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พัชฌา  จิตรมหึมา* 
 

การใช้อ านาจของรัฐต้องอาศัยเคร่ืองมือ คือ กฎหมาย โดยกฎหมายน้ันเป็นกระบวนการ 
ทางข้อความคิดด้านความยุติธรรมและเหตุผล (notions de justice et de raison) เป็นปัจจัยแห่งความสงบ
สุขของสังคม (facteur de paix sociale) และข้อสันนิษฐานแห่งการปรากฏในเร่ืองอ านาจ (autori té) 
ท่ีก าหนดเคร่งครัดเพื่อระงับห้ามปรามมิให้เกิดการละเมิดฝ่าฝืนต่อหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้๑ อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งไม่อาจด าเนินการให้ข้อความคิดดังกล่าวบรรลุผล
ได้โดยตรง ต้องอาศัยผู้ใช้บังคับกฎหมายซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีตามการจัดองค์กรของรัฐเพื่อใช้อ านาจ 
ทางกฎหมาย  ดังน้ัน การใช้อ านาจรัฐจึงต้องมีการจัดองค์กร (organisation)  

การจัดองค์กรเพื่อใช้อ านาจรัฐ เป็นการแยกการใช้อ านาจของรัฐตามต าแหน่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ี 
(compétence) โดยจัดสรรให้ผู้ด ารงต าแหน่งน้ันสามารถด าเนินการให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้  อย่างไรก็ตาม การใช้
อ านาจรัฐบางกรณีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ระบบการปกครองท่ีดีต้องมี 
กระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบองค์กรท่ีใช้อ านาจรัฐ เพื่อเป็นหลักการปกครองท่ีจะท าให้ 
การบริหารงานแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย โดยฝ่ายผู้ใช้อ านาจรัฐ 
ไม่อาจด าเนินการใช้อ านาจจนเกินเลยและก่อให้เกิดความผิดพลาดเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม๒ 
(intérêt général) ของประชาชน  

รัฐเสรีประชาธิปไตย (État libéral démocratique) จ าต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและ
ควบคุม (examine et contrôle) การใช้อ านาจของฝ่ายปกครองให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมี
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แม้การจัดท าบริการสาธารณะ๓ (service 

                                                             

*นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ ส านักกฎหมายปกครอง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑Charles DEBBASCH, Jacques BOURDON, Jean-Marie PONTIER et Jean-Claude RICCI, Droit 

constitutionnel et institutions politiques, 4e édition augmentée et corrigée, Paris : Économica, DL., 
2001, p. 3. 

๒ข้อความคิดพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน (notion fondamentale du droit public) จะเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีของ
ฝ่ายปกครอง รวมถึงพัฒนาการของฝ่ายปกครองที่แสดงออกถึงวัตถุประสงค์ข้ันสุดท้าย (finalité) ของฝ่ายปกครอง ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ดังกล่าวก็คือ ประโยชน์ส่วนรวม (Voir, Georges DUPUIS, Marie-José GUÉDON et Patrice CHRÉTIEN, Droit 
administratif, 7e édition, Paris : Armand Colin, Coll. « U. Droit », 2007, p. 460.) อาจกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า ประโยชน์
สาธารณะจะหมายถึงวัตถุประสงค์ในการด าเนินการหรือวัตถุประสงค์ของสถาบันต่าง ๆ ที่ยึดถือในเรื่องประโยชน์ของประชาชน
อันเป็นส่วนรวมทั้งหมด 

๓บริการสาธารณะ เป็นกิจการทางปกครอง (activité administrative) ที่ถือว่าฝ่ายปกครอง (administration) 
มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการดังกล่าวข้ึนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยรัฐมีหน้าที่ต้องจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ที่ถือเป็นประโยชน์ส่วนรวม การสร้างบริการสาธารณะข้ึนมาโดยกฎหมายก าหนด  
ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองน้ัน ถือเป็นการรับรองว่าฝ่ายปกครองจะด าเนินการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ( intérêt 
général) Voir, Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit administratif, 18e édition, Paris : Dalloz, Coll. « Précis 
Dalloz. Droit public-Science politique », 2000, p. 441. 



๒ 

 

public) ของฝ่ายปกครองจะมีกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีก าหนดขอบเขตแห่งอ านาจหน้าท่ี
ของฝ่ายปกครองไว้แล้วก็ตาม แต่อาจมีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับรัฐ เน่ืองจากรัฐเป็นผู้ใช้
อ านาจทางปกครองย่อมมีสถานภาพท่ีเหนือกว่าเอกชน หรืออาจมีปัญหาท่ีเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐกับเจ้าหน้าท่ี หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง  ท้ังน้ี ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท า 
ทางปกครองอาจหาทางแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายของตนโดยวิธีการระงับข้อพิพาท
ทางปกครอง ซึ่ งอาจอาศัยการด าเนินคดี ต่อศาลปกครอง (juridictions administratives) โดย 
ศาลปกครองมีบทบาทส าคัญ (rôle essentiel) ในการก่อต้ังและท าให้กฎหมายปกครองมีความมั่นคงยิ่งขึ้น 
ซึ่งศาลปกครองมีหน้าท่ีวินิจฉัยคดีปกครอง (litiges administratifs)๔  ท้ังน้ี ศาลปกครองถือเป็นองค์กร
ตุลาการท่ีมีอ านาจโดยท่ัวไปในการตรวจสอบและควบคุมฝ่ายปกครอง๕ (administration) อย่างไรก็ตาม  
การกระท าทางปกครอง๖ (administrative act) น้ันมีมากมายหลายประการ เน่ืองจากการด าเนิน
กิจกรรมของรัฐมีขอบเขตกว้างขวางและมีความสลับซับซ้อน จึงต้องมีหน่วยงานของรัฐท่ีใช้อ านาจตาม
กฎหมาย การด าเนินคดีปกครองท่ีอาศัยแต่เพียงการระงับข้อพิพาทโดยองค์กรศาลปกครองน้ันอาจ 
ไม่เพียงพอ รัฐจึงสร้างกลไกอื่นในการระงับข้อพิพาททางปกครองเพื่อลดจ านวนคดีหรือข้อพิพาท 
ทางปกครองท่ีจะขึ้นสู่ศาลปกครอง จึงเป็นความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดต้ังองค์กรท่ีมีอ านาจในการวินิจฉัย 
ช้ีขาดข้อพิพาททางปกครองโดยเป็นองค์คณะบุคคลท่ีมีความเป็นกลาง (impartialité) ลักษณะดังกล่าวน้ี 
จึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีต้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทขึ้น เพื่อให้ท าหน้าท่ีเป็นองค์กร 
ในการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาททางปกครอง ซึ่งจะมีผลช่วยบรรเทาและลดข้อพิพาทท่ีจะขึ้นสู่ศาลปกครอง 
ประกอบกับข้อพิพาททางปกครองบางกรณีมีลักษณะเฉพาะท่ีต้องอาศัยความรู้และความเช่ียวชาญ 
ทางเทคนิคในการวินิจฉัยโดยเฉพาะ การใช้รูปแบบของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ัน คณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทอาจประกอบด้วยผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้แทนของบุคคลต่าง ๆ ท่ีมีความรู้และความช านาญ 
ในเร่ืองพิพาท โดยบุคคลดังกล่าวอยู่ในฐานะท่ีจะเข้าใจปัญหาและสามารถวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้ดีกว่า
เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานอื่น การจัดต้ังคณะกรรมการโดยแต่งต้ังบุคคลเหล่าน้ีเป็นกรรมการวินิจฉัย  
ข้อพิพาทยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วม (participation) ในการวินิจฉัย 
ข้อพิพาททางปกครองด้วย  นอกจากน้ี การมีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีกลั่นกรองเร่ืองก่อนท่ีจะมาสู่อ านาจ 
การควบคุมภายนอกท่ีเป็นองค์กรศาลปกครองซึ่งมีอ านาจในการควบคุมและตรวจสอบความชอบ 
                                                             

๔Jean-Claude RICCI, Droit administratif, 6e édition, Paris : Hachette supérieur, DL., Coll. « Les 
Fondamentaux. Droit-Sciences politiques », 2008, p. 107. 

๕ในลักษณะเบื้องต้นน้ัน ฝ่ายปกครอง จะหมายถึง หน่วยงานทางปกครอง (administrative agencies)  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (State official) โปรดดูรายละเอียดใน อัญชริกา มูลมา, ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับค าสั่ง 
ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๘, หน้า ๑๑-๑๗. 

๖การกระท าทางปกครอง เป็นการกระท าของฝ่ายปกครองอันถือเป็นการกระท าของรัฐประเภทหน่ึง 
ที่แสดงออกโดยฝ่ายปกครอง (administration) โดยในทางทฤษฎีอาจแบ่ งการกระท าของฝ่ายปกครองได้เป็น 
สองลักษณะ คือ (๑) นิติกรรมทางปกครอง (administrative act) เป็นการแสดงเจตนาออกไปสู่ภายนอกของฝ่ายปกครอง 
ที่ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล เช่น การออก
ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ค าสั่งให้รื้อถอนอาคาร (๒) ปฏิบัติการทางปกครอง (real act) เป็นการกระท าทางปกครอง
อย่างธรรมดาท่ีมิได้มุ่งให้เกิดสิทธิและหน้าท่ีแต่อย่างใด เช่น การจัดการสิ่งกีดขวางการจราจร การรื้อถอนอาคารที่สร้าง
ผิดแบบ การสอนหนังสือ โปรดดู มานิตย์ จุมปา, การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐, หน้า ๙. 



๓ 

 

ด้วยกฎหมายท่ัวไป จึงเป็นการช่วยลด บรรเทา และผ่อนปรนภาระหน้าท่ีในการควบคุมนิติกรรม 
ทางปกครองและการช้ีขาดข้อพิพาททางปกครองให้แก่องค์กรศาลปกครองอีกด้วย 

คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทของฝร่ังเศส เป็นรูปแบบการจัดองค์กรประเภทหน่ึงท่ีมี 
การน ามาใช้แก้ไขปัญหาข้อพิพาททางปกครองได้โดยสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว การศึกษาพิเคราะห์
ประเด็นการจัดต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทของฝร่ังเศส รวมท้ังการควบคุมและตรวจสอบ
คณะกรรมการดังกล่าวในระบบกฎหมายปกครองฝร่ังเศส เป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจ
แนวคิดท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท โดยความเข้าใจดังกล่าวจะท าให้สามารถน ามาพิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และปรับใช้กับระบบการควบคุมและตรวจสอบคณะกรรมการท่ีมีอ านาจวินิจฉัยข้อพิพาท
ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบกฎหมายในเร่ืองน้ี 

การจัดต้ังคณะกรรมการที่มีอ านาจวินิจฉัยข้อพิพาทตามกฎหมายฝร่ังเศส 

แต่เดิม การจัดต้ังองค์กรท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองของฝร่ังเศส 
มีจ านวนไม่มากนัก โดยมีการจัดต้ังขึ้นเป็นองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 

๑. ศาลบัญชี๗ (Cour des comptes) จัดต้ังขึ้นใน ค.ศ. ๑๘๐๗๘ โดยหลังการปฏิวัติฝร่ังเศส  
มีการจัดต้ังส านักงานทางบัญชี (bureau de comptabilité) ขึ้น ต่อมามีรัฐบัญญัติลงวันท่ี ๑๖ กันยายน  
ค .ศ . ๑ ๘ ๐ ๗  ว่ า ด้ วยก ารจั ด อ งค์ก รขอ งศาลบั ญ ชี  (Loi du 16 septembre 1807 relative à 
l’organisation de la Cour des comptes) ก าหนดให้จัดต้ังศาลบัญชีขึ้นมา เพื่อให้เป็นองค์กรเดียวท่ีมี
อ านาจทางตุลาการในการควบคุมและตรวจสอบทางบัญชีสาธารณะ 

๒. สภาแห่งรัฐ (Conseil d’État) แต่เดิมมาจากสภาแห่งกษัตริย์ (Conseil du Roi) หรือท่ีเรียกว่า 
สภาท่ีปรึกษาของกษัตริย์  โดยสภาแห่งรัฐได้จัดต้ังขึ้นเป็นรูปแบบใหม่ตาม รัฐธรรมนูญ ลงวัน ท่ี  
๒๒ frimaire๙ an VIII ซึ่งมีอ านาจไม่มากและจ ากัดแต่เพียงอ านาจทางการเมือง (pouvoirs politiques) คือ  
การให้ความเห็นทางการเมืองเท่าน้ัน เมื่อได้สถาปนาระบบกษัตริย์ขึ้นมาอีกคร้ัง Napoléon BONAPARTE 
(1769-1821) ได้วางหลักเกณฑ์ให้สภาแห่งรัฐเป็นองค์กรท่ีปรึกษาแก่ตนในฐานะจักรพรรดิ (empereur) 
โดย ค.ศ. ๑๘๔๘ สภาแห่งรัฐได้รับบทบาทหน้าท่ีในการร่างกฎหมาย ต่อมามีรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๒๔ 
พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๗๒ ว่าด้วยการปฏิรูปการจัดองค์กรสภาแห่งรัฐ (Loi du 24 mai 1872 portant 
réorganisation du Conseil d’État) บัญญัติให้สภาแห่งรัฐท าหน้าท่ีด้านการอ านวยความยุติธรรม 
                                                             

๗ศาลบัญชี (Cour des comptes) เป็นศาลทางการเงิน (juridiction financière) ของฝ่ายปกครองในประเทศ
ฝรั่งเศส มีหน้าที่ในการควบคุมหลักเกณฑ์ทางบัญชีสาธารณะของรัฐ ตรวจสอบและควบคุมองค์การมหาชนแห่งชาติ 
(établissements publics nationaux) รัฐ วิสาหกิจ  (entreprises publiques) ประกันสั งคม (sécurité sociale) 
รวมทั้งองค์กรเอกชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ (organismes privés bénéficiant d’une aide de l’État) หรือ 
ทีไ่ด้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ (générosité du public) ศาลบัญชีมีหน้าที่รายงานการบัญชีสาธารณะของรัฐต่อรัฐสภาและรัฐบาล 
รวมทั้งให้ความเห็นต่อหลักเกณฑ์ในด้านการบัญชีของรัฐ ศาลบัญชีจะออกน่ังพิจารณา ณ พระราชวัง Palais Cambon 
ซึ่งอยู่ในกรุงปารีส 

๘Jacqueline MORAND-DEVILLER, Droit administratif : cours, thèmes de réflexion, commentaires 
d’arrêts avec corrigés, 14e édition, Issy-les-Moulineaux : LGDJ : Lextenso éditions, DL., 2015, cop., 
Coll. « Cours (Montchrestien) », 2015, p. 49. 

๙ค าว่า frimaire เป็นเดือนที่สามของปฏิทินแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (calendrier républicain français) หรือ
ที่เรียกว่า ปฏิทินแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศส (calendrier révolutionnaire français) เน่ืองจากเป็นปฏิทินที่สร้างข้ึนในช่วงที่มี 
การปฏิวัติฝรั่งเศส โดยเดือน frimaire น้ี จะอยู่ในช่วงเวลาวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ของปฏิทินปัจจุบัน 



๔ 

 

(justice déléguée) โดยก าหนดให้มีลักษณะเป็นศาลและเป็นอิสระจากทางการเมือง๑๐ รัฐบัญญัติท่ีจัดต้ัง
ให้สภาแห่งรัฐเป็นองค์กรตุลาการทางปกครองน้ี เป็นพื้นฐานแห่งรัฐบัญญัติท้ังหลายของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
(principe fondamental reconnu par les lois de la République )๑๑ ปัจจุบัน สภาแห่งรัฐเป็น
องค์กรท่ีปรึกษาของรัฐบาล (organe consultatif) และมีหน้าท่ีเป็นศาลปกครองหลัก (principale 
juridiction administrative)๑๒ โดยเป็นศาลปกครองสูงสุด 

๓. สภาจังหวัด (Conseils de préfecture) จัดต้ังขึ้นโดยรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๒๘ pluviôse  
an VIII (ตรงกับวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๐๐)๑๓ ต่อมามีรัฐกฤษฎีกาลงวันท่ี ๖ กันยายน ค.ศ. ๑๙๒๖ 
และรัฐบัญญัติลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ค.ศ. ๑๙๒๖ ให้ยกเลิกสภาจังหวัด โดยให้จัดต้ังเป็นสภาจังหวัดของ
เขตปกครองจังหวัดต่าง ๆ (Conseils de préfecture interdépartementaux) ซึ่งต่อมาได้โอนและ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นศาลปกครองช้ันต้น (tribunaux administratifs) โดยอาศัยอ านาจตามรัฐกฤษฎีกา 
หมายเลข ๕๓-๙๓๔ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๓ (Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953) 

๔. สภาการศึกษาแห่งชาติ  (Conseil supérieur de l’éducation nationale) เน่ืองจากมี 
การจัดต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการเหล่าน้ันมีอ านาจวินิจฉัยทางวินัย
และข้อพิพาททางปกครองด้านการศึกษา โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวสามารถอุทธรณ์ต่อ
สภาการศึกษาแห่งชาติได้ ซึ่งสภาการศึกษาแห่งชาติเกิดขึ้นเมื่อ Napoléon BONAPARTE ได้ปฏิรูประบบ
มหาวิทยาลัยในฝร่ังเศสช่วง ค.ศ. ๑๘๐๘ และได้ก าหนดให้มีสภาแห่งมหาวิทยาลัย  (Conseil de 
l’Université) ขึ้นโดยการตรารัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๐๘ (Décret du 17 mars 
1808) ก าหนดให้สภาแห่งมหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการท่ีปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ และด ารง
ต าแหน่งตลอดชีพ (conseillers à vie) จ านวน ๑๐ คน โดยมีกรรมการท่ีปรึกษาท่ัวไป (conseillers 
ordinaires) จ านวน ๒๐ คน ซึ่งก าหนดให้แต่งต้ังใหม่ทุกปี สภาแห่งมหาวิทยาลัยมีการแบ่งเป็นแผนก 
ต่าง ๆ เพื่อด าเนินกิจการต่าง ๆ และมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมรัฐสภา หรือท่ีสมัยน้ันเรียกว่า สมัชชาแห่งชาติ 
(Assemblée générale) โดยรัฐก าหนด ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๑๕ (Ordonnance du 15 août 
1815) บัญญัติให้กรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีมีอ านาจวินิจฉัยทางวินัยและข้อพิพาททางปกครอง 
(juridiction disciplinaire et administrative) ให้ อยู่ภ ายใต้การก ากับและควบคุมของสภาแห่ ง
มหาวิทยาลัย ต่อมา สภาแห่งมหาวิทยาลัยได้ถูกยกเลิกไป โดยระหว่าง ค.ศ. ๑๘๑๕-๑๘๒๐ ได้มีการจัดต้ัง
ขึ้นในรูปแบบใหม่เป็นคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (Commission d’instruction publique) ต่อมา
ในช่วงระหว่าง ค.ศ. ๑๘๒๐-๑๘๒๒ ได้จัดต้ังเป็นสภาหลวงของการศึกษาแห่งชาติ (Conseil royal de 
l’instruction publique) และมีการปฏิรูปใน ค.ศ. ๑๘๒๒ โดยมีการเปลี่ยนแปลงช่ือกลับไปเป็นสภาแห่ง
มหาวิทยาลัย (Conseil de l’Université) เหมือนเดิม โดยมีการเพิ่มจ านวนสมาชิกของสภาน้ี และต่อมา
ได้เปลี่ยนช่ือเป็น สภาการศึกษาแห่งชาติ (Conseil supérieur de l’éducation nationale)  ท้ังน้ี ใน 

                                                             
๑๐Charles DEBBASCH, Droit administratif, 6e édition, Paris : Économica, 2002, p. 705. 
๑๑CC, 80119 DC, 22 juillet 1980, JO, 24 juillet 1980, p. 1868. 
๑๒Jean RIVERO, Droit administratif, 11e édition, Paris : Dalloz, Coll. « Précis Dalloz », 1985, p. 197. 
๑๓ค าว่า pluviôse เป็นเดือนในปฏิทินเดิมของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเดือนที่ห้าของปฏิทินแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

(calendrier républicain français) เป็นปฏิทินที่สร้างข้ึนในช่วงที่มีการปฏิวัติฝรั่งเศส โดยน ามาใช้ต้ังแต่ ค.ศ. ๑๗๙๒ 
จนถึง ค.ศ. ๑๘๐๖ ส่วนรัฐบัญญัติ ลงวันที่ ๒๘ Pluviôse an VIII เป็นรัฐบัญญัติที่ประกาศในวันที่ซึ่งลงวันที่ดังกล่าว 
โดยตรงกับวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๐๐ ในระบบปีปฏิทินปัจจุบัน 



๕ 

 

ค.ศ. ๑๙๘๙ ได้มีการตรารัฐบัญญัติท่ีมีช่ือว่า Jospin (Loi JOSPIN)๑๔ ซึ่งได้ก าหนดให้มีการรวมสภาการศึกษา
แห่งชาติ (Conseil supérieur de l’éducation nationale) กับสภาการศึกษาท่ัวไปและการศึกษาทางเทคนิค 
(Conseil de l’enseignement général et technique) โดยรวมเข้ าเป็นสภาเดียวกัน และให้ ใช้ ช่ือว่ า  
สภาการศึกษา (Conseil supérieur de l’éducation) ซึ่งเป็นช่ือท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันน้ี  

ประเทศฝร่ังเศสในสาธารณรัฐท่ี ๕๑๕ เน้นระบบรัฐสวัสดิการ๑๖ (État-providence) ซึ่งระบบ
ดังกล่าวท าให้รัฐต้องเข้าแทรกแซงกิจการต่าง ๆ ของเอกชน จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรท่ีใช้อ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนระบบรัฐสวัสดิการและเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมของรัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์ส่วนสาธารณะ (intérêt public) และสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ จึงมีการจัดต้ังองค์กรในรูป
คณะกรรมการเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ซึ่งบาง
คณะกรรมการมีกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง โดยกฎหมายฝร่ังเศสถือว่า 
คณะกรรมการท่ีมีอ านาจวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองบางองค์กรมีฐานะเสมือนเป็นศาลปกครองพิเศษ
ด้วย เน่ืองจากคณะกรรมการดังกล่าวสามารถใช้อ านาจในลักษณะของตุลาการทางปกครอง ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับองค์กรตุลาการทางปกครอง โดยใช้อ านาจวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง เป็นเหตุให้มี 
การพัฒนาทางกฎหมาย โดยบางองค์กรได้รับการจัดต้ังให้เป็นศาลซึ่งใช้อ านาจฝ่ายตุลาการ เช่น สภาแห่งรัฐ 
(Conseil d’État) ศาลบัญชี (Cour des comptes) ศาลวินัยงบประมาณและการคลัง (Cour de discipline 
budgétaire et financière)  

การระงับคดีหรือข้อพิพาททางปกครองในรูปแบบท่ีอาศัยคณะกรรมการหรือองค์กรท่ีใช้อ านาจ
ทางตุลาการน้ัน พิเคราะห์ในแง่องค์กรและการใช้อ านาจขององค์กรแล้ว สามารถด าเนินการได้ ๒ แนวทาง คือ 

(๑) การด าเนินคดีต่อคณะกรรมการท่ีมีอ านาจวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง โดยคณะกรรมการ
ในลักษณะน้ีเรียกว่า คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท มีสถานะเสมือนเป็นศาลปกครองพิเศษตามกฎหมาย
ปกครองฝร่ังเศส เน่ืองจากมีการใช้อ านาจทางตุลาการในการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาททางปกครอง แต่โดย
หลักอ านาจวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองน้ันมีจ ากัด โดยจะมีได้แต่เฉพาะประเภทคดีท่ีกฎหมายบัญญัติ
รับรองไว้ เป็นกรณี เฉพาะเท่าน้ัน หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้  คณะกรรมการดังกล่าวย่อม 
ไม่สามารถใช้อ านาจของตนในการระงับข้อพิพาทน้ันได้ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ี ได้แก่ 

                                                             
๑๔Loi JOSPIN เป็นรัฐบัญญัติที่เกิดจากข้อเสนอแนะทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๙ ของ

รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาแห่งชาติ (Ministre de l’Éducation nationale) คือ นาย Lionel JOSPIN รัฐบัญญัติ 
ฉบับน้ีถือเป็นกฎหมายที่มีการปฏิรูประบบการศึกษาของฝรั่งเศส (système éducatif français) ครั้งใหญ่ 

๑๕สาธารณรัฐที่ ๕ (Ve République) ของฝรั่งเศส เป็นสาธารณรัฐที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของฝรั่งเศส ถือก าเนิดข้ึน
ตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ (Constitution française de 1958) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๕๘ เกิดจาก
ความล้มเหลวของระบบการเมืองในสาธารณรัฐที่ ๔ ซึ่งใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๔๖ (Constitution de 1946) ที่มี
บทบัญญัติให้รัฐสภามีอ านาจควบคุมรัฐบาลค่อนข้างมาก ท าให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบ
การควบคุมของรัฐสภามาเป็นระบอบกึ่งประธานาธิบดี โดยมีการบัญญัติหมวด ๒ ว่าด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ 
(Président de la République) ไว้โดยเฉพาะต้ังแต่มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๙  

๑๖รัฐสวัสดิการ เป็นระบบทางสังคมที่รัฐเป็นผู้จัดหลักประกัน ให้แก่ประชาชนทุกคนโดยอาศัยหลักความ 
เท่าเทียม (égalité) โดยถือว่ารัฐมีภารกิจในการจัดสรรปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชน เช่น จัดระบบการประกันสุขภาพ เพ่ือให้ทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ได้รับ
การป้องกันและรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดระบบประกันด้านการศึกษา โดยให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา 
ที่เหมาะสมตามความสามารถ และสามารถได้รับทุนการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ให้หลักประกันด้านการท างานและ
ประกันการว่างงาน ให้สวัสดิการและการประกันแก่ผู้สูงอายุ หรือจัดที่พักอาศัยให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย 



๖ 

 

คณะกรรมการวินัยของบรรษัทแห่งชาติด้านท่ีปรึกษาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Chambre de discipline 
de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle) คณ ะก รรม ก ารก ารธน าค าร 
(Commission bancaire) คณะกรรมการผู้ลี้ภัย (Commission des recours des réfugiés) คณะกรรมการ
บ าเหน็จบ าบาญประจ าจังหวัด (Tribunaux départementaux des pensions) 

(๒) การด าเนินคดีต่อองค์กรตุลาการทางปกครอง เช่น การฟ้องคดีต่อศาลช้ันต้น (tribunaux 
administratifs) ซึ่งถือเป็นศาลปกครองช้ันต้น โดยเป็นตุลาการท่ีมีอ านาจท่ัวไปทางคดีปกครอง (juges 
de droit commun du contentieux administratif)๑๗ มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองต่าง ๆ 
เว้นแต่คดีหรือข้อพิพาทท่ีมีกฎหมายก าหนดยกเว้นไว้โดยเฉพาะให้อยู่ ในเขตอ านาจของศาลอื่น  
การอุทธรณ์ต่อศาลปกครองช้ันอุทธรณ์ (Cour administrative d’appel) ซึ่งเป็นศาลท่ีมีอ านาจช้ีขาด
การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของศาลช้ันต้น (jugements des tribunaux administratifs)๑๘ การฟ้องหรือ
อุทธรณ์คดีต่อสภาแห่งรัฐ (Conseil d’État) การฟ้องคดีต่อศาลบัญชี (Cour des comptes) การด าเนินคดี 
ในศาลวินัยงบประมาณและการคลัง (Cour de discipline budgétaire et financière) 

ในสมัยสาธารณรัฐท่ี ๕ น้ี คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทของฝร่ังเศสมีเพิ่มมากขึ้นและมีหลายองค์กร 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการดังกล่าวหาได้มีอ านาจหน้าท่ีแต่เพียงการวินิจฉัยคดีข้อพิพาทไม่ แต่ยังมี
อ านาจหน้าท่ีซึ่งกฎหมายก าหนดไว้ให้แก่คณะกรรมการดังกล่าวโดยเฉพาะอีกด้วย ได้แก่ อ านาจในการให้
ค าปรึกษาเฉพาะด้านแก่ฝ่ายปกครอง หรือมีอ านาจหน้าท่ีในการออกค าสั่ งทางปกครอง เช่น 
คณะกรรมการควบคุมวิชาชีพเภสัชกร มีอ านาจหน้าท่ีในด้านการปกครองและด้านการวินิจฉัยข้อพิพาท 
โดยอ านาจทางปกครอง คือ มีอ านาจหน้าท่ีในการสั่งลงโทษสมาชิกเภสัชกร ตรวจสอบคุณสมบัติของ
สมาชิก และรับจดทะเบียนสมาชิก ส่วนอ านาจช้ีขาดข้อพิพาท คือ การวินิจฉัยช้ีขาดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความประพฤติและคุณสมบัติของสมาชิก  

การใช้อ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท้ังทางด้านการปกครองและด้านการวินิจฉัย 
ข้อพิพาทอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นได้หากมีการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย  ดังน้ัน จึงต้องมีการควบคุม
และตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท โดยให้เป็นไป
ตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย (principle of legality)๑๙  อย่างไรก็ตาม การควบคุมและตรวจสอบ

                                                             
๑๗Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif : cours, thèmes de réflexion, 

commentaires d’arrêts avec corrigés, 9e édition, Paris : Montchrestien, DL., 2005, p. 42. 
๑๘André de LAUBADÈRE et Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif, Tome 1, Droit 

administratif général : l’administration, la juridiction administrative, les actes administratifs, 
les régimes administratifs, 16e édition, Paris : LGDJ, 2001, p. 360.  

๑๙หลักความชอบด้วยกฎหมายเป็นสาระส าคัญประการหน่ึงของหลักนิติรัฐ ซึ่งการกระท าท้ังหลายขององค์กร
ฝ่ายบริหารจะต้องชอบด้วยกฎหมายที่ตราข้ึนโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งหมายความว่า ในความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกับประชาชนน้ัน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (State official) มีอ านาจสั่งการให้ประชาชนกระท าการ หรือละเว้น
กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดได้ก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชัดแจ้ง และจะต้องใช้อ านาจน้ัน
ภายในกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ การกระท าขององค์กรของรัฐทุกองค์กรจะต้องมีกฎหมายเป็นฐานในการด าเนินการ  
ซึ่งอาจเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมายที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกระท าที่เป็น 
การกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากจะต้องมีกฎหมายเป็นฐานของการกระท าหรืออ้างอิงใน
การใช้อ านาจแล้ว การใช้อ านาจน้ันต้องกระท าตามวิธีการ รูปแบบ และวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนดไว้ด้วย โปรดดู 
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
๒๕๔๓, หน้า ๖๕. 



๗ 

 

การกระท าของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีใช้อ านาจหน้าท่ีในบทบาทด้านการปกครองและ  
ด้านการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ันมีระดับและหลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายท่ีแตกต่างกัน โดย 
ด้านปกครองหรือการกระท าทางปกครองน้ันอยู่ภายใต้หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรม
ทางปกครอง (principe de légalité des actions administratives) ของฝ่ายปกครอง ส่วนด้านอ านาจช้ีขาด 
ข้อพิพาทจะอยู่ภายใต้หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางตุลาการ (principe de 
légalité des actions juridictionnelles) ของฝ่ายปกครอง ซึ่งแยกพิจารณาได้ ๒ กรณี คือ  

๑. การควบคุมและตรวจสอบนิติกรรมทางปกครองของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท และ 
๒.  การควบคุมและตรวจสอบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 

การควบคุมและตรวจสอบนิติกรรมทางปกครองของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 

นิติกรรมทางปกครอง (acte administratif) หรือท่ี เรียกว่า การกระท าทางปกครองน้ัน  
อาจเป็นการกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย (illégalité) ได้ หากมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อหลักความชอบ 
ด้วยกฎหมาย (principe de légalité) ของนิติกรรมทางปกครอง  ท้ังน้ี ตามกฎหมายฝร่ังเศส นิติกรรม
ทางปกครองอาจฝ่าฝืนต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายได้หลายลักษณะ ซึ่งแต่ละลักษณะเช่นว่าน้ีถือว่า 
ขัดต่อหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย (règle de droit) โดยนิติกรรมทางปกครองท่ีมิชอบด้วยกฎหมายน้ัน 
จะปรากฏขึ้นในลักษณะต่าง ๆ เช่น๒๐ การกระท าโดยปราศจากอ านาจ (incompétence)๒๑ การกระท า
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยผิดรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด (vice de forme)๒๒  
การฝ่าฝืนหรือบิดเบือนต่ออ านาจ (détournement de pouvoir)๒๓ การละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
(violation de la loi)๒๔ การกระท าดังกล่าวน้ี แยกพิเคราะห์ได้ ดังน้ี 
                                                             

๒๐Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit administratif, pp. 244-251. 
๒๑การกระท าโดยปราศจากอ านาจ เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนโดยไม่มีกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้ไว้ นิติกรรม

ทางปกครองที่ออกโดยปราศจากอ านาจจะเกิดข้ึนในกรณีที่ฝ่ายปกครองที่ออกนิติกรรมทางปกครองโดยเป็นผู้ไม่มีอ านาจ
ที่จะออกนิติกรรมทางปกครองน้ัน ความไม่มีอ านาจของฝ่ายปกครองน้ีอาจเกิดข้ึ นได้หลายสาเหตุ เช่น กรณีที ่
ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทางปกครองอันนอกเหนือขอบเขตอ านาจของตน หรือนอกขอบเขตพ้ืนที่ซึ่งตนมีอ านาจ หรือ
ออกนิติกรรมทางปกครองโดยที่ยังไม่ถึงเวลาท่ีตนมีอ านาจ โปรดดู อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ “เอกสิทธิของฝ่ายปกครอง
ตามกฎหมายปกครองฝรั่งเศส”, กฎหมายมหาชน , กรุงเทพฯ: สมาคมกฎหมายมหาชนของประเทศไทย, ๒๕๓๑,  
หน้า ๓๕. และ มานิตย์ จุมปา, การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง, หน้า ๖๑.   

๒๒การกระท าโดยผิดรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ การกระท าที่ผิดข้ันตอนหรือล าดับ
ข้ันตอนที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยหลักเกณฑ์รูปแบบ ข้ันตอน และวิธีการในการออกค าสั่งทางปกครองน้ัน กฎหมาย
ก าหนดข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักสองประการ คือ (๑) เพ่ือเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และ (๒) เพ่ือให้ฝ่ายปกครองอยู่ในสภาพหรือฐานะอันพร้อมที่จะพิจารณาสั่งการได้อย่างเหมาะสม โปรดดู 
ฤทัย หงส์สิริ, นิติกรรมทางปกครอง, หนังสือคู่มือการศึกษากฎหมายปกครอง, กรุงเทพฯ: ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๐, หน้า ๒๘๕.  

๒๓การฝ่าฝืนหรือบิดเบือนต่ออ านาจน้ันอาจเป็นการกระท าที่ใช้อ านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็น 
การตีความหรือแปลความกฎหมายให้ผิดไปจากเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย โดยใช้อ านาจเพ่ือกีดกัน บิดเบือน กลั่นแกล้ง หรือ
กระท าเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

๒๔การละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกระท าการ 
ที่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมาย  ทั้งน้ี การละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งอาจท าให้ค าสั่งทางปกครอง
น้ันไม่มีผลบังคับ ซึ่งเป็นไปตามบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ผลใช้บังคับของค าสั่ง 
ทางปกครอง (หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เรื่องเสร็จที่ ๒๖๘/๒๕๕๒) 



๘ 

 

(๑) การกระท าโดยปราศจากอ านาจ (incompétence) เป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีท าลงโดย
เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ี กรณีน้ีพิจารณาได้จากเจ้าหน้าท่ีท่ีกระท าการน้ันเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีกฎหมาย 
ให้อ านาจไว้และได้ใช้อ านาจน้ันภายในขอบเขตอ านาจแห่งตนหรือไม่ หรือเจ้าหน้าท่ีน้ันได้ใช้อ านาจ  
ก้าวล่วงเข้าไปในเขตอ านาจของเจ้าหน้าท่ีอื่นหรือไม่ การกระท าโดยปราศจากอ านาจน้ีรวมถึงกรณีท่ี
เจ้าหน้าท่ีมีค าสั่งปฏิเสธไม่ยอมใช้อ านาจหน้าท่ีของตนโดยเห็นว่าไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีของตน ท้ัง ๆ ท่ี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีน้ัน๒๕ 

(๒) การกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยผิดรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
(vice de forme) เน่ืองจากนิติกรรมทางปกครองท่ีกระท าลงโดยไม่ถูกต้องตามลักษณะดังกล่าวอาจถูก
ศาลปกครองสั่งเพิกถอนได้ การพิจารณาว่าเป็นแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการท่ีเป็นสาระส าคัญหรือไม่น้ัน อาจ
พิจารณาได้จากปัจจัยหลายประการประกอบกัน เช่น พิจารณาว่ามีวัตถุประสงค์ของการก าหนดรูปแบบ
หรือขั้นตอนน้ันก าหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของฝ่ายปกครองหรือเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนหรือไม่ 
และผลของการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบหรือขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้นิติกรรมทางปกครองน้ันเสียไป
หรือไม่  

(๓) การฝ่าฝืนหรือบิดเบือนต่ออ านาจ (détournement de pouvoir) เป็นการใช้อ านาจ 
ท่ีไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ โดยบิดเบือนอ านาจเพื่อให้มีการกีดกัน กลั่นแกล้ง หรือ
กระท าเพื่อช่วยเหลือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง เช่น นายกเทศมนตรีก าหนดระเบียบควบคุม 
การจัดงานลีลาศในเขตปกครองเทศบาล เพื่อมิให้ผู้อื่นจัดงานลีลาศแข่งขันกับกิจการของโรงแรมของตน 
ท่ีอยู่ในเขตปกครองเทศบาลน้ัน๒๖ หรือนายกเทศมนตรีออกค าสั่ง ๑๐ คร้ังติดต่อกัน โดยสั่งให้พักงาน
เจ้าหน้าท่ีคนหน่ึงของเขตปกครองเทศบาลเป็นเวลา ๑๐ เดือนต่อเน่ืองกัน เพื่อแก้แค้นและกลั่นแกล้ง
เจ้าหน้าท่ีผู้ น้ัน๒๗ หรือฝ่ายปกครองได้จัดต้ังโรงเรียนแห่งหน่ึงขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การศึกษา แต่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจะท าการจ้างผู้อ านวยการคนหน่ึงมาท างานในโรงเรียนดังกล่าว๒๘  

นอกจากน้ี ค าสั่งทางปกครองท่ีให้มีการโยกย้ายข้ารัฐการให้ไปด ารงต าแหน่งท่ีมีความรับผิดชอบ
น้อยกว่าต าแหน่งเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะแต่งต้ังข้ารัฐการอีกผู้หน่ึงให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนในต าแหน่งของ
ผู้ท่ีถูกโยกย้าย ถือเป็นการใช้อ านาจโดยบิดเบือนเช่นกัน และเป็นความผิดท่ีรัฐต้องรับผิดชอบ๒๙ การสั่งให้
ข้ารัฐการไปปฏิบัติหน้าท่ีอื่น (déplacement d’office) ซึ่งเป็นการลงโทษทางวินัย การสั่งการดังกล่าว
ต้องมีการแจ้งให้ข้ารัฐการน้ันทราบถึงข้อมูลดังกล่าวเสียก่อน  ท้ังน้ี ตามมาตรา ๑๙ แห่งรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี  
๑๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ หรือการโยกย้ายฝ่ายเดียว (mutation d’office) ซึ่ งเป็นอ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์ของการบริหารงานแผ่นดินน้ัน กฎหมายฝร่ังเศสวางหลักว่า การโยกย้าย
ดังกล่าวจะถือเป็นการท าให้ผู้มีส่วนได้เสียถูกกระทบสิทธิหรือได้รับความเสียหายได้ก็ต่อเมื่อค าสั่งดังกล่าว
มีผลท าให้ผู้รับค าสั่งต้องย้ายท่ีอยู่อาศัย หรือเปลี่ยนสถานะส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องยื่นเร่ืองให้คณะกรรมการ
ร่วม (Commission administrative paritaire) พิจารณาเสียก่อน แต่หากค าสั่งโยกย้ายน้ันไม่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสถานะของข้ารัฐการ ค าสั่งโยกย้ายน้ันก็จะถือเป็นเพียงมาตรการภายใน (mesure 
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d’ordre intérieur) เท่าน้ัน๓๐ ซึ่งหากเข้าลักษณะดังกล่าวย่อมถือเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจน ามาฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองได้ และกฎหมายไม่ได้ก าหนดหลักประกันในเร่ืองการพิจารณาทางปกครองเป็นกรณีพิเศษกับ
มาตรภายเช่นว่าน้ีแต่อย่างใด๓๑ 

(๔) การละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย (violation de la loi) จะพิจารณาจากนิติกรรม 
ทางปกครองน้ันว่าได้กระท าขึ้นโดยมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ เช่น  
นิติกรรมทางปกครองน้ันกระท าโดยอาศัยเหตุหรือเง่ือนไขท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
หรือนิติกรรมทางปกครองน้ันกระท าลงโดยใช้ดุลพินิจอันมิชอบด้วยกฎหมาย  

เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทใช้อ านาจด้านการปกครอง การกระท าดังกล่าว ถือเป็น 
นิติกรรมทางปกครอง ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง 
(principe de légalité des actions administratives) ของฝ่ายปกครอง ระบบควบคุมและตรวจสอบ 
นิติกรรมทางปกครองตามทฤษฎีการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองน้ัน 
โดยท่ัวไปอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ กรณี คือ 

๑. การควบคุมภายใน (contrôle interne) ซึ่งเป็นการควบคุมโดยฝ่ายปกครองเอง การควบคุม
ในลักษณะน้ีจะอาศัยวิธีการอุทธรณ์ต่อผู้ออกค าสั่งทางปกครองโดยตรง หรืออุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครอง 
ท่ีเหนือช้ันขึ้นไป (gracieux ou hiérarchique) ซึ่งการควบคุมภายในน้ี เรียกว่า การอุทธรณ์ 

การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองมักจะถูกด าเนินการและเป็นข้อเรียกร้องท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับประชาชน เป็นการประกันอย่างน้อยท่ีได้รับการยอมรับโดยปัจเจกชน (particuliers) โดยเป็น
สถานการณ์ทางกฎหมายท่ีส าคัญประการหน่ึง การอุทธรณ์ค าสั่งต่อผู้ออกค าสั่งทางปกครองหรือต่อ 
ฝ่ายปกครองท่ีเหนือช้ันขึ้นไป (gracieux ou hiérarchique) น้ัน เป็นการร้องเรียนต่อผู้ออกค าสั่ ง 
ทางปกครองเพื่อให้ไปสู่การทบทวนพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงต่อการวินิจฉัยสั่งการท่ีด าเนินมาน้ัน ตามระบบ
ทางการเมืองและการบริหารงานแผ่นดิน การอุทธรณ์อาจมิใช่ผลส าเร็จท่ีจะได้รับค าตอบสนองต่อ  
ค าวินิจฉัยตามท่ีต้องการ กล่าวคือ ผู้อุทธรณ์อาจไม่ได้รับผลตามความประสงค์ท่ีวางไว้ เพราะว่า 
ฝ่ายปกครองท่ีถูกโต้แย้งคัดค้านโดยค าอุทธรณ์น้ันสามารถท่ีจะไม่ตอบสนองใด ๆ ก็ได้ โดยเหตุท่ีว่า  
การอุทธรณ์มิได้เป็นระบบเดียวท่ีวางอยู่ในระบบท่ีให้โอกาสแก่ผู้เสียหายท่ีจะด าเนินการโดยกฎหมายต่อ
ค าสั่งหรือการใช้อ านาจท่ีขัดหรือแย้งต่อผู้เสียหาย กระบวนการทางกฎหมายยังค านึงถึงหลักการแบ่งแยก
อ านาจ โดยเปิดโอกาสให้มีการด าเนินคดีไปสู่องค์กรทางตุลาการได้๓๒ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็น 
การควบคุมภายนอก 

๒. การควบคุมภายนอก (contrôle externe) เป็นการควบคุมและตรวจสอบการกระท า 
ทางปกครองโดยองค์กรภายนอก ซึ่งอาจเป็นองค์กรตุลาการ คือ ศาลปกครอง หรืออาจเป็นองค์กรพิเศษ
อื่น เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน (médiateur de la République)  

ระบบยุ ติธรรมในการด าเนินคดีทางปกครองจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายท่ีใช้บั งคับ (droit 
applicable) การด าเนินการโดยฟ้องคดีต่อตุลาการทางปกครอง (juge administratif) น้ัน ตุลาการจะมี
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะวินิจฉัยคดีพิพาทท่ีเกิดจากฝ่ายปกครอง  นอกจากน้ี การควบคุมภายนอก
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โดยองค์กรตุลาการน้ันต้องมีการพิจารณาในเร่ืองคุณสมบัติของคู่กรณีในเหตุหรือเน้ือหาของหลักเกณฑ์
ทางกฎ หมาย ท่ี ใช้บั ง คับ  ซึ่ งก ระท าในการด า เนินค ดีทางปกครอง (contentieux administratif)  
การด าเนินคดีต่อศาลท่ีมีอ านาจเหนือคดีปกครองน้ัน ศาลจ าเป็นต้องสร้างหลักกฎหมายข้ึนมา โดยให้เหตุผล
ท่ีชอบด้วยกฎหมาย มี เห ตุผลในทางกฎหมายท่ี รับฟั งได้ เป็นยุ ติ  ซึ่ งจะท าให้ เกิดการยอม รับ 
ต่อวงการตุลาการท่ีมีอ านาจในการวินิจฉัยคดีทางปกครองน้ัน๓๓ กฎหมายจึงก าหนดให้มีความเป็นไปได้ 
ท่ีผู้เสียหายจะท าการโต้แย้งหรือคัดค้านนิติกรรมทางปกครองโดยการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ซึ่งถือเป็น
การควบคุมและตรวจสอบภายนอก๓๔   

ฝ่ายปกครองท่ีท านิติกรรมทางปกครองต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย การท่ีฝ่ายปกครองต้อง
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเท่ากับเป็นการคุ้มครองเอกชนจากการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ (arbitraire) 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากฝ่ายปกครองไม่มีความผูกพันกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีได้มีการก าหนดเอาไว้ล่วงหน้า 
กฎหมายจึงเป็นท้ังเคร่ืองมือและข้อจ ากัดของอ านาจ โดยในลักษณะของการเป็นเคร่ืองมือน้ัน กฎหมาย 
จะให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองในการกระท าการได้ ส่วนการมีลักษณะแห่งข้อจ ากัดน้ัน ฝ่ายปกครองไม่อาจ
กระท าการใดท่ีนอกเหนือไปจากการท่ีกฎหมายก าหนดไว้๓๕ 

การกระท าทางปกครอง (action administrative) จะต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย 
(principe de légalité) ของการกระท าทางปกครอง หมายถึง การกระท าใด ๆ ของฝ่ายปกครองจะต้อง
เคารพต่อกฎหมาย จะต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะกระท านอกเหนือขอบอ านาจท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ไม่ได้ ผู้ใช้อ านาจทางปกครองหาได้มีอิสระในการท่ีจะด าเนินการใดได้โดยไม่ค านึงถึงอ านาจของ
ตนตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว้  โดยเฉพาะการด าเนินการท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือทรัพย์สินของ
บุคคลน้ัน ผู้ใช้อ านาจทางปกครองจะต้องระมัดระวังมิให้การกระท าของตนเป็นการกระท าท่ีมิชอบด้วย
กฎหมาย โดยผู้ใช้อ านาจทางปกครองจักต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจ หรือกระท า
การใดนอกกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ย่อมท าให้การกระท าน้ันเป็นการกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย  

กฎหมายมิได้บัญญัติไว้แต่เพียงการกระท าท่ีฝ่ายปกครองมีอ านาจกระท าการได้เท่าน้ัน  
แต่กฎหมายยังมอบหมายโดยบัญญัติให้บุคคลใดเป็นผู้มีอ านาจ (titulaire du pouvoir) ในการกระท าการ
ทางปกครองไว้ด้วย การกระท าโดยปราศจากอ านาจเป็นความไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ในเร่ืองตัวบุคคลผู้กระท าการ (illégalité relative à la qualité de l’auteur de l’acte) การกระท า
ทางปกครองจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อบุคคลผู้กระท าการทางปกครองน้ันได้รับมอบหมายอ านาจ
หน้าท่ีโดยกฎหมายเพื่อให้กระท าการน้ันได้ ประการน้ีเป็นข้อความคิดในเร่ืองอ านาจ (notion de compétence)  
การใช้อ านาจโดยบุคคลอื่นท่ีมิได้ก าหนดไว้ตามกฎหมาย หรือจากบุคคลอื่นท่ีนอกเหนือจากบุคคลท่ีได้รับ
มอบอ านาจไว้ตามกฎหมาย ย่อมถือเป็นการกระท าทางปกครองท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย และถือเป็น
ข้อพิจารณาในประการแรกของความไม่ชอบด้วยกฎหมาย  กล่าวคือ เป็นการกระท าท่ีปราศจากอ านาจ 
(incompétence)๓๖ ซึ่ งการกระท าดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยองค์กรตุลาการ (contrôle 

                                                             
๓๓Jean-Claude RICCI, Contentieux administratif, Paris : Hachette Supérieur, Coll. « HU. Droit », 2007, p. 7.  
๓๔Jacques VIGUIER, Le contentieux administratif, 2e édition, Paris : Dalloz, Coll. « Connaissance du 

droit », 2005, p. 1. 
๓๕Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit administratif, 16e édition, Paris : Dalloz, Coll. « Précis. Droit 

public, science politique », 1996, p. 42. 
๓๖Yves GAUDEMET, Droit administratif, 18e édition, Paris : LGDJ, 2005, p. 109.  



๑๑ 

 

juridictionnel) ผู้กระท าการโดยปราศจากอ านาจ หรือเป็นท่ีสงสัยว่ากระท าการใดโดยปราศจากอ านาจ 
จึงอาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีทางศาลและอาจต้องรับผิดในทางกฎหมายได้ 

ข้อความคิดในด้านความหมายเกี่ยวกับหลักการกระท าทางปกครองหรือนิติกรรมทางปกครอง
ต้องชอบด้วยกฎหมายจึงมีสองนัย คือ๓๗ 

(๑)  หลักว่าด้วยการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย หมายความว่า ฝ่ายปกครอง 
จะกระท าการใด ๆ ก็ได้ท้ังสิ้น เว้นแต่การอันกฎหมายห้ามมิให้กระท า 

ตามนัยความหมายน้ี ฝ่ายปกครองมีอ านาจกระท าการต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ  
เสรีภาพ หรือประโยชน์ของเอกชนได้อย่างกว้างขวาง ตราบใดท่ียังไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้  
ฝ่ายปกครองย่อมกระท าการน้ันได้เสมอ อ านาจของฝ่ายปกครองท่ีจะกระท าการต่าง ๆ จึงเป็นอ านาจ
ท่ัวไป ความไม่มีอ านาจของฝ่ายปกครองเป็นเพียงข้อยกเว้นเท่าน้ัน 

(๒) หลักว่าด้วยการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย หมายความว่า ฝ่ายปกครอง 
จะกระท าการใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชนคนใด 
คนหน่ึงได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจ และจะต้องกระท าการดังกล่าวภายในกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

ตามนัยความหมายท่ีสองน้ี อ านาจของฝ่ายปกครองท่ีจะกระท าการต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบกระเทือน 
ต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชนน้ันมีอยู่อย่างจ ากัด กล่าวคือ มีอยู่เพียงเท่าท่ี
กฎหมายบัญญัติให้ไว้เท่าน้ัน การใดท่ีกฎหมายมิได้บัญญัติให้กระท า ฝ่ายปกครองจะกระท าการน้ันไม่ได้เลย 

ในสองประเด็นน้ี ความหมายใดมีความถูกต้องน้ัน นักนิติศาสตร์เห็นว่าความหมายท่ีสองเป็น
ความหมายท่ีถูกต้อง๓๘ เน่ืองจากเป็นความหมายท่ีให้ความคุ้มครองต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อัน
ชอบธรรมของปัจเจกชน  ดังน้ัน ความหมายของการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายจึงเป็น
ความหมายตามนัยท่ีสอง  

สาระส าคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมายจึงอาจสรุปได้ ดังน้ี 
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองหรือนิติกรรมทางปกครอง๓๙ หลักน้ี 

มีความหมายว่า ฝ่ายปกครอง (administration) จะกระท าการใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือ
ประโยชน์อันชอบธรรมของปัจเจกชนได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขท้ังสองประการ ดังน้ี  

๑. มีกฎหมายให้อ านาจกระท าการได้ หากไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ ฝ่ ายปกครองย่อม 
มิอาจกระท าการดังกล่าวได้ และจะสันนิษฐานว่ากฎหมายให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองกระท าการเช่นว่าน้ี 
หาได้ไม่ และ 

๒. ฝ่ายปกครองจะต้องกระท าการดังกล่าวภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดไว้เท่าน้ัน 
ฝ่ายปกครอง ได้แก่  บรรดาพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐ คณะกรรมการ หรือหน่วยงานของรัฐ  

ซึ่ งมีอ านาจและใช้อ านาจทางปกครอง เช่น มีอ านาจท่ีจะบั งคับการให้ เป็นไปตามค าสั่ งของตนได้ 

                                                             
๓๗วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ , หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง (Fundamental principles of administrative 

law), กรุงเทพฯ : โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘, หน้า ๑๓-๒๕.  
๓๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔. 
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VEDEL et Pierre DELVOLVÉ, Droit administratif : tome 1, 12e édition, Paris : Presses Universitaires de 
France, Coll. « Thémis. Droit public », 1992, p. 263. 
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โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งอ านาจองค์กรตุลาการสั่งการบังคับให้ อ านาจของฝ่ายปกครองเป็นอ านาจท่ีอยู่เหนือกว่า
ประชาชนหรือผู้อยู่ใต้ปกครอง หากไม่มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง ก็อาจท าให้
ฝ่ายปกครองน้ันกระท าการต่าง ๆ ได้ตามอ าเภอใจ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญให้การรับรอง
อาจถูกท าลายลงโดยฝ่ายปกครองได้ ตราบใดท่ีฝ่ายปกครองยังมีอ านาจเหนือประชาชน จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีจะต้องมีการควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองอยู่เสมอ 

ผู้ใช้อ านาจทางปกครองหาได้มีอิสระในการท่ีจะด าเนินการใดได้โดยไม่ค านึงถึงอ านาจของตน
ตามท่ีกฎหมายได้บัญญัติไว้  โดยเฉพาะการด าเนินการท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อัน
ชอบธรรมของบุคคลน้ัน ผู้ใช้อ านาจทางปกครองจะต้องระมัดระวังมิให้การกระท าของตนเป็นการกระท า 
ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ใช้อ านาจทางปกครองจักต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจ
หรือกระท าการใดนอกกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ย่อมท าให้การกระท าน้ันเป็นการกระท าท่ีมิชอบด้วย
กฎหมาย นอกจากฝ่ายปกครองต้องกระท าการโดยยึดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวมาแล้ว  
ฝ่ายปกครองยังต้องยึดถือหลักความชอบในเร่ืองดุลพินิจ๔๐ (discretion) ของตนอีกด้วย  

การควบคุมและตรวจสอบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 

กฎหมายฝร่ังเศสก าหนดให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ ขึ้นมากมาย หากคณะกรรมการใด 
มีอ านาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองแล้ว ตามบรรทัดฐานทางกฎหมายปกครองฝร่ังเศสถือว่า
คณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการประเภทหน่ึงซึ่งมีอ านาจวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง  
โดยเรียกว่า คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  ท้ังน้ี ตามกฎหมายปกครองฝร่ังเศสน้ัน คณะกรรมการ
ดังกล่าวยังมีนิติฐานะเสมือนเป็นศาลปกครองพิเศษ (juridiction d’attribution) ด้วย เน่ืองจากมีอ านาจ
หน้าท่ีในลักษณะของการใช้อ านาจทางตุลาการ โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยช้ีขาดเฉพาะคดีหรือ
เฉพาะข้อพิพาททางปกครองท่ีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ แนวคิดดังกล่าวมีความแตกต่างจากฎหมาย
ไทยและกฎหมายบางประเทศท่ีมีพัฒนาการและการแบ่งแยกศาลซึ่งเป็นองค์กรท่ีใช้อ านาจทางตุลาการ
ออกต่างหากจากคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท และมีระบบวิวัฒนาการทางกฎหมายท่ีแตกต่างไปจาก
กฎหมายฝร่ังเศส โดยไม่ถือว่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ันมีฐานะหรือลักษณะเสมือนเป็น 
ศาลแต่ประการใด๔๑ 

                                                             
๔๐หากพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเป็นฐานอ านาจในการออกค าสั่งทางปกครองแล้วจะพบว่า กฎหมาย

มีการก าหนดระดับความผูกพันของฝ่ายปกครองในเรื่องการใช้อ านาจไว้ โดยอาจแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ คือ  
(๑) ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดในลักษณะที่เป็นอ านาจผูกพัน (mandatory power) ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหน่ึง
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เกิดข้ึนแล้ว ฝ่ายปกครองจะต้องออกค าสั่งที่มีเน้ือความตามที่กฎหมายก าหนดไว้เช่นน้ัน และ  
(๒) ก าหนดความผูกพันของฝ่ายปกครองไว้ในลักษณะที่ผ่อนคลายลง และเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองได้มีโอกาสเลือก
ปฏิบัติและตัดสินใจได้ด้วยตนเองภายในขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งถือเป็นอ านาจดุลพินิจ (discretionary power) โปรดดู 
เอกบุญ วงศ์สวัสด์ิกุล, การควบคุมอ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาลไทย, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๔, หน้า ๒๐. และ วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระท าทางปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๔๖, หน้า ๔๘. 

๔๑สวัสดิการส านักงานศาลปกครอง, คดีปกครองเก่ียวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท , 
รายงานการวิจัย เล่ม ๑, กรุงเทพฯ : สวัสดิการส านักงานศาลปกครอง, ๒๕๔๖, หน้า ๑๔. 



๑๓ 

 

ตามกฎหมายฝร่ังเศสน้ัน คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีจัดต้ังขึ้นมีอ านาจหน้าท่ีแตกต่างกันไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการดังกล่าวยังมีอ านาจหน้าท่ีส าคัญประการ
หน่ึงซึ่งมีการใช้อ านาจในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน คือ อ านาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง 
สามารถตัดสินช้ีขาดข้อพิพาททางปกครองได้ การใช้อ านาจในลักษณะน้ีเป็นการกระท าท่ีมีลักษณะ 
ทางตุลาการ (caractère juridictionnel) หรือท่ีเรียกว่า การกระท าทางตุลาการ๔๒ (acte juridictionnel) 

แม้กฎหมายฝร่ังเศสจะถือว่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมีลักษณะเป็นศาลปกครองพิเศษ 
เพราะคณะกรรมการเช่นว่าน้ีมีอ านาจหน้าท่ีในทางตุลาการ กล่าวคือ การมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัย 
ช้ีขาดข้อพิพาททางปกครองได้ แต่กฎหมายฝร่ังเศสยังก าหนดให้มีบทบัญญัติท่ีก าหนดให้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ันต้องอยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมและตรวจสอบของสภาแห่งรัฐ 
(Conseil d’État) ซึ่งถือเป็นศาลปกครองสูงสุด โดยก าหนดให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทสามารถอุทธรณ์โต้แย้งหรือคัดค้านค าวินิจฉัยน้ันในประเด็นปัญหา 
ข้อกฎหมายต่อสภาแห่งรัฐได้ หรืออาจร้องขอให้สภาแห่งรัฐวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นท่ีว่า  
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวน้ันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิ 
ในการอุทธรณ์ต่อศาลสูง (recours en cassation)๔๓ 

โดยท่ัวไป ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิ ท่ีจะขอให้มีการทบทวนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ข้อพิพาทในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายได้ เพราะผลของค าวินิจฉัยน้ันอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ 
ของตน สภาแห่งรัฐจึงได้วางบรรทัดฐานไว้ โดยวินิจฉัยว่า สิทธิในการอุทธรณ์ต่อศาลสูงเป็นหลักท่ัวไปแห่ง
กฎหมาย (Le droit au recours en cassation est un principe général du droit.) ถือเป็นสิทธิของ
ผู้เสียหายท่ีจะด าเนินคดีโดยอุทธรณ์ขอให้สภาแห่งรัฐซึ่งมีสถานะเป็นศาลปกครองสูงสุดพิจารณาปัญหา 
ข้อกฎหมายของค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยได้ตามหลักท่ัวไปแห่งกฎหมาย แม้จะไม่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้โดยเฉพาะก็ตาม๔๔ สิทธิดังกล่าวหากเปรียบเทียบกับกรณีนิติกรรมทางปกครองแล้วจะเห็นได้ว่า
เป็นสิทธิในลักษณะท านองเดียวกันกับกรณีท่ีผู้เสียหายใช้สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เพิกถอน 
นิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย๔๕ (recours pour excès de pouvoir)  

                                                             
๔๒การกระท าทางตุลาการ (acte juridictionnel) หมายถึง การใช้อ านาจหน้าท่ีในการให้ค าวินิจฉัยตัดสินหรือ 

ชี้ขาดข้อพิพาทขององค์กรที่มีอ านาจทางตุลาการ โดยมีการใช้บังคับกฎหมายเพ่ือรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับให้เป็นไป
ตามสิทธิที่มีการโต้แย้งหรือร้องขอจากคู่กรณี 

๔๓ตามกฎหมายปกครองฝรั่งเศส การอุทธรณ์ต่อศาลสูง (recours en cassation) เป็นที่ยอมรับให้ด าเนินการ
ได้เสมอแม้จะไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนดไว้ก็ตาม เพราะถือว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นหลักทั่วไปแห่ง
กฎหมาย (principe général du droit) ซึ่งอ านาจในการตรากฎหมายไม่อาจที่จะก าหนดห้ามมิให้มีการอุทธรณ์ต่อ 
ศาลสูงได้ และแม้กฎหมายจะมีบทบัญญัติที่ก าหนดการตีความอย่างเคร่งครัดไว้ก็ตาม เช่น กฎหมายมีบทบัญญัติก าหนด
ไว้ว่า ค าวินิจฉัยขององค์กรที่มีลักษณะทางตุลาการ (caractère juridictionnel) น้ันเป็นที่สุด (n’est « susceptible 
d’aucun recours ») แต่สภาแห่งรัฐ (CE, Ass., 7 février 1947, d’Aillières, Rec., p. 50.) ได้วินิจฉัยว่า ข้อความ 
ที่ก าหนดดังกล่าวจะใช้ยันเฉพาะแต่ฝ่ายนิติบัญญัติ (législateur) โดยฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจตีความโดยแสดงเจตจ านง 
ในการตรากฎหมายให้ขัดหรือแย้งอย่างชัดเจนต่อบทบัญญัติน้ี รวมถึงไม่อาจตรากฎหมายที่ขัดแย้งต่อหลักการอุทธรณ์ 
ต่อสภาแห่งรัฐได้ (Charles DEBBASCH, Droit administratif, pp. 816-817.) 

๔๔CE, Ass., 7 février 1947, d’Aillières, Rec., p. 50.  
๔๕ตามกฎหมายฝรั่งเศส การฟ้องคดีในลักษณะดังกล่าว เป็นการฟ้องคดีในกรณีที่เป็นการกระท าเกินกว่าอ านาจ 

(recours pour excès de pouvoir) มีลักษณะส าคัญอันได้แก่ (๑) เป็นการฟ้องคดีเพ่ือให้มีการตรวจสอบการกระท าของ
ฝ่ายปกครองที่เกินกว่าอ านาจ (๒) เป็นการฟ้องคดีเพ่ือคัดค้านความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง และ 



๑๔ 

 

นอกจากการใช้สิทธิอุทธรณ์ ต่อสภาแห่งรัฐแล้ว  การควบคุมและตรวจสอบค าวิ นิจฉัย 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทยังมีวิธีการอื่นท่ีผู้เสียหายอาจใช้เพื่อโต้แย้งหรือคัดค้านค าวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทได้ หากกฎหมายบัญญัติไว้ เช่น การขอให้พิจารณาใหม่ หรือ 
การอุทธรณ์มติของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ันต่อคณะกรรมการท่ีสูงกว่า๔๖ 

พิเคราะห์จากการด าเนินการข้างต้น การควบคุมและตรวจสอบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทตามกฎหมายฝร่ังเศส สามารถด าเนินการได้ ๒ ประการ คือ 

๑. การด าเนินการโดยผ่านสภาแห่งรัฐ และ 
๒. การด าเนินการโดยวิธีอื่น 

๑. การด าเนินการโดยผ่านสภาแห่งรัฐ 

การด าเนินการโดยผ่านสภาแห่งรัฐ เป็นการร้องขอให้สภาแห่งรัฐตรวจสอบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทในปัญหาข้อกฎหมายโดยวิธีการอุทธรณ์ ต่อสภาแห่งรัฐ (recours en cassation)  ท้ังน้ี  
การขอให้พิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ัน  
เป็นการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายท่ีมีต่อค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ซึ่งหาก
พิจารณาตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวมีสถานะเสมือนเป็นศาลปกครองพิเศษ 
กรณีจึงไม่ใช่การขอให้สภาแห่งรัฐวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองท่ีเกิดจาก 
การกระท าของเจ้าหน้าท่ีหรือของฝ่ายปกครองโดยท่ัวไป  ดังน้ัน การควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจึงมีขอบเขตท่ีจ ากัดกว่าการควบคุมความชอบ
ด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองท่ีกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีหรือฝ่ายปกครอง เพราะการด าเนินการ
ดังกล่าวมิใช่การควบคุมและตรวจสอบการวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าท่ีทางปกครองท่ัวไป แต่เป็น 
การควบคุมค าวินิจฉัยหรือค าตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ซึ่งมีลักษณะเป็นนิติกรรม 
ทางตุลาการ สภาแห่งรัฐจึงจ ากัดอ านาจและขอบเขตในการควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทไว้ เน่ืองจากการค านึงถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีองค์กร
วินิจฉัยข้อพิพาท โดยเหตุผลทางเทคนิค (raison technique) ท่ีต้องมีบุคลากรท่ีมีความช านาญในเร่ือง
เฉพาะท่ีจะพิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาททางปกครองน้ัน และยังถือเป็นความจ าเป็นที่ควรจะต้องมี
องค์กรท่ีท าหน้าท่ีกลั่นกรองเร่ืองท่ีจะมาสู่อ านาจการควบคุมภายนอกท่ีเป็น อ านาจขององค์กร 
ศาลปกครองซึ่งมีอ านาจในการควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายท่ัวไปและถือเป็นท่ีสุด 
ในทางกฎหมาย การด าเนินการดังกล่าวยังเป็นการช่วยลด บรรเทา และผ่อนปรนภาระหน้าท่ี 
ในการควบคุมนิติกรรมทางปกครองและการช้ีขาดข้อพิพาททางปกครองให้แก่องค์กรศาลปกครองอีกด้วย๔๗ 

                                                                                                                                                                                      

(๓) หากมีความจ าเป็น ผู้ฟ้องคดียังอาจจะขอให้มีค าวินิจฉัยเพ่ือเพิกถอนค าสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองได้ด้วย  
Voir, Jeanne LEMASURIER, Le contentieux administratif en droit comparé, Paris : Economica, 2001, 
p. 24. 

๔๖เช่น การอุทธรณ์มติของคณะกรรมการแพทยสภาภูมิภาคในการวินิจฉัยเรื่องคุณธรรมทางวิชาชีพ (moralité 
professionnelle) ของแพทย์ต่อคณะกรรมการวินัยของแพทยสภา ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่สูงกว่าคณะกรรมการแพทยสภา
ภูมิภาค ตามนัยแห่งค าวินิจฉัยสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๔๕ (CE, 2 février 1945, Moineau, Rec.,  
p. 27.) 

๔๗Michel DEGOFFE, La Juridiction administrative spécialisée, préface de Laurent RICHER,  
Thèse de doctorat en droit public, Paris : LGDJ, DL, Coll. « Bibliothèque de droit public », 1996, p. 536. 



๑๕ 

 

อย่างไรก็ตาม การควบคุมและตรวจสอบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในปัญหา
ข้อกฎหมายน้ัน ตามกฎหมายฝร่ังเศสไม่ถือเป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาท เว้นแต่ในบางกรณี ท่ีมีกฎหมายบัญ ญั ติยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะเท่าน้ัน เช่น  
การตรวจสอบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยโดยสภาแห่งรัฐ และการตรวจสอบค าวินิจฉัยของ
ส านักงานคุ้มครองผู้ลี้ภัยและผู้ไร้สัญชาติของฝร่ังเศส (Office français de protection des réfugiés et 
apatrides หรือท่ีเรียกโดยย่อว่า OFPRA)๔๘ โดยคณะกรรมการผู้ลี้ภัย ในกรณีค าวินิจฉัยในประเด็นค าสั่ง
ปฏิเสธค าขอให้รับรองสถานะของผู้ลี้ภัย๔๙ 

ตามกฎหมายฝร่ังเศส การขอให้สภาแห่งรัฐตรวจสอบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ข้อพิพาทในปัญหาข้อกฎหมายน้ัน มีหลักเกณฑ์พิจารณาท่ีส าคัญ ดังน้ี 

๑.๑  การฟ้องคดีให้องค์กรภายนอกทบทวนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้อง
อุทธรณ์คดีต่อสภาแห่งรัฐโดยตรง ไม่อาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองช้ันต้น (tribunaux administratifs) ได้ 
เพราะค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ันมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติกรรมทางตุลาการ 
(acte juridictionnel) ไม่ใช่นิติกรรมทางปกครอง (acte administratif)๕๐   

๑.๒ การเสนอคดีต่อสภาแห่งรัฐน้ันจะกระท าได้ต่อเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
มีค าวินิจฉัยอันถึงท่ีสุดแล้ว โดยไม่อาจขอให้พิจารณาใหม่ได้๕๑ 

๑.๓ ผู้มีสิทธิท่ีจะเสนอคดีต่อสภาแห่งรัฐได้จะต้องเป็นคู่ความในคดีดังกล่าวเท่าน้ัน มิใช่เป็น
เพียงผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากค าวินิจฉัยน้ัน๕๒ 

๑.๔ หากสภาแห่งรัฐเพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทแล้ว ประเด็นแห่ง
ข้อกฎหมายท่ีสภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยไว้ย่อมมีผลผูกพันให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องปรับใช้ใน 
ค าวินิจฉัยของตนให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทไม่อาจ
วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นได้  

๑.๕ เหตุท่ีผู้เสียหายจะฟ้องขอให้สภาแห่งรัฐพิจารณาเพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทได้น้ัน มีขอบเขตท่ีจ ากัดกว่าการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง 
ดังน้ัน จึงมีเหตุบางประการท่ีผู้เสียหายจะฟ้องหรือร้องขอต่อสภาแห่งรัฐให้วินิจฉัยไม่ได้ ซึ่งเป็นไปตาม
บรรทัดฐานแห่งค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ เช่น สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยว่า การฟ้องคดีต่อสภาแห่งรัฐเพื่อให้
ทบทวนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ัน ต้องมิใช่การฟ้องหรืออุทธรณ์ในประเด็นเร่ืองท่ี

                                                             
๔๘ส านักงานคุ้มครองผู้ลี้ภัยและผู้ ไร้สัญชาติของฝรั่งเศส เป็นองค์การมหาชน (établissement public) ที่มี

หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตามข้อบังคับแห่งสนธิสัญญา (conventions) ข้อตกลง (accords) หรือจัดด าเนินการ 
ในกิจกรรมระหว่างประเทศ (arrangements internationaux) เพ่ือปกป้องและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย 

๔๙CE, Ass., 13 décembre 1991, Préfet de l’Hérault c/Dakoury, AJDA, 1992 et CE, Ass., 13 
décembre 1991, Nkodia, Rec., p. 439. 

๕๐ในทางตรงกันข้าม การฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองของฝ่ายปกครองที่มิใช่ค าวินิจฉัยข้อพิพาท
หรือนิติกรรมทางตุลาการ โดยเฉพาะการฟ้องเพิกถอนค าสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองทั่วไป ต้องฟ้องคดีต่อ 
ศาลปกครองชั้นต้น 

๕๑CE, Sect., 12 octobre 1956, Desseaux, Rec., p. 364 ; CE, Sect., 13 novembre 1959, SE 
Reconstruction et Min. Anciens combattants c/Bacqué, Rec., p. 593 et CE, 11 janvier 1991, Aouad, 
Rec., p. 9. 

๕๒CE, 16 février 1951, Delaville, Rec., p. 99 ; CE, 12 mars 1954, Ministre de la santé publique, 
Rec., p. 158 et CE, 12 novembre 1954, Ministre de la santé publique et de la Population, Rec., p. 593.  



๑๖ 

 

คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทได้วินิจฉัยข้อพิพาทโดยการบิดเบือนอ านาจ (détournement de pouvoir)๕๓  
โดยมีการใช้อ านาจวินิจฉัยนอกเหนือวัตถุประสงค์ท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งเป็นการบิดเบือนอ านาจโดย
กระท าเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือโดยทุจริต หรือเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น๕๔ 

๑.๖ การเสนอคดีท่ีเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต่อสภาแห่งรัฐจะ
เสนอได้แต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายเท่าน้ัน ท้ังน้ี โดยหลักแล้ว สภาแห่งรัฐไม่อาจพิจารณาทบทวน 
ค าวินิจฉัยดังกล่าวในกรณีท่ีเป็นปัญหาข้อเท็จจริงได้ เน่ืองจากการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงน้ันอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีและเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีจะต้องตรวจสอบส านวนคดีใน
ข้อเท็จจริงให้เป็นท่ีเรียบร้อยก่อนมีค าวินิจฉัย โดยก่อนเสนอคดีต่อสภาแห่งรัฐน้ัน คณะกรรมการดังกล่าว
ได้ผ่านการวินิจฉัยข้อเท็จจริงมาถึงท่ีสุดแล้ว ตามกฎหมายปกครองฝร่ังเศส เหตุท่ีเกี่ยวกับการควบคุม
ความชอบด้วยกฎหมายท่ีผู้เสียหายจะฟ้องขอให้สภาแห่งรัฐพิจารณาเพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทได้น้ัน มีเฉพาะในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

๑.๖.๑ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทได้กระท าการวินิจฉัยโดยไม่มีอ านาจ ( incompétence) 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ันมีหลายองค์คณะ แต่ละองค์คณะมีความเช่ียวชาญ 
ในแต่ละเร่ืองไม่เหมือนกัน จึงมีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้แต่ละองค์คณะตามความเช่ียวชาญ 
เฉพาะด้าน แต่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้รับการวินิจฉัยข้อพิพาทจากคณะกรรมการท่ีมิได้มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะ และมิได้มีอ านาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ัน 

๑.๖.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทด าเนินการวินิจฉัยข้อพิพาทโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน 
หรือวิธีการท่ีก าหนดไว้ในสาระส าคัญ (vice de forme) ซึ่งเป็นเหตุให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการน้ันไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย เน่ืองจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนแห่งกระบวนวิธีพิจารณาความ  
ซึ่งในประเด็นน้ี สภาแห่งรัฐวางหลักว่า คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีในการวินิจฉัยข้อพิพาท แม้ว่ากฎหมายท่ีจัดต้ังคณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาทน้ันจะไม่ได้บัญญัติวิธีพิจารณาความน้ันไว้โดยเฉพาะก็ตาม  ท้ังน้ี หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกระบวนวิธีพิจารณาคดีในการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีสภาแห่งรัฐเคยวินิจฉัยให้เพิกถอนค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทได้น้ัน มีประเด็นต่าง ๆ ซึ่งได้แก่  

(๑) การละเมิดต่อสิทธิในการแก้ข้อกล่าวหา (violation des droits de la défense) แม้ว่า
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ันจะมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในเร่ือง
การรับฟังความทุกฝ่ายไว้ก็ตาม แต่สภาแห่งรัฐย่อมมีอ านาจท่ีจะตรวจสอบว่า คณะกรรมการวินิจฉัย 
ข้อพิพาทน้ันได้ให้โอกาสแก่คู่กรณีรับทราบข้อเท็จจริงและแก้ข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มท่ีแล้วหรือไม่ เช่น 
สภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่า ค าวินิจฉัยของคณะลูกขุนเกียรติยศ๕๕ (Jury d’honneur) มีลักษณะเป็นนิติกรรม
                                                             

๕๓CE, Sect., 6 mars 1953, Abbé Giloteaux, Rec., p. 117 et CE, 15 octobre 1954, Société 
financière de France, Rec., p. 536. 

๕๔ข้อสังเกต หลักการตรวจสอบและควบคุมค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ซึ่งเป็นนิติกรรม  
ทางตุลาการที่สภาแห่งรัฐวางไว้ในกรณีน้ีโดยไม่ยอมรับในเรื่องการบิดเบือนอ านาจน้ัน มีความแตกต่างไปจากหลัก 
การตรวจสอบและควบคุมนิติกรรมทางปกครองที่ศาลปกครองยอมรับให้มีการควบคุมนิติกรรมทางปกครองที่ กระท า 
โดยไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนด โดยมีการบิดเบือนอ านาจ (détournement de pouvoir) จึงเป็นเหตุ
ประการหน่ึงที่แสดงให้เห็นได้ว่า การตรวจสอบและควบคุมค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ัน มีขอบเขต 
ที่จ ากัดกว่าการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง 

๕๕คณะกรรมการลูกขุนเกียรติยศ เป็นคณะกรรมการที่จัดต้ังข้ึนเฉพาะกิจ  ซึ่ งจัดต้ังโดยรัฐก าหนด 
(ordonnance) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๔๔ มีลักษณะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท โดยมีอ านาจหน้าที่



๑๗ 

 

ทางตุลาการ (acte juridictionnel) แม้จะไม่มีกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาไว้โดยเฉพาะก็ตาม  
หากหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาดังกล่าวไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้โดยเฉพาะมิให้น ามาใช้บังคับกับคณะลูกขุน
เกียรติยศ และหลักเกณฑ์เช่นว่าน้ันมิได้ขัดหรือแย้งต่อการจัดองค์กรของคณะลูกขุนเกียรติยศแล้ว  
ต้องถือว่าคณะลูกขุนเกียรติยศมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับวิธีพิจารณาดังกล่าวด้วย  
แม้คณะลูกขุนเกียรติยศจะมีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะหยิบยกกรณีของโจทก์ขึ้นพิจารณาได้โดยไม่ต้องมีค าขอ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายลงวันท่ี ๖ เมษายน ค.ศ. ๑๙๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ 
ในขณะน้ันก็ตาม แต่คณะลูกขุนเกียรติยศก็ไม่อาจวินิจฉัยได้โดยชอบ โดยไม่แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึง
กระบวนวิธีพิจารณาและให้โอกาสแก่ผู้ น้ันในการท่ีจะเสนอข้อโต้แย้งท้ังในประเด็นข้ อเท็จจริงและ 
ข้อกฎหมาย๕๖ 

(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมิได้ให้เหตุผลท่ีชัดเจนเพียงพอ (insuffisance de motifs) 
สภาแห่งรัฐได้วางหลักว่า การวินิจฉัยข้อพิพาทของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องมีการให้เหตุผล  
ในการวินิจฉัยท่ีชัดเจนเพียงพอ การท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทละเว้นไม่ได้แสดงข้อเท็จจริง 
ท่ีสนับสนุนค าวินิจฉัยข้อพิพาทของตนโดยมีการให้เหตุผลท่ีเพียงพอ ย่อมเป็นเหตุให้สภาแห่งรัฐไม่อาจ
ควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของค าวินิจฉัยดังกล่าวได้ว่าค าวินิจฉัยดังกล่าวน้ันมีเหตุผล 
ท่ีชัดเจนเพียงพอแล้วท่ีจะวินิจฉัยเช่นน้ันหรือไม่๕๗  นอกจากน้ี สภาแห่งรัฐยังวินิจฉัยว่าคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทยังมีหน้าท่ีต้องให้เหตุผลในการวินิจฉัยประเด็นข้ออ้างหรือข้อโต้แย้งท่ีคู่ความหรือคู่กรณี
ได้ยกขึ้นอ้างไว้ทุกประเด็น เว้นแต่จะเป็นประเด็นท่ีไม่อาจยกขึ้นกล่าวอ้างได้ตามกฎหมาย๕๘ 

๑.๖.๓ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทได้กระท าการโดยมีเหตุอันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย (violation 
de la loi) โดยประการอื่น เช่น  

(๑) สภาแห่งรัฐมีอ านาจควบคุมข้อเท็จจริงท่ีเป็นเน้ือหาแห่งคดีในบางประการ โดยมีอ านาจ
ตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทยกขึ้นกล่าวอ้างน้ันมีอยู่จริงหรือไม่ โดยอย่างน้อย
ท่ีสุดต้องปรากฏได้จากเอกสารในส านวนคดีพิพาท  ท้ังน้ี การควบคุมข้อเท็จจริงในคดีท่ีเป็นเน้ือหาแห่งคดี 
บางประการน้ัน สภาแห่งรัฐวางหลักว่าอาจกระท าได้ ๓ ประการ คือ 

(๑.๑) ควบคุมว่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมีการให้เหตุผลไม่เพียงพอ (insuffisance de la 
motivation) หรือไม่ เช่น คณะกรรมการผู้ลี้ภัยปฏิเสธค าขอสถานะผู้ลี้ภัยของผู้ขอรายหน่ึง โดยการให้
เหตุผลว่าค าขอน้ันไม่มีข้ออ้างท่ีน่าเช่ือถือ ท้ังท่ีปรากฏในส านวนน้ันว่า ผู้ขอได้มีการอ้างข้อเท็จจริงหลาย
ประการท่ีแสดงถึงเหตุท่ีอาจท าให้ผู้ขอลี้ภัยถูกฆ่าหรือประหัตประหารได้ตามนัยแห่งความหมายท่ีปรากฏ
ในสนธิสัญญาเจนีวา สภาแห่งรัฐจึงวินิจฉัยว่า ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยท่ีว่าข้ออ้างในการขอลี้ภัย
น้ันไม่น่าเช่ือถือ เป็นการใหเ้หตุผลท่ีไม่เพียงพอ 

                                                                                                                                                                                      

พิจารณาค าขอให้ยกเลิกลักษณะต้องห้ามของผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสมัยสาธารณรัฐที่สามของฝรั่งเศสที่ถูกห้าม
สมัครเป็นสมาชิกของสภาเขตปกครองจังหวัดหรือสภาเขตปกครองเทศบาล เน่ืองจากสมาชิกดังกล่าวได้เคยลงมติ
สนับสนุนและมอบอ านาจให้นายพล Pétain (Maréchal Pétain หรือ Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain, 
1856-1951) ปกครองประเทศในสมัยของการประชุมสภาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๔๐ ซึ่งท าให้นายพล Pétain 
เป็นประมุขแห่งรัฐ (Chef d’État) ที่จัดต้ังรัฐบาล ณ เมือง Vichy โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของนาซีเยอรมัน 

๕๖CE, Ass., 7 février 1947, d’Aillières, Rec., p. 50. นอกจากน้ี ยังมีค าวินิจฉัยในท านองเดียวกันอีก เช่น 
CE, 20 juin 1913, Téry, Rec., p. 736 et CE, 23 mars 1956, Louis, Rec., p. 136. 

๕๗CE, 20 février 1948, Dubois, Rec., p. 87. 
๕๘CE, 25 mars 1960, Boileau, Rec., p. 234. 



๑๘ 

 

(๑.๒) ควบคุมว่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทให้ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง (inexactitude matérielle 
des faits) หรือไม่ โดยประเด็นน้ี สภาแห่งรัฐสามารถพิจารณาได้จากเอกสารในส านวนคดีน้ัน  

(๑.๓) ควบคุมว่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทฟังหรือแปลความข้อเท็จจริงโดยผิดพลาดอย่าง
ชัดเจน (dénaturation ou interprétation manifestement erronée)๕๙ หรือไม่ เช่น คณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทอาศัยข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ แต่ได้ใช้หรืออ้างอิงไปในลักษณะท่ีตรงกันข้ามต่อความเป็นจริง 
โดยสภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่า คณะกรรมการทันตแพทย์แห่งชาติวินิจฉัยลงโทษทันตแพทย์ผู้ร้อง เพราะเหตุท่ี
ทันตแพทย์ดังกล่าวได้ให้บุคคลท่ีไม่มีคุณสมบัติมาท าการรักษาคนไข้ โดยการรับฟังข้อเท็จจริงจากค าบอกเล่า
ของทันตแพทย์ผู้อื่น ท้ัง ๆ ท่ีบุคคลน้ันไม่เคยเห็นการกระท าดังกล่าวเลย๖๐ 

(๒) สภาแห่งรัฐยังมีอ านาจตรวจสอบในประเด็นการให้ลักษณะกฎหมายในคุณลักษณะแห่ง
ข้อเท็จจริง (qualification des faits) หรือท่ีเรียกว่า การปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับข้อกฎหมาย เช่น 
ข้อเท็จจริงท่ีว่าการกระท าใดเป็นการกระท าท่ีท าให้เสื่อมเสียต่อเกียรติศักด์ิของวิชาชีพ๖๑ ในทางทฤษฎีน้ัน 
การปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับข้อกฎหมายน้ัน ถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายด้วย เพราะการด าเนินการโดย 
การปรับข้อเท็จจริงท่ีผิดพลาดย่อมเป็นการกระท าท่ีละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยตรง เน่ืองจาก 
การด าเนินการดังกล่าวเป็นผลให้มีการใช้บังคับกฎหมายแก่กรณีท่ีไม่อาจบังคับได้ หรือท าให้ไม่สามารถใช้
กฎหมายแก่กรณีท่ีควรจะเป็นได้๖๒ การปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับข้อกฎหมายของสภาแห่งรัฐน้ันเป็นอ านาจ
ของสภาแห่งรัฐซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากดุลพินิจท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทใช้วินิจฉัยข้อเท็จจริง 
เช่น สภาแห่งรัฐสามารถตรวจสอบว่าการทุจริตในการสอบของครูคนหน่ึงน้ันเป็นเหตุตามกฎหมายท่ีจะ
ลงโทษทางวินัยแก่ครูคนน้ันได้หรือไม่ แต่สภาแห่งรัฐจะไม่ตรวจสอบการรับฟังข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีน้ัน การทุจริตดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงท่ีได้กระท าโดยครูคนดังกล่าว
หรือไม่ เพราะข้อเท็จจริงดังกล่าวน้ันได้ผ่านการตรวจสอบมาจากคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทแล้ว๖๓ หรือคดี
ท่ีสภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่าคณะกรรมการวินัยแพทยสภาซึ่งเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท มีอ านาจ
เด็ดขาดในการวินิจฉัยว่าวิธีการท่ีนาย Moineau ใช้รักษาผู้ป่วยน้ันไม่ถูกต้องหรือเป็นอันตราย การใช้
อ านาจดังกล่าวถือเป็นดุลพินิจในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงของคณะกรรมการวินัยแพทยสภา๖๔  อย่างไรก็ตาม 
ในประเด็นน้ี สภาแห่งรัฐยังคงมีอ านาจตรวจสอบในประเด็นการให้ลักษณะกฎหมายในเร่ืองคุณลักษณะแห่ง
ข้อเท็จจริง (qualification des faits) หรือการปรับข้อเท็จจริงให้ เข้ากับข้อกฎหมายท่ีว่า ข้อเท็จจริง 
ท่ีคณะกรรมการวินัยแพทยสภารับฟังได้ว่าวิธีการท่ีนาย Moineau ใช้รักษาผู้ป่วยน้ันไม่ถูกต้องหรือเป็น
อันตรายน้ันถือเป็นข้อเท็จจริงท่ีมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะไม่ขึ้นทะเบียนการเป็นแพทย์ให้แก่นาย Moineau 
เน่ืองจากขาดคุณสมบัติในเร่ืองคุณธรรมของวิชาชีพ (moralité professionnelle) หรือไม ่

(๓) การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีมี
ผลกระทบต่อเสรีภาพส่วนบุคคล โดยสภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่า แม้ฝ่ายนิติบัญญัติจะได้ให้อ านาจแก่
คณะกรรมการควบคุมวิชาชีพในการก าหนดและควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้มีวิชาชีพก็ตาม แต่การใช้

                                                             
๕๙Michel DEGOFFE, La Juridiction administrative spécialisée, préface de Laurent RICHER,  

pp. 516-517.  
๖๐CE, 25 novembre 1987, Mme Frappier de Montbenois-Gervais, n° 70073, Rec., p. 917. 
๖๑CE 12 juillet 1955, Dame Veuve Laidet, AJDA, p. 156. 
๖๒CE, 29 avril 1988, Cuaz c/Conseil national de l'ordre des médecins, Rec. p. 176. 
๖๓CE, 13 juillet 1956, Manceau, Rec., p. 334. 
๖๔CE, 2 février 1945, Moineau, Rec., p. 27. 



๑๙ 

 

อ านาจดังกล่าวมีข้อจ ากัดในเร่ืองเสรีภาพส่วนบุคคล ซึ่งสมาชิกขององค์กรควบคุมวิชาชีพย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพดังกล่าวเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไปพึงมี๖๕ เช่น สภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่า ค าวินิจฉัยลงโทษนาย Caro 
ของคณะกรรมการควบคุมวิชาชีพเภสัชกร โดยเหตุว่าไม่ซื่อสัตย์และไม่สามัคคีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน 
เพราะนาย Caro ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีจัดท าขึ้นโดยสหภาพเภสัชกรท่ีก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปิด
บริการร้านขายยา โดยนาย Caro ได้ฝ่าฝืน โดยเปิดด าเนินการร้านขายยาในเวลากลางคืนน้ัน สภาแห่งรัฐ
เห็นควรให้เพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมวิชาชีพเภสัชกรดังกล่าว เพราะเป็นการละเมิดต่อ
เสรีภาพในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ และเสรีภาพในทางการค้าและอุตสาหกรรม๖๖ และสภาแห่งรัฐ
วินิจฉัยว่า คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมีอ านาจเต็มท่ีในการวินิจฉัยความน่าเช่ือถือของพยานหลักฐาน
และประโยชน์ในการใช้มาตรการไต่สวนต่าง ๆ แต่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทไม่มีอ านาจ  
สร้างหลักเกณฑ์ในการรับฟังพยานหลักฐานขึ้นใหม่หรือกระท าการใดท่ีเป็นการกระทบต่อหลักเสรีภาพ 
ในการเสนอพยานหลักฐาน (liberté de la preuve) ของคู่ความ หากฝ่าฝืน ย่อมถือเป็นการกระท า 
ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย๖๗ 

๑.๗ ค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐท่ีให้เพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายน้ันจะมีผลทางกฎหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวต้องวินิจฉัยเร่ืองท่ีเป็นข้อพิพาท 
ในช้ันเดิมของตนใหมอ่ีกคร้ัง โดยต้องวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักกฎหมายท่ีสภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยไว้  

๒. การด าเนินการโดยวิธีอื่น 

การด าเนินการโดยวิธีอื่น ในประเด็นน้ี หมายถึง การด าเนินการโดยทางอื่นท่ีมิใช่การฟ้องคดี 
ต่อสภาแห่งรัฐ (recours en cassation) การด าเนินการโดยลักษณะน้ีมีขึ้นเพื่อให้มีการควบคุมและ
ตรวจสอบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ันโดยเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ท้ังน้ี  
ตามกฎหมายฝร่ังเศสก าหนดให้ด าเนินการได้ โดยอาจกระท าโดยการขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
น้ันพิจารณาใหม่ หรืออุทธรณ์ต่อศาลปกครองท้ังในปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งแยก
พิจารณาได้ ดังน้ี   

๒.๑ การขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ันพิจารณาใหม่ 
การขอให้พิจารณาใหม่อาจท าได้ ๓ กรณี คือ การขอให้พิจารณาใหม่ในกรณีท่ีคู่ความขาดนัด การขอ 

ให้พิจารณาใหม่โดยบุคคลภายนอก และการขอให้พิจารณาใหม่ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะ ซึ่ง
แยกพิเคราะห์ได้ ดังน้ี 

๒.๑.๑ การขอให้พิจารณาใหม่ในกรณีท่ีคู่ความขาดนัด เป็นวิธีการท่ีมีกฎหมายบัญญัติรับรองให้
สิทธิแก่คู่ความท่ีขาดนัดสามารถขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท าการพิจารณาใหม่ได้ เช่น มาตรา ๓๙ 
แห่งรัฐกฤษฎีกา หมายเลข ๙๐-๓๑๓ ลงวันท่ี ๕ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๐ (Décret n° 90-313 du 5 avril 
1990) ว่าด้วยคดีเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมสาธารณสุขและสังคม (tarification sanitaire et sociale) 
และคณะกรรมการช่วยเหลือทางสังคม (Conseil supérieur de l’aide sociale) ก าหนดให้สิทธิแก่
คู่ความท่ีขาดนัด โดยสามารถยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 
                                                             

๖๕CE, 29 juillet 1950, Comité de défense des libertés professionnelles des experts comptables 
brevetés par l’État, RDP, 1951, p. 212. 

๖๖CE, 16 octobre 1964, Sieur Caro, Rec., p. 475 ; JCP, p. 64, 13909 ; D, 1965, p. 686, note  
J.-M. Raynaud ; Doc. Pharm., CE, n° 411. 

๖๗CE, 21 décembre 1973, Michalet, Rec., p. 746. 



๒๐ 

 

ท้ังน้ี คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีเป็นองค์กรควบคุมวิชาชีพและคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทกรณี
บ าเหน็จบ านาญก็ให้สิทธิในลักษณะเช่นเดียวกันน้ีแก่คู่ความท่ีขาดนัด โดยประเด็นน้ี สภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่า 
แม้กฎหมายมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้ คู่ความยื่นขอพิจารณาใหม่ในกรณี ท่ีคู่ความขาดนัดก็ตาม  
แต่คู่ความท่ีขาดนัดย่อมมีสิทธิขอให้พิจารณาใหม่ได้  ซึ่งกรณี น้ีถือเป็นหลักกฎหมายท่ัวไปในเร่ือง 
วิธีพิจารณาความ๖๘ 

๒.๑.๒ การขอให้พิจารณาใหม่โดยบุคคลภายนอก เป็นสิทธิท่ีกฎหมายให้แก่บุคคลภายนอก 
ท่ีไม่ได้ถูกเรียกเข้ามาร่วมในกระบวนวิธีพิจารณาน้ัน แต่บุคคลภายนอกดังกล่าวได้รับผลกระทบจาก 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ซึ่งสภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยว่า บุคคลภายนอกท่ีได้รับ
ผลกระทบจากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการจัดสรรค่าทดแทนจากการโอนกิจการของเอกชนมาเป็น
ของรัฐ (Commission de répartition des indemnités des nationalisations) ย่อมมีสิทธิร้องขอให้
คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาใหม่ได้โดยเป็นไปตามหลักกฎหมายท่ัวไป ซึ่งกรณีเช่นว่าน้ีอาจถูกยกเว้น 
ได้เฉพาะในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งเท่าน้ัน๖๙ 

๒.๑.๓ การขอให้พิจารณาใหม่ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะ การขอให้พิจารณาใหม่
ตามประเด็นน้ีจะท าได้ต่อเมื่อกฎหมายท่ีจัดต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทน้ันได้มีการบัญญัติไว้
โดยเฉพาะ เช่น การขอให้พิจารณาใหม่ต่อศาลบัญชีหรือศาลวินัยการคลังและงบประมาณ  ท้ังน้ี มาตรา ๑๗ 
ถึงมาตรา ๒๑ แห่งรัฐกฤษฎีกา หมายเลข ๙๐-๑๐๑๑ ท่ีเกี่ยวกับสภาการศึกษาและการวิจัยแห่งชาติในเร่ือง
วินัย (Décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l’enseignement 
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire) บัญญั ติให้สิทธิ ในการขอให้
พิจารณาใหม่โดยยื่นต่อสภาการศึกษาและการวิจัยแห่งชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวกับเร่ืองวินัยท่ีมีการวินิจฉัย
ในเร่ืองทางวินัยซึ่งมีการก าหนดให้พ้นจากต าแหน่งและกรณีของการไร้ความสามารถ 

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งก็ตาม แต่คู่กรณีก็อาจขอให้แก้ไขค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทได้ หากปรากฏว่า ค าวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลง  
เมื่อค าวินิจฉัยน้ันยังไม่ถึงท่ีสุดซึ่งอาจแก้ไขได้ และคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจยื่นขอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทน้ันวินิจฉัยหรือตีความค าวินิจฉัยของคณะกรรมการน้ันเองได้ หากคู่กรณีเห็นว่าค าวินิจฉัย
น้ันไม่มีความชัดเจนเพียงพอ โดยคู่กรณีสามารถด าเนินการดังกล่าวได้ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด๗๐ และแม้
จะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ก็ตาม 

๒.๒ การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
โดยท่ัวไป เมื่อค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทถึงท่ีสุดแล้ว การโต้แย้งหรือคัดค้าน

ค าวินิจฉัยดังกล่าวย่อมกระท าได้โดยการอุทธรณ์หรือฟ้องคดีต่อสภาแห่งรัฐ เพื่อให้ควบคุมและตรวจสอบ
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี
น้ันกฎหมายฝร่ังเศสบัญญัติให้สิทธิในการอุทธรณ์  โต้แย้ง หรือคัดค้านต่อค าวินิจฉัยดังกล่าวต่อ 
ศาลปกครองได้ โดยอาจให้สิทธิฟ้องคดี หรืออุทธรณ์ท้ังในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายต่อ  
ศาลปกครอง (juridiction administrative) ได้ ซึ่งมีกรณีตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

(๑) คู่กรณีสามารถอุทธรณ์คัดค้านค าวินิจฉัยของคณะกรรมการค่าเสียหายจากสงครามประจ าเขต 
(Commissions d’arrondissement des dommages de guerre) ต่อสภาแห่งรัฐได้ 
                                                             

๖๘CE, Ass., 12 octobre 1956, Desseaux, Rec., p. 364. 
๖๙CE, 3 novembre 1972, Dame de Talleyrand Périgord, Rec., p. 707.  
๗๐CE, Ass., 23 février 1951, Sieur Araf, n° 4700, Rec., p. 110. 
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(๒) คู่กรณีสามารถอุทธรณ์คัดค้านค าวินิจฉัยของคณะกรรมการแห่งคดีค่าทดแทนส าหรับผู้ท่ีถูก
ส่งตัวกลับประเทศ (Commissions du contentieux de l’indemnisation des rapatriés) ต่อศาลปกครอง 
ช้ันอุทธรณ์ (Cour administrative d’appel) ได้ 

(๓) คู่กรณีสามารถอุทธรณ์คัดค้านค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ (juridictions 
arbitrales) ต่อศาลปกครองช้ันอุทธรณ์ (Cour administrative d’appel) ได้ 

(๔) คู่กรณีสามารถอุทธรณ์ คัดค้านค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ Conseil des prises ต่อ 
สภาแห่งรัฐในฐานะเป็นท่ีปรึกษาของรัฐบาลได้ โดยเมื่อสภาแห่งรัฐวินิจฉัยแล้ว ผู้ท่ีมีอ านาจลงนามใน 
ค าวินิจฉัยดังกล่าว คือ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส (Président de la République)  

การอุทธรณ์โต้แย้งหรือคัดค้านค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในประเด็น 
การอุทธรณ์ตามลักษณะน้ี ไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามค าวินิจฉัยน้ัน กฎหมายฝร่ังเศสถือหลัก
เช่นเดียวกับการควบคุมและตรวจสอบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในปัญหา 
ข้อกฎหมายโดยสภาแห่งรัฐดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว และมีข้อยกเว้นเช่นเดียวกัน กล่าวคือ จะมีผลเป็น
การทุเลาการบังคับตามค าวินิจฉัยน้ันก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติการยกเว้นไว้ เช่น การอุทธรณ์ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการแห่งคดีค่าทดแทนส าหรับผู้ท่ีถูกส่งตัวกลับประเทศต่อศาลปกครองช้ันอุทธรณ์ หรือ 
การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมวิชาชีพในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวินัย 

นอกจากการควบคุมและตรวจสอบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทแล้ว กฎหมาย
ฝร่ังเศสยังมีการจัดองค์การรูปแบบพิเศษท่ีเรียกว่า องค์การฝ่ายปกครองอิสระ ซึ่งมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด 
ข้อพิพาททางปกครอง โดยมีระบบการควบคุมและตรวจสอบค าวินิจฉัยขององค์การดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

การควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของค าวินิจฉัยของคณะกรรมการในองค์กรฝ่ายปกครองอิสระ 

การจัดองค์กรของฝ่ายปกครองท่ีอยู่ภายใต้หลักการบังคับบัญชาอาจมีปัญหาบางประการ 
กล่าวคือ ฝ่ายปกครองอาจถูกฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองใช้อ านาจเข้าแทรกแซง (intervene)  
การด าเนินการของฝ่ายปกครองได้ ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ีและการใช้อ านาจหน้าท่ีของ 
ฝ่ายปกครอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเหตุดังกล่าว จึงได้เกิดแนวคิด 
ในฝร่ังเศสท่ีจะจัดต้ังองค์กรฝ่ายปกครองท่ีเป็นอิสระ (autorités administratives indépendantes) โดย
สามารถใช้อ านาจทางปกครองและมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาททางปกครองซึ่งเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้
บังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง  

ในช่วงสาธารณรัฐท่ี ๕ ของฝร่ังเศส การจัดองค์กรดังกล่าวน้ี มีการขยายขอบเขตและพัฒนารูปแบบ 
รวมท้ังก าหนดให้มีอ านาจหน้าท่ีมากยิ่งขึ้น โดยใน ค.ศ. ๑๙๗๘ ฝ่ายนิติบัญญัติได้จัดต้ังคณะกรรมการ
แห่งชาติ ด้านสารสนเทศและเสรีภาพของประชาชน (Commission nationale de l’informatique et des 
libertés) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า CNIL โดยบัญญัติให้มีฐานะเป็นองค์กรฝ่ายปกครองอิสระ ต่อมามีการแต่งต้ังองค์กร
ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกหลายองค์กร ซึ่งได้แก ่

-คณะกรรมการการสื่อสารวิทยุ โทรทัศน์ (Haute autorités de la communication audiovisuelle)  
ซึ่งต้ังขึ้นโดยรัฐบัญญัติ หมายเลข ๘๒-๖๕๒ ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๒ ว่าด้วยการสื่อสารวิทยุ
โทรทัศน์ (Loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle)  

-คณะกรรมการการธนาคาร (Commission bancaire) ซึ่ งจั ดต้ั งขึ้นโดยรัฐบัญญั ติ การธนาคาร  
ค.ศ. ๑๙๘๔ (Loi bancaire de 1984) หรือท่ีมีช่ือเต็มว่า รัฐบัญญัติ หมายเลข ๘๔-๔๖ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม 
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ค.ศ. ๑๙๘๔ ว่าด้วยกิจกรรมและการควบคุมสถาบันสินเช่ือ (Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative  
à l’activité et au contrôle des établissements de crédit)  

-คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันทางการค้า (Conseil de la concurrence)๗๑ ต้ังขึ้นโดย 
รัฐก าหนด ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๖ (Ordonnance du 1er décembre 1986)  

-คณะกรรมการควบคุมกิจการประกันภัย (Commission de contrôle des assurances)๗๒ 
ต้ังขึ้นโดยรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๙ (Loi du 31 décembre 1989)  

องค์กรเหล่าน้ีมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีแตกต่างกันไปตามประเภทและตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
ซึ่งมีอ านาจท้ังการให้ค าปรึกษาท่ีไม่มีผลบังคับต่อบุคคลจนถึงการออกกฎ ค าสั่ง หรือด าเนินมาตรการ 
ทางปกครองท่ีมีผลบังคับต่อประชาชนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง๗๓ 

การควบคุมและตรวจสอบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการในองค์กรฝ่ายปกครองอิสระน้ี  
ตามกฎหมายฝร่ังเศสน้ัน มีนักวิชาการใหค้วามเห็นแตกต่างกัน ซึ่งแบ่งแยกออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังน้ี 

ฝ่ายแรกเห็นว่า ศาลปกครองสามารถเข้าไปควบคุมและตรวจสอบองค์กรเหล่าน้ีได้ แต่ท าได้โดย
จ ากัด เพราะองค์กรเหล่าน้ีเป็นองค์การอิสระ จึงควรมีอ านาจและมีความเป็นอิสระในการพิจารณาและ
ด าเนินกิจกรรมได้เป็นอิสระมากกว่าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ัวไป โดยเหตุท่ีปัญหาท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรฝ่ายปกครองอิสระเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางเทคนิค จึงควรปล่อยให้องค์กรเหล่าน้ีมีความเป็น
อิสระ หากไม่จ าเป็นแล้ว ไม่ควรให้องค์กรเหล่าน้ีถูกแทรกแซงจากองค์กรอื่นใด 

ฝ่ายท่ีสองเห็นว่า องค์กรฝ่ายปกครองอิสระน้ีเป็นฝ่ายปกครอง ซึ่งไม่ถือเป็นองค์กรตุลาการ และ
องค์กรดังกล่าวมีอ านาจหน้าท่ีในการออกมาตรการทางปกครอง หรือกระท าการต่าง ๆ ท่ีอาจกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงควรให้องค์กรดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักการควบคุมและตรวจสอบของ 
ศาลปกครองเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายปกครองอื่น  

ในประเด็นน้ี พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ควรพิจารณาจากการกระท าขององค์กรฝ่ายปกครองอิสระ 
โดยหากมีการใช้อ านาจหน้าท่ีด าเนินการหรือกระท าการด้านการปกครอง การควบคุมการกระท า 
ทางปกครองขององค์กรเหล่าน้ี ควรอยู่ภายใต้หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรม 
ทางปกครองดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น แต่หากการกระท าขององค์กรฝ่ายปกครองอิสระน้ีเป็นการใช้อ านาจ
วินิจฉัยคดีหรือช้ีขาดข้อพิพาททางปกครอง ซึ่งเป็นการกระท าในลักษณะทางตุลาการ การควบคุมและ
ตรวจสอบการกระท าดังกล่าวควรเป็นไปเช่นเดียวกับหลักการควบคุมและตรวจสอบค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 

 

                                                             
๗๑ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเรียกจาก Conseil de la concurrence เป็น Autorité de la concurrence 
๗๒ค.ศ. ๒๐๐๓ คณะกรรมการควบคุมกิจการประกันภัย (Commission de contrôle des assurances) ซึ่ง

เรียกโดยย่อว่า CCA ได้รวมกับคณะกรรมการควบคุมการประกันสุขภาพและสถาบันกองทุน (Commission de 
contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance) กลายเป็น คณะกรรมการควบคุมการประกันภั ย  
การประกันสุขภาพ และสถาบันกองทุน (Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des 
institutions de prévoyance) มีชื่อย่อว่า CCAMIP และต่อมา ค.ศ. ๒๐๐๕ ได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นคณะกรรมการควบคุม
การประกันภัยและการประกันสุขภาพ (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles) ซึ่งเรียกโดย 
ย่อว่า ACAM 

๗๓Marie-José GUEDON, Les autorités administratives indépendantes, LGDJ : Paris, Coll. 
« Systèmes », 1991, pp. 7-8. 
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บทสรุป 

คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท เป็นคณะกรรมการท่ีมีอ านาจหน้าท่ีและมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านในการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทตามกฎหมายท่ีบัญญัติให้อ านาจไว้โดยเฉพาะ มีลักษณะการจัดองค์กร
และมีวิธีพิจารณาคดีคล้ายองค์กรตุลาการ โดยมีอ านาจหน้าท่ีอ านวยความยุติธรรมหรือระงับข้อพิพาท 
ทางปกครอง ซึ่งการด าเนินการช้ีขาดข้อพิพาทมีผลเป็นการช่วยลดจ านวนคดีหรือข้อพิพาททางปกครอง 
ท่ีจะขึ้นสู่ศาลปกครอง และหน้าท่ีดังกล่าวยังก่อให้เกิดการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เจ้าหน้าของ
รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีใช้อ านาจทางปกครอง คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทอาจมีสถานะท่ีแตกต่างกันตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
คณะกรรมการน้ัน  ท้ังน้ี ตามกฎหมายฝร่ังเศสถือว่า คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทสามารถตัดสินช้ีขาด 
ข้อพิพาททางปกครองได้ การใช้อ านาจดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีมีลักษณะทางตุลาการ (caractère 
juridictionnel) หรือท่ีเรียกว่า การกระท าทางตุลาการ (acte juridictionnel)  

การควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ข้อพิพาทจึงมีขอบเขตท่ีจ ากัดกว่าการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง  
เพราะการด าเนินการดังกล่าวมิใช่การควบคุมและตรวจสอบการวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าท่ีทางปกครอง
ท่ัวไป แต่เป็นการควบคุมค าวินิจฉัยหรือค าตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ซึ่งเป็นนิติกรรม 
ทางตุลาการ สภาแห่งรัฐจึงวางบรรทัดฐานโดยมีการจ ากัดอ านาจและขอบเขตของศาลปกครอง 
ในการควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  
ซึ่งมีนิติวิธีทางมหาชนสองลักษณะ ดังน้ี 

๑. การด าเนินการโดยผ่านสภาแห่งรัฐ ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบอ านาจการวินิจฉัยช้ีขาด
ข้อพิพาททางปกครองของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทโดยการอุทธรณ์หรือฟ้องคดีไปยัง 
สภาแห่งรัฐโดยตรง ซึ่งถือเป็นศาลปกครองสูงสุด และมักเป็นการด าเนินการในปัญหาทางกฎหมายเท่าน้ัน 
โดยเหตุผลท่ีว่า การช้ีขาดข้อพิพาทของคณะกรรมการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการใช้อ านาจทางตุลาการ 
เป็นการกระท าทางตุลาการ มิใช่การกระท าทางปกครอง การด าเนินการช้ีขาดข้อพิพาทของคณะกรรมการ
ดังกล่าวเป็นการด าเนินการท่ีผ่านการพิจารณาข้อเท็จจริงมาแล้ว และ เป็นการพิจารณาในปัญหา
ข้อเท็จจริงโดยองค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ดังน้ัน การด าเนินการควบคุมและตรวจสอบ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจึงมีความแตกต่างไปจากการควบคุมและตรวจสอบการกระท า 
ทางปกครองของฝ่ายปกครองในลักษณะท่ัวไปท่ีจะต้องด าเนินการโดยผ่านศาลปกครองช้ันต้น ซึ่งเป็นไป
ตามล าดับช้ันของศาล 

๒. การด าเนินการโดยวิธีอื่น เป็นการควบคุมและตรวจสอบอ านาจคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด 
ข้อพิพาทโดยอาศัยหลักการบางประการ เช่น ใช้หลักการขอให้พิจารณาใหม่ หรือหากคณะกรรมการ
วินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทได้กระท าการในลักษณะท่ีเป็นการกระท าทางปกครองโดยมิใช่การช้ีขาดข้อพาท
โดยตรง คู่กรณีย่อมอาศัยอ านาจในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองโดย
อาจยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบโดยศาลปกครองท้ังในปัญหาข้อเท็จจริง
และปัญหากฎหมายในขณะเดียวกัน  

รัฐสมัยใหม่ท่ีมุ่งเน้นระบบรัฐสวัสดิการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ในการด ารงชีพท่ีดีแก่ประชาชนน้ัน  
ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเข้าแทรกแซงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นแก่ส่วนรวม จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีองค์กร 
ท่ีท าหน้าท่ีในการขับเคลื่อนระบบรัฐสวัสดิการเพื่อให้การด าเนินการของรัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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ของกฎหมายและบรรลุผลส าเร็จ การด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้อ านาจทางปกครอง ซึ่ งหากมี 
ข้อพิพาททางปกครองเกิดขึ้น การก าหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทก็ยิ่งมีความจ าเป็นยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการควบคุมและตรวจสอบคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามวิธีการ
ทางกฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสในลักษณะท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ัน อาจน ามาปรับใช้เป็นวิธีการ 
ในการควบคุมและตรวจสอบคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทของไทย เพื่อเป็นหนทางหน่ึงในการสร้าง
กระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนหรือผู้อยู่ใต้อ านาจของ
ฝ่ายปกครอง โดยอาจใช้นิติวิธีในการบัญญัติกฎหมายโดยบัญญัติเป็นกฎหมายรับรองให้คู่กรณีสามารถ
ด าเนินการในลักษณะตามแนวทางกฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งถือเป็นหน้าท่ี
ของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการตรากฎหมายท่ีจะศึกษาและพัฒนาหลักการต่าง ๆ ในการควบคุมและ
ตรวจสอบคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามแนวคิดและนิติวิธีทางมหาชนของกฎหมายฝร่ังเศส  
เพื่อน ามาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม โดยอาจแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หรือยกร่างบทบัญญัติ
ของกฎหมายไทยในเร่ืองดังกล่าวเป็นกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการการควบคุมและ
ตรวจสอบคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ซึ่งจะท าให้กฎหมายปกครองของประเทศไทยมีพัฒนาการ  
มีประสิทธิภาพ และสามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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