูรณ์ "ข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นนี้ตอ้ งยุติดว้ ย

ทศ

อนุญาโตตุลาการในวันที่มีการทาสัญญา ซึ่งทั้งสองฝ่ ายให้ความยินยอมของสัญญาทั้งสองฝ่ าย
แล้ว โดยใช้ขอ้ กาหนดของ UNCITRAL Arbitration Rules " เพราะหากเกิดข้อพิพาทภายหลัง

ระเ

อย่างไรก็ตอ้ งใช้กฎในวันทาสัญญา
UNCITRAL ARBITRATION CLAUSE ๒

่างป

ตัวอย่าง ในการร่ างข้อตกลงสัญญาที่มีความสมบูรณ์ "ข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นนี้ตอ้ งยุติดว้ ย
อนุญาโตตุลาการในวันที่มีการทาสัญญา ซึ่งทั้งสองฝ่ ายให้ความยินยอมของสัญญาทั้งสองฝ่ าย

ารต

แล้ว โดยใช้ขอ้ กาหนดของอนุญาโตตุลาการ ๓ คน"
ข้อสัญญาควรระบุ

สถานที่ของอนุญาโตตุลาการใช้กฎหมายอะไร ความสมบูรของสัญญา ข้อบังคับ ภาษา

ักก

หรื อองค์กรที่จะมีอานาจในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

สำน

ข้อพิจารณาความสมบูรณ์ของสัญญา

๑ ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการมีอยูห่ รื อไม่
๒ ข้อสัญญามีผลบังคับได้หรื อไม่
เนื่องจากคู่สัญญาอยูค่ นละประเทศจึงมีขอ้ พิจารณาว่าจะใช้กฎหมายใดมาเป็ นตัวบังคับ

ขึ้นอยูก่ บั คู่กรณี ที่จะตกลงกัน แต่คู่กรณี ส่วนมากไม่ได้ระบุไว้ในข้อสัญญา ซึ่งกรณี น้ ีตอ้ งใช้หลัก
ที่สัญญาทาที่ประเทศใดก็ใช้กฎหมายของประเทศนั้น แต่กม็ ีศาลบางประเทศก็ใช้กฎหมายที่ใช้
ในการตีความข้อสัญญา

บางครั้งคู่สัญญาได้ระบุไว้กต็ ามแต่ขอ้ สัญญาไม่ชดั เจน ดังนั้นบางประเทศก็ปรับใช้กบั
กฎหมายประเทศที่เป็ นกลาง และอาจมีปัญหาที่สามารถใช้ได้ท้ งั สองประเทศของคู่สัญญาก็ตอ้ ง
ใช้กฎหมายของประเทศที่สามารถมีผลบังคับใช้
New York Convention, Art. II(1): ให้ใช้กบั กฎหมายที่ยนื่ ให้ใช้อนุญาโตตุลาการ มี
สาระสาคัญว่าหากคู่ความเลือกที่จะใช้อนุญาโตตุลาการแล้วย่อมปิ ดประตูที่จะใช้กระบวนการ

ทศ

ทางศาล

ระเ

ยกตัวอย่างเช่น บริ ษทั ประกันภัย ข้อสัญญาระหว่างผูเ้ อาประกันกับผูร้ ับประกันภัยว่าจะ

ใช้อนุญาโตตุลาการโดยให้ผตู ้ ดั สิ นเป็ นผูป้ ระเมินอิสระ ซึ่งหากมีการใช้ผปู ้ ระเมินอิสระก็ไม่ปิด
ประตูไปสู่ ศาล ซึ่งกรณี น้ ีตอ้ งกลับไปดูกฎหมายในแต่ละประเทศว่ามีการบัญญัติเรื่ อง

่างป

อนุญาโตตุลาการไว้อย่างไรซึ่งขึ้นอยูก่ บั ศาลที่จะใช้ดุลพินิจว่าจะใช้กฎหมายใด

ผูพ้ ิพากษาก็อาจพิจารณาเลาๆว่าข้อตกลงในสัญญาเป็ นอนุญาโตตุลาการแบบเดา

ารต

ความหมายเหมือนกับว่าได้ยนิ เสี ยงกาบ กาบ ก็วนิ ิจฉัยว่านั้นก็คือเป็ ด อุปมาอุปมัย
ข้อพิจารณาว่าเป็ นข้อตกลงอนุญาโตตุลาการหรื อไม่ พิจารณาข้อหลักเกณฑดังนี้

ักก

1. Based on law

2. Opportunity to present case

สำน

3. No secret communications

4. Proper procedures to receive evidence
5. Impartial tribunal
6. Decision legally enforceable
7. Parties have consented

เมื่อผูป้ ระเมินอิสระชี้ขาด คู่กรณี สามารถที่จะนาคาชี้ขาดนั้นมาให้ศาลพิจารณาได้อีก
กล่าวคือ การพิจารณาว่าเป็ นอนุญาโตตุลาการหรื อไม่ตอ้ งพิจารณาบริ บททั้งหมดไม่ใช่ดูที่ขอ้
สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง
ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเป็ นข้อตกลงแยกต่างหากจากข้อสัญญาหลักหรื อไม่ ซึ่งมี

ทศ

ข้อพิจารณาดังนี้

! Contains an arbitration clause
! But defendant claims contract is void

่างป

! Should court send the dispute to arbitration?

ระเ

!Suppose a contract is in dispute

หลักการแบ่งแยกสัญญาอนุญาโตตุลาการกับสัญญาหลัก มีทฤษฎีอดีตเห็นว่าหากสัญญา

ารต

อนุญาโตตุลาการข้อใดเสี ยไปสัญญาหลักย่อมเสี ยไปทั้งหมด แต่ปัจจุบนั เห็นว่าแม้ขอ้ สัญญาใด
บางข้อไม่มีผลใช้บงั คับ แต่หากมีขอ้ สัญญาใดมีผลบังคับก็สามารถใช้อนุญาโตตุลาการได้ไม่ทา

ักก

ให้สัญญาเสี ยไปทั้งหมด

สรุ ปทฤษฎีใหม่ จะถือว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการกับสัญญาหลักแยกเป็ นอิสระจากกัน

สำน

โดยพิจารณาเพียงสัญญาอนุญาโตตุลาการมีผลบังคับใช้ได้หรื อไม่ แม้ขอ้ สัญญาหลักมี
ข้อบกพร่ องก็สามารถพิจารณาร่ วมกันไปได้ เช่น เรื่ องการชาระหนี้ตามสัญญาหลัก แต่ขอ้ ตกลง
สัญญาอนุญาโตตุลาการมีผลบังคับได้
หลักการแบ่งแยกที่เห็นบ่อยครั้งก็คือวินิจฉัยว่าสัญญาหลักเสี ยไปแต่อนุญาโตตุลาการยัง

มีผลบังคับใช้อยู่ อนุญาโตตุลาการก็ตอ้ งมีผลบังคับ ศาลย่อมส่ งเรื่ องนั้นไปให้อนุญาโตตุลาการ
วินิจฉัย ซึ่งถือหลักเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญา
หลัก

COMPETENCE-COMPETENCE ใช้ในประเทศเยอรมนี

มีขอ้ พิจารณาว่า " ข้อพิพาทอยูใ่ นอานาจของอนุญาโตตุลาการหรื อไม่ และขอบเขตของ
อนุญาโตตุลาการมีผลถึงไหน" นาไปใช้กบั กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ใครเป็ นผูต้ ดั สิ นใจให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ได้แก่ ศาล หรื อให้
อนุญาโตตุลาการตั้งเป็ นคณะกรรมการพิจารณาว่าอนุญาโตตุลาการมีขอบเขตอานาจถึงไหน
COMPETENCE-COMPETENCE ของเยอรมนีน้ ี คล้ายกับว่าจะผลักคดีไป

ทศ

กระบวนการ

ให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็ นผูต้ ดั สิ น

ระเ

แต่กระบวนการของสหรัฐอเมริ กา ศาลจะดูที่เจตนาของคู่สัญญาว่ามีเจตนาที่จะนาคดีเข้า

สู่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการหรื อไม่ หากไม่มีการตกลงเรื่ องอนุญาโตตุลาการไว้กเ็ ข้าสู่

่างป

กระบวนการไม่ได้แม้คู่สัญญาบางฝ่ ายอยากเข้าสู่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการก็ตาม
ข้อสัญญาควรมีสาระสาคัญอย่างไรบ้าง

ารต

มีขอ้ ตกลงชัดเจนว่าสัญญาทาที่ไหน ใช้องค์กรใดชีขาด กฎหมายที่บงั คับใช้ ข้อตกลง
อนุญาโตตุลาการระบุวา่ ใช้อนุญาโตตุลาการ มีองค์คณะกี่คน ใช้ภาษาใดบังคับ
เกณฑ์พิจารณาขั้นต่าที่ถือว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการมีผลบังคับได้คือ

ักก

มีขอ้ ตกลงว่าต้องการส่ งข้อพิพาทสู่ อนุญาโตตุลาการ แต่มีขอ้ พิจารณาว่าหากมีขอ้ ตกลง
ว่าข้อพิพาทให้ระงับด้วยอนุญาโตตุลาการ มีปัญหาว่าข้อพิจารณานี้องค์กรใดเป็ นผูใ้ ห้คาตอบ ซึ่ง

สำน

หลักการพื้นฐานของเรื่ องนี้ ต้องมองเพียงข้อสัญญาดังกล่าวมีระบุเรื่ องอนุญาโตตุลาการแล้วมี
ผลบังคับใช้ได้

ตัวอย่างที่ ๑ คู่สัญญาระบุวา่ ยินยอมให้ใช้อนุญาโตตุลาการที่ปารี ส ประเทศฝรั่งเศส

กรณี น้ ีกใ็ ห้ไปดูกฎหมายของฝรั่งเศส ซึ่งฝรั่งเศสมีกฎหมายเรื่ องอนุญาโตไว้กใ็ ห้ใช้รายละเอียด
ของประเทศฝรั่งเศส แต่กเ็ กิดปัญหาว่ากฎหมายฝรั่งเศสไม่ได้ระบุวา่ ใช้ภาษาอะไร ซึ่งกรณี น้ ีกถ็ ือ
หลักให้อนุญาโตตุลาการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย

ตัวอย่างที่ ๒ คู่สัญญาระบุวา่ ให้ใช้อนุญาโตตุลาการหอการค้านานาชาติ กรณี น้ ีหอการค้า
ระหว่างประเทศมีบญั ญัติบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการไว้แล้วเช่นกัน ก็ตอ้ งใช้กระบวนการตาม
ข้อบัญญัติน้ นั
ตัวอย่างที่ ๓ คู่สัญญาระบุวา่ คู่ความตกลงให้ใช้อนุญาโตตุลาการ กรณี น้ ีไม่ได้ระบุวา่ ให้
ใช้กฎเกณฑ์ที่ใด ใช้กระบวนการใด ซึ่งไม่มีความชัดเจนเหมือน ๒ ตัวอย่างแรก ขึ้นอยูก่ บั คู่กรณี

ทศ

ว่าจะเลือกอนุญาโตตุลาการที่ไหนก็ได้ ก็เกิดปัญหาขัดแย้งที่จะหาสถานที่อนุญาโตตุลาการที่
เป็ นประโยชน์กบั ฝ่ ายตนมากที่สุด กรณี น้ ีหากเป็ นที่สหรัฐอเมริ กาคู่สัญญาจะรี บไปหาศาล

ระเ

เพื่อให้ศาลเลือกสถานที่ในการตั้งอนุญาโตตุลาการ

่างป

โดยสรุ ป ข้อตกลงน้อยที่สุดของอนุญาโตตุลาการควรมีขอ้ ตกลงดังนี้
! We need consent to arbitrate.

ารต

! What else?

! What if arbitration clause says only:

ักก

“Disputes to be settled by arbitration.”

! We need a way to know what rules apply

สำน

ประเด็นในเรื่ องความสมบูรณ์ของสัญญา มีความจาเป็ นหรื อไม่ที่สัญญา

อนุญาโตตุลาการต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งต้องพิจารณาจากอนุสัญญา นิวยอร์ค คอน
เวนชัน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อความที่รัฐต้องให้สิทธิขอ้ ตกลงใดต้องบังคับให้ตามความตกลง
ข้อสัญญาตามความตกลงในอนุสัญญา นิวยอร์ค คอนเวนชัน่ มีบทบัญญัติที่ชดั เจนว่ามี

ความจาเป็ นต้องลงนามของคู่สัญญากล่าวคือสัญญาต้องทาเป็ นหนังสื อและมีการลงนามครบทุก
ฝ่ าย

แต่ประเด็นดังกล่าวก็มีแนวคิดไปอีกทางหนึ่งคือ

2006 UNCITRAL MODEL LAW:

Requires only a recorded agreement, even an oral agreement or one concluded by conduct
สรุ ปได้แปลความคาว่า in writing ไปในทางผ่อนคลายว่าเมื่อทาหลักฐานเป็ นหนังสื อแล้วแต่ไม่
แปลความไปถึงต้องมีการลงนาม ถือว่าสัญญามีผลบังคับได้
ประเด็นการแปลความดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ แต่จะไม่
“IN WRITING”ได้วา่ หากมีขอ้ ตกลงสัญญาที่สมบูรณ์แล้ว สัญญาก็ไม่มีความ

ระเ

สรุ ปหลัก

ทศ

สับสนหากเป็ นระบบกฎหมาย ซีวลิ ลอว์

จาเป็ นต้องลงนามก็ถือว่ามีความตกลงสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วมีผลบังคับได้

่างป

ประเด็นพิจารณาว่าสัญญามีผลบังคับใช้ได้หรื อไม่ จากอนุสัญญานิวยอร์คคอนเวนชัน
เห็นว่าข้อตกลงมีผลสมบูรณ์เว้นแต่ขอ้ ตกลงสัญญามีผลบกพร่ อง

ารต

ตัวอย่าง สัญญาอนุญาโตตุลาการ ใช้บงั คับได้ในประเทศใด เช่น
! Arbitration in country of Patria สัญญาทาที่แพทเทีย

ักก

! Parties are from United States and Thailand คู่สัญญาระหว่างสหรัฐกับไทย
! Substantive law is law of Italy ข้อสัญญาระบุให้ใช้กฎหมายอิตาลี

สำน

กรณี อย่างนี้หากประเทศแพทเทียมีกฎหมายที่ระบุให้อนุญาโตตุลาการใช้บงั คับได้ แต่

หากไม่มีกฎหมายให้บงั คับได้ ก็ตอ้ งดูกฎหมายของไทยหรื อของกฎหมายอิตาลี
การตีความข้อตกลงสัญญาอนุญาโตตุลาการบางครั้งต้องใช้กฎหมายอื่นในการแปลความ

ซึ่งต้องเกิดข้อพิพาทก่อนจึงเกิดการตีความ
การแปลความศาลอาจแปลความไปในแนวทางภายในประเทศหรื อต่างประเทศก็ได้
ข้อพิพาทที่ไม่สามารถยุติได้ดว้ ยอนุญาโตตุลาการ

NON-ARBITRABILITY ในมุมมอง

ของอนุญาโตตุลาการ กรณี น้ ีอนุสัญญานิวยอร์ค คอนเวนชัน่ ให้อานาจประเทศสมาชิกไป

กาหนดกฎหมายภายในว่าสามารถทาอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็ นไปตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลนั้นที่ให้เหตุผลในกฎหมายระบุวา่ คดีประเภทไหนทาอนุญาโตตุลการบ้าง
ในประสบการณ์ของอเมริ กา ประเด็นเรื่ องผูบ้ ริ โภคและการแข่งขันค้าเสรี เป็ นส่ วนที่ไม่
อาจทาสัญญาอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งอาจแตกต่างจากประเทศอื่นซึ่งมีขอ้ สังเกตว่าส่ วนมากมัจะ

ทศ

มีผลให้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการได
ข้อพิจารณาเรื่ องข้อสัญญามีผลสมบูรณ์หรื อไม่ หากสมบูรณ์บงั คับตั้งอนุญาโตตุลาการ

2. Is it valid?
a) Separability

่างป

1. Is there an arbitration agreement?

ระเ

ได้ ซึ่งมีขอ้ พิจารณาดังนี้

ารต

b) Who decides if it is valid?
c) What terms are essential?

ักก

d) “In Writing” (NYC II(2))

สำน

e) “Null and Void”

f) Non-arbitrability

กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ มีปัญหาว่าต้ องใช้ ข้อบังคับอะไร ซึง่ เราต้ องทา

ความเข้ าใจใน ๒ เรื่ องคือ

1) The role of the seat สถานที่ดาเนินการอนุญาโตตุลาการ
2) The relationship between international law, domestic law, and party choice

1) The role of the seat สถานที่ดาเนินการอนุญาโตตุลาการ ต้ องดาเนินการ
ภายในประเทศที่ทาสัญญา แต่การสืบพยานอาจไปทาที่ต่างประเทศใดก็ได้ แต่ต้องใช้ กระบวน
พิจารณาของสถานที่ดาเนินการของสัญญาจึงมีความสาคัญมาก

ทศ

ตัวอย่าง คู่ความตกลงในสัญญาอนุญาโตตุลาการว่าทาสัญญาที่ปารี ส เพราะฉะนัน้

เราจะพิจารณาได้ ทนั ทีว่ากฎหมายที่ใช้ จะต้ องใช้ กฎหมายประเทศฝรั่งเศส เป็ นสถานที่

ระเ

ดาเนินการ เป็ นต้ น

อนุญาโตตุลาการมีความต้ องการให้ ใช้ กฎหมายของประเทศที่ใช้ สถานที่ดาเนินการกับ
ข้ อพิจารณา ๓ ประการคือ

The law of the seat almost always governs

ารต

๑

่างป

กฎหมายที่ใช้ เป็ นที่เดียวกัน จึงมีความพยายามตีความให้ ใช้ กฎหมายอันเดียวกัน โดยพิจารณา

arbitration procedures

ักก

In theory the parties can choose procedural law, but
there is a very, very strong presumption that it is the

สำน

law of the seat
๒

Annulment normally only happens only in seat

๓ Law of the seat usually governs arbitration

agreement unless parties choose otherwise
ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายของประเทศใดก็จะมีการตีความไปตามแนวของอนุญาโตตุลาการ
กรณีที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา

กฎหมายภายในของแต่ละประเทศจะบัญญัติอย่างไรก็ได้ แต่ต้องมีหลักมาตรฐานขันต
้ ่า
ข้ างต้ นเพื่อพิจารณากระบวนการอนุญาโตตุลาการไปในทางเดียวกัน ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วคู่สญ
ั ญา
ไม่ได้ ตกลงหรื อระบุกว้ างๆ ว่าให้ ใช้ วิธีพจิ ารณาขององค์กรทัว่ ไปอย่างเช่นระบุว่าให้ ใช้ กระบวน
พิจารณาของสมาคมระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการต้ องดาเนินไปตามที่ตกลง

คู่ความมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีสิทธิเต็มที่ในการต่อสู้คดี

ทศ

แม้ กฎหมายภายในประเทศจะแตกต่างกันแต่ทกุ ประเทศต้ องมีข้อบัญญัติระบุว่า

ระเ

กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ จะมีการกาหนดระยะเวลาดาเนินการไว้ ทงใน
ั้

กฎหมายและข้ อสัญญา แต่ทางปฏิบตั ิค่สู ญ
ั ญาและอนุญาโตตุลาการก็ไม่ได้ ยกประเด็นนี ้ขึ ้นมา

่างป

เป็ นข้ อสาคัญ

การบังคับคดีจะเกิดขึ ้นต่อเมื่ออนุญาโตตุลาการชี ้ขาดให้ ฝ่ายใดแพ้ คดีแล้ ว คู่ความฝ่ าย
ที่แพ้ อาจโต้ แย้ งให้ คาชี ้ขาดนันสู
้ ญเสียไป แต่ข้อต่อสู้ว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเสียไป

ารต

ทังหมดนั
้
นเป็
้ นเรื่ องยากมาก แม้ จะมีระบุทางออกนี ้ไว้ ใน นิวยอร์ ค คอนเวนชัน่ ก็ตาม อย่างเช่น
NY Convention Art V(1)(e): Annulment can take place in “the country in which, or

ักก

under the laws of which, that award was made.” คาชี ้ขาดไม่ผกู พันหรื อถูกเพิกถอนหาก
ประเทศที่มีการดาเนินการที่ออกคาชี ้ขาดนัน้ ให้ อานาจศาลบางศาลของประเทศนันเพิ
้ กถอน

สำน

คาชี ้ขาดได้ คาถามต่อไปว่าศาลใดที่มีอานาจดังกล่าว คาตอบก็คือศาลที่เป็ นฐานของที่มีการ
ดาเนินการอนุญาโตตุลาการ (Annulment is permitted in: (i) the country in which it was made;
or (ii) the country under the law of which it was made)
เหตุที่ต้องบัญญัติ

the country in which เนื่องจากคู่ความในอนุญาโตตุลาการมาจาก

หลายประเทศและกฎหมายแตกต่างกัน
ศาลที่มีอานาจเพิกถอนคาชี ้ขาดอนุญาโตตุลาการมีอยู่ ๒ ความเห็นคือ

Majority view: the applicable procedural law is what matters (so annulment

๑

only in seat) ประเทศที่ดาเนินการ
Very small number of courts take a different view (law of arbitration

๒

agreement)ประเทศที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกัน

ทศ

เหตุที่เพิกถอนคาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

no valid arbitration agreement ความผิดพลาดในกระบวนการพิจารณาอย่างร้ ายแรง

๒

Lack of opportunity to present case ขัดกับแนวนโยบาย

๓

Process not according to agreement or law of seat ไม่ตรงกับข้ อตกลงในสัญญา

อนุญาโตตุลาการ

่างป

ระเ

๑

Award exceeds scope of arbitration วินิจฉัยเกินขอบอานาจ

๕

Dispute not capable of settlement by arbitration ข้ อพิพาทไม่อาจยุติได้ โดยอนุญา

๖

Award contrary to public policy ขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศนัน้

ักก

ารต

๔

เหตุเพิกถอนพิเศษบางประการ

Arbitrator partiality อนุญาโตตุลาการไม่เป็ นกลาง

สำน

๑

๒

Fraud มีการฉ้ อฉล

๓

Decision “seriously wrong on the merits คาชี ้ขาดมีความผิดพลาดร้ ายแรง ซึง่ เป็ น

ข้ อผิดพลาดของอนุญาโตตุลาการที่ดาเนินการผิดพลาดแต่ไม่ถึงกับที่จะทาให้ อทุ ธรณ์ได้

ขันตอนการบั
้
งคับเอากับทรัพย์สินของฝ่ ายชนะคดีที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินของฝ่ าย
แพ้ คดีมีบญ
ั ญัติไว้ ในนิวยอร์ ค คอนเวนชัน่ (NY Convention) ว่าประเทศสมาชิกต้ องปฏิบตั ิตาม
คาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จะมีเฉพาะข้ อยกเว้ นอยู่ในมาตรา ๕ ของอนุสญ
ั ญา
มาตรา ๕ อนุมาตรา ๑ ได้ แก่

b) lack of notice or unable to present case

ระเ

c) not within terms of submission เกินขอบเขตอานาจ

ทศ

a) incapacity or invalidityคู่กรณีขาดโอกาสเสนอพยานหลักฐานได้ เต็มที่

่างป

d) procedure not in accordance with arb agreement or
law of the seat กระบวนพิจารณาขัดกับข้ อตกลง

ารต

e) award has not become biding or has been annulled
มาตรา ๕ อนุมาตรา ๒ ได้ แก่

ักก

a) subject matter not capable of settlement by
arbitration in country of enforcement

สำน

b) recognition is contrary to public policy
สิ่งต่อไปนี ้ไม่สามารถยกขึ ้นอ้ างยกเลิกคาชี ้ขาด ได้ แก่

๑

Cannot refuse based on error on the merits อ้ างเหตุข้อผิดพลาดคาพิพากษาที่ผิด

๒

Cannot refuse for most procedural errors กระบวนพิจารณาความผิดพลาดเว้ นแต่

เป็ นข้ อผิดพลาดร้ ายแรง
๓

Cannot refuse because relevant law differs from your

own อ้ างความแตกต่างของกฎหมายไม่ได้
สรุปก็คือพื ้นฐานที่จะอ้ างเพิกถอนคาชี ้ขาดได้ มีเพียง ข้ อผิดพลาดในกระบวนพิจารณา
กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะยุติด้วยตัวของกระบวนการนันเองไม่
้
ต้องพึง่ การพิจารณาของ

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

ศาล เพราะฉะนันข้
้ อตกลงและกระบวนการที่ถกู ต้ องแล้ วคาชี ้ขาดย่อมมีผลบังคับ

บรรณานุกรม

- Day 7-June 24

ทศ

- Information Privacy Law I (Paul Schwartz)
- Information Privacy Law II (Paul Schwartz)

ระเ

Day 10-June 27

สำน

ักก

ารต

่างป

- International Arbitration (Andrew Guzman)

ักก

สำน
ารต
่างป

ทศ

ระเ

ภาคผนวก

ักก

สำน
ารต
่างป

ทศ

ระเ

