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การระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครอง*1
กันตินันท ศักยโรจนกุล**2
บทนํา
รัฐสมัย ใหมนอกจากมีภ ารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอยแลว ยังมีภ ารกิจที่สําคัญ อีก
ประการหนึ่ ง คื อ การจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะ เช น การจั ด ให มี สิ่ ง สาธารณู ป โภค จํ า หน า ยไฟฟ า
น้ําประปา ใหบริการระบบขนสงมวลชน โทรศัพทหรือบริการสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ในชวงแรกรัฐจะเปน
ผูดําเนินการเองเรียกวารัฐวิสาหกิจ ตอมาการบริการสาธารณะมีจํานวนมากขึ้นตามภาวะตามสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ลําพังรัฐเพียงอยางเดียวไมสามารถจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนไดทั่วถึง จึง
ตองเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน ซึ่งภาระความ
รับผิดชอบในเรื่องบริการสาธารณะเปนความรับผิดชอบของรัฐ ดังนั้น เมื่อใหเอกชนเขามาดูแลหรือ
ดําเนินการ รัฐยังคงตองมีความรับผิดชอบตอประชาชนในเรื่องคุณภาพ ความเพียงพอ หรือความมั่นคง
ปลอดภัยของการดําเนินบริการสาธารณะ สวนเอกชนที่รวมดําเนินการนั้นมีวัตถุป ระสงคหลักที่มุง
แสวงหาผลกํา ไร ผลตอบแทนที่ เพี ยงพอและเหมาะสมจึงเป นสิ่งจูง ใจเอกชนในการจัด ทํ า บริก าร
สาธารณะ เพราะฉะนั้ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว างรัฐ และเอกชนที่ เข า มามี สว นในการจั ด ทํ า บริ ก าร
สาธารณะจึงต องมี ก ารกํา หนดหลัก เกณฑ รายละเอี ย ดของภารกิจ ซึ่งเปน บริก ารสาธารณะที่ ต อ ง
ดําเนินการ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน การกําหนดขอบเขตความรับผิด ชอบและสิท ธิ
หนาที่ของแตละฝายในการเขาจัดทําบริการสาธารณะปรากฏในรูปของสัญ ญาทางปกครอง อันเปน
เครื่องมือที่รัฐสมัยใหมนํามาใชเพื่อใหภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุเปาหมาย
เหตุ ผ ลที่ ต อ งแยกสั ญ ญาทางปกครองออกมาเป น เรื่อ งพิ เศษจากสั ญ ญาปกติ ต ามระบบ
กฎหมายแพงเนื่องจากวิธีการที่รัฐหรือฝายปกครองใชในการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะมักจะมี
เอกสิทธิ์ของฝายปกครอง ซึ่งเปนอํานาจพิเศษของฝายปกครองแตเพียงฝายเดียว ในอันที่จะยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเพียงลําพัง โดยไมตองไดรับความยินยอมจากฝายเอกชนกอน
ทั้ งนี้ เพื่ อ ให บ รรลุ ถึง วัต ถุ ป ระสงคในการจั ด ทํา บริ ก ารสาธารณะ โดยจะไม นํ าหลั ก สั ญ ญาในการ
กฎหมายแพ งมาใช บั ง คับ แตจ ะสรา งหลัก กฎหมายมหาชนขึ้ น มาใชกั บ สั ญ ญาทางปกครอง โดย
ประสานผลประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนตัวของเอกชนในสภาวะที่พอเหมาะ

*1บทความนี้เรียบเรียงจากสารนิพนธ เรื่อง “การระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครอง” ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2562
**2นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบกฎหมายตามแบบอยางของประเทศในภาคพื้นยุโรปที่ใชระบบ
กฎหมายซิวิลลอว (Civil law) โดยมีการพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนและระบบศาลคู กลาวคือ มีศาล
ปกครองแยกเปนเอกเทศจากศาลยุติธรรมเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามหลักกฎหมายมหาชน สัญญาทาง
ปกครองซึ่งเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการของหลักกฎหมายมหาชน โดยมีนิติวิธีและปรัชญาแตกตางจาก
หลักกฎหมายเอกชนและสัญญาทางแพง ดังนั้น ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของ
ประเทศไทยจึงอยูในอํานาจของศาลปกครอง คดีที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจํานวนมากจึงขึ้นสูศาล
ปกครองซึ่งใชระยะเวลานานในการพิจารณาตัดสินในแตละคดี รวมถึงใชงบประมาณและบุคลากร
จํานวนมาก ทั้งที่บางคดีจํานวนเงินคาเสียหายหรือทุนทรัพยตามสัญญาทางปกครองมีจํานวนไมสูง ทํา
ใหไมคมุ คาในทางเศรษฐศาสตรที่จะนําคดีเหลานั้นมาพิจารณาในชั้นศาลปกครอง
ดังนั้นทางเลือกอื่นในการระงับขอพิพาทตามสัญ ญาทางปกครองจึงไดประโยชนกวาในทาง
เศรษฐศาสตรและการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยการระงับขอพิพาทในสัญญาทาง
ปกครองนอกจากดําเนินการทางศาลปกครองแลว ในตางประเทศยังมีการระงับขอพิพาทในสัญญาทาง
ปกครองในรูปแบบอื่นอีก เชน ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส มีวิธีการเยียวยาหรือการแกไขขอพิพาทอัน
เกิดจากสัญญาทางปกครองหลายกระบวนการ เชน การไกลเกลี่ย การประนีประนอมยอมความ และ
อนุ ญ าโตตุ ลาการ สว นในระบบกฎหมายเยอรมั นแม มิไดมีแ นวคิด ที่ ชัด เจนในการระงับ ขอ พิ พ าท
ทางเลือกอันเกิดจากสัญ ญาทางปกครองโดยวิธีการอื่ นนอกจากศาลปกครองเหมื อนเชน ประเทศ
ฝรั่งเศส แตก็มีกฎหมายใหอํานาจดําเนินการบางอยาง ทําใหไมตองนําคดีขึ้นสูศาลปกครองได เชน
การใชสิทธิเรียกรองโดยการแจงใหกระทําการ
ในระบบกฎหมายไทย สัญญาทางปกครองเกิดขึ้นอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2542 โดยการ
กําหนดนิยามของคําวา “สัญญาทางปกครอง” ไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และกําหนดใหคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเปนคดี
ปกครองประเภทหนึ่ งที่ อยู ในเขตอํา นาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 (4) ของพระราชบั ญ ญั ติ
ดั ง กล า ว ส ว นหลั ก เกณฑ อื่ น ที่ เกี่ ย วกั บ การระงับ ข อ พิ พ าทในคดี ป กครอง ป จ จุ บั น มี ก ารบั ญ ญั ติ
หลักเกณฑการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีป กครอง พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 12) พ.ศ. 2562 สวนที่ 2/1 ตามมาตรา 66/1 ถึง
มาตรา 66/12 และกําหนดใหอํานาจแกศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุดเปนผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทนี้ภายใตหลักความชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 66/1 ซึ่งเหตุผลในการเพิ่มเติมกระบวนการ
ไกลเกลี่ยนี้ เนื่องจากเห็นวาการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนกระบวนการที่ชวยใหการบริหารจัดการคดีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปดโอกาศและสงเสริมใหคูกรณีมีทางเลือกในการระงับขอพิพาททางปกครอง
อีกทางหนึ่ง อันจะทําใหขอพิพาททางปกครองสามารถยุติลงไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นดวยความสมัครใจ
ของคูกรณี และรักษาไวซึ่งความสัมพันธที่ดีระหวางกัน ตลอดจนสงเสริมใหการบริหารจัดการคดีของ
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ศาลปกครองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น สําหรับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไกล
เกลี่ยขอพิพาทใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
แตทั้งนี้ดวยขั้นตอนการออกระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออก
ตามความในสวนนี้ใหดําเนินการตามมาตรา 6 ดวย หมายความวา ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา 66 นี้จะตองสงใหสภาผูแทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบดังกลาว
เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบได ถาตอมามีการเสนอญัตติและสภาผูแทนราษฎรมีมติ
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่สงระเบียบดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหยกเลิกระเบียบใดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหที่ประชุม
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดําเนินการใหเปนไปตามนั้น ซึ่งขณะนี้ศาลปกครองอยูระหวางการ
เตรียมยกรางระเบียบดังกลาวเพื่อรองรับกระบวนการไกลเกลี่ยในคดีปกครอง
สวนที่เกี่ยวกับคดีสัญ ญาทางปกครอง มาตรา 66/2 บัญญัติใหอํานาจแกศาลปกครองไววา
“ศาลปกครองมีอํานาจไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ดัง
ตอไปนี้......(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง……
ในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทตามวรรคหนึ่งเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกี่ยวกับเงินหรือ
ทรัพยสิน คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดหลักเกณฑใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปน
คูกรณีตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมาย
ดวยก็ได”
จากบทบัญญัติดังกลาวหมายความวาหากสัญญานั้นเปนสัญญาทางปกครองภายใตคํานิยาม
ของมาตรา 3 และเปนขอพิพาทในคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9
(4) เมื่อเกิดขอพิพาท คูสัญ ญาหรือคูโตแยวสามารถใชกระบวนการทางศาลเพื่อขอไกลเกลี่ยเพื่อขอ
ระงับขอพิพาทตามมาตรา 66/2 (3) ได แตอยางไรก็ตาม ดวยแนวทางการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับ
การระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองโดยการไกลเกลี่ยทางศาลปกครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
ยังขาดความชัดเจนในขอกฎหมายบางประการ ทําใหเกิดปญหาดังนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับประเภทของสัญญาทางปกครองที่อาจไกลเกลี่ยขอพิพาทได
แมมาตรา 66/2 (3) จะกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีสัญ ญา
ทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองได แตดวยความหมายของสัญญาทาง
ปกครองในพระราชบั ญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3
บัญญัติวา “สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปน
หน ว ยงานทางปกครอง หรือเป น บุค คลซึ่งกระทํ า การแทนรัฐ และมีลักษณะเป น สัญ ญาสัม ปทาน
สั ญ ญาที่ ให จั ด ทํ า บริก ารสาธารณะ หรื อ จั ด ให มี สิ่ ง สาธารณู ป โภค หรื อ แสวงหาประโยชน จ าก
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ” จากนิ ย ามดั งกลาว สัญ ญาทางปกครองจะตอ งประกอบด ว ยหลัก เกณฑ 2
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ประการคือ สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซึ่ง
กระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปน (1) สัญญาสัมปทาน (2) สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ (3)
หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือ (4) แสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และนอกจากหลักที่
กฎหมายบัญญัติไวแลวยังมีหลักที่เกิดจากศาลปกครองโดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2544 ซึ่งกําหนดขอบเขตความหมายของสัญญาทางปกครองไววา
“สัญ ญาใดจะเป นสัญ ญาทางปกครองตามที่ บัญ ญั ติไวในมาตรา 3 แห งพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดนั้น ประการแรก คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝาย
หนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายกระทําการแทนรัฐ ประการที่สอง
สั ญ ญานั้ น มี ลั ก ษณะเป น สั ญ ญาสั ม ปทาน สั ญ ญาที่ ให จั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะ หรื อ จั ด ให มี สิ่ ง
สาธารณู ป โภค หรือ แสวงหาประโยชน จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ หรือ เปน สัญ ญาที่ห น วยงานทาง
ปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการ
บริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์
ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการ
สาธารณะบรรลุผล ดังนั้น หากสัญญาใดเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการ
แทนรัฐมุงผูกพัน ตนกับคูสัญ ญาอีกฝายหนึ่งดวยใจสมัครบนพื้นฐานแห งความเสมอภาค และมิได มี
ลักษณะเชนที่กลาวมาแลวขางตน สัญญานั้นยอมเปนสัญญาทางแพง” อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณา
ความหมายและหลักเกณฑของสัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 การใชคําวา “… หมายความรวมถึง
…” ก็เพื่อขยายขอบเขตของความหมายของคําวาสัญ ญาทางปกครองใหม ากกวาความหมายปกติ
กลาวคือ ในความหมายของสัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 จะกําหนดองคประกอบดานคูสัญญาไว
อยางชัดเจนวาสัญญานั้นกระทําโดยคูสัญญาฝายหนึ่งเปนรัฐ ไมวาจะโดยรัฐเองหรือโดยบุคคลที่กระทํา
แทนรัฐ กับ นิ ติบุคคลหรือ บุค คลธรรมดาซึ่งเปนเอกชนหรือมหาชนอีกฝายหนึ่ ง แตดา นเนื้ อหาจะ
กําหนดแคเพียงตัวอยางประเภทของสัญญาทางปกครอง เพื่อเปนหลักเกณฑใหหนวยงานที่เกี่ยวของใช
พิจ ารณาและพั ฒ นาความหมายของสั ญ ญาประเภทอื่น ๆ ต อไป แตในขณะเดีย วกัน เมื่ อ พิ จ ารณา
ความหมายและหลักเกณฑของสัญญาทางปกครองตามที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้ง
ที่ 6/2544 จะเห็นไดวาความหมายของสัญญาทางปกครองแตละประเภทจะพิจารณาจากลักษณะและ
วัตถุประสงคของสัญ ญาเปนหลัก กลาวคือ หากสัญ ญานั้นเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือ
บุ ค คลซึ่ งกระทํ าการแทนรั ฐ ตกลงให คู สั ญ ญาฝ ายหนึ่ งเข าดํ าเนิ น การหรื อ ร ว มดํ า เนิ น การบริ ก าร
สาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ
ทั้งนี้ เพื่อใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะ
บรรลุผลก็ถือเปนสัญญาทางปกครอง
แตทั้งนี้ ดวยสัญ ญาทางปกครองที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมายไทยอาจเขาหลายลักษณะไดใน
สัญ ญาเดีย ว เช น สัญ ญาสั มปทานกั บ สัญ ญาแสวงหาประโยชน จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ สัญ ญา
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สัมปทานที่ใหสิทธิในบริการสาธารณะกับสัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ สัญญาที่ใหจัดทําบริการ
สาธารณะกับสัญญาที่จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค กรณีดังกลาวจะมีลักษณะใกลเคียงกันในบางประการ
ดวยเหตุนี้จึงเกิดการวางหลักเกณฑในการกําหนดความหมายของสัญญาทางปกครองแตละประเภทไป
หลากหลายประการ เชน กลุมแนววินิจฉัยของศาลปกครองที่เห็นวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจาก
เปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองใหเอกชนเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะ
โดยตรง เพื่ อให การบริการสาธารณะบรรลุผล เช น สัญ ญาจ างลู กจา งชั่วคราวของสว นราชการที่
เกี่ยวกับ ภารกิจใหบ ริก ารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 545/2546)
สัญญาจางที่โรงพยาบาลของรัฐจางลูกจางชั่วคราวในตําแหนงเจาหนาที่กูชีพ เปนการจางเพื่อปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับภารกิจใหบริการดานรักษาพยาบาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 274/2548) หรือกลุมที่
ศาลวินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปนสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ
ที่ มี เหนื อ คู สั ญ ญา เพื่ อ ให บ ริ ก ารสาธารณะบรรลุ ผ ล เช น สั ญ ญาจ า งก อ สร า งหอพั ก ข า ราชการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีขอกําหนดใหสิทธิฝา ยปกครองเพียงฝายเดียวบอกเลิกสัญญาไดโดย
ที่คูสัญญาฝายเอกชนไมไดผิดสัญญาในสาระสําคัญ หรือกําหนดใหเอกชนทํางานพิเศษเพิ่มเติมไดแม
ไมไดมีระบุในสัญญาจาง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 104/2544) กลุมที่ศาลวินิจฉัยวาเปนสัญญาทาง
ปกครองเนื่องจากมีวัตถุแหงสัญญาเปนการจัดใหมีเครื่องมือสําคัญที่จําเปนซึ่งมีไวเพื่อดําเนินการจัดทํา
บริการสาธารณะใหบ รรลุผล เชน สัญ ญาจางเหมาปรับปรุงอาคารศาลาธนารักษของกรมธนารักษ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 162/2546) สัญญาจางกอสรางเรือตรวจการปน (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
692/2546) สัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุป กรณประมวลผลในโรงพยาบาลของรัฐ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 726/2547) นอกจากนี้ยังมีแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลที่วินิจฉัย วาเปนสัญ ญาทางปกครองเนื่องจากเป นสัญ ญาที่ใหเอกชนเข า
ดําเนินงานหรือเขารวมบริการสาธารณะ เชน สัญญาลาศึกษาหรืออบรมของทางราชการ (คําวินิจฉัยชี้
ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 25/2545) หรือกลุมที่วินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจากเปน
สัญญาซึ่งมีวัตถุแหงสัญญาเกี่ยวกับการจัดใหมีเครื่องมือที่จําเปนในการดําเนินบริการสาธารณะที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของหนวยงานทางปกครองใหบรรลุผล เชน สัญญาจางกอสรางหลักเทียบเรือ (คําวินิจฉัย
ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 21/2546) หรือกลุมที่วินิจฉัยวาเปนสัญญาทางปกครองเนื่องจาก
เปนกิจการที่หนวยงานทางปกครองตองดําเนินการเพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล เชน
สัญ ญาจางกอสรางอาคารหอพักนัก ศึกษาของมหาวิทยาลัย ของรัฐ (คําวินิจฉัยชี้ข าดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลที่ 1/2548) สัญ ญาจางกอ สรางอาคารที่ทําการและบานพัก สถานีตํารวจดับ เพลิง (คํ า
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 12/2548)
การวินิจฉัยความหมายสัญญาทางปกครองของศาลปกครองและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลจะเห็นวา หลักการพิจารณาความหมายอยูบนพื้นฐานของหลักกฎหมาย
มหาชน คือ จะตองเปนสัญญาทางปกครองโดยสภาพที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการ
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แทนรัฐฝายหนึ่ง ตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะ
โดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ หากขาด
ลักษณะดังกลาวสัญญานั้นก็ไมถือวาเปนสัญญาทางปกครองโดยสภาพ เชน สัญ ญารับทุนการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง ไมมีขอสัญญาผูกมัดวาเมื่อศึกษาจบหลักสูตรแลวจะตองเขารับราชการหรือทํางานชดใช
วัตถุประสงคแหงสัญญาจึงเปนการชวยเหลือผูรับทุนเทานั้น ประกอบกับหนวยงานทางปกครองไมได
ใชเอกสิทธิ์เหนือสัญญาเพื่อใหบริการสาธารณะใดบรรลุผล จึงไมมีสภาพเปนสัญญาทางปกครอง (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 545/2547) สัญญาเชาแผงคาเพื่อจําหนายสินคาในตลาดนัดจตุจักรเปนการเชา
เพื่อการพาณิชย เปนสัญญาสัญญาทางแพง แมผูใหเชาเปนผูกําหนดขอกําหนดตางๆ ในสัญญาฝาย
เดียว แตสัญญาดังกลาวตกลงดวยความสมัครใจ มีขอกําหนดสิทธิหนาที่ทั่วไปวา หากฝายใดผิดสัญญา
อีกฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได อันเปนหลักพื้นฐานทางแพงทั่วไป หาไดมีขอกําหนดที่มีลักษณะพิเศษซึ่ง
แสดงอํานาจฝายเดียวของฝายปกครองที่มีเหนือเอกชนอันเปนเอกสิทธิ์ของรัฐไม แมวัตถุประสงคของ
ของการจัดตลาดนัดเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับประชาชนไดมาซื้อขายสินคา อันเปนการจัดใหมีบริการ
สาธารณะ แตวัต ถุป ระสงคข องสัญ ญาเชา เพื่ อการในเชิ งพาณิ ช ย ไม ใช มีวัตถุ ประสงคให ผูเชา เข า
ดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการจัดใหมีตลาดนัดอันเปนบริการสาธารณะ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
244/2547)
ผูศึกษาจึงเห็นวา กรณีเกิดขอพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคูสัญญาประสงคจะ
ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาททางศาลปกครองตามมาตรา 66/2 (3) หากศาลตองดําเนินการตีความ
เพื่อ พิจารณาความหมายและลักษณะของสัญ ญาประเภทนั้นๆ วาสัญ ญาของฝายปกครองใด เป น
สัญญาทางปกครองหรือสัญญาทางแพงของปกครอง โดยจะตองพิจารณาทั้งหลักเกณฑของตัวคูสัญญา
และหลักเกณฑเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญาที่ตองไมขาดหลักเกณฑขอหนึ่งขอใด ก็จะทําใหกระบวนการ
ระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยทางศาลเกิดความลาชาเนื่องจากอาจเกิดขอโตแยงของคูสัญญา ซึ่งจะ
เปนการสรางภาระงานใหแกศาลปกครองได
2. ปญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาทางปกครองที่อาจไกลเกลี่ยขอพิพาทได
เมื่อสัญญาทางปกครองเกิดขอพิพาทระหวางคูสัญญาหรือคูโตแยง การจะใชวิธีระงับขอ
พิพาทโดยการไกลเกลี่ยตามมาตรา 66/2 (3) แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากจะตองเปนสัญญา
ทางปกครองตามความหมายของมาตรา 3 และเปนขอพิพาทตามมาตรา 9 (4) แลวหากเปนขอพิพาท
ทีเ่ กี่ยวกับเงินหรือทรัพยสินจะตองเปนไปปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรา 66/2 วรรคสองซึ่งไดบัญญัตไิ ว
วา “......ในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทตามวรรคหนึ่งเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกี่ยวกับเงินหรือ
ทรัพยสิน คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดหลักเกณฑใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปน
คูกรณีตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมาย
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ดวยก็ได” ซึ่งหากพิจารณาถึงเงื่อนไขดังกลาว หมายความวา ในคดีสัญ ญาทางปกครองทุกประเภท
หากจะดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนคูกรณีจะตอง
ขออนุมัติความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายและ
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด การที่กฎหมายกําหนดใหฝายบริหารเปนผูที่สามารถใชดุลพินิจใน
การพิ จารณาให ค วามเห็ น ชอบการชดใชดัง กลา วเป น กรณี ๆ ไปนี้ ทํ าให คูสัญ ญาอี กฝายไม อาจได
รับประกันวาจะไดรับการพิจารณาโดยการไกลเกลี่ยที่เปนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ได เนื่องจากการ
พิจารณาคาเสียหายจะเปนไปตามดุลพินิจของฝายปกครองและฝายบริหารที่เปนผูมีสวนไดเสียจากการ
ยกเลิกสัญญานี้เทานั้น นอกจากนี้ความเห็นชอบของฝายบริหารก็อาจเปนผลจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่ง
เปนเหตุใหการบังคับใชกฎหมายไมเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังทําใหกระบวนการระงับขอ
พิพาทโดยการไกลเกลี่ยอาจเกิดความลาชาและเนิ่นนาน ตลอดจนไมความตอเนื่องของการดําเนินการ
อนุมัติใหความเห็นชอบจากฝฝานบริหารได และจากความไมชัดเจนของบทบัญญัติของมาตรา 66/2
สรรคสองนี้สามารถแยกประเด็นจากปญหาไดออกเปน 2 ประเด็น คือ ปญหาการกําหนดวงเงินหรือ
มูลคาทรัพยสินของสัญญาทางปกครอง และปญหาการกําหนดผูที่ใหความเห็นชอบในการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท
2.1. ปญหาการกําหนดวงเงินหรือมูลคาทรัพยสินของสัญญาทางปกครอง
ดวยมาตรา 66/2 วรรคสอง ใชคําวา “......ในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทตามวรรค
หนึ่งเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกี่ยวกับเงินหรือทรัพยสิน คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดหลักเกณฑให
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนคูกรณีตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายดวยก็ได” คําวา “ตอง” ตามบทบัญญัตินหี้ มายความ
ไดวา การจะยุติขอพิพาทคดีสัญญาทางปกครองโดยการไกลเกลี่ยทางศาลปกครองนั้น หนวยงานทาง
ปกครองหรือ เจาหนา ที่ของรัฐที่ เปน คูกรณี จ ะตอ งไดรับ ความเห็น ชอบจากกระทรวงการคลังหรื อ
หนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายกอนทุกกรณีไป เนื่องจากขอพิพาทในสัญญาทางปกครอง
เปนขอพิพ าทที่เกิดจากการไมป ฏิบัติตามวัตถุป ระสงคแหงสัญ ญา ดังนั้นการเกิดขอพิพาทระหวาง
คูสัญญาจึงมีเงินและทรัพยสินมาเกี่ยวของดวยกันทั้งสิ้น เชน การเรียกรองคาชดเชย หรือคาเสียหาย
จากคูกรณีอีกฝายหนึ่ง ในขณะเดียวกันประเภทของสัญญาทางปกครองก็มิไดมีเพียงสัญญาตามมาตรา
3 ซึ่งเปนสัญญาทางปกครองโดยการกําหนดของกฎหมายเทานั้น หากแตยังรวมถึงสัญญาทางปกครอง
โดยสภาพตามความหมายและหลั ก เกณฑ ที่ ได จ ากแนวคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองสู ง สุ ด และ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลอีกดวย ดวยเหตุนี้ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครองทุกประเภท เชน สัญญาจางเอกชน กอสรางถนน อาคารเรียน การเรียกเก็บคาสัมปทานตาม
สัญญาสัมปทานทําไมปาชายเลน หรือสัญญาที่หนวยงานทางปกครองทํากับขาราชการที่ไดรับอนุญาต
ให ล าศึก ษาต อ ซึ่ง เป น คดี ที่ อ ยูในเขตอํ า นาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (4) แห ง
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และเกี่ยวของกับเงินหรือ
ทรัพยสินทั้งหมดก็ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
ตามกฎหมาย ในขณะที่การกระจายอํานาจใหหนวยงานทางปกครองหรือฝายรัฐในการเขาทําสัญญา
ทางปกครองเพื่อการดําเนินกิจการสาธารณะมิไดจํากัดแคสวนกลางเทานั้น แตยังรวมไปถึงสวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อใหการดําเนินการบริการสาธารณะเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ตอเนื่องใน
การดําเนินการและเกิดประโยชนสูงสุด แตกรณีมีขอพิพาทในคดีสัญญาทางปกครอง และเพื่อใหขอ
พิพาทนั้นสามารถระงับดวยความรวดเร็ว และสงผลกระทบตอความเสียหายใหนอยที่สุด กลับตองเกิด
ความลาชาเนื่องจากตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
ตามกฎหมายกอน และกรณีนี้ก็อาจทําใหขอพิพาทไมสามารถระงับไดตามเจตนารมณของคูสัญญาได
อยา งแทจ ริง เนื่ องจากการใชดุลพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบเป นของภาครัฐส วนกลาง
ในขณะที่ขอพิพาทเปนขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางคูสัญญาที่เกิดจากการใชอํานาจของสวนทองถิ่นที่มี
ความเขาใจในขอพิพาทมากกวา ดวยเหตุความไมชัดเจนของขอบเขตในเงื่อนไขนี้เอง ทําใหคูสัญญา
ฝายเอกชนอาจเกิดความไมมั่นใจในแนวทางการระงับขอพิพาทดังกลาวได
2.2. ปญหาการกําหนดผูที่ใหความเห็นชอบในการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ดว ยมาตรา 66/3 บั ญ ญั ติ ไว ว า “ห า มมิ ให มี ก ารไกล เกลี่ ย ข อ พิ พ าทในกรณี ที่ มี
ลักษณะดังตอไปนี้ (3) การไกลเกลี่ยขอพิพาทที่มีผลกระทบตอสถานะของบุคคลหรือมีผลกระทบ
ในทางเสียหายตอ ประโยชนสาธารณะ” จากบทบัญ ญัติดังกลาวจึงเปนประเด็นปญ หาที่วา การใช
อํานาจไกลเกลี่ยเพื่อระงับขอพิพาทสัญญาทางปกครองมีขอบเขตมากนอยเพียงใด ทั้งที่โดยปกติแลว
สัญ ญาทางปกครองเปนสัญ ญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ “บริการสาธารณะ” หรือมีวัตถุป ระสงคเพื่ อ
“ประโยชนสาธารณะ” เชน สัญญาการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จําหนายไฟฟา น้ําประปา ใหบริการ
ระบบขนสงมวลชน โทรศัพทหรือบริการสื่อสารอื่นๆ ใหแกประชาชนไดทั่วถึง ดังนั้น กรณีที่มีขอพิพาท
ที่เกี่ย วกับ การยกเลิก สัญ ญาทางปกครองโดยฝายเดียวและฝายปกครองมี ห น าที่ตอ งจายชดใชค า
ทดแทนให ฝ า ยเอกชนก็ อ าจเกิ ด ข อ จํ า กั ด ไม อ ยู ภ ายใต ข อบเขตของบทบั ญ ญั ติ นี้ เนื่ อ งจากหาก
ดําเนินการไกลเกลี่ยในขอพิพาทดังกลาวก็อาจสงผลเสียหายตอประโยชนสาธารณะได เชน การจาย
คาตอบแทนตามสัญญา การชดใชคาทดแทนใหแกฝายเอกชน ทั้งจากเหตุอันเกิดจากการกระทําของ
ฝ า ยปกครองหรือ เหตุ อั น มิ อ าจคาดหมายล ว งหน า ได ซึ่ งก็ ส ง ผลกระทบต อ ประโยชน ส าธารณะ
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอพิพาทที่เกี่ยวกับเงินหรือทรัพยสินที่มีทุนทรัพยจํานวนมากเกิดขึ้นจากสัญญาทาง
ปกครอง เชน คดีโครงการกอสรางและใหบริการทางยกระดับดินแดง-ดอนเมือง หลังจากบริษัท วอล
เตอร บาว (Walter Bau AG) หรือ บริษั ท ทางยกระดับ ดอนเมื อง จํ ากั ด (มหาชน) ยื่ น คํา รองตอ
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
อนุญ าโตตุลาการ โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน เมื่อพิจารณาจากทั้งสองคดีจะเห็นวาข อ
พิพาทในสัญญาทางปกครองจะเกีย่ วเนื่องกับเงินหรือทรัพยสินและเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะดวยกันทั้งสิ้น เหตุนี้การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยในศาลปกครอง สําหรับสัญญาทาง
ปกครองจึงอาจเปนขอหามตามมาตรา 66/3 (3)
จากปญหาทั้ง 2 ประการขางตนผูศึกษาเห็นวา ความไมชัดเจนของขอบเขตในเงื่อนไขนี้ ทั้ง
การกําหนดวงเงินหรือมูลคาทรัพยสินของสัญญาทางปกครอง และการกําหนดผูที่ใหความเห็นชอบใน
การไกลเกลี่ยขอพิพาท อาจทําใหคูสัญญาฝายเอกชนเกิดความไมมั่นใจในแนวทางการระงับขอพิพาท
ดังกลาว ซึ่งจะสงผลกระทบตอการเขารวมทําสัญญาทางปกครองเพื่อการดําเนินกิจการทางปกครอง
เพื่ อประโยชนสาธารณะขนาดใหญ ที่มีความจําเปนตองใหเอกชนเขารวมลงทุนหรือ ตองการอาศั ย
เทคโนโลยีตางๆ ของทางดานเอกชนได นอกจากนี้ก็ยังเปนขอจํากัดสําหรับการทําสัญญาทางปกครอง
ของการใชอํานาจฝายปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นที่อาจทําใหเกิดความลาชาตอกระบวนการ
ระงับขอพิพาทไดอีกดวย
จากปญหาตางๆ ที่ไดทําการศึกษา ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับประเภทของสัญญาทางปกครองที่อาจไกลเกลี่ยขอพิพาทได
ควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติจั ดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ.
2542 มาตรา 3 เดิมซึ่งบัญญัติวา“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญ ญาที่คูสัญญาอยาง
นอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะ
เป น สั ญ ญาสัมปทาน สัญ ญาที่ ให จัด ทํ าบริการสาธารณะ หรือจัด ให มีสิ่งสาธารณู ป โภคหรือแสวง
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ” แกไขเปน “สัญญาทางปกครอง” หมายความวา ขอตกลงอันเปน
นิติสัมพันธทางมหาชนที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคล
ซึ่งไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนรัฐ หรือใหเขารวมดําเนินการโดยตรง โดยสัญญานั้นเปนสัญญา
เพื่อการจัดทําบริการสาธารณะ” ทั้งนี้ผูศึกษาเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมโดยระบุขอบเขตของคํานิยามให
ชัดเจนใน 3 ประเด็นคือ (1) แกไขเพิ่มเติมคําวา “ขอตกลงอันเปนนิติสัมพันธทางมหาชน” ลงไปในบท
นิยาม เพื่อขยายความใหวัตถุประสงคของสัญญาเกิดความชัดเจนวาสัญญานั้น เปนสัญญาซึ่งมีลักษณะ
พิเศษที่แสดงใหเห็นถึงเอกสิทธิ์ของรัฐในสัญญานั้น (2) แกไขเพิ่มเติมคําวา “เขารวมดําเนินการบริการ
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สาธารณะโดยตรง” เพื่อใหการดําเนินการบริการสาธารณะรวมไปถึงกรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือ
บุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ ตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการ
สาธารณะโดยตรง และ (3) การเพิ่มเติมคําวา “สัญญาเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะ” ก็เพื่อเปนการ
ขยายนิ ย ามประเภทของสัญ ญาบริก ารสาธารณะให ค รอบคลุม ทุ กประเภท มิ จํา กัด เฉพาะสัญ ญา
สัมปทาน สัญ ญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ จากแตเดิมที่ใหความหมายไว 4 ประเภทเทานั้น โดยการแกไขเพิ่มเติมนิยามของ
คําวาสัญญาทางปกครอง ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวจะทําใหประเภทของสัญญาทาง
ปกครองเกิ ด ความชัด เจนสอดรับ กับ การบั งคับ ใช ขอ กฎหมายเพื่ อ การไกล เกลี่ ยข อ พิ พ าทในศาล
ปกครองตามมาตรา 66/2 (3) ใหเกิดความรวดเร็ว และลดภาระงานศาลปกครองได
2. ปญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาทางปกครองที่อาจไกลเกลี่ยขอพิพาทได
ควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 66/2 วรรคสอง จากเดิมที่บัญ ญัติไววา “ในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทตามวรรคหนึ่งเปน
การไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกี่ยวกับเงินหรือทรัพยสิน คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดหลักเกณฑใหหนวยงาน
ทางปกครองหรือ เจาหนาที่ของรัฐที่เปนคูกรณีตองไดรับ ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายดวยก็ได” และบัญญัติแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใหชัดเจนใน
วรรคสองสวนทาย ดังนี้ “.........เวนแตขอพิพาทที่เกี่ยวกับเงินหรือทรัพยสินที่ไมกระทบกับประชาชน
โดยตรง”
ทั้งนี้ผูศึกษาเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวจะทําใหเงื่อนไขการระงับขอพิพาทโดยการไกล
เกลี่ยในสัญญาทางปกครองของศาลปกครองมีมาตรฐาน เกิดความรวดเร็ว เหมาะสมกับขอพิพาทใน
สัญญาทางปกครองแตละประเภท และโปรงใส สรางความเชื่อมั่นตอคูสัญญาทั้งสองฝาย
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