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การระงับขอพพิาทในสัญญาทางปกครอง*1 

 

กันตินันท ศักยโรจนกุล**2 

 

บทนํา 

รัฐสมัยใหมนอกจากมีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอยแลว ยังมีภารกิจที่สําคัญอีก

ประการหนึ่งคือการจัดทําบริการสาธารณะ เชน การจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จําหนายไฟฟา 

น้ําประปา ใหบริการระบบขนสงมวลชน โทรศัพทหรือบริการสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ในชวงแรกรัฐจะเปน

ผูดําเนินการเองเรียกวารัฐวิสาหกิจ ตอมาการบริการสาธารณะมีจํานวนมากขึ้นตามภาวะตามสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป ลําพังรัฐเพียงอยางเดียวไมสามารถจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนไดทั่วถึง จึง

ตองเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน ซึ่งภาระความ

รับผิดชอบในเรื่องบริการสาธารณะเปนความรับผิดชอบของรัฐ ดังนั้น เมื่อใหเอกชนเขามาดูแลหรือ

ดําเนินการ รัฐยังคงตองมีความรับผิดชอบตอประชาชนในเรื่องคุณภาพ ความเพียงพอ หรือความมั่นคง

ปลอดภัยของการดําเนินบริการสาธารณะ สวนเอกชนที่รวมดําเนินการนั้นมีวัตถุประสงคหลักที่มุง

แสวงหาผลกําไร ผลตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสมจึงเปนสิ่งจูงใจเอกชนในการจัดทําบริการ

สาธารณะ เพราะฉะนั้นความสัมพันธระหวางรัฐและเอกชนที่ เขามามีสวนในการจัดทําบริการ

สาธารณะจึงตองมีการกําหนดหลักเกณฑ รายละเอียดของภารกิจซึ่งเปนบริการสาธารณะที่ตอง

ดําเนินการ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบและสิทธิ

หนาที่ของแตละฝายในการเขาจัดทําบริการสาธารณะปรากฏในรูปของสัญญาทางปกครอง อันเปน

เครื่องมือที่รัฐสมัยใหมนํามาใชเพ่ือใหภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุเปาหมาย  

เหตุผลท่ีตองแยกสัญญาทางปกครองออกมาเปนเรื่องพิเศษจากสัญญาปกติตามระบบ

กฎหมายแพงเนื่องจากวิธีการที่รัฐหรือฝายปกครองใชในการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะมักจะมี

เอกสิทธิ์ของฝายปกครอง ซึ่งเปนอํานาจพิเศษของฝายปกครองแตเพียงฝายเดียว ในอันที่จะยกเลิก 

เพิกถอน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเพียงลําพัง โดยไมตองไดรับความยินยอมจากฝายเอกชนกอน 

ทั้งนี้ เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยจะไมนําหลักสัญญาในการ

กฎหมายแพงมาใชบังคับ แตจะสรางหลักกฎหมายมหาชนขึ้นมาใชกับสัญญาทางปกครอง โดย

ประสานผลประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนตัวของเอกชนในสภาวะที่พอเหมาะ  

                                                 

 *1บทความนี้เรียบเรียงจากสารนิพนธ เรื่อง “การระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครอง” ซึ่งเปนสวนหน่ึง

ของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2562 

 **2นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



 

2 

ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบกฎหมายตามแบบอยางของประเทศในภาคพ้ืนยุโรปที่ใชระบบ

กฎหมายซิวิลลอว (Civil law) โดยมีการพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนและระบบศาลคู กลาวคือ มีศาล

ปกครองแยกเปนเอกเทศจากศาลยุติธรรมเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามหลักกฎหมายมหาชน สัญญาทาง

ปกครองซึ่งเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการของหลักกฎหมายมหาชน โดยมีนิติวิธีและปรัชญาแตกตางจาก

หลักกฎหมายเอกชนและสัญญาทางแพง ดังนั้น ในการพิจารณาคดีที่เก่ียวกับสัญญาทางปกครองของ

ประเทศไทยจึงอยูในอํานาจของศาลปกครอง คดีที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจํานวนมากจึงขึ้นสูศาล

ปกครองซึ่งใชระยะเวลานานในการพิจารณาตัดสินในแตละคดี รวมถึงใชงบประมาณและบุคลากร

จํานวนมาก ทั้งที่บางคดีจํานวนเงินคาเสียหายหรือทุนทรัพยตามสัญญาทางปกครองมีจํานวนไมสูง ทํา

ใหไมคุมคาในทางเศรษฐศาสตรท่ีจะนําคดีเหลานั้นมาพิจารณาในชั้นศาลปกครอง  

ดังนั้นทางเลือกอื่นในการระงับขอพิพาทตามสัญญาทางปกครองจึงไดประโยชนกวาในทาง

เศรษฐศาสตรและการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยการระงับขอพิพาทในสัญญาทาง

ปกครองนอกจากดําเนินการทางศาลปกครองแลว ในตางประเทศยังมีการระงับขอพิพาทในสัญญาทาง

ปกครองในรูปแบบอ่ืนอีก เชน ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส มีวิธีการเยียวยาหรือการแกไขขอพิพาทอัน

เกิดจากสัญญาทางปกครองหลายกระบวนการ เชน การไกลเกลี่ย การประนีประนอมยอมความ และ

อนุญาโตตุลาการ สวนในระบบกฎหมายเยอรมันแมมิไดมีแนวคิดที่ชัดเจนในการระงับขอพิพาท

ทางเลือกอันเกิดจากสัญญาทางปกครองโดยวิธีการอื่นนอกจากศาลปกครองเหมือนเชนประเทศ

ฝรั่งเศส แตก็มีกฎหมายใหอํานาจดําเนินการบางอยาง ทําใหไมตองนําคดีข้ึนสูศาลปกครองได เชน 

การใชสิทธิเรียกรองโดยการแจงใหกระทําการ 

 ในระบบกฎหมายไทย สัญญาทางปกครองเกิดข้ึนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2542 โดยการ

กําหนดนิยามของคําวา “สัญญาทางปกครอง” ไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และกําหนดใหคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองเปนคดี

ปกครองประเภทหนึ่งที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 (4) ของพระราชบัญญัติ

ดังกลาว สวนหลักเกณฑอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทในคดีปกครอง ปจจุบันมีการบัญญัติ

หลักเกณฑการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 สวนที่ 2/1 ตามมาตรา 66/1 ถึง

มาตรา 66/12 และกําหนดใหอํานาจแกศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุดเปนผูไกลเกลี่ยขอ

พิพาทนี้ภายใตหลักความชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 66/1  ซึ่งเหตุผลในการเพ่ิมเติมกระบวนการ

ไกลเกลี่ยนี้ เนื่องจากเห็นวาการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนกระบวนการที่ชวยใหการบริหารจัดการคดีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เปดโอกาศและสงเสริมใหคูกรณีมีทางเลือกในการระงับขอพิพาททางปกครอง

อีกทางหนึ่ง อันจะทําใหขอพิพาททางปกครองสามารถยุติลงไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นดวยความสมัครใจ

ของคูกรณี และรักษาไวซึ่งความสัมพันธที่ดีระหวางกัน ตลอดจนสงเสริมใหการบริหารจัดการคดีของ
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ศาลปกครองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน สําหรับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไกล

เกลี่ยขอพิพาทใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  

 แตทั้งนี้ดวยข้ันตอนการออกระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออก

ตามความในสวนนี้ใหดําเนินการตามมาตรา 6 ดวย หมายความวา ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา 66 นี้จะตองสงใหสภาผูแทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบดังกลาว 

เพ่ือใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบได ถาตอมามีการเสนอญัตติและสภาผูแทนราษฎรมีมติ

ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่สงระเบียบดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหยกเลิกระเบียบใดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหที่ประชุม

ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดําเนินการใหเปนไปตามนั้น ซึ่งขณะนี้ศาลปกครองอยูระหวางการ

เตรียมยกรางระเบียบดังกลาวเพ่ือรองรับกระบวนการไกลเกลี่ยในคดีปกครอง 

 สวนที่เกี่ยวกับคดีสัญญาทางปกครอง มาตรา 66/2 บัญญัติใหอํานาจแกศาลปกครองไววา 

“ศาลปกครองมีอํานาจไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ดัง

ตอไปนี้......(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง…… 

  ในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทตามวรรคหนึ่งเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เก่ียวกับเงินหรือ

ทรัพยสิน คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดหลักเกณฑใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปน

คูกรณีตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมาย

ดวยก็ได” 

 จากบทบัญญัติดังกลาวหมายความวาหากสัญญานั้นเปนสัญญาทางปกครองภายใตคํานิยาม

ของมาตรา 3 และเปนขอพิพาทในคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 

(4) เมื่อเกิดขอพิพาท คูสัญญาหรือคูโตแยวสามารถใชกระบวนการทางศาลเพื่อขอไกลเกลี่ยเพื่อขอ

ระงับขอพิพาทตามมาตรา 66/2 (3) ได แตอยางไรก็ตาม ดวยแนวทางการดําเนินการตางๆ เก่ียวกับ

การระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองโดยการไกลเกลี่ยทางศาลปกครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี ้

ยังขาดความชัดเจนในขอกฎหมายบางประการ ทําใหเกิดปญหาดังนี้ 

 

1. ปญหาเกี่ยวกับประเภทของสัญญาทางปกครองที่อาจไกลเกลี่ยขอพิพาทได 

 แมมาตรา 66/2 (3) จะกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีสัญญา

ทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองได แตดวยความหมายของสัญญาทาง

ปกครองในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 

บัญญัติวา “สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปน

หนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน 

สัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ” จากนิยามดังกลาว สัญญาทางปกครองจะตองประกอบดวยหลักเกณฑ 2 
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ประการคือ สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซึ่ง

กระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปน (1) สัญญาสัมปทาน (2) สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ (3) 

หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือ (4) แสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิและนอกจากหลักที่

กฎหมายบัญญัติไวแลวยังมีหลักที่เกิดจากศาลปกครองโดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ครั้งที่ 6/2544 เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2544 ซึ่งกําหนดขอบเขตความหมายของสัญญาทางปกครองไววา

“สัญญาใดจะเปนสัญญาทางปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดนั้น ประการแรก คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝาย

หนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายกระทําการแทนรัฐ ประการที่สอง 

สัญญานั้นมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ ให จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่ ง

สาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่หนวยงานทาง

ปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการ

บริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์

ของรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการ

สาธารณะบรรลุผล ดังนั้น หากสัญญาใดเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการ

แทนรัฐมุงผูกพันตนกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเสมอภาค และมิไดมี

ลักษณะเชนที่กลาวมาแลวขางตน สัญญานั้นยอมเปนสัญญาทางแพง” อยางไรก็ตาม เมื่อ พิจารณา

ความหมายและหลักเกณฑของสัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 การใชคําวา “… หมายความรวมถึง 

…” ก็เพ่ือขยายขอบเขตของความหมายของคําวาสัญญาทางปกครองใหมากกวาความหมายปกติ  

กลาวคือ ในความหมายของสัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 จะกําหนดองคประกอบดานคูสัญญาไว

อยางชัดเจนวาสัญญานั้นกระทําโดยคูสัญญาฝายหนึ่งเปนรัฐ ไมวาจะโดยรัฐเองหรือโดยบุคคลที่กระทํา

แทนรัฐ กับนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งเปนเอกชนหรือมหาชนอีกฝายหนึ่ง แตดานเนื้อหาจะ

กําหนดแคเพียงตัวอยางประเภทของสัญญาทางปกครอง เพ่ือเปนหลักเกณฑใหหนวยงานที่เก่ียวของใช

พิจารณาและพัฒนาความหมายของสัญญาประเภทอ่ืนๆ ตอไป แตในขณะเดียวกันเม่ือพิจารณา

ความหมายและหลักเกณฑของสัญญาทางปกครองตามท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้ง

ที่ 6/2544 จะเห็นไดวาความหมายของสัญญาทางปกครองแตละประเภทจะพิจารณาจากลักษณะและ

วัตถุประสงคของสัญญาเปนหลัก กลาวคือ หากสัญญานั้นเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือ

บุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการ

สาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ 

ทั้งนี้ เพ่ือใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะ

บรรลุผลก็ถือเปนสัญญาทางปกครอง  

แตทั้งนี้ ดวยสัญญาทางปกครองที่เกิดข้ึนในระบบกฎหมายไทยอาจเขาหลายลักษณะไดใน

สัญญาเดียว เชน สัญญาสัมปทานกับสัญญาแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สัญญา
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สัมปทานที่ใหสิทธิในบริการสาธารณะกับสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ สัญญาที่ใหจัดทําบริการ

สาธารณะกับสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค กรณีดังกลาวจะมีลักษณะใกลเคียงกันในบางประการ

ดวยเหตุนี้จึงเกิดการวางหลักเกณฑในการกําหนดความหมายของสัญญาทางปกครองแตละประเภทไป

หลากหลายประการ เชน กลุมแนววินิจฉัยของศาลปกครองที่เห็นวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจาก

เปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองใหเอกชนเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะ

โดยตรง เพ่ือใหการบริการสาธารณะบรรลุผล เชน สัญญาจางลูกจางชั่วคราวของสวนราชการที่

เก่ียวกับภารกิจใหบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 545/2546) 

สัญญาจางที่โรงพยาบาลของรัฐจางลูกจางชั่วคราวในตําแหนงเจาหนาที่กูชีพ เปนการจางเพื่อปฏิบัติ

หนาที่เก่ียวกับภารกิจใหบริการดานรักษาพยาบาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 274/2548) หรือกลุมที่

ศาลวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

ที่มี เหนือคูสัญญา เพื่อใหบริการสาธารณะบรรลุผล เชน สัญญาจางกอสรางหอพักขาราชการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีขอกําหนดใหสิทธิฝายปกครองเพียงฝายเดียวบอกเลิกสัญญาไดโดย

ที่คูสัญญาฝายเอกชนไมไดผิดสัญญาในสาระสําคัญ หรือกําหนดใหเอกชนทํางานพิเศษเพิ่มเติมไดแม

ไมไดมีระบุในสัญญาจาง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 104/2544) กลุมที่ศาลวินิจฉัยวาเปนสัญญาทาง

ปกครองเนื่องจากมีวัตถุแหงสัญญาเปนการจัดใหมีเครื่องมือสําคัญที่จําเปนซึ่งมีไวเพื่อดําเนินการจัดทํา

บริการสาธารณะใหบรรลุผล เชน สัญญาจางเหมาปรับปรุงอาคารศาลาธนารักษของกรมธนารักษ 

(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 162/2546) สัญญาจางกอสรางเรือตรวจการปน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 

692/2546) สัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประมวลผลในโรงพยาบาลของรัฐ 

(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 726/2547) นอกจากนี้ยังมีแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด

อํานาจหนาที่ระหวางศาลที่วินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาที่ใหเอกชนเขา

ดําเนินงานหรือเขารวมบริการสาธารณะ เชน สัญญาลาศึกษาหรืออบรมของทางราชการ (คําวินิจฉัยชี้

ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 25/2545) หรือกลุมที่วินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปน

สัญญาซึ่งมีวัตถุแหงสัญญาเก่ียวกับการจัดใหมีเครื่องมือที่จําเปนในการดําเนินบริการสาธารณะที่อยูใน

อํานาจหนาที่ของหนวยงานทางปกครองใหบรรลุผล เชน สัญญาจางกอสรางหลักเทียบเรือ (คําวินิจฉัย

ชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลท่ี 21/2546) หรือกลุมที่วินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจาก

เปนกิจการที่หนวยงานทางปกครองตองดําเนินการเพ่ือใหการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล เชน 

สัญญาจางกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐ (คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่

ระหวางศาลท่ี 1/2548) สัญญาจางกอสรางอาคารที่ทําการและบานพักสถานีตํารวจดับเพลิง (คํา

วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลท่ี 12/2548) 

การวินิจฉัยความหมายสัญญาทางปกครองของศาลปกครองและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด

อํานาจหนาท่ีระหวางศาลจะเห็นวา หลักการพิจารณาความหมายอยูบนพ้ืนฐานของหลักกฎหมาย

มหาชน คือ จะตองเปนสัญญาทางปกครองโดยสภาพที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการ
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แทนรัฐฝายหนึ่ง ตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะ

โดยตรง หรือเปนสัญญาท่ีมีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ หากขาด

ลักษณะดังกลาวสัญญานั้นก็ไมถือวาเปนสัญญาทางปกครองโดยสภาพ เชน สัญญารับทุนการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ไมมีขอสัญญาผูกมัดวาเมื่อศึกษาจบหลักสูตรแลวจะตองเขารับราชการหรือทํางานชดใช 

วัตถุประสงคแหงสัญญาจึงเปนการชวยเหลือผูรับทุนเทานั้น ประกอบกับหนวยงานทางปกครองไมได

ใชเอกสิทธิ์เหนือสัญญาเพ่ือใหบริการสาธารณะใดบรรลุผล จึงไมมีสภาพเปนสัญญาทางปกครอง (คําสั่ง

ศาลปกครองสูงสุดที่ 545/2547) สัญญาเชาแผงคาเพ่ือจําหนายสินคาในตลาดนัดจตุจักรเปนการเชา

เพ่ือการพาณิชย เปนสัญญาสัญญาทางแพง แมผูใหเชาเปนผูกําหนดขอกําหนดตางๆ ในสัญญาฝาย

เดียว แตสัญญาดังกลาวตกลงดวยความสมัครใจ มีขอกําหนดสิทธิหนาที่ทั่วไปวา หากฝายใดผิดสัญญา

อีกฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได อันเปนหลักพื้นฐานทางแพงทั่วไป หาไดมีขอกําหนดที่มีลักษณะพิเศษซึ่ง

แสดงอํานาจฝายเดียวของฝายปกครองที่มีเหนือเอกชนอันเปนเอกสิทธิ์ของรัฐไม แมวัตถุประสงคของ

ของการจัดตลาดนัดเพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับประชาชนไดมาซื้อขายสินคา อันเปนการจัดใหมีบริการ

สาธารณะ แตวัตถุประสงคของสัญญาเชาเพ่ือการในเชิงพาณิชย ไมใชมีวัตถุประสงคใหผูเชาเขา

ดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการจัดใหมีตลาดนัดอันเปนบริการสาธารณะ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 

244/2547) 

ผูศึกษาจึงเห็นวา กรณีเกิดขอพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคูสัญญาประสงคจะ

ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาททางศาลปกครองตามมาตรา 66/2 (3) หากศาลตองดําเนินการตีความ

เพ่ือพิจารณาความหมายและลักษณะของสัญญาประเภทนั้นๆ วาสัญญาของฝายปกครองใด เปน

สัญญาทางปกครองหรือสัญญาทางแพงของปกครอง โดยจะตองพิจารณาทั้งหลักเกณฑของตัวคูสัญญา 

และหลักเกณฑเก่ียวกับเนื้อหาของสัญญาท่ีตองไมขาดหลักเกณฑขอหนึ่งขอใด ก็จะทําใหกระบวนการ

ระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยทางศาลเกิดความลาชาเนื่องจากอาจเกิดขอโตแยงของคูสัญญา ซึ่งจะ

เปนการสรางภาระงานใหแกศาลปกครองได  

 

 2. ปญหาเกี่ยวกับเง่ือนไขของสัญญาทางปกครองที่อาจไกลเกลี่ยขอพิพาทได 

  เม่ือสัญญาทางปกครองเกิดขอพิพาทระหวางคูสัญญาหรือคูโตแยง การจะใชวิธีระงับขอ

พิพาทโดยการไกลเกลี่ยตามมาตรา 66/2 (3) แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากจะตองเปนสัญญา

ทางปกครองตามความหมายของมาตรา 3 และเปนขอพิพาทตามมาตรา 9 (4) แลวหากเปนขอพิพาท

ทีเ่ก่ียวกับเงินหรือทรัพยสินจะตองเปนไปปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรา 66/2 วรรคสองซึ่งไดบัญญัตไิว

วา “......ในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทตามวรรคหนึ่งเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกี่ยวกับเงินหรือ

ทรัพยสิน คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดหลักเกณฑใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปน

คูกรณีตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมาย
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ดวยก็ได” ซึ่งหากพิจารณาถึงเงื่อนไขดังกลาว หมายความวา ในคดีสัญญาทางปกครองทุกประเภท 

หากจะดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนคูกรณีจะตอง

ขออนุมัติความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายและ

หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด การที่กฎหมายกําหนดใหฝายบริหารเปนผูที่สามารถใชดุลพินิจใน

การพิจารณาใหความเห็นชอบการชดใชดังกลาวเปนกรณีๆ ไปนี้ ทําใหคูสัญญาอีกฝายไมอาจได

รับประกันวาจะไดรับการพิจารณาโดยการไกลเกลี่ยท่ีเปนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ได เนื่องจากการ

พิจารณาคาเสียหายจะเปนไปตามดุลพินิจของฝายปกครองและฝายบริหารที่เปนผูมีสวนไดเสียจากการ

ยกเลิกสัญญานี้เทานั้น นอกจากนี้ความเห็นชอบของฝายบริหารก็อาจเปนผลจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่ง

เปนเหตุใหการบังคับใชกฎหมายไมเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังทําใหกระบวนการระงับขอ

พิพาทโดยการไกลเกลี่ยอาจเกิดความลาชาและเนิ่นนาน ตลอดจนไมความตอเนื่องของการดําเนินการ

อนุมัติใหความเห็นชอบจากฝฝานบริหารได และจากความไมชัดเจนของบทบัญญัติของมาตรา 66/2 

สรรคสองนี้สามารถแยกประเด็นจากปญหาไดออกเปน 2 ประเด็นคือ ปญหาการกําหนดวงเงินหรือ

มูลคาทรัพยสินของสัญญาทางปกครอง และปญหาการกําหนดผูที่ใหความเห็นชอบในการไกลเกลี่ยขอ

พิพาท 

 

  2.1. ปญหาการกําหนดวงเงินหรือมูลคาทรัพยสินของสัญญาทางปกครอง 

  ดวยมาตรา 66/2 วรรคสอง ใชคําวา “......ในกรณีท่ีการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามวรรค

หนึ่งเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เก่ียวกับเงินหรือทรัพยสิน คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดหลักเกณฑให

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนคูกรณีตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายดวยก็ได” คําวา “ตอง” ตามบทบัญญัตินีห้มายความ

ไดวา การจะยุติขอพิพาทคดีสัญญาทางปกครองโดยการไกลเกลี่ยทางศาลปกครองนั้น หนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนคูกรณีจะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือ

หนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายกอนทุกกรณีไป เนื่องจากขอพิพาทในสัญญาทางปกครอง 

เปนขอพิพาทที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามวัตถุประสงคแหงสัญญา ดังนั้นการเกิดขอพิพาทระหวาง

คูสัญญาจึงมีเงินและทรัพยสินมาเกี่ยวของดวยกันทั้งสิ้น เชน การเรียกรองคาชดเชย หรือคาเสียหาย

จากคูกรณีอีกฝายหนึ่ง ในขณะเดียวกันประเภทของสัญญาทางปกครองก็มิไดมีเพียงสัญญาตามมาตรา 

3 ซึ่งเปนสัญญาทางปกครองโดยการกําหนดของกฎหมายเทานั้น หากแตยังรวมถึงสัญญาทางปกครอง

โดยสภาพตามความหมายและหลักเกณฑที่ ไดจากแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด และ

คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลอีกดวย ดวยเหตุนี้ขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาทาง

ปกครองทุกประเภท เชน สัญญาจางเอกชน กอสรางถนน อาคารเรียน การเรียกเก็บคาสัมปทานตาม

สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน หรือสัญญาที่หนวยงานทางปกครองทํากับขาราชการที่ไดรับอนุญาต

ใหลาศึกษาตอ ซึ่งเปนคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แหง
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และเกี่ยวของกับเงินหรือ

ทรัพยสินทั้งหมดก็ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล

ตามกฎหมาย ในขณะที่การกระจายอํานาจใหหนวยงานทางปกครองหรือฝายรัฐในการเขาทําสัญญา

ทางปกครองเพ่ือการดําเนินกิจการสาธารณะมิไดจํากัดแคสวนกลางเทานั้น แตยังรวมไปถึงสวนภูมิภาค

และสวนทองถิ่น ทั้งนี้ก็เพ่ือใหการดําเนินการบริการสาธารณะเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ตอเนื่องใน

การดําเนินการและเกิดประโยชนสูงสุด แตกรณีมีขอพิพาทในคดีสัญญาทางปกครอง และเพ่ือใหขอ

พิพาทนั้นสามารถระงับดวยความรวดเร็ว และสงผลกระทบตอความเสียหายใหนอยที่สุด กลับตองเกิด

ความลาชาเนื่องจากตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล

ตามกฎหมายกอน และกรณีนี้ก็อาจทําใหขอพิพาทไมสามารถระงับไดตามเจตนารมณของคูสัญญาได

อยางแทจริง เนื่องจากการใชดุลพินิจในการพิจารณาใหความเห็นชอบเปนของภาครัฐสวนกลาง 

ในขณะที่ขอพิพาทเปนขอพิพาทที่เกิดข้ึนระหวางคูสัญญาที่เกิดจากการใชอํานาจของสวนทองถ่ินที่มี

ความเขาใจในขอพิพาทมากกวา ดวยเหตุความไมชัดเจนของขอบเขตในเงื่อนไขนี้เอง ทําใหคูสัญญา

ฝายเอกชนอาจเกิดความไมมั่นใจในแนวทางการระงับขอพิพาทดังกลาวได 

 

  2.2. ปญหาการกําหนดผูท่ีใหความเห็นชอบในการไกลเกลี่ยขอพพิาท 

     ดวยมาตรา 66/3 บัญญัติไววา“หามมิใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกรณีที่มี

ลักษณะดังตอไปนี้ (3) การไกลเกลี่ยขอพิพาทที่มีผลกระทบตอสถานะของบุคคลหรือมีผลกระทบ

ในทางเสียหายตอประโยชนสาธารณะ” จากบทบัญญัติดังกลาวจึงเปนประเด็นปญหาท่ีวา การใช

อํานาจไกลเกลี่ยเพ่ือระงับขอพิพาทสัญญาทางปกครองมีขอบเขตมากนอยเพียงใด ทั้งที่โดยปกติแลว

สัญญาทางปกครองเปนสัญญาที่มีเนื้อหาเก่ียวของกับ “บริการสาธารณะ” หรือมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

“ประโยชนสาธารณะ” เชน สัญญาการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จําหนายไฟฟา น้ําประปา ใหบริการ

ระบบขนสงมวลชน โทรศพัทหรือบริการสื่อสารอ่ืนๆ ใหแกประชาชนไดทั่วถึง ดังนั้น กรณีที่มีขอพิพาท

ที่เก่ียวกับการยกเลิกสัญญาทางปกครองโดยฝายเดียวและฝายปกครองมีหนาที่ตองจายชดใชคา

ทดแทนใหฝายเอกชนก็อาจเกิดขอจํากัดไมอยูภายใตขอบเขตของบทบัญญัตินี้  เนื่องจากหาก

ดําเนินการไกลเกลี่ยในขอพิพาทดังกลาวก็อาจสงผลเสียหายตอประโยชนสาธารณะได เชน การจาย

คาตอบแทนตามสัญญา การชดใชคาทดแทนใหแกฝายเอกชน ทั้งจากเหตุอันเกิดจากการกระทําของ

ฝายปกครองหรือเหตุอันมิอาจคาดหมายลวงหนาได ซึ่งก็สงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งขอพิพาทที่เก่ียวกับเงินหรือทรัพยสินที่มีทุนทรัพยจํานวนมากเกิดขึ้นจากสัญญาทาง

ปกครอง เชน คดีโครงการกอสรางและใหบริการทางยกระดับดินแดง-ดอนเมือง หลังจากบริษัท วอล

เตอร บาว (Walter Bau AG) หรือ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) ยื่นคํารองตอ

อนุญาโตตุลาการฟองกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงเรียกคาเสียหายปมกอสรางลาชา-อัตราคา

ผานทาง มูลคา 6,000 ลานบาท หรือคดีโครงการกอสรางทางดวนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ภายหลัง
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บริษัท ทางดวนกรุงเทพเหนือ จํากัด ยื่นคํารองตอคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยใหการทางพิเศษแหง

ประเทศไทย (กทพ.) จายคาชดเชยคาเสียหาย 1,790 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยสืบเนื่องจากกรมทาง

หลวงไดกอสรางทางยกระดับดอนเมืองโทลลเวยชวงอนุสรณสถานแหงชาติ-รังสิต ทําใหแขงขันกับ

โครงการทางดวนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ทําใหรายไดลดลง โดยตอมาการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

(กทพ.) ยื่นรองศาลปกครองขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาว โดยศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเมื่อ

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ยืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง ที่ใหบังคับตามคําชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน เมื่อพิจารณาจากทั้งสองคดีจะเห็นวาขอ

พิพาทในสัญญาทางปกครองจะเก่ียวเนื่องกับเงินหรือทรัพยสินและเปนเรื่องท่ีมีผลกระทบตอประโยชน

สาธารณะดวยกันทั้งสิ้น  เหตุนี้การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยในศาลปกครอง สําหรับสัญญาทาง

ปกครองจึงอาจเปนขอหามตามมาตรา 66/3 (3)  

จากปญหาทั้ง 2 ประการขางตนผูศึกษาเห็นวา ความไมชัดเจนของขอบเขตในเงื่อนไขนี้ ทั้ง

การกําหนดวงเงินหรือมูลคาทรัพยสินของสัญญาทางปกครอง และการกําหนดผูที่ใหความเห็นชอบใน

การไกลเกลี่ยขอพิพาท อาจทําใหคูสัญญาฝายเอกชนเกิดความไมมั่นใจในแนวทางการระงับขอพิพาท

ดังกลาว ซึ่งจะสงผลกระทบตอการเขารวมทําสัญญาทางปกครองเพื่อการดําเนินกิจการทางปกครอง

เพ่ือประโยชนสาธารณะขนาดใหญที่มีความจําเปนตองใหเอกชนเขารวมลงทุนหรือตองการอาศัย

เทคโนโลยีตางๆ ของทางดานเอกชนได นอกจากนี้ก็ยังเปนขอจํากัดสําหรับการทําสัญญาทางปกครอง

ของการใชอํานาจฝายปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นท่ีอาจทําใหเกิดความลาชาตอกระบวนการ

ระงับขอพิพาทไดอีกดวย 

 

 จากปญหาตางๆ ที่ไดทําการศึกษา ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 1. ปญหาเกี่ยวกับประเภทของสัญญาทางปกครองที่อาจไกลเกลี่ยขอพิพาทได 

 ควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542  มาตรา 3 เดิมซึ่งบัญญัติวา“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยาง

นอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะ

เปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวง

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ” แกไขเปน “สัญญาทางปกครอง” หมายความวา ขอตกลงอันเปน

นิติสัมพันธทางมหาชนที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคล

ซึ่งไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนรัฐ หรือใหเขารวมดําเนินการโดยตรง โดยสัญญานั้นเปนสัญญา

เพ่ือการจัดทําบริการสาธารณะ” ทั้งนี้ผูศึกษาเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติมโดยระบุขอบเขตของคํานิยามให

ชัดเจนใน 3 ประเด็นคือ (1) แกไขเพ่ิมเติมคําวา “ขอตกลงอันเปนนิติสัมพันธทางมหาชน” ลงไปในบท

นิยาม เพ่ือขยายความใหวัตถุประสงคของสัญญาเกิดความชัดเจนวาสัญญานั้น เปนสัญญาซึ่งมีลักษณะ

พิเศษที่แสดงใหเห็นถึงเอกสิทธิ์ของรัฐในสัญญานั้น  (2) แกไขเพ่ิมเติมคําวา “เขารวมดําเนินการบริการ
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สาธารณะโดยตรง” เพ่ือใหการดําเนินการบริการสาธารณะรวมไปถึงกรณีท่ีหนวยงานทางปกครองหรือ

บุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ ตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการ

สาธารณะโดยตรง และ (3) การเพ่ิมเตมิคําวา “สัญญาเพ่ือการจัดทําบริการสาธารณะ” ก็เพ่ือเปนการ

ขยายนิยามประเภทของสัญญาบริการสาธารณะใหครอบคลุมทุกประเภท มิจํากัดเฉพาะสัญญา

สัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ จากแตเดิมที่ใหความหมายไว 4 ประเภทเทานั้น โดยการแกไขเพ่ิมเติมนิยามของ

คําวาสัญญาทางปกครอง ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวจะทําใหประเภทของสัญญาทาง

ปกครองเกิดความชัดเจนสอดรับกับการบังคับใชขอกฎหมายเพื่อการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล

ปกครองตามมาตรา 66/2 (3) ใหเกิดความรวดเร็ว และลดภาระงานศาลปกครองได 

 

 2. ปญหาเกี่ยวกับเง่ือนไขของสัญญาทางปกครองที่อาจไกลเกลี่ยขอพิพาทได 

 ควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

มาตรา 66/2 วรรคสอง จากเดิมที่บัญญัติไววา “ในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทตามวรรคหนึ่งเปน

การไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เก่ียวกับเงินหรือทรัพยสิน คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดหลักเกณฑใหหนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนคูกรณีตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือ

หนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายดวยก็ได” และบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขใหชัดเจนใน

วรรคสองสวนทาย ดังนี้ “.........เวนแตขอพิพาทที่เก่ียวกับเงินหรือทรัพยสินที่ไมกระทบกับประชาชน

โดยตรง”  

 ทั้งนี้ผูศึกษาเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวจะทําใหเงื่อนไขการระงับขอพิพาทโดยการไกล

เกลี่ยในสัญญาทางปกครองของศาลปกครองมีมาตรฐาน เกิดความรวดเร็ว เหมาะสมกับขอพิพาทใน

สัญญาทางปกครองแตละประเภท และโปรงใส สรางความเชื่อมั่นตอคูสัญญาทั้งสองฝาย 

    

บรรณานุกรม 

กมลชัย รัตนสกาววงศ.  กฎหมายปกครอง. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2551. 

จิระศักดิ์ จั่นบํารุง. “อนุญาโตตุลาการกับสัญญาทางปกครองในระบบคอมมอนลอวและซีวิลลอว : 

 ศกึษาวิธีการระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองของประเทศสิงคโปรเปรียบเทียบกับ

 ประเทศไทย.” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. 

ชาญชัย แสวงศักดิ ์และ มานิตย วงศเสรี. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและ 

 สัญญาทางปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2541. 

เชาวณี ชววิสฐิ. “การระงับขอพิพาททางปกครองโดยวิธีการอ่ืน นอกจากศาลปกครอง.” วิทยานิพนธ

 นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551. 



 

11 

 

นันทวัฒน บรมานันท. สัญญาทางปกครอง. พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2556. 

______ . หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

 วิญูชน, 2547. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. คําอธิบายกฎหมายมหาชน เลม 3 ท่ีมาและนิติวิธี. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 

 นิติธรรม, 2538. 

______. “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส.” วารสารกฎหมายปกครอง 5, (2529): 116-117. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องคดีปกครองที่เก่ียวกับสัญญาทาง

 ปกครอง.” รายงานการวิจัยสถาบันพระปกเกลารวมกับสํานักงานศาลปกครอง, 2547. 

บุบผา อัครพิมาน.  สัญญาทางปกครอง : แนวคิดและหลักกฎหมายของฝรั่งเศสและของไทย. 

 กรุงเทพฯ : สวัสดิการดานการฝกอบรมสํานักงานศาลปกครอง, 2545. 

ประยูร กาญจนดุล. คําบรรยายกฎหมายปกครอง. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549. 

โภคิน พลกุล. “สัญญาทางปกครองในกฎหมายไทย.” วารสารวิชาการศาลปกครอง 4, 1 (มกราคม – 

 เมษายน 2547): 41 – 44. 

มานิตย วงศเสร.ี หลักกฎหมายวาดวยสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมัน. พิมพครั้งที่ 2. 

 กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลปกครอง, 2545. 

_______. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและ

 การกระทําทางปกครอง. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, 2549. 

สมยศ เชื้อไทย. หลักกฎหมายมหาชนเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2550. 

สุรพล นิติไกรพจน. สัญญาทางปกครอง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2555. 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. คูมือแบบการรางกฎหมาย. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ

 กฤษฎีกา, 2551. 

 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542. 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “หนังสือ ที ่นร 0503/ว228 เรื่อง ขอแกไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 

 กรกฎาคม 2552 (เรื่องการทําสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน),” 17 กรกฎาคม 2558. 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “หนังสือ ที่ นร 0504/ว31 เรื่อง การทําสัญญาสัมปทานระหวางรัฐ 

 กับเอกชน,” 9 กุมภาพันธ 2547. 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “หนังสือ ที่ นร 0506/ว155 เรื่อง การทําสัญญาระหวางหนวยงานของ

 รัฐกับเอกชน,” 7 สิงหาคม 2552.  


